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Abstract: 

The Islamic Sharia is concerned with the principle of interdependence among members of the whole society 

without distinction between races and its various spectrums, even if they are not Muslims. It called for 

righteousness and charity even with its violators. 
This study is entitled: "The Role of Endowments Shared between Muslims and Christians in the Service of the 

General Purposes of the Endowment” which would contribute to projecting a bright image of the role of Waqf at 

present and the great role it plays in the comprehensive development in accordance with the requirements of 

individuals in the Arab-Muslim societies by establishing the legitimacy of joint endowments between Muslims and 

Christians, and organizing the related provisions. 
The researcher collected the sayings of the religion jurists in the doctrinal issues related to Christians in 

endowment, from the approved jurisprudential sources. Then he studied them as required by the methodology of 

comparative jurisprudence studies . 
The researcher found that the endowment for Christians is based on a set of pillars and purposes sought by the non-

Muslim, which is based on some aspects where the work of righteousness such as spending on the poor and the 

needy, and the treatment of patients in need. The researcher presents an endowment experience (Welcome trust). At 

the end of the study, there are a number of conclusions and recommendations. 
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 :الملخص
ن حتى, المتنوعة وأطيافه أعراقه بين تفريق غير من قاطبة المجتمع أفراد بين التكافل بمبدأ اإلسالمية الشريعة اهتمت  المسلمين, من يكونوا لم وا 

 خدمة فيوالمسيحيين  المسلمين بين المشتركة األوقاف دور: "بعنوان الموسومة الدراسة هذه. فكانت مخالفيها مع حتى واإلحسان البر   إلى ودعت
 بما الشاملة التنمية في به يقوم الذي العظيم والدور الحاضر, الوقت في الوقف دور عن مشرقة صورة إبراز في َسُتسهم", التي العامة الوقف مقاصد
 المتعلقة األحكام وتنظيم ,والمسيحيين المسلمين بين المشتركة األوقاف مشروعية وتأصيل اإلسالمية, العربية المجتمعات في األفراد متطلبات مع يتالءم

 بدراستها قام ثم المعتمدة, الفقهية المصادر من الوقف, باب في المسلمين بغير تتعلق التي فقهيةال المسائل في الفقهاء أقوال بجمع الباحث قام. وقد بها
 .المقارنة الفقهية الدراسات منهجية تقتضيه ما وفق

 على مجمله في يقوم الذيالمسيحي,  الواقف إليها يسعى التي والمقاصد المرتكزات من مجموعة علىالمسيحيين يقوم  عند الوقفوقد تبين للباحث أن 
 وقفية تجربة, وقد عرض الباحث لالمحتاجين المرضى وعالج والمحتاجين, الفقراء على: اإلنفاق مثل البر أعمال فيها التي النواحي بعض

(Wellcome trust )والتوصيات النتائج , توصل الباحث إلى مجموعة من  الدراسةفي نهاية , و البريطانية. 
 .(Wellcome trust) وقفية , التكافل, التنمية, وقف المسيحي, وقف غير المسلم,الوقف :المفتاحّيةالكلمات 
 

 :المقدمة
الحمُد هلل الذي َجَعَل الوقف من شعائر الدين, والصالُة والسالُم 

 م, وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد على رسوله الكري
ُعرف الوقف في المجتمع اإلسالمي منذ بداية ظهور الدولة 

ة, وكان للوقف الدور الفّعال في عملّيَتي التطّور والنمو اإلسالمي
االقتصادية واالجتماعية, التي شهدها المسلمون في مختلف العصور 
اإلسالمية, وقّدم نظام الوقف خدمات جليلة للمجتمع, وعلى كافة 
المستويات, لما أّداه من دور وسيط بين الدولة والمجتمع؛ لما تمّتع به 

اطع مع اختصاصات المجتمع في صورته من اختصاصات تتق
الحديثة, وتمّيز عن المجتمع الحديث, بأنَّ امتالكه لمقومات وجوده 
خاصة المادية منها, كانت من داخله, وبإنتاجه الخاص, ُمستغنيا عن 
الدعم الخارجي, "وقد اهتمت الشريعة اإلسالمية بمبدأ التكافل بين أفراد 

أعراقه, وأطيافه المتنوعة, حتى  المجتمع قاطبة من غير تفريق بين
ن لم يكونوا من المسلمين, ودعت إلى البر  واإلحسان حتى مع  وا 
مخالفيها ما داموا لم يقفوا موقف المعادي لها, وفي هذا الصدد يقول 
الباري عز وجل :﴿الَّ َيْنَهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي الد يِن َوَلْم 

وُهْم َوتُْقِسُطوا ِإَلْيِهْم ُيْخرِ  ِحبُّ يُ  اللَّهَ  ِإنَّ  ۚ  ُجوُكم م ن ِدَياِرُكْم َأن تََبرُّ
( ِإنََّما َيْنَهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َقاَتُلوُكْم ِفي الد يِن َوَأْخَرُجوُكم 8اْلُمْقِسِطيَن )

 ُهمُ  َفُأولَِٰئكَ  َيَتَولَُّهمْ  َوَمن ۚ  ُهْم م ن ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروا َعَلٰى ِإْخَراِجُكْم َأن َتَولَّوْ 
]. فقد بينت هذه اآليات  2-8يات اآل: الممتحنة سورة[﴾(2) الظَّاِلُمونَ 

الكريمة جواز بر غير المسلمين وصلتهم, وما ذلك إال لمقصد عظيم, 
وهدف نبيل, أال هو استمالة غير المسلمين للدخول في اإلسالم, 

اهلل إلى عبادة اهلل الواحد القهار, والوقف بما واستنقاذهم من عبادة غير 
فيه من أوجه البر والصلة من الناحية المالية يرّسخ هذا المبدأ, عن 

ن كان مخالًفا فيطريق مد يد العون إلى كل محتاج وملهو   ف, حتى وا 

 . ("1)الملة

 أسئلة الدراسة:
 الغرض من هذه الدراسة هو اإلجابة عن التساؤالت اآلتية: 

 ا هي دواعي اللجوء للوقف اإلسالمي في الوقت الحاضر؟ م .0

https://doi.org/10.12816/0057179
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ما هو دور األوقاف المشتركة بين المسلمين والمسيحيين في  .9
 تلبية حاجات المجتمع المتنوعة؟

 .ما هي المرتكزات والمقاصد التي يقوم عليها الوقف المسيحي؟3
. كيف عالج الفقه اإلسالمي التحديات والمشكالت التي تتعلق 4
 ف المسلم على المسيحي؟بوق

 .ما هي مكونات العالقة بين الوقف اإلسالمي, والوقف المسيحي؟5
ما هي أطر العالقة المتعلقة بنظارة غير المسلم على األوقاف  .0

 المشتركة بين المسلمين والمسيحيين؟
ما هي ضمانات المحافظة على األحكام الشرعية للوقف من  .0

 ه ويخرجه عن مقاصده الشرعية؟التغيير أو التعديل بما يبطل

 أهمية الدراسة:
تأتي أهمية هذه الدراسة في كونها َسُتسهم في إبراز صورة 
مشرقة عن دور الوقف في الوقت الحاضر, والدور العظيم الذي  يقوم 
به في التنمية الشاملة بما يتالءم مع متطلبات األفراد في المجتمعات 

األوقاف المشتركة بين المسلمين  العربية اإلسالمية, وتأصيل مشروعية
 والمسيحيين, وتنظيم األحكام المتعلقة بها.

 فرضية الدراسة:
تعد فكرة هذه الدراسة من  المبادرات البحثية إلعادة إحياء سنة 
الوقف في التطبيق العملي  األنموذجي, من خالل فكرة إحياء الوقف 

وقف في المشترك بين المسلمين والمسيحيين, حيث إن طبيعة ال
الشريعة اإلسالمية, تتحدد في استنباطه لمصالح ال توجد في سائر 
الصدقات, وتحقيقه لعدد من األهداف االقتصادية واالجتماعية الملحة 

 في المجتمع اإلسالمي.

 أهداف الدراسة: 
 عالجت هذه الدراسة العديد من األهداف من أهمها: 

ة بين بيان مدى نجاح فكرة تطوير تجارب أوقاف مشترك -0
 المسلمين والمسيحيين.

تجديد فرص االهتمام باألوقاف غير اإلسالمية المتعددة المنتشرة  -9
 في العالم اإلسالمي. 

مأسسة القطاع الوقفي الخاص باألوقاف المشتركة بين المسلمين  -3
والمسيحيين؛ لتحقيق االستدامة ومضاعفة إسهام األوقاف في 

ل نظام أنموذجي التنمية االقتصادية واالجتماعية من خال
 لألوقاف المشتركة.

تُقدم هذه الدراسة رؤية جديدة حول ُسبل التنمية الشاملة للوقف  -4
المشترك بين المسلمين والمسيحيين, في كافة المجاالت التي تعنى 

 بحياة اإلنسان.
جمع متفرقات موضوع "األوقاف المشتركة بين المسلمين -5

 رتيبها بشكل يسهل تناولها.والمسيحيين" للباحثين والدارسين, وت

إثراء المكتبة اإلسالمية, بدراسة جديدة عن األوقاف  -0
 المشتركة بين المسلمين والمسيحيين.

 مصطلحات الدراسة:
دارة شؤونه, وهي  نظارة الوقف: هو حق قرره المشّرع لرعاية الوقف وا 

وصف شرعي وقانوني يثبت لصاحبه بمقتضاه الحق في وضع اليد 
الوقف, والقيام على حفظها ورعايتها, وهو المسؤول عن على أعيان 

 . (2)المحافظة على الوقف ورعايته, وهو الممثل الشرعي له أمام الغير
شرط الواقف يجب إتباعه للقاعدة الشرعية التي نصت شرط الواقف :"

 . ("3)ف كنص الشارع في الفهم والداللةعلى أنَّ شرط الواق
مفهومها العام هي التغيير المنشود, التنمية في  مفهوم التنمية:

والتطوير الشامل للمجتمع بكل فعالياته وتكويناته, حتى يفوق إشباع 
 . (4), ويعمل على تحقيق الرفاهية لهمالحاجات األساسية ألفراده

ال شك في أنَّ طبيعة الوقف تجعل منه  لتراكم التنموي في الوقف:
وشكله العام ثروة إنتاجية ثروة استثمارية متزايدة, فالوقف في أصله 

توضع في االستثمار على سبيل التأبيد, يمنع بيعه واستهالك قيمته, 
ويمنع تعطيله عن االستغالل, ويحرم االنتقاص منه والتعدي عليه, 
فالوقف استثمار تراكمي أيًضا, يتزايد يوًما بعد يوم, بحيث تضاف 

ة, دون أن ف قديمدائًما أوقاف جديدة إلى ما هو موجود وقائم من أوقا
 . (5)ينتقص من القديمة شيء

تنمية األموال الوقفية سواء أكانت أصواًل  استثمار أموال الوقف:
 . (6), بوسائل استثمارية مباحة شرًعاأم ريًعا

مجموعة اإلجراءات المؤثرة التي تهدف إلى  الوقف االستثماري:
 توجيه األصول الثابتة للوقف, ونماء هذه األصول من خالل

 .(7)األهداف المرسومة ألغراض الوقف االستثمار؛ لتحقيق

 محددات الدراسة:
نطاق هذه الدراسة بيان دور الوقف المشترك بين المسلمين 
والمسيحيين في خدمة الصالح العام في المجتمعات اإلسالمية في 
الفترة الراهنة, وأثره في حل المشاكل والتحديات التي تواجهها. ودراسة 

 ذج وقفية لهذه الشراكة في مجال الوقف.صيغ, ونما

 :الدراسات السابقة
اطلع الباحث على عدد من الكتب واألبحاث والدراسات القيمة, 
والتي كانت مواضيعها الوقف عند المسيحيين,  واستفاد الباحث من 
هذه الدراسات في االطالع على المسائل المتعلقة بأحكام الوقف عند 

شرعية, باإلضافة للدراسات التي بينت نواحي المسيحيين من الناحية ال
 الوقف عند المسيحيين ومنها:

تطوير المؤسسة الوقفية اإلسالمية في ضوء التجربة الخيرية  .0
الغربية, أسامة األشقر: تحدثت هذه الدراسة عن التجربة الغربية 
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الغنية في مجال العمل الخيري عند غير المسلمين من خالل التجربة 
 .(8)( البريطانيةWellcome trustالوقفية )

: (9)األوقاف المسيحية في القدس في القرن التاسع عشر الميالدي .9
تتحدث هذه الدراسة عن األوقاف المسيحية في القدس في القرن 
التاسع عشر الميالدي, وعن أنواع الوقف عند غير المسلمين, 

 والواجبات التي يضطلع بها ناظر الوقف المسيحي.
يتناول هذا  :(10)م غير المسلمين في نظام الوقف اإلسالميأحكا .3

البحث المسائل الفقهية التي تتعلق بغير المسلمين في باب الوقف, 
حيث قام الباحث بجمع أقوال الفقهاء في هذه المسائل من المصادر 
الفقهية المعتمدة, ثم قام بدراستها وفق ما تقتضيه منهجية الدراسات 

 الفقهية المقارنة.
: ناقش (11)أحكام الوقف اإلسالمية في الدول غير اإلسالمية .4

الباحث في دراسته أحكام الوقف اإلسالمية في الدول غير اإلسالمية, 
وعن مسألة قبول وقف غير المسلم, واستعانة الناظر بغير المسلمين 

 في إدارة شؤون الوقف.
ته أحكام : ناقش الباحث في دراس(12)أحكام الوقف دراسة مقارنة .5

الوقف, وتطرق في جزء من دراسته إلى تاريخ أحوال الوقف عند غير 
 المسلمين.

: تناولت هذه (13)ى غير المسلم في الفقه اإلسالميوقف المسلم عل .0
الدراسة  أحكام الوقف على الذمي, ويوضح فيه وقف المسلم على 

ذمة, المعين من أهل الذمة, ووقف المسلم على الجهة العامة ألهل ال
 وكذلك أحكام الوقف على الحربي, والمستأمن, والمعاهد. 

: تطرقت هذه الدراسة (14)نظام الوقف وأحكامه الشرعية والقانونية .0
في جزء منها إلى الوقف كتعبير عن إرادة الفرد في بيئة الوحدة 

 االجتماعية الجامعة للمسلم وغير المسلم.
: هذه الدراسة أبرزت تاريخ (15)تاريخ الوقف عند المسلمين وغيرهم .8

الوقف عند المسلمين , وتاريخ الوقف عند غير المسلمين , وحال 
الوقف في العصر الحديث , وكيف اسهم الوقف في تغطية الكثير من 

 النواحي  في المجتمع اإلسالمي.

 منهجية الدراسة
دراسة الباحث هذه تقوم على المنهجية العلمية, وفي سبيل ذلك سلك 

 في دراسته طرق البحث العلمي المعروفة المتعددة ومنها: الباحث
المنهج االستقرائي: من خالل استقراء المعلومات والبيانات  -0

 وتتبعها من مصادرها األصلية وأمهات الكتب. 
المنهج  التحليلي: من خالل جمع المعلومات وتحليلها وتصنيفها,  -9

 الدراسة. متتبًعا المسائل واألحكام ذات الصلة بموضوع
المنهج  المقارن: وذلك من خالل مقابلة األحداث, واآلراء,  -3

والقوانين والنتائج مع بعضها بعًضا, وعمل المقارنات بين أطراف 
 العالقة البحثية موضوع الدراسة. 

المنهج االستنباطي: استخالص اآلراء, واستنباط األحكام,  -4
 ومناقشتها بمنهجية علمية.

ك بوصف األحوال التي مر بها الوقف المنهج الوصفي: وذل -5
 بشكل عام, واألسس واألحكام المتعلقة به.

 الفصل األول
 مقدمة في الوقف

 :: التعريف بالوقفالمبحث األول
 : تعريف الوقف في اللغة واالصطالح الشرعيالمطلب األول

وقفت الدابة, ووقفت  الوقُف مصدر وقف, ومنه: :الوقف في اللغة
واو والقاف والفاء: أصل واحد َيدلُّ على تمّكث في . والاالكلمة وقفً 

 .)71), والوقف هو: الحبس والتسبيل(61)شيء ثمَّ ُيقاس عليه
حففففبُس العففففين علففففى ملففففك الواقففففف : الوقففففف فففففي االصففففطالح الشففففرعي

, و"حفبُس (81) والتصرف بمنفعتهما, أو صرف منفعتهفا علفى مفن أحفب
  (".91)مباح مال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه على مصرف

تحبففيُس مالففك, ُمطلففق التصففرف, مففال المنتفففع بففه, مففع بقففاء عينففه, "و
 بقطففع تصففرف الواقففف وغيففره فففي رقبتففه, بصففرف ريعففه إلففى جهففة بففر  

   (.02)إلى اهلل تعالى اتقربً 
 ِحَكُم  الوقف المطلب الثاني:

آل ] )َلن تََناُلوا الِبرَّ َحتَّى تُنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّونَ (قال تعالى: 
 [. 29عمران، اآلية: 

يعّد الوقف من أفضل الصدقات التي يجود بها المسلم, تقرًبا 
إلى اهلل عز وجل, واإلحسان إلى المحتاجين, والتعاون على البر 
والتقوى. ذلك أنَّ الوقف مبني على جلب المصالح للعباد, ودفع 
 المفاسد عنهم؛ ألّن الوقف ما هو إاّل من جملة المصالح والطاعات
التي رّغبت الشريعة بفعلها, وهو يفتح باب التقّرب إلى اهلل تعالى في 
تسبيل المال, في سبيل اهلل تعالى وتحصيل المزيد من األجر والثواب, 
والوقف مصدر تمويل دائم يحقق مصالح خاصة, ومنافع عامة, حيث 
يمكن وصف الوقف على أنه وعاء تصب فيه خيرات العباد, ومنبع 

ت على البالد والعباد, تتحقق به مصالح خاصة ومنافع يفيض بالخيرا
عامة, واإلسهام في مختلف عمليات التنمية االقتصادية, واالجتماعية 
والثقافية والتعليمية وغيرها, مما يخفف العبء عن الحكومات, 
وبخاصة تلك التي تعاني من العجز في ميزانيتها, كما يسدُّ الفراغ 

, ويعّد الوقف (21)جال الرعاية والخدماتالذي تتركه بعض الدول في م
من أوسع أبواب الترابط االجتماعي؛ بما ينسجه داخل المجتمع 
اإلسالمي من خيوط ُمحكمة في التشابك, وعالقات قوية للترابط, 
يغذي بعضها بعًضا, تبعث الروح في خاليا المجتمع حتى يصير 

 .(22)كالجسد الواحد
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ة بمتولي شؤون الوقف عند المطلب الثالث: األحكام المتعلق
 المسلمين: 

من األحكام المقررة في الشريعة اإلسالمية أنَّ والية ناظر الوقف 
خاصة, على عكس والية القاضي, فهي عامة تشمل الوقف وغيره, 
وبذلك فإنَّ والية الناظر مقدمة على القاضي. ويعّد متولي شؤون 

وناظر الوقف  هي  الوقف "ناظر الوقف" األمين على المال الموقوف,
التسمية المذكورة المشهورة  في كتب جمهور الفقهاء, وكذلك كتب 

, كما يسمى متولى (32")المحققين من العلماء كابن تيمية والشوكاني
الوقف, وقّيم الوقف أيًضا, وقد وجرى العرف عند الناس أْن يستعملوا 

يجب هذه األسماء بمعنى واحد, وما يتعامل الناس به عرًفا حجة 
العمل بها. وهناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في ناظر 
الوقف وهي: "العدالة الظاهرة: من حيث التزام المأمورات واجتناب 
المحظورات الشرعية, وهذا شرط عند الجمهور, و"الكفاية: وهي قوة 
الشخص وقدرته على التصرف فيما هو ناظر عليه, وهذا يتطلب أن 

الًغا عاقاًل, وأن يكون مسلًما إذا كان الموقوف عليه يكون الناظر ب
ا بالمسلمين, وأن يكون أميًنا, فيأثم القاضي بتولية خائن.   خاصًّ

ولناظر الوقف مجموعة من الوظائف منها: تنفيذ شرط الواقف؛ 
"فشرط الواقف يجب اتباعه للقاعدة الشرعية التي نصت على أنَّ شرط 

على حفظ الوقف وعمارته "إذا كان الواقف كنص الشارع. والعمل 
يجاره  الناظر مفوًضا في إدارة الوقف, فيكون له حفظ الوقف وعمارته وا 
بالشروط المقررة, وزرعه وتحصيل الغلة من أجرة أو زرع أو ثمار, 
وعليه حفظ األصول والغالت؛ ألنَّ ذلك في عهدته, وعليه االجتهاد 

ء الفقهية في مذاهب الفقه . وتكاد تتفق اآلرا("24)في تنمية الموقوف
ومعظم القوانين العربية حول مسألة عزل ناظر الوقف, ومنها  األربعة 

عزل الناظر من قبل الواقف, إذا قام بتعيين الناظر فله أْن يعزله متى 
هو الذي  –أي الواقف –يشاء, وال يجب عليه إبداء األسباب؛ ألنَّه 

واله, أو جزًءا منها أنشأ الوقف بمحض إرادته, فهو الذي وضع أم
وقًفا, وقرر لوقفه شروًطا يجب اتباعها؛ وبالتالي له حق تنصيب 

 الناظر وله عزله, وتنصيب غيره. 
"غير أنَّ الواقف إذا لم يقم بتعيين الناظر, وقام القاضي 
المختص بذلك فال يملك الواقف في هذه الحالة عزل الناظر؛ ألنَّ 

لقاضي عزل الناظر, سواء القاضي هو الذي نصبه. ويجب على ا
عينه الواقف أم غير الواقف؛ إذا كان خائًنا غير مأمون, أو ظهر به 

, وعزل (25)فسق, أو كان متلًفا مفسًدا ألموال الوقف أو مبدًدا لها
الناظر نفسه عن نظارة الوقف, بمعنى أْن يعزل نفسه أو يتنازل لغيره 

في أغلب –القاضي   عن وظيفة ناظر الوقف, ويكون هذا التنازل أمام
, ويستحق الناظر األجرة التي شرطها له الواقف, مهما بلغ (26)الحاالت

هذا المقدار, ولو زاد على أجرة المثل أو نقص عنه, وذلك لقاء إدارته 
 وخدماته للحفاظ على الوقف ورعايته وتنفيذ شروطه.

 المبحث الثاني: دور الوقف في تنمية المجتمعات المسلمة: 
لعمل  بالوقف منذ فجر اإلسالم وتبارى الناس فيه؛ انتشر ا

استجابة لدعوة اهلل سبحانه وتعالى لفعل الخير واإلنفاق في سبيله, 
وتفسيًرا مباشًرا لمعنى "الصدقة الجارية", التي يذك ُر رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم أنَّ عمل اإلنسان ال ينقطع  بها, قال رسول اهلل صلى 

م : "إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالث: اهلل عليه وسل
 .("27)صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له

المطلب األول: األدوار التي حققها الوقف في العهود 
 اإلسالمية:

كان للوقف دور في رعاية الفقراء والمساكين وابن السبيل 
نشاء دور لرعاية واأليتام واألرامل والمنقطعين وذوي العاه ات, وا 

الشيوخ والضعفاء من الفقراء, وهذا من أهم األدوار وأعظمها جنًبا إلى 
 جنب الزكاة.

واستندت المدارس األهلية قبل مؤسسات التعليم إلى األوقاف, 
وخصصت ريع األوقاف للعلماء والفقهاء؛ لتدريس الفقه والحديث 

ول أساتذتهم الذين وسائر العلوم, حيث كان مئات الطالب يتحلقون ح
, وامتد اهتمام الواقفين من (28)يلقنونهم أنواع المعارف من فوق الكراسي

الخلفاء والسالطين واألثرياء إلى تأسيس المستشفيات الموقوفة, 
باإلضافة إلى تدريس طلبة الطب ورعاية شؤونهم, وكان الوقف 

د كان اإلسالمي وال يزال المصدر األول والرئيس لبناء المساجد, وق
يوقف على ُكل  مسجد ما يقوم عليه من أراض, ومحالت, ودور, 
ويلحق في وقف المساجد كل ما يعين المصلين على أداء فروضهم, 
وقد مارس الوقف دور االهتمام بالبحث العلمي, ووجد أن معظم 

التي ُأنشئت بدعم أموال األوقاف استمرت في  -العلمية –المشروعات 
 . (29)دون توقف أداء رسالتها ودورها

المطلب الثاني: المقاصد العامة التي يقوم عليها الوقف 
 اإلسالمي:

حقق الوقف في العهود اإلسالمية إنجازات وخدمات لمئات 
السنين, وساهم في توفير الحاجيات األساسية لحفظ كرامة اإلنسان, 
والبيئة, والحيوان, وكان له الدور في تقليص الفروق بين الفقراء 

نياء, فقد شمل كل مناحي الحياة التعبدية والتعليمية والثقافية واألغ
 .(30)واإلنسانية واإلرشادية والمعيشية واإلغاثية

وّفر الوقف من خالل  المقصد األول: توفير األمن االجتماعي:
مؤسساته المختلفة مورًدا مستديما لنشاطات األمن االجتماعي, ويوطد 

اء عليه, ويحمي الطبقات المحتاجة, اهتماماتها بمحاربة الفقر والقض
 . (31)وهذا كله يوّفر على المدى الطويل أمًنا, وسالًما اجتماعيًّا, وعدالة

: تمتع األفراد  في المقصد الثاني: تحسين المستوى المعيشي
الحواضر اإلسالمية  بدخل حقيقي عالي المستوى,  فإذا توافر لإلنسان 

ه الصالحة للشرب, والرعاية الصحية, الغذاء, والكساء, والمسكن, والميا
 ".(32)والتعليم ُعّد ذلك دخاًل حقيقيًّا يمثل ارتفاًعا في مستوى المعيشة
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يعّد الوقف من أنجع اساليب  المقصد الثالث: معالجة مشكلة البطالة:
معالجة مشكلة البطالة؛ من خالل تأهيل العاطلين بتمكينهم من القيام 

توسطة, إال أن هذه المشاريع تتطلب تموياًل بمشاريعهم الصغيرة, أو الم
ربما تعجز الحكومات عن تغطيته مما يلزم البحث عن مصادر تمويل 

 .(33)جديدة

توفير الحاجات األساسية للفقراء, المقصد الرابع: القضاء على الفقر: 
ورفع مستواهم الصحي والتعليمي والمعيشي, وتوفير بعض ما فقدوه 

ل العمل بأحكام الوقف وُنظمه إلى جانب من رعاية من خالل تفعي
الزكاة ضرورة ملحة؛ إلعادة توزيع الدخل, ولمجابهة مشكالت الفقر 

مليون  3440م, 9005والبطالة, فهناك, وحسب إحصائيات للعام 
عربي يعيشون تحت خط الفقر الدولي المحدد بدوالرين يوميًّا, ويتمركز 

البلدان العربية تعرف أعلى  معظمهم في المناطق الريفية, كما ال تزال
, بينما ال 9000عن سنة  %0340معدالت البطالة في العالم وهي 

, ويمكن للوقف أن (44)على المستوى العالمي %540تتجاوز النسبة 
يكون أداة فعالة لعالج مظاهر العوز في المجتمع, وتحقيق استقراره 

الناشئة  وحمايته من االضطرابات االجتماعية, والصراعات الطبقية
أساًسا عن سوء توزيع الثروة, فالوقف في الماضي كان له دور حيوّي 
في رعاية األيتام والتكفل باحتياجاتهم, كما بلغ من شأن الوقف أن 
شمل ضمن اهتماماته تحسين أحوال المساجين, ورفع مستواهم, 

 .(34)واإلنفاق على أسرهم, ورفع دين المدينين المعسرين

 الفصل الثاني
 ف عند المسيحيينالوق

يقوم عليها الوقف عند المبحث األول: المرتكزات والمقاصد التي 
 (:Wellcome trust)تجربة وقفية )المسيحيين

يقوم الوقف عند المسيحيين على مجموعة من المرتكزات والمقاصد 
التي يسعى إليها الواقف غير المسلم, وهناك الوقف الفردي الذي يقوم 

نواحي التي فيها أعمال البر, مثل: اإلنفاق في مجمله على بعض ال
على الفقراء والمحتاجين, وعالج المرضى المحتاجين, وهناك الوقف 
المؤسسي الذي تتحدد أهدافه على مستوى المؤسسات العامة, وفيه 
تكون غايات الوقف أشمل وأعم مثل اإلنفاق على المدارس والجامعات 

 والمستشفيات .
(  Wellcome trustبيان تجربة وقفية )وسنقوم في هذا المبحث ب

البريطانية, وبيان المرتكزات والمقاصد التي يقوم عليها الوقف عند 
( Wellcome trustالمسيحيين من خالل  تجربة وقفية )

, التي هي عبارة عن مؤسسة خيرية مستقلة قانونيًّا (35)البريطانية
داريًّا, ومسجلة ومعترف بها حكوميًّا لدى المفوض ية العليا لألعمال وا 

 Charity commission for Englandالخيرية في بريطانيا وويلز)

and Wales")(36) وتعّد قوانين األمانات الخيرية في بريطانيا من ,
 Wellcome(, ووقفية ))Trusteesمهام مجلس أمناء المؤسسة )

(؛ Wellcomeذات بناء قانوني, حيث "يعتقد القائمون على وقفية )
أهم مميزات المؤسسة القانونية توفير عنصر )االستقاللية(  أّن من

الناتج عن اعتراف القوانين الغربية بالشخصية المعنوية للمؤسسة, 
والمنفصلة تماًما عن شخصية المؤسس, ويرى القائمون على هذه 
المؤسسة أنَّ هذه االستقاللية القانونية أورثت المؤسسة القدرة على 

هداف لم تكن قادرة على تحقيقها بوجود وضع سياسات, وتحقيق أ
, (37)تدخالت, وضغوط خارجية, أو بوجود والءات مختلفة للمؤسسة"

( بأّنه: لم يخرج عن اإلطار Wellcomeوقد ُوصف "دستور وقفية )
القانوني الذي رسمته القوانين البريطانية لألمانات الخيرية في سبيل 

ابي عليها, لمنع أي تقصير تنظيم أعمالها ووظائفها, وممارسة دور رق
 يلحق بها. 

(, حيث يقوم Wellcomeوهناك أساليب لالستثمار الوقفي في وقفية )
(, بالبحث عن العوائد wellcomeالعمل االستثماري في وقفية )

المالية المؤكدة عبر االستثمارات طويلة األمد, التي تضمن زيادة في 
ية, ويتم استثمار حجم الربح السنوي الذي يغطى النفقات الخير 

موجودات المؤسسة بموجب الصالحيات المبينة في دستور المؤسسة 
 .(38)وما تسمح به القوانين البريطانية

( بإدارة استثماراتها بشكل احترافي, يتالقى Wellcomeوتقوم وقفية )
مع أرقى أشكال اإلدارة االستثمارية الحديثة, من وضع األهداف 

ولويات االستثمارية. وقد"استطاعت وقفية والسياسات والمعايير واأل
(Wellcome ومن خالل تجربتها التاريخية الطويلة, من اتباع )

واستحداث الطرق اإلدارية األمثل إلدارة المؤسسة, حيث أمَّنت 
األشكال اإلدارية للمؤسسة؛ من حيث هيكلتها, وتحديد عالقاتها 

مختلف ووظائفها ومحددات عملها, ووضوح أهدافها, ووظائف 
الوحدات اإلدارية فيها, وقد أمََّن ذلك كله ضماًنا الستمرارية المؤسسة 
ونجاحها في تقديم رسالتها, وتعدُّ إدارة األوقاف بشكل جماعي عبر 
صيغة )المؤسسة المستقلة( إحدى الخصائص اإلدارية التي امتازت 

(, وقد استلزمت الطبيعة الخيرية والقانونية wellcomeبها وقفية )
( استحداث منظومتين إداريتين welcome trustلمؤسسة )ل

منفصلتين, األولى منظومة تتولى مسؤولية اإلشراف والتخطيط اإلداري 
(, واألخرى جهة تنفيذية Trusteeوالرقابة, وتتمثل في مجلس األمناء )

 ".(39)تتمثل في: إدارة المؤسسة, وأقسامها, ولجانها التنفيذية
( من wellcomeات التي قامت بها وقفية )ولعلَّ من أهم اإلنجاز 

م هي: تقديم عشرات اآلالف من المنح والجوائز 9000–م 9000العام
م( قامت المؤسسة بتقديم 9004لدعم العلماء والباحثين, ففي العام )

نشاء مركز األبحاث 0040أكثر من ) ( منحة مالية لهذه الغاية, وا 
(, Wellcomeمؤسسة ),التابع ل(40)(Sanger instituteالجينية )

وهو أحد أكبر المراكز البحثية المتخصصة بدراسة الجينات على 
( تحتوي Wellcome libraryالمستوى العالمي, وهناك مكتبة وقفية )

, وتسعى وقفية (41)على اآلالف من الكتب والمخطوطات
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(Wellcome إلى المضي قدًما في دعم العلماء والباحثين )
واإلسهام في تطوير المعرفة العلمية  ومؤسسات البحث العلمي,

 Theالعالجية, ومنها تقديم الدعم المالي لمعهد األبحاث السرطانية )

welcome Trust / Cancer Ressearch UK Institute)(42) 

( wellcomeومن خالل مراجعة الباحث لألنموذج الوقفي لمؤسسة )
 البريطانية نجد أن مرتكزات الوقف تقوم على اآلتي:

( البريطانية ُتجمع من wellcomeمعظم األصول المالية لمؤسسة ) -0
 التبرعات والهبات النقدية التي تحصل عليها.

( بإدارة متفرغة رفيعة المستوى, قادرة wellcomeتمتاز مؤسسة )-9
 على قيادة هذه المؤسسة وجميع تفرعاتها بكل همة ونشاط. 

ر األصول في ( من أكبwellcomeاألصول المالية لمؤسسة )-3
 العالم, وتبلغ مليارات الدوالرات موزعة على العقارات ومراكز األبحاث. 

( البريطانية هو توفير wellcomeأهم ما يميز نجاح مؤسسة )-4
عنصر )االستقاللية( الناتج عن اعتراف القوانين الغربية بالشخصية 

 المعنوية للمؤسسات الخيرية.
ألبحاث والعلماء والمؤسسات ( تميزت بدعم اwellcomeمؤسسة )-5

 العالجية, وتقديم المنح والتبرعات لطالب العلم.

 المبحث الثاني: أنواع الوقف والوالية عليه عند المسيحيين
 (43)المطلب األول: أنواع الوقف عند المسيحيين

 ُذرِّي )أهلي(الفرع األول: الوقف ال
وذريته إلى أن  وهو ما حبسه الواقف على نفسه مدة حياته, وعلى أبنائه

ينقرضوا, فيؤول إلى جهة خيرية حسب شرط الواقف, وهنا يصبح الوقف 
, أو األديرة حسب  (44)خيريًّا, وهذه الجهة قد تكون المسجد األقصى

, وفي حالة تعذر ذلك يعود وقًفا على فقراء طائفة معينة من (45)الطائفة
, وفقراء الروم (46)مسيحي القدس, مثل: فقراء رهبان اإلفرنج )الكاثوليك(

ذا تعذر (48), أو سماط النبي موسى عليه السالم(47)أو رهبان األرمن , وا 
, أو الفقراء في أي (49)ذلك يعود وقًفا على الفقراء والمساكين في القدس

 .(50)مكان آخر

 الفرع الثاني : الوقف الخيري 
 , وما تحول(51)وهو الذي يوقف على جهة خيرية مثل أوقاف األديرة 

أيًضا من الوقف الذري نتيجة انقطاع نسل الواقف وعقبه وذريته حسب 
 . (52)شروطه إلى األديرة

 وتصنف األوقاف الخيرية المسيحية في مدينة القدس إلى اآلتي:
 .(53)أوقاف لغايات دينية مثل: أوقاف األديرة .0
روم أوقاف لغايات إنسانية, مثل: الوقففف على الفقراء, "فقراء رهبان ال .9

 ".(54)أو على الفقراء والمساكين أينما كانوا

المطلب الثاني: متولي الوقف عند المسيحيين )الوالية على وقف غير 
 المسلم(:

الوالية على الوقف من الحقوق المقررة للواقف, وتأسيًسا على ذلك ال 
يجوز وقف من غير والية, وال يختلف مفهوم متولي الوقف عند غير 

ض التفاصيل عن مفهوم ناظر الوقف في الفقه المسلمين  في بع
اإلسالمي, وبالتالي أجاز عدد من الفقهاء أن تكون هناك والية من غير 
المسلم, بمعنى النظر على الوقف من غير المسلم. "ويوجد على الوقف 
مشرف على األموال التي ترصد ريعها وغلتها على األعمال الخيرية, 

", (55)على الوقف في النظام اإلسالميويشبه عمل هذا المشرف الناظر 
 وسيتم إيراد أنموذجين لبيان هذه الواجبات:

 : متولي األوقاف المسيحية في القدس األنموذج األول: 
والمتتبع لهذه الوالية على األوقاف المسيحية في مدينة القدس, يجد أن 

 هنالك نوعين من والية الوقف:
دارة مستقلة تعمل على التسيير النوع األول: الوالية األهلية: وهي إ

الذاتي, والواقف هو صاحب الحق في إدارة وقفه, وكانت هذه الوظيفة 
مقتصرة على األوقاف الذرية, والمتولي هو الذي يتولى اإلشراف 
المباشر على الوقف, وحسب األوقاف الذرية فإن الواقف يكون هو 

فرك الوالية إلى أحد المتولي أو يعين أحد أبنائه متوليًّا بعد وفاته, وت
أبنائه بشكل عام شريطة أن يكون بالغًا عاقاًل "لألرشد فألرشد" من 
الموقوف, فعلى سبيل المثال عين الواقف عيسى إبراهيم القسيسيففة ابنه 
إبراهيم متوليًّا على وقفه من بعد وفاته, ثم لألرشد فاألرشد من 

تعيين بطريرك أو , ولجأ معظم الواقفين إلى (56)المستحقيفن بالوقف
راهب أو رئيس ملة للطائفة التي ينتمي إليها, متوليًّا على الوقف بعد 

 وفاة الواقف. 
النوع الثاني: الوالية الرسمية: وتخص هذه الوالية األوقاف الكبيرة ذات 
العقارات المتعددة, وتتم توليتها بموجب براءة من سلطانية من السلطات 

وتشمل هذه الوالية أوقاف األديرة والكنائس , (57)العثمانية في إستنبول
وأوقاف الرهبان, وقد توزعت هذه الوظيفة بين رجال الدين المسيحيين 
من مختلف الطوائف المسيحية في القدس, ومن غير السكان المحليين 

. ويتضح من األوقاف المسيحية أن واجبات المتولي هي (58)بالقدس
 على النحو اآلتي:

وقفففاف العائدة لطائفة ما سواء في الوقف الذري حضور تسجيل األ -0
 .(59)أو الوقف الخيري

 .(60)منح اإلذن للواقفين بتعمير أو ترميم العقار الموقوف -9
 .( 61)الدفاع عن الوقف عند عدول الواقف عن تسجيل الوقف -3
 . (62)استثمار أموال الوقف -4

 ( البريطانية: Wellcome trustاألنموذج الثاني: متولي وقفية )
( على مدى سنوات طويلة منذ التأسيس wellcomeنجح نظار وقفية )

في إدارة هذه الوقفية, وقد حققت هذه اإلدارة الناجحة نشاطات مبهرة. 
( شكل المؤسسة المحدودة التي يديرها wellcomeوقد "اتخذت وقفية )

(, من خالل دستور خاص بها Trusteesمجموعة من النظار )
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(Constitution والذي يعّد وثيقة قانونية تنظم أعمال المؤسسة ,)
 ".(63)ووظائفها بطريقة عصرية

( Wellcome trustوهناك مجموعة من الوظائف للنظار في وقفية )
 البريطانية تتمثل على النحو اآلتي: 

 (.Wellcomeتنظيم لإلدارة الوقفية والتخطيط اإلستراتيجي لوقفية ) .0
 د المالية المؤكدة عبر االستثمارات طويلة األمد.البحث عن العوائ .9
 وضع األهداف والسياسات والمعايير واألولويات االستثمارية. .3

 الفصل الثالث
 األحكام المتعلقة بالوقف من غير المسلم:

 المبحث األول : وقف غير المسلم
يعّد الوقف من عقود التبرعات, وليس من عقود المعاوضة, وهو من 

مالت المالية, وقد أجاز الفقهاء المعامالت المالية لغير جنس المعا
المسلمين في بالد المسلمين إذا استوفت الشرائط المطلوبة, وهذا ما 
ذا وقف رجل من  ستتطرق إليه الدراسة الحًقا. جاء في اإلسعاف: "وا 
أهل الذمة نصرانيًّا كان أو يهوديًّا أو مجوسيًّا أرًضا له أو داًرا له أو 

على ولده, وولد ولده ونسله وعقبه أبدًا ما تناسلوا, وجعل آخر  عقاًرا
 ".(64) ذلك للمساكين فذلك جائز

 مطلب األول: حكم وقف غير المسلمال
 المقصود بغير المسلم هنا: الذمي, والحربي, والمستأمن, والمعاهد. 

 الفرع األول : وقف الذمي
نصوص  عفةجاءت في حكم  وقف الذمي عند فقهاء المذاهب األرب

عديدة أكثر من أن تحصى, تدل جميعها على صحة الوقف من غير 
المسلم الذمي من حيث األصل؛ ألنَّ أهل الذمة تجري عليهم أحكام 
اإلسالم في المعامالت والتصرفات المالية, إال ما استثني من ذلك 
كالتعامل بالخمر والخنزير عند بعض الفقهاء, وذلك ألن الذمي ملتزم 

. ومما يؤيد هذا المعنى أن أول (65)د الذمة بأحكام اإلسالمبموجب عق
, التي تمثلت في  ملسو هيلع هللا ىلصوقف مالي في اإلسالم,  كان صدقة الرسول 

أراضي مخيريق اليهودي, الذي أعلن قبل معركة أحد أنَّه إذا ُأصيب 
يضعها حيث  ملسو هيلع هللا ىلصلمحمد  -وكانت سبعة بساتين بالمدينة–فإنَّ أمواله 

في غزوة أحد, فأصبحت أمواله في عامة  أراه اهلل, وقتل مخيريق
, ويتبين من كالم فقهاء المسلمين في (66)فأوقفها  ملسو هيلع هللا ىلصصدقات الرسول 

هذه المسألة أن وقف أهل الذمة من حيث آثاره ال يختلف عن وقف 
عن القاضي عياض من قوله بعدم (67)المسلمين, إال ما نقله المالكية 

ع أن المعتمد في مذهبه لزوم وقف أهل الذمة وصحة رجوعهم فيه, م
ملزوم الوقف من حيث األصل, وهذه النصوص دلت على أن جمهور 
الفقهاء يرون أن الوقف تصرف من جملة التصرفات المالية, وليس 
عبادًة محضة, وعليه فال وجه للتفريق بين آثاره من المسلم ومن غير 

 المسلم.

 الفرع الثاني: وقف المستأمن:

ه في بالد المسلمين مؤقته, فإن عاد لبالده المستأمن من كانت إقامت
ديار الكفر أصبح حربيًّا, ومعامالت المستأمن المالية, ومنها الوقف تقع 

 صحيحة إذا وقعت في ديار اإلسالم, وتترتب عليها آثارها.
 :(68)الفرع الثالث: وقف المرتد 

ه المرتد من خرج من دين اإلسالم بإرادته الحرة, فإن أوقف وهو على هذ
الحالة, فإن الفقهاء األربعة متفقون على عدم صحة وقفه, وعدم ترتب 

 أي أثر عليها.

 (69)المطلب الثاني: القواعد المتعلقة بوقف غير المسلم
 يجوز الوقف عليه من غير المسلم الفرع األول: ما ال

.عدم جواز وقف غير المسلم على ما يعّد من المعاصي في الدين 0
ل الوقف على ُقّطاع الطرق والَفَسقة, وغير ذلك مما اإلسالمي ودينه: مث

ال ُيَقّر في ديننا وال في دينه من المعاصي واآلثام. وهذا النوع من 
 .(70)الوقف ال يصح بإجماع العلماء

ما يعّد قربة في دينه وهو معصية  .عدم جواز وقف غير المسلم على9
في الدين اإلسالمي: مثل الوقف على الكنائس وترميمها, واألديرة, 
والبيوت التي يعبد فيها غير اهلل تعالى, أو الوقف على ما فيها من 
المعبودات الباطلة وخدمها, وعلى كل ما فيه إظهار للعقائد المنافية 

 للدين اإلسالمي.
 الوقف عليه من غير المسلم زالفرع الثاني: ما يجو 

. يجوز وقف غير المسلم على ما يعّد قربًة في الدين اإلسالمي 0
ودينه: مثل الوقف على فقراء أهل الذمة ومساكينهم, والوقف على المارة 
يواء التائهين؛ ألنَّ  وعابري السبيل, والوقف على الذرّية واألقرباء, وا 

ًء, ومتى ظهر هذا في الجهة الوقف تصرف مالي ُشرع ألجل البر ابتدا
 .(71)الموقوف عليها فال يمنع, سواء أكان الواقف مسلًما أو غير مسلم

. يجوز وقف غير المسلم على ما يعّد قربة في الدين اإلسالمي وال 9
يعّد قربة في دينه: مثل الوقف على المساجد, والحجاج والمعتمرين, 

لطاعة المشروعة في ديننا وفقراء المسلمين, وغيرها من سبل العبادة وا
 دون دينهم.

. يجوز وقف غير المسلم على غير المسلم: يجوز الوقف من الذمي 3
 .(72)على الذمي ضمن الشروط المعتبرة عند الفقهاء

 حث الثاني: الوقف على غير المسلمالمب
 المطلب األول: الوقف على الذمي

مين, ولهم ذمة الذميون هم القاطنون في بالد المسلمين من غير المسل
على ( 73)مؤبدة على أرواحهم وأعراضهم, وقد اتفقت المذاهب األربعة

صحة وقف المسلم على الذمي من حيث األصل, ال يعارضهم في ذلك 
 إال قوٌل في مذهب الشافعية , مستندين على ما يأتي: 

صحة الوقف المعتبرة في الدين اإلسالمي تنطبق على  . شروط0
 الذمة.  شروط الوقف عند أهل
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. الصدقة على أهل الذمة وصلتهم, وبرهم من وجوه البر المقررة في 9
 الدين اإلسالمي لعموم األدلة التي وردت بذلك منها: 

اَل َيْنَهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي الِديِن َوَلْم أ. قال اهلل تعالى: ﴿
َوُهْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِهْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ ُيْخِرُجوُكم مِّن ِدَياِرُكْم َأن تَبَ  رُّ

 [.8الُمْقِسِطيَن﴾ ]سورة الممتحنة: اآلية 
وقفت على أخ لها  ملسو هيلع هللا ىلص روي أنَّ صفية بنت حيي زوج النبيب. 
 . (74)يهودي

 ".(75)أنه قال: "في كل كبد رطبة أجر ملسو هيلع هللا ىلصج. جاء عن النبي 
صحة الوقف على الذمي إال أنَّ هناك قيوًدا فرضها الفقهاء على 

 :(67)منها

عدم صحة وقف المصحف, وما شابهه على الذمي, وفي هذا  -1
 مراعاة ألحد شروط الموقوف عليه, التي ترتبط بمن يصح تملكه.

أن يكون الموقوف عليهم من أهل الذمة أقرباء للواقف أو فقراء,  -9
 تأكيًدا لتحقق معنى القربة في الموقوف عليه.

بل المسلم على بعض أهل الذمة مثل: عدم صحة الوقف من ق -3
 رهبان الكنائس وخدم األديرة.

 الثاني: الوقف على المستأمن والمعاهد المطلب
المستأمنون هم الحربيون الذين يدخلون دار اإلسالم من غير "

 .أو أحد المسلمين استيطان لها على أمان مؤقت من قبل اإلمام
التي ال تطبق فيها حرب والمعاهدون هم الكفار القاطنون في دار ال

, وقد صالحهم إمام المسلمين أو نائبه على ترك القتال أحكام اإلسالم
مدة معلومة لمصلحة يراها, ونجد أنَّ األدلة التي تمَّ االستدالل بها 

حة على صحة وقف المسلم على الذمي يصلح االستدالل بها في ص
, باستثناء مينما دام في بالد المسل ,الوقف على المستأمن والمعاهد

ما ذكره بعض علماء الشافعية بعدم صحة الوقف على المستأمن 
ا له بالحربي الذي أجمع الفقهاء األربعة على عدم صحة الوقف إلحاقً 
 .(77)عليه

وقف المسلم على غير "وقد ذكر الدكتور عبد السلطان في كتابه 
ذمي لمعاهد حكم اليعطى المستأمن وا: "المسلم في الفقه اإلسالمي"

ذا رجع لداره فهو حربيإن حلَّ بدارنا  ."(87), وا 
 المطلب الثالث: الوقف على الحربي

الحربيون هم الكفار القاطنون في دار الحرب التي ال تطبق فيها 
أحكام اإلسالم, ولم يعقد لهم عقد ذمة, وال أمان, وقد اتفقت المذاهب 

من شروط  األربعة على عدم صحة الوقف على الحربي مطلًقا؛ ألنَّ 
صحة الوقف أال يكون في معصية, وأن ال تكون فيه إعانة على 

 محاربة اإلسالم.

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع
 لمشتركة بين المسلمين والمسيحييناألوقاف ا

 المبحث األول  :الغرض العام من الوقف: 
ال شك أنَّ األغراض العامة من الوقف تختلف بين المسلمين 

سالم سبَّاقًا في تنظيم فضيلة اإلحسان في والمسيحيين, "ولقد كان اإل
شكل متكامل فريد ما بين اإلحسان الفردي واإلحسان المؤسسي, وبين 
الفرض والتطوع, وبأساليب وآليات متنوعة مثل: الزكاة, والوقف, 
والصدقات التطوعية األخرى, والتاريخ والواقع الحاضر شاهد على ما 

شاعة روح التكافل  أدته هذه اآلليات من دور في الحد من الفقر, وا 
 االجتماعي, وتعزيز الرفاهية االجتماعية.

 ن الوقف عند المسلمين والمسيحيينالمطلب األول: الغرض العام م
 غرض العام من الوقف عند المسلمينالفرع األول: ال

"إنَّ الغرض العام من الوقف اإلسالمي يستفاد من تعريفه الذي جاء 
مطلق التصرف في ماله المنتفع به مع بقاء  فيه: "الوقف تحبيس مالك

عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته يصرف ريعه إلى جهة بر  
 تقرًبا هلل تعالى.

 رض العام من الوقف عند المسيحيينالفرع الثاني: الغ
الغرض العام من النظم الغربية المشابهة, فيفهم إجمااًل من الصفة 

( أي أن Charity« )الخيرية»هى التي توصف بها على إطالقها و 
غرضها هو تحقيق الخير, وفسرت هذه الخيرية بإيجاز: بأنها العمل 
على تخفيف المعاناة, وتعزيز مصالح الفقراء, وحماية البيئة, وتوفير 

 الخدمات االجتماعية األساسية.
واألعمال الموصلة لهذا الخير عديدة ويمكن التعرف إلى نماذج منها 

, الذي يبين (79)ث في الواقع من خالل عرض الجدولكما حدث ويحد
المجموعات الرئيسة ألغراض الوقف, وأوجه الصرف التي تندرج تحتها 

 في شكل مقارنة بين الوقف اإلسالمي وبين النظم الغربية المشابهة.

 المطلب الثاني: الوقف المشترك بين المسلمين والمسيحيين:
اْلِكتَاِب َتَعاَلْوْا ِإَلى َكَلَمٍة َسَواء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم ُقْل َيا َأْهَل قال اهلل تعالى :﴿

َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ الّلَه َواَل ُنْشِرَك ِبِه َشْيئًا َواَل َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعضًا َأْرَبابًا مِّن 
 ،] 46ُدوِن الّلِه﴾ ]سورة آل عمران: 

مع المعامالت المالية اتسم الفقه اإلسالمي بمرونة عالية في تعامله  
لغير المسلمين ومنها الوقف, وفي وقت كان المسلمون فيه لهم الغلبة 
الحضارية نجد أنَّ التشريع المسيحي اشترط في الموقوف عليه أال 
يكون مضاًدا للوقف في اإليمان, ومفاده أنه ال يجوز عندهم وقف 

ي, ثمَّ المسيحي على مخالفه في الدين, إال إذا وقف على غير مسيح
دخل الموقوف عليه في المسيحية بعد ذلك, فإنه يصح الوقف 

 .("80)حينئذ
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 الفرع األول: مفهوم الوقف المشترك:

توجيه األصول المالية الثابتة للوقف المشترك بين المسلمين وغير 
المسلمين, ونماء هذه األصول من خالل االستثمار النافع؛ لتحقيق 

 الضوابط المقررة شرًعا.األهداف المرسومة منه, وفق 

 الفرع الثاني: صور الوقف المشترك:
تتعدد صور الوقف المشترك في المجتمعات العربية بين المسلمين 

 والمسيحيين, وفيما يلي صور عملية مقترحة لهذا النوع من الوقف: 
شراء عقار: ويتم صرف ريع هذا العقار للجهة الموقوف عليها,  .0

مَّ يتم تأجيره , ثم يتم صرف الريع المترتب من مثل أْن يتم شراء بيت ث
أجار هذا البيت إلى فقراء في جمعية, أو دار مسنين من المسلمين 

 وغير المسلمين.
أْن يتم دفع نقود إلى أشخاص محتاجين من خالل جمعية أو إدارة  .9

بنكية إسالمية, مقابل ضمانات بدون فوائد, فينتفع هؤالء بهذا القرض 
ة مثل الدراسة أو الزواج أو العالج, وهو ما يسّمى حديثًا لغايات محدد

 بالقرض الحسن. 
أن تكون هناك ملكية مشتركة بين مسلم وغير مسلم؛ فيتم عمل  .3

حجة وقفية مشتركة بينهم في المحكمة الشرعية المختصة؛ إلدارة هذه 
 الوقفية, أو تولية نظار منهم مجتمعين لإلشراف على هذه الوقفية.

 الثالث: مميزات الوقف المشترك: الفرع
"ُيسهم الوقف االستثماري المشترك بين المسلمين وغير المسلمين في 

 تحقيق المنافع اآلتية:
تحقيق التنمية الذاتية للدول التي ارتقت في األحكام القانونية  أ.

 االستثمارية للوقف
ب. تمويل المشروعات االقتصادية المتعثرة نتيجة ضعف السيولة 

 لنقدية. ا
ج. تغليب فكرة رأس المال الوطني واستبعاده فكرة رأس المال 

 .("81)األجنبي

 المبحث الثاني: ضمانات المحافظة على األحكام الشرعية للوقف:
"إنَّ البحث في موضوع الوقف اإلسالمي من خالل الزاوية المقاصدية, 

على يفرض استحضار أنواع المقاصد ومراتبها التي يحرص الواقفون 
التحبيس بناء عليها. كما أنَّ القائمين على تدبير شؤون األوقاف 

". وسنقوم من خالل (82)يصرفون أموالها ومنافعها في أغراض الواقفين
 هذا المبحث ببيان ضمانات المحافظة على األحكام الشرعية للوقف.

 المطلب األول: الصعوبات التي تواجه التجربة الوقفية العربية:
لوقفية العربية تعاني في الوقت الحالي من بعض الصعوبات, التجربة ا

 والتي يمكن إجمالها على النحو اآلتي: 
.محدودية التبرعات المالية التي تقدم من المؤسسات واألفراد, 0

 للمؤسسات والجمعيات والمراكز الوقفية.

قلة عدد القيادات الفاعلة التي  تقود مؤسسات الوقف العربية,  .9
 جت بين التأصيل العلمي, والممارسة العملية في مجال الوقف والتي مز 

. ضعف األصول المالية لمعظم مؤسسات الوقف العربية, مع عدم 3
قدرتها على الدخول في مشاريع استثمارية تدرُّ دخاًل وعائًدا سنويًّا 

 منتظًما.
ال توجد استقاللية قانونية أو إدارية أو مالية حقيقية للشخصية  .4

 بارية لألوقاف.االعت

 المطلب الثاني: قواعد تطوير األوقاف في حفظ الضروريات الخمس:
"لم تكن األحباس, بمختلف أصنافها وأشكالها مقتصرة على مجال 
معين, بل شملت كل ما فيه مصلحة لألفراد والمجتمعات, وبالنظر إلى 

إنَّ متطلبات العباد المختلفة والمتعددة, وحاجتها إلى اإلنفاق عليها, ف
الواقفين وّسعوا دائرة التحبيس, لتستوعب حاجات الناس في كل عصر 
ومصر؛ فكانت ظالل األحباس ممتدة لتشمل جميع الميادين 

". ولكي نتمكن من حصر أوجه االستفادة بشكل عملي (82)والجهات
مقبول لألوقاف, ونضمن المحافظة على مقاصد األوقاف بفعالية, 

سهامات األوقاف في حفظ ا لضروريات الخمس, ال بدَّ أْن تكون وا 
 مواطن االستفادة من الوقف ضمن القواعد واألسس اآلتية: 

معظم األصول المالية  لألوقاف   القاعدة األولى: االستثمار النافع:
في الغالب ضعيفة, وتكمن حاجتها لمشاريع استثمارية مربحة تدرُّ 

 دخاًل وعائًدا سنويًّا منتظًما لها.
تتحقق االستفادة من تجربة  انية: تقنين األحكام الوقفية:القاعدة الث

التقنين الفقهي ألحكام الوقف؛ من خالل إبراز معنى شخصية 
 مؤسسات األوقاف, وتحقيق معنى استقالل الشخصية االعتبارية لها.

عند النظر في الدور الحكومي  القاعدة الثالثة: اإلشراف الحكومي:
د أنَّ هذا الدور ال يتأتى إال من العربي على مؤسسات الوقف, نج

 خالل اآلتي: 
االعتراف بحق األفراد والمؤسسات الوقفية غير الحكومية في توظيف  •

 الوقف واستغالله لفائدة المجتمع وصالحه. 
التأكد من األهداف والوظائف الخيرية للمؤسسات الوقفية, والهيئات  •

حالة المخالفات الخيرية, ومحاسبة أدوات الرقابة عليها إداريًّ  ا وماليًّا, وا 
 القانونية والمالية للقضاء.

المطلب الثالث: سبل تطوير النظام الوقفي لتحقيق مقاصده العامة 
 والمحافظة عليه من التغيير أو التعديل: 

تعاني بعض األوقاف الرسمية والخاصة من  بعض المشاكل في 
للعمل المؤسسي الوقفي, النواحي اإلدارية والمالية والنظامية, الُمنّظمة 

وصعوبة ضبطها, وفيما يلي سبل تطوير النظام الوقفي اعتماًدا على 
مقاصد الوقف العامة, وللمحافظة عليه من التغيير أو التعديل بما 

 يبطله ويخرجه عن مقاصده الشرعية: 
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استغالل التطور الهائل في مجال التقنية والتنظيم اإلداري الذي  .0
العربية, وفي مجال استثمار الثروات الوقفية  تعيشه معظم الدول

 واستغاللها, عقارية كانت أو مالية. 
توفير الدورات التدريبية للعاملين في قطاع األوقاف حسب معطيات  .9

 التكنولوجيا الحديثة, والتقنيات المتقدمة في مجال اإلدارة واالستثمار.
الدول  إنشاء مؤسسات عامة لحصر األوقاف القديمة في كل .3

 العربية, وتصنيفها وفق شروط الواقفين. 
فتح أبواب جديدة ألوقاف جديدة من خالل تسهيل إجراءات  .4

تسجيلها تضاف إلى الممتلكات الوقفية القائمة المتوارثة عبر القرون, 
 وتشجيع الواقفين للوقف على أبواب الخير المتقدمة. 

 اف الخاصة. استكمال البنية )التنظيمية( إلدارات األوق .5
االستفادة من التجارب الناجحة في تطوير األنظمة اإلدارية التي  .0

 تدار بها األوقاف في الدول الغربية.

 

إنشاء أقسام متخصصة في إدارات األوقاف العربية تعنى في مجال  .0
البحوث والدراسات حول الوقف واستثماره, والعمل على الحد من إدارة 

التي تحد من االستفادة من هذه األبحاث األوقاف البيروقراطية 
 والدراسات.

(83)جدول توزيع األوقاف المسيحية حسب الطوائف (0الملحق ذو الرقم )
 

 النسبة المئوية عدد األوقاف الطائفة

 %3045 90 الروم
 %35 90 األرمن
 %8429 5 الكاثوليك
 %0404 4 الالتين
 %8429 5 الحبش

 %0408 0 البروتسانت

  )84(نماذج من بعض الخدمات التي يقدمها الوقف عند المسلمين وغير المسلمين (9ق ذو الرقم )الملح

 المجموعة الوقف اإلسالمي العمل الغربي الخيري

 الخدمات الدينية  .نشاء المساجد, طباعة المصاحفإ إنشاء الكنائس والمعابد

 ,عالج األمراض الخطيرة ,إقامة المستشفيات
  .مكافحة اإلدمان

 الخدمات الصحية  ., عالج المرضىتوفير األدوية إقامة المستشفيات,

رعاية البحث  ,الوقف على الجامعات والمدارس
  .إنشاء المكتبات, العلمي

رعاية  ,نشر الكتب ,إنشاء المكتبات وتطويرها ,إقامة المدارس والجامعات
 .العلماء والبحث العلمي

 الخدمات التعليمية

رعاية كبار  -اء والمحتاجينتوفير دخل للفقر 
اإلغاثة في حالة  ,رعاية المعوقين ,السن

  .رعاية المساجين ,الكوارث

رعاية األطفال  ,توفير الطعام للجائعين ,توفير دخل للفقراء والمحتاجين
 ,اإلغاثة في حالة الكوارث ,رعاية المعوقين ,رعاية المشردين, والرضع

 .تزويج المحتاجين

 الخدمات اإلنسانية

مشروعات المياه النقية  ,توفير المساكن
  .والصرف الصحي

رعاية  ,رعاية كبار السن ,رعاية المعوقين ,توفير دخل للفقراء والمحتاجين
 .رعاية المساجين وأسرهم ,اإلغاثة في حالة الكوارث ,المعوقين

 المرافق العامة

 ,العناية بالزراعة والخضرة ,الرفق بالحيوانات
  .ريةحفظ األحياء الب

 البيئة .نشر الخضرة, زراعة األشجار ,الرفق بالحيوانات ورعايتها

 ,حل النزاعات اإلقليمية ورعاية حقوق األقليات
  .رعاية الالجئين

 حقوق اإلنسان .فكاك األسرى ,رعاية المسجونين ,رعاية الالجئين

 الخاتمة
للناس, الحمُد هلل الذي َجَعَل ِمْن أّمة اإلسالم َخيَر أّمة أخرجت 

وجعَل من أشكال الخير في الدنيا نفع الناس بعضهم لبعض , كما 
ِمْن صنوف الخير َمْن أمَر بصدقة, أو معروف, أو  -ُسبحانه –َجَعَل 

 إصالٍح بين الناس.
وهكذا َيّتِضح لنا في نهاية هذه الدراسة الموسومة بعنوان: "دور 

مقاصد الوقف  األوقاف المشتركة بين المسلمين والمسيحيين في خدمة
العامة", أنَّ العمَل العظيم في مغزاه ليصغر إذا جهل الناس هدفُه 

ومرماه, وهكذا هو الوقف الذي أسهم في بناء الحضارة اإلسالمية 
بجوانبها المختلفة بما َحَقَق كثيًرا من متطلبات المجتمع في الحضارة 

ئده اإلسالمية؛ فقد ُنشر الوعي بين المسلمين بفضل الوقف, وفوا
وأبعاده, والدور الكبير الذي قام به في بناء الحضارة اإلسالمية, 
وتوفير الرعاية االجتماعية والصحية للمسلمين, وغير المسلمين, وفي 
النهوض بالتعليم ورعاية العلماء وطالب العلم. إن نظام الوقف في 
الوقت الحالي وتعامله مع التحديات في الحقيقة يكون عن طريق 

ى الحياة اإلسالمية, وما يميزها من مؤسسات اقتصادية العودة إل
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واجتماعية تنهل من مبادئ اإلسالم السامية, وتستفيد من اإلنجازات 
ذا أردنا فعاًل  التي حققتها الحضارة اإلنسانية على مر  العصور, وا 
للوقف أن يؤّدي الدور المنتظر منه في خدمة جميع أفراده مسلمين 

من العمل على توعية الناس بالمفهوم الجديد  ومسيحيين؛ فإنه ال بدَّ 
للوقف, بحيث يقتنع كل فرد مسلم بأنَّ األموال التي يوقفها ستكون 
بمثابة دعم للمركز المالي للمؤسسة الوقفية لزيادة رأسمالها, وتمكينها 

 من توسيع استثماراتها وتنويع إيراداتها.
بالوقف صمام أمان من خالل هذه الدراسة تبين للباحث أنَّ العمَل 

ألمتنا, ومجتمعاتنا من مسلمين ومسيحيين؛ للنهوض حضاريًّا من 
جديد بعد حسن التوكل على اهلل, وغرس العقيدة الصحيحة في نفوس 
الحكام والمحكومين على السواء, والوقف هو المؤسسة التي من 
الممكن أن تُناط بها مواجهة قوى العولمة, والغزو الثقافي واالجتماعي 
واالقتصادي وغيره الذي نفذ إلى مجتمعاتنا من نافذة الفقر والجهل 

 ومحاكاة اآلخر.

 النتائج 
 توصل الباحث  إلى النتائج اآلتية:

.الوقف من األموال المتنامية التي يؤدي العمل بها إلى وفرة في 0
 اإليرادات المالية في المجتمع المسلم.

رعية المقررة, وجواز .جواز الوقف من المسيحي ضمن الضوابط الش9
 الوقف عليهم ضمن الضوابط الشرعية.

.باب االجتهاد في مسائل الوقف وصيغ استثماره ومصارفه واسع, 3
خاصة في ظّل الظروف االقتصادية واالجتماعية التي يعاني منها 

 المجتمع اإلسالمي في الوقت الحاضر.
مي .عدم وجود قوانين واضحة, تنظم العالقة بين الوقف اإلسال4

 والمسيحي, خاصة في الوقف المشترك.
.للوقف اإلسالمي دور كبير في مجال تحقيق التنمية الشاملة  للمجتمع 5

 المسلم من خالل:
 إزالة  الفوارق االجتماعية بين األفراد في المجتمع المسلم. •
 مساهمته في تخفيف العبء االجتماعي الذي يقع على كاهل الدولة. •
ة المشاكل التي تعاني منها المجتمعات مساهمته في معالج •

 اإلسالمية ومن هذه المساهمات: 
الحد من مشكلة البطالة من خالل توفير فرص العمل للشباب  -

المسلم وغير المسلم في مشاريع األوقاف, خاصة نظارة األوقاف مقابل 
 األجر.

تقديم القروض الحسنة غير الربوية للمحتاجين من فقراء المسلمين  -
 ر المسلمين.وغي
القضاء على جيوب الفقر؛ من خالل توفير المشاريع الصغيرة  -

 والمتوسطة للفئات المتعطلة عن العمل من المسلمين وغير المسلمين.

ِصَيُغ استثمار أموال األوقاف المشتركة ممكنة ومتعددة, وقابلة  .0
ثة, لإلنشاء, ويمكن استخدامها في تمويل متطلبات التنمية البشرية الثال

 اإلنسان والصحة والتعليم, وحفظ الضروريات الخمس.

 التوصيات:
إنَّ النتائج التي توصل إليها الباحث في هذه الدراسة أفضت إلى عدد 

 من التوصيات نجملها ضمن التصنيفات اآلتية:
 أ. التوصيات الشرعية: 

تبني فكرة اعتماد الفقهاء إلثبات الوقف المشترك المتعّلق بمسائل  -0
قف, طالما أنَّه ال يخالف دلياًل شرعيًّا, وال يحلُّ محرًما, وال يبطل الو 

 محكًم؛ فالعادة شرعية محكمة, كما قال األصوليون.
ضرورة العمل على اعتبار شرط الواقف غير المسلم, ليعبر  -9

الواقف عن إرادته في صورة مجموعة من الشروط التي يحدد به كيفية 
 إدارة أعيان الوقف.

مل على إنشاء أقسام شرعية فنية متخصصة للعمل في إدارات الع -3
األوقاف, تعنى في مجال الوقف المشترك بين المسلمين وغير 

 المسلمين.
 التوصيات القانونية:ب. 

إعادة النظر في القوانين المتعلقة باألوقاف المعمول بها فيما يتعلق  (0
ءم مع بالوقف المشترك بين المسلمين والمسيحيين, بحيث تتال

 مقتضيات العصر وحوائجه.
جعل مسؤولية الوقف المشترك بين المسلمين والمسيحيين من  (9

 صالحيات المحاكم الشرعية المسؤولة عن شؤون األوقاف.
إعمال الشرط القانوني لصحة الوقف المشترك, وتسجيله بإشهاد  (3

رسمي في المحكمة الشرعية؛ منًعا لفتح باب الدعاوى الباطلة في 
 بات صحة الوقف بغير إشهاد رسمي. إث
العمل على حماية أموال وأعيان الوقف المشترك من التعدي عليها,  (4

من خالل تفعيل قوانين العقوبات والمواد المتعلقة بالتعدي على أمالك 
 وأعيان الوقف. 

إعطاء الحجج الوقفية للوقف المشترك الصادرة عن المحاكم  (5
لزام دوائر تسجيل األراضي بتسجيل الشرعية قوة األحكام القضا ئية, وا 

 الحجج الوقفية عند تقديمها إليها في أي وقت. 
العمل على تشكيل دوائر قضائية مستقلة في المحاكم الشرعية,  (0

 مختصة بالنظر بمنازعات الوقف المشترك. 
تيسير اإلجراءات القانونية المتبعة من قبل وزارة األوقاف والالزمة  (0

 وقاف المشتركة.إلنشاء اال

 د.  التوصيات المالية: 
تفعيل الرقابة المالية الحكومية على اإلدارات الوقفية المشتركة,  (0

وتبليغ المحكمة الشرعية المختصة عن أي مخالفة أو تقصير من 
 المتولي. 
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تفعيل صالحيات المحاكم الشرعية باالشتراك مع إدارات الوقف  (9
زل ناظر الوقف المسلم أو غير المسلم؛ عند المسلمين والمسيحيين, بع

إذا قلت إيرادات الوقف االستثماري المشترك عن مثيلتها في السوق 
 لمدة ثالثة أشهر. 

إعفاء المشاريع التي يقيمها المستثمرون على أراضي األوقاف  (3
المشتركة بين المسلمين والمسيحيين من الضرائب كافة؛ ألنَّ ذلك 

 على استثمار أراضي األوقاف. سيشجع هؤالء المستثمرين

References 

1- The Sultan, Abdullah Abd al-Rahman, 

Endowment of a Muslim over a non-Muslim in 

Islamic jurisprudence, Journal of the College 

of Sharia and Islamic Studies - Issue 24 - Qatar 

University - 2006 p: 384 

2- Al-Qudah, Munther Abdul-Karim, Waqf 

Provisions, a comparative legal study, a 

master's thesis published, University of Jerash, 

Jerash, Jordan. (2011) p: 178 

3- El-Sherbiny, Muhammad Al-Khatib, Mughni 

Al-Muhtajj on Knowing the Words of the 

Minhaj, Al-Istiqama Press, Cairo 1955 p: 

2/393 

4- Al-Khatib, Muhammad Ibrahim, The 

Economic System in Islam, 1st Edition, Dar 

Al-Khatib, Jordan 2007 p:  23 

5- Al-Jamal, Ahmad Muhammad Abdul-Azim, 

The Role of the Islamic Waqf System in 

Contemporary Economic Development, p: 12 

6- Al-Omari, Ahmad Al-Saad, Muhammad, 

contemporary trends in the development of 

jurisprudential investment, Kuwait, the 

General Secretariat of Endowments. 12 p.m. p: 

101 

7- Al-Nujairi, Mahmoud, The Endowment and its 

Role in Development, Publications of the 

Research and Studies Center, Qatar, 1997, p: 

245 

8- Osama Omar Al-Ashqar, The Development of 

the Islamic Endowment Foundation, Kuwait, 

The General Secretariat of Endowments, 1st 

Edition, 2007 

9- Al-Madani, Ziyad Abdul Aziz Muhammad, 

Christian Endowments in Jerusalem in the 

Nineteenth Century AD - Bahrain (d. 

10- Al-Qudah, Adam Noah, Rulings of Non-

Muslims in the Islamic Endowment System, 

College of Sharia and Islamic Studies - 

Yarmouk University 

11- Al-Qasimi, Badr Al-Hassan, The Islamic 

Endowment Provisions in Non-Muslim 

Countries, The Second Endowment 

Jurisprudence Issues Forum - The General 

Secretariat of Endowments - Kuwait – 2005 

12- Al-Qudah, Munther Abd al-Karim, Ahkam 

Waqf, A Comparative Legal Study, (previous 

reference), p. 178 

13- The Muslim’s Endowment over a Non-Muslim 

in Islamic Jurisprudence (Previous Reference), 

p: 384 

14- Masqawi, Omar, The Waqf System and Its 

Legal Provisions, Damascus, 2010 Dar Al-Fikr 

15- Al-Abd Al-Salam, Ahmed Saleh, History of 

Endowment for Muslims and Others, 

Researches of the Endowment Symposium in 

Islamic Law and its Fields held in Riyadh 12-

14 Muharram 1423 AH - Ministry of Islamic 

Affairs, Endowments, Call and Guidance 

16- Ibn Faris, Ahmed bin Faris bin Zakaria. 

Dictionary of Language Standards, (Edited by 

Abd al-Salam Haroun). I 1. Beirut: Dar Al-Jeel 

19991 p: 135 

17- Al-Matarzi, Morocco in ranking of Morocco, 

(edited by Mahmoud Fakhoury). Egypt: Usama 

bin Zaid Library, 1399 AH 

18- Al-Sarkhasi, Muhammad bin Ahmed bin Abi 

Sahl. Simplified. Beirut: Dar Al-Marefa., C.11, 

p. 27 (1993). 

19- Shehab Al-Din Al-Qalioubi Al-Shafi’i, The 

Qalioubi Retinue, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, 

vol. 3, pp. 97, 1417 AH 

20- Al-Hanbali, Abi Abdullah. Insider on the doors 

of the masked. I 1. Lebanon: Islamic Printing 

and Publishing Office. P .: (285), (1965) Al-

Nawawi, Abu Zakaria Yahya Bin Sharaf. 

Correction of the jurist with a margin of 

warning. Egypt: Mostafa El Halabi Library. 

P.O. (92) (1370 A.H) 

21- Al-Mahdi, Muhammad Saeed. The hand of the 

trustee of the endowment between trust and 

guarantee is a legal and legal approach. Page 

453. The Third Conference of Endowments. 

Islamic Endowment, Economy, Administration 

and Building of Civilization. Medina: The 

Islamic University. (2009) 

22- Malawi, Ahmed Ibrahim, The role of the 

endowment in sustainable development. Page 

10. The third conference of endowments. 

Islamic Endowment, Economy, Administration 

and Building of Civilization. Medina: The 

Islamic University. (2009) 

23- Ibn Taymiyyah, Taqi al-Din Ahmad, Fatwas of 

Ibn Taymiyyah, Dar al-Arabiya for Publishing 

and Distribution, Beirut i 1 (1398 AH) 

 Al-Zariqi, Jumah Mahmoud, The Legal Nature of 

the Endowment's Moral Personality, Publications 

of the Islamic Call College, 1 p: 38, 2001 

24- Al-Baz, Salim Rostom, Explanation of Al-

Ikkam Adliya Magazine Publisher, Egypt, pp. 

43, 1902 



 0202,  الثالثالعدد  – العشرونالمجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

500 

25- Ahmad Ibrahim Bey, Ahkam Waqf and 

Inheritance, The Salafi Press, Cairo, pp. 192, 

1937 

26- Sahih Muslim Hadith No. (1631). 

27- Bo Rukba, Saeed. The role of the endowment 

in cultural life in Morocco. I. Morocco: 

Ministry of Endowments, pp. 15, 1996 

28- Al-Rashid, Nasser Saad. Harnessing scientific 

research in the service and development of 

endowments. Waqa'i ’Symposium on the 

Status of Endowment and Its Impact on Dawa 

and Development. 

29- Dr. Al-Jarhi Temple, a charitable endowment 

symposium held in Abu Dhabi (pp. 120-123) 

“The Islamic Endowment and its Role in 

Reform and Change in the Zinc and Ayyubid 

Era as a Model” (D. T) 

30- Mona Muhammad Al-Husseini, The Role of 

the Endowment in Financing Human 

Development Requirements, Episode (3), 

published in the International Islamic 

Economics Journal, February 2015 AD. 

31- Al-Qari, Muhammad bin Ali, Introduction to 

the Fundamentals of Islamic Economy, Dar 

Hafez, 3rd Edition, pp. 15, 1419 AH 

32- The role of the endowment in financing small 

projects, Prof. Dr. Osama Abdel-Majeed Al-

Ani (D. T) 

33- Abdullah bin Suleiman bin Abdul Aziz Al-

Bahouth .. Endowment and economic 

development. The first endowment conference 

in Saudi Arabia, organized by Umm Al-Qura 

University in cooperation with the Ministry of 

Endowments, Advocacy and Guidance: 

Makkah Al-Mukarramah. Pp. 152, 1422 AH 

34- Al-Ashqar, Osama Omar, Kuwait, General 

Secretariat of Awqaf, 1st Edition, 2007 

35- Maudsly: Trust and Trustees, P: 433. 

36- The future of philanthropic foundations, p: 70-

78 

37- Wellcome Financial Report, pp. 5, 13, 14. 

2004 

38- Charity and strategy: Philanthropy's Evolving 

Role, Speech by Rebecca W. Rimel, April, 

2001. At British Academy. 

39- The Annual Report of the Genetic Research 

Center, pp. 2, 12, 2003 

40- The Library Annual Report pp. 6, 16, 17, 2004 

41- Cancer Research Institute (Britain) Annual 

Report for the Year, pp. 3, 4, 2003 

42- Ziyad Abd al-Aziz Muhammad al-Madani, The 

Christian Endowments in Jerusalem in the 

Nineteenth Century AD, Bahrain (d.t) 

43- Records of the Sharia Court of Jerusalem No. 

202, Shawwal 10, 1115 AH / February 7, 1704 

AD, p. 186, Center for Documents and 

Manuscripts at the University of Jordan 

44- The Records of the Sharia Court of Jerusalem 

No. 334, Shaban 10, 1267 AH / June 1, 1850 

CE, p. 2. 

45- Al-Quds Sharia Court Records No. 334, Rajab 

1268 AH / April 21, 1852 AD, p. 122. 

46- The Records of the Sharia Court of Jerusalem 

No. 278, Rabi` al-Thani 10, 1307 AH / 

November 25, 1889 CE, p. 235. 

47- Records of the Sharia Court of Jerusalem No. 

334, Rajab 1268 AH / April 21, 1852 CE, p. 

122. 

48- The Records of the Sharia Court of Jerusalem 

No. 334, Shaban 10, 1267 AH / June 1, 1850 

CE, p. 2. 

49- Al-Quds Sharia Court Records No. 331, Mid-

Shaban 1264 AH / July 3, 1848 CE, pp. 12-13. 

50- The Records of the Jerusalem Sharia Court No. 

378, Rabi` al-Thani 10, 1307 AH / November 

25, 1889 CE, p. 239. 

51- The Records of the Sharia Court of Jerusalem 

No. 367, Dhu al-Qi'dah 1263 AH / October 11, 

1847 CE, p. 132. 

52- The Records of the Sharia Court of Jerusalem 

No. 367, Dhu al-Qi'dah 1293 AH / November 

18, 1876 CE, pp. 149-150. 

53- Al-Quds Sharia Court Records No. 382, Safar 

14, 1309 AH / September 6, 1891 CE, p. 156. 

54- The history of endowment among Muslims and 

others (previous reference) 

55- Records of the Sharia Court of Jerusalem No. 

395, Rabi` Al-Awwal 13, 1319 AH / June 18, 

1901AD, pp. 247-248. 

56- The Records of the Sharia Court of Jerusalem 

No. 373, Safar 10, 1302 AH / November 20, 

1884 CE, p. 34. 

57- The Records of the Sharia Court of Jerusalem 

No. 382, Safar 10, 1302 AH / November 20, 

1884 CE, p. 34. 

58- Al-Quds Sharia Court Records No. 382, Safar 

14, 1309 AH / September 6, 1891 CE, pp. 158-

159. 

59- Al-Quds Sharia Court Records No. 382, Safar 

13, 1309 AH / September 6, 1891 CE, p. 144. 

60- Records of the Sharia Court of Jerusalem No. 

322, early Muharram 1254 AH / March 27, 

1838 CE, p. 6. 

61- Jerusalem Sharia Court Records No. 382, 25 

Rabi` al-Awwal 1317 AH / July 10, 1899 CE, 

pp. 63-64. 

62- Riddal: the law of trusts, P: 118-123. 

63- Al-Khasaf, Rulings of Endowments, p. 335 

(Former reference) 

64- The Jurisprudence Encyclopedia, Kuwait Part 

7, p. 130. 



 0202,  الثالثالعدد  – العشرونالمجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

508 

65- Al-Shawkani, Neil Al-Awtar, from the hadiths 

of the master of the good guys, Part Six, 

Library of the Islamic Call, Al-Azhar Youth, 

Cairo, p (6/22). (D. T) 

66- Muhammad Ibn Muhammad Ibn Abd al-

Rahman Al-Hattab, Talents of Galilee, Beirut, 

Dar Al-Fikr, 1398 AH (2 ed.), 6 p. 24. 

67- Ibn Qudamah, Al-Mughni, part 9 (previous 

reference) 

68- Rulings of non-Muslims in the Islamic 

endowment system, (Previous reference) pp: 8-

11 

69- Ibn Abdin, Al-Dur Al-Mukhtar, Part 4, p. 341. 

Al-Hattab, The Talents of Galilee, Part 6, p. 

23. El-Sherbiny, Mughni Al-Muhtaj, vol. 3, p. 

530. Ibn Qudamah, Al-Mughni, vol.5, p. 377. 

70- Ibn Nujim, Al-Bahr Al-Raeeq, vol.5, p.204. 

71- Abu Al-Abbas Ahmad Al-Sawy, a footnote to 

the Small Explanation of Al-Dardir, Cairo, Dar 

Al-Maarif, (ed1), c4, p. 116, 1392 AH 

72- Abu Bakr Muhammad Bin Ali Al-Haddadi Al-

Abadi, The Enlightening Jewel, Cairo, 

Charitable Press, Part 1, p. 335. (Dr. T) 

Muhammad bin Ahmed bin Muhammad (Alyish), 

the granting of the Jalil Sharh Mukhtasar Khalil, 

Beirut, Dar Al-Fikr, 1404 AH (1st ed.), Part 8, pp. 

113-114. Ahmed bin Salama al-Qalioubi, a 

footnote to the local explanation of the method, 

Cairo, House of Revival of Arab Books, vol. 3, p. 

101. 

73- Irrigation Al-Ghaleel by Al-Albani 1590 

74- Sahih Al-Bukhari Hadith No. 2234 

75- Al-Hitami, Tuhfat Al-Muhtaj, Part 6, p. 244 

76- Al-Ansari, Asna Al-Muttalib, vol. 2, p. 459. 

Al-Hitami, Tuhfat Al-Muhtaj, vol.6, p. 244 

77- Al-Shanqeeti, Muhammad bin Muhammad Al-

Mukhtar, Sharh Zad Al-Mustaqni ', The 

Difference Between the Dhimmi and the 

Institutes and the Al-Mustamin Al-Harbi, p. 

78- Omar, Muhammad Abdel Halim, The Islamic 

Endowment System and Similar Systems in the 

Western World, The Second Conference of 

Endowments (Development Formulas and 

Future Visions) - Umm Al-Qura University - 

Makkah Al-Mukarramah 4-7 Shaban 1422, p: 

1 

79- Appendix No. 3 

80- Abu Al-Enein, Badran, Social Relationships 

between Muslims and Non-Muslims in Islamic 

Law, Judaism and Law, Dar Al-Nahda Al-

Arabiya for Printing and Publishing, pp. 189, 

1984 

81- Ibrahim Yusuf, Islamic Solidarity and 

Economic Development, The Ummah 

Magazine, Issue 26, 1982 AD, pp. 78-79 

82- Turkoy, Al-Hasan, Legal Objectives of the 

Islamic Endowment, Ministry of Endowments 

and Islamic Affairs - Kuwait, 2014 p .: 21 

83- Christian Endowments in Jerusalem in the 

nineteenth century AD (Former reference) 

84- Muhammad Abd al-Halim Omar, The Islamic 

Endowment System and Similar Systems in the 

Western World “Endowment - Foundation – 

Trust , p: 12 (d.t) 

 

 


