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عن المجلة..

جملة علمية دولية حمكمة تعنى بنرش البحوث يف جماالت االقتصاد والتمويل اإلسالمي، وتصدر 
مرتني يف السنة.

هتدف املجلة إىل إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونرش نتاجهم العلمي )عريب 
- إنجليزي( من بحوث ودراسات يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي، كام هتدف إىل نرش 
النرش  وسائط  عرب  للمستفيدين  والدراسات  البحوث  هذه  إتاحة  خالل  من  املعريف  الوعي 

الورقية واإللكرتونية.

الرؤية..

 أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..

نرش البحوث العلمية املحكمة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية، وفق املعايري العاملية املعتمدة.

األهداف..

إتاحة الفرصة للباحثني لتحكيم ونرش بحوثهم يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية. 	
املتسمة  	 العلمية  البحوث  املالية اإلسالمية من خالل  الصناعة  اإلسهام يف دعم وتطوير 

باألصالة والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.
وأخالقياهتا  	 الرشعية  بضوابطها  العرصية  الرؤية  وفق  اإلسالمي  التمويل  عاملية  حتقيق 

املهنية.
وثائقيًا  	 سجاًل  املجلة  تكون  بحيث  العلمية  املرجعية  حتقق  للمعلومات  مكانز  تأسيس 

للبحوث والدراسات يف جمال الصناعة املاليةاإلسالمية.

العناوين للتواصل: 

 info@mashurajournal.comhttp://www.mashurajournal.com
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توطئــة:
وتعد  م،   2007 عام  تأسست  قطرية  مسامهة  رشكة  هي  املالية  لالستشارات  املشورة  بيت 
األوىل يف دولة قطر يف تقديم االستشارات املالية الرشعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات املالية 

اإلسالمية، باإلضافة إىل االستشارات اإلدارية والتدريب والتطوير.
تعمل عىل تقديم احللول واألعامل اإلبداعية ضمن نطاق خدماهتا للرشكات واألفراد، وألجل 
رفع مستوى األداء انضمت بيت املشورة لعضوية حتالف جمموعة)LEA(، وهي رشكة أمريكية 

تعترب ثاين أكرب رشكة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور الرسيع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت بيت املشورة إىل تقنني 
أعامل اهليئات الرشعية والتدقيق والرقابة متاشيًا مع التطور الرسيع واالنتشار الواسع ألعامل 
املتمثل يف نرش  العلمي واملعريف  باجلانب  العامل، باإلضافة إىل االهتامم  التمويل اإلسالمي يف 
املرصيف  العمل  نجاح  لتكون رشيكًا حقيقيًا يف  املالية اإلسالمية،  والقيم واألخالق  املفاهيم 

اإلسالمي.

نبذة عن بيت المشورة لالستشارات المالية
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رؤيتنا:
واإلدارية  والرشعية  املالية واالستشارية  االستشارات  تقديم  عامليًا يف  رائدة  نكون رشكة  أن 

والتدقيق الرشعي والتطوير والتدريب يف جماالت الصناعة املالية املختلفة.

رسالتنا:
نرش املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية، ومتابعة تطبيقها بأعىل معايري اجلودة 

والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنرص البرشي املؤهل.

قيمنا:
األمانة، املصداقية، االحرتافية، الشفافية، روح الفريق، الرسية.

أهدافنا:
نرش ثقافة الصناعة املالية داخل دولة قطر وخارجها. 	
استحداث وتطوير منتجات مالية تواكب النمو يف الصناعة املالية عمومًا واإلسالمية عىل  	

وجه اخلصوص ودعم وضعها التنافيس.
العنرص البرشي إلعداد كوادر مؤهلة علميًا وعمليًا يف جمال االستشارات  	 االستثامر يف 

املالية واهليئات االستشارية والرقابة والتدقيق الرشعي.
حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة. 	
التواصل مع املؤسسات املالية حمليًا وإقليميًا وعامليًا. 	



قواعد النشر
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: شروط النشر العامة:
ً
أوال

بحوًثا  أكانت  سواء  واإلنجليزية،  العربية  باللغتني:  اإلسالمي  والتمويل  باالقتصاد  املتعلقة  املواد  بنرش  املجلة  تعنى  1ـ 
أصيلة، أم تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل، أم عروًضا ألطاريح علمية مما له صلة بمجال التخصص.

مت للنرّش يف جملة أخرى، ويوثق  2ـ تعنى املجلة بنرش البحوث التي مل يسبق نرشها، بأّي وسيلة من وسائل النرّش، وال ُقدِّ
ذلك بتعهد خطي من الباحث.

3ـ البحوث التي تصل إىل املجلة ال ُترد سواء َأُنرشت أم مل تنرش.
4ـ ال جيوز نرش البحث يف مكان آخر بعد إقرار نرشه يف املجلة إال بعد احلصول عىل إذن كتايب بذلك من مدير التحرير.

5ـ يف حال ثبوت إخالل الباحث باألمانة العلمية فإن للمجلة احلق باختاذ اإلجراءات الالزمة وتعميم ذلك عىل املجالت 
املتعاونة.

6ـ تعترب املجلة غري ملزمة بإبداء األسباب يف حالة عدم النرش.
7 - حيق هليئة التحرير إجراء التعديالت الشكلية عىل البحث وفق سياسات النرش يف املجلة.

8 - ال تتقاىض املجلة أي رسوم للنرش وال تقدم أي مكافآت لألبحاث املنشورة إال يف حالة االستكتاب.

: شروط النشر الخاصة:
ً
ثانيا

1 - رضورة التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية؛ ومنها:
أ اتسام البحث باألصالة وسالمة االجتاه علمًيا وفكرًيا.

ب الُبعد عن جتريح األشخاص واهليئات أثناء النقد العلمي يف البحث
ج معاجلة البحث القضايا امُلعارصة واألقرب إىل حاجة الواقع اإلنساين معاجلة نظرية تطبيقية

د مالزمة املوضوعية والتجرد عن امليول واالجتاهات الشخصية.
2 - حسن الصياغة العلمية للبحث، ومراعاة ما ييل:

أ سالمة اللغة وخلوها من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد اإلمالئية.

ج الدقة يف التوثيق وختريج النصوص والشواهد.
3 - أن ال تزيد عدد صفحات البحث عن )30( صفحة من القطع العادي )A4( بام يف ذلك املراجع واملالحق.

4 - حجم اخلط ونوعه:
)Traditional Arabic( .ونوع اخلط ،)أ البحوث املكتوبة بالعربية يكون حجم اخلط فيها: )16( وخط اهلامش: )12

)Times New Roman( .ونوع اخلط )ب أما البحوث املكتوبة باإلنجليزية فيكون حجم اخلط: )14( واهلامش: )10
ويتضمن  كلمة؛   )300( منهام  واحد  كل  يتجاوز  ال  أن  عىل  واالنجليزية؛  العربية  باللغتني:  بملخص  البحث  يرفق   -  5

امللخص ما ييل: موضوع البحث وأهدافه ومنهجه وأهم النتائج والتوصيات إضافة إىل الكلامت املفتاحية. 
6 - ُيقسم البحث وينظَّم وفق متطلبات منهج البحث العلمي، حفاًظا عىل نسق البحوث والتقارير املنشورة يف املجلة، 

عىل النحو اآليت:
أ املقدمة وتشمل: موضوع البحث، وأمهيته، ومشكلته، وحدوده، وأهدافه، ومنهجه، والدراسات السابقة )إن وجدت(، 

وهيكلة البحث.
ب متن البحث، وينبغي أن يكون مقساًم إىل مباحث ومطالب متسقة ومرتابطة 
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ج احلرص عىل عرض فكرة حمددة فـي كل مبحث جتنًبا إلطالة الفقرات والعناوين الفرعية.
د اخلامتة، وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم )النتائج( و)التوصيات(

هـ قائمة املصادر واملراجع واملالحق.
7 - يتم اتباع منهج )MLA( يف توثيق البحوث كاآليت:

أ - ذكر املصادر واملراجع يف احلاشية السفلية ألول مرة بالشكل اآليت:
)شهرة املؤلف، االسم األول، اسم الكتاب، مكان النرش، النارش، رقم الطبعة، تاريخ النرش، اجلزء والصفحة(

ب - ذكر املصدر واملرجع عند تكراره يف اهلامش التايل مبارشة )املرجع نفسه، اجلزء والصفحة( وعند ذكره يف موطن آخر 
من البحث فيكون )شهرة املؤلف، اسم الكتاب، اجلزء والصفحة(.

ج - إذا خال املرجع من بعض البيانات، فتذكر االختصارات املتعارف عليها عىل النحو اآليت:
– بدون مكان النرش: )د. م(. بدون اسـم النـارش: )د. ن(

– بدون رقــم الطبـعة: )د. ط(. بدون تاريخ النرش: )د. ت(
د- تكتب اآليات القرآنية كتابة، ال نسًخا من الربامج اإللكرتونية، ويشار إىل اسم السورة ورقم اآلية يف اهلامش.

هـ- يراعى عند ختريج األحاديث النبوية الرشيفة بعد ذكر اسم املرجع إضافة اسم الكتاب واسم الباب ورقم احلديث. 
و- يراعى عند االستشهاد من الشبكة العنكبوتية )اإلنرتنت( ذكر تاريخ استعراض املصدر من املوقع.

ز- توضع اهلوامش أسفل كل صفحة برتقيم متسلسل من بداية البحث إىل آخره.
ح الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها، يراعى فيها ما ييل:

– تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف املتن، وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض واألسود وترقم ترقياًم 
متسلساًل، وتكتب عناوينها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها.

التوضيحية فتكتب أسفل  أما املالحظات  ترقياًم متسلساًل وتكتب عناوينها يف أعالها،  املتن وترقم  – تدرج اجلداول يف 
اجلدول.

 ط تثبت مصادر ومراجع البحث يف هناية البحث وترتب ترتيًبا هجائًيا ويفصل بني املراجع باللغة العربية واإلنجليزية.
 Roman( اإلنجليزية  اللغة  إىل  البحث  الواردة يف هناية  العربية  املراجع  الباحث برتمجة  يلتزم  البحث  قبول  ك- يف حالة 

.)Script

: سير البحوث
ً
ثالثا

.)editor@mashurajournal.com( ـ ترسل األبحاث إلكرتونًيا إىل العنوان اخلاص باملجلة
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األويل للبحث، ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم، أو رفضه.
م البحوث والدراسات املقدمة للنرش يف املجلة من ِقبل اثنني من املحكمني عىل األقل. ـ حُتكَّ

ـ ُتعاد البحوث إىل الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم.
ـ إذا تم قبول البحث للنرش، فإّن كافة حقوق النرش تؤول للمجلة، وال جيوز نرشه بأّي وسيلة من وسائل النرش الورقية أو 

اإللكرتونية، إاّل بإذن كتايب من مدير التحرير.
-تنرش البحوث املقبولة حسب اإلجراءات املتبعة عىل املوقع الرسمي للمجلة.

ـ إذا تم نرش البحث فريسل للباحث خطاب النرش مع نسخة إلكرتونية من املجلة التي تم نرش بحثه فيها.
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بسم الله الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني، أما بعد:
العلمي،  والبحث  العلم  بشأن  كبريًا  اهتاممًا  اإلسالمية  الرشيعة  ومبادئ  قواعد  أولت  لقد 
اجلهد  بذل  عىل  وحثت  العلمية،  واحلقائق  الكونية  اآليات  يف  والتدبر  التفكر  إىل  ودعت 
ودراسة العلوم الفلكية والطبيعية واالجتامعية بفروعها، وتوجيه الطاقات إىل البحث الدقيق 
يف كافة جماالت وأمور احلياة من أجل الوصول إىل نتائج تفي بحاجة املجتمع وتسهم ببنائه 
وتطوره، وهبذه الدافعية نشطت وازدهرت فنون العلم واملعرفة يف ظل احلضارة اإلسالمية 

وأصبحت منارة يستضاء هبا ومرجعًا للحركة العلمية والنهضة املعرفية.
بنية  تشكيل  يف  التكنولوجي  والسباق  اليوم  عاملنا  يف  واالزدهار  التطور  ملسرية  املتتبع  وإن 
وصورة املستقبل يدرك يقينًا أثر البحث العلمي املتخصص وإسهامه الكبري يف حتقيق ذلك 
وغريها  واالقتصادية  والصناعية  الصحية  قطاعاته  بكافة  املجتمع  ارتباط  وأمهية  االرتقاء، 
بالبحث العلمي املنهجي الرصني، ورضورة تبني احلركة البحثية ودعمها للنهوض بنتاجها 

وحتقيق أهدافها.
العلمي املميز ضمن ختصصها إسهامًا منها  النتاج  ولقد سعت »جملة بيت املشورة« إىل نرش 
وتنمية  التطبيقية،  ملؤسساته  ودعاًم  اإلسالمي،  والتمويل  االقتصاد  علوم  وهنضة  تطوير  يف 
الضبط  معايري  وفق  وجتويده  والقّراء،  للباحثني  املعريف  حمتواها  إتاحة  خالل  من  املجتمع 

العلمي املعتمدة دوليًا.
ويطيب لنا أن نقدم لكم العدد الرابع عرش من »جملة بيت املشورة«، والذي تضمن بحًثا حول 
مؤرشات احلوكمة يف دول منظمة التعاون اإلسالمي،ودراسًة لعقد الـتأمني التعاوين وتكييفه 
الفقهي، باإلضافة إىل دراسٍة لتعليامت احلوكمة الرشعية ملؤسسات الصناعة املالية اإلسالمية 
يف الكويت، كام ضم العدد دراسًة لضوابط االجتهاد يف النوازل الوقفية متناوالً جائحة كوفيد 
19 نموذجًا، وبحًثا حول معايري فرز االستثامر احلالل متناوالً حالة أسواق األسهم اخلليجية.

ونؤكد للسادة الباحثني واملتخصصني اهتاممنا وترحيبنا بآرائهم ومقرتحاهتم، وحرصنا عىل 
كل ما فيه تطوير وازدهار املجلة، لتحقيق رسالتنا وأهدافنا النبيلة، سائلني اهلل تعاىل التوفيق 

والسداد واهلداية والرشاد.

ير المجلة هيئة تحر



الدراسات والبحوث
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ضوابط االجتهاد في النوازل الوقفية
ً
جائحة كوفيد - 19 إنموذجا

أسامة عبد المجيد العاني

أستاذ في كلية الفارابي الجامعة – العراق

م البحث للنشر في 1/ 2020/6م، واعتمد للنشر في 8/18 /2020م(
ّ
)سل

الملخص

حتدث حركة رؤوس األمول ورسعة إنتقاهلا يف ضوء عامل االتصاالت واملعلوماتية، 
األمر  الوقف.  يف  نوازل  وتنوعها،  األسواق  وإتساع  اإلستثامر،  صيغ  وتطور 
النوازل بشكل عام و  الرشيعة اإلسالمية  يثري تساؤال هو: كيف واجهت  الذي 
نوازل الوقف عىل وجه اخلصوص؟ تظهر أمهية هذا املوضوع من خالل إثبات 
الوقف، ومراعاة  مواكبة الرشيعة لكل زمان ومكان وجمتمع، بام يف ذلك نوازل 
عىل  الفرصة  وتفويت  الوقف.  خيص  فيام  ومصاحلهم  العباد  حلاجات  الرشيعة 
األخذ بالقوانني الوضعية، ألن الفقهاء إن مل يبينوا حكم الرشع يف نازلة ما، فإن 
الفساد ما ال  القوانني الوضعية ال حمالة، ويف كل ذلك من  الناس سيتجهون إىل 

https://doi.org/10.33001/M011020201478
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خيفى. لذا فإن البحث هيدف اىل إثبات أن مستجدات الوقف من النوازل ال بد 
تبيان رأيه فيها. وكذلك حتديد ضوابط االجتهاد واملجتهد يف نوازل  للرشع من 
الوقف. وقد توصل البحث اىل أن التطورات والتغريات يف العامل أحدثت نوازل 
يف الوقف، ينبغي التصدي هلا، وتبني أن متطلبات املتصدي للنوازل الفقهية عىل 
وجه العموم، تنطبق بحذافريها عىل املتصدي لنوازل الوقف، األمر الذي ينبغي 

مراعاته من املتصدين هلذا املوضوع.

الكلمات المفتاحية: الوقف، النوازل، ضوابط االجتهاد.
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Criteria for Juristic Deduction of Fiqhi Ordeals  
The Case of Novel COVID-19 

Usama Abdul Majeed Alani
Professor at Al-Farabi College University, Baghdad – Iraq

Abstract
The capitals’ movement velocity and its fast transformation in IT and 
communication spheres, as well as the development in modes of investment, 
and diversity of markets affect waqf’s ordeals. The question of the paper is: 
How does Islamic Shariah tackles the ordeals (Newazel) in general and those 
related to waqf in particular? The importance of this paper is demonstrated by 
proving the potential of Shari’ah relevance to at all times, places, and societies 
including the waqf’s ordeals (Newazel). As well as by seizing the opportunity 
from those who ascribe to the conventional laws, because in the absence of a 
Shari’ah ruling for the ordeal by jurisprudents the people shall compulsorily 
abode in conventional law; and the entire matter submerge an apparent level 
of nuisance.
 Thus, the research aims to prove that the Shari’ah rulings related to the latest 
ordeals of Waqf must be clarified. Similarly, the framework for criteria related 
to jurist and juristic deduction pertaining to ordeals of Waqf shall be defined. 
The research lead to the conclusion that the developments and modifications 
in the world caused ordeals in the matters of Waqf, and those ordeals shall be 
dealt with. It is also found that the general requirements for dealing with the 
Fiqhi ordeals in general are fully relevant to dealing with the ordeals of Waqf 
and that is a crucial matter that shall be taken into consideration by those who 
deal with the matter. 

Keywords: Waqf, ordeal (Nazele), criteria of Ijtehad
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المقدمة

يف ظل عرص الرسعة تنهال علينا املتغريات، التي طالت كل حياتنا وتدخلت يف 
بالسابق،  معروفة  تكن  مل  )مستجدات(  نوازل  ظهرت  وبالتايل  مفاصلها،  مجيع 
سكت الرشع عنها لعدم وجودها يف حينها. وحيث أن املسلم ملزم بإتباع أوامر 
الرشع من حيث إباحة أو هني، ينبغي عليه أن يعرف احلكم الالزم لكل نازلة قبل 

تقبلها أو الولوج يف استخدامها.

وليس الوقف ببعيد عن هذه النوازل، فحركة رؤوس األمول ورسعة إنتقاهلا يف 
األسواق  وإتساع  اإلستثامر،  صيغ  وتطور  واملعلوماتية،  االتصاالت  عامل  ضوء 

وتنوعها، كل ذلك وغريه يلقي بظالله عىل الوقف وحيدث نوازالً فيه.

مشكلة البحث

تتمثل مشكلة البحث يف وجود نوازل عديدة طرأت عىل الوقف، يمكن أن تسهم 
يف االرتقاء به من حيث دوره احلضاري واإلجتامعي، وحيث أن الرشيعة اإلسالمية 
فرطنا  )ما  بأنه  تعهد  الباري سبحانه  أن  الساموية، وحيث  للديانات  جاءت خامتة 
الرشعي  العلم  أسبار  يف  الغور  العلم  أهل  عىل  لزامًا  كان  يشء(،  من  الكتاب  يف 
مواكبة  عدم  أو  املذهب  بتقليد  اجلمود  أن  إال  للنازلة.  املالئم  احلكم  الستنباط 
الترشيعات القانونية، قد تعيق من تكييف هذه النوازل بام يتقاطع مع روح الرشيعة 
اإلسالمية. لذا فإن السؤال الرئيس للبحث يمكن صياغته باآليت: كيف واجهت 

الرشيعة اإلسالمية النوازل بشكل عام ونوازل الوقف عىل وجه اخلصوص؟

فرضية البحث

الرشيعة  أن  فحواها:  فرضية  من  ينطلق  البحث  فإن  أعاله  املشكلة  ضوء  يف 
حتدي  عىل  قادرة  هلا،  سبحانه  الباري  حفظ  ومن  كامل  من  أوتيت  بام  السمحاء 

الضوابط الالزمة لنوازل الوقف.
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أهمية البحث

تظهر أمهية هذا املوضوع من:
إثبات مواكبة الرشيعة لكل زمان ومكان وجمتمع، بام يف ذلك نوازل الوقف.. 1
إيضاح مراعاة الرشيعة حلاجات العباد ومصاحلهم فيام خيص الوقف.. 2
كي يكون الفقيه عىل دراية بمتغريات العرص ويكون مستعدًا للحكم عىل . 3

نوازل الوقف.

أهداف البحث

هيدف البحث إىل حتقيق األهداف اآلتية:
إثبات أن مستجدات الوقف من النوازل التي ينبغي تبيان رأي الرشع فيها.. 1
 حتديد ضوابط االجتهاد واملجتهد يف نوازل الوقف.. 2
تبيان مراحل النظر يف نوازل الوقف.. 3
يبينوا . 4 مل  إن  الفقهاء  ألن  الوضعية،  بالقوانني  األخذ  عىل  الفرصة  تفويت 

ال  الوضعية  القوانني  إىل  سيتجهون  الناس  فإن  ما،  نازلة  يف  الرشع  حكم 
الفساد  حمالة، أو سيلجئون إىل أعراٍف غري مستقيمة... ويف كل ذلك من 

ما ال خيفى)1(.

الدراسات السابقة:
- النوازل الوقفية لألستاذ الدكتور نارص عبداهلل امليامن)1430هـ()2(

تطرق الباحث اىل تناول ثالث نوازل وقفية بحثها الباحث يف مناسبات خمتلفة، 
النازلة  الرشيعة اإلسالمية؛  املالية وأحكامه يف  النقود واألوراق  متثلت يف وقف 
بنازلة  ختم  ثم  ؛  واحللول-  املشكالت   - الواقف  رشوط  خمالفة  تناولت  الثانية 
)1( امليامن، نارص عبداهلل امليامن، مراحل النظر يف النوازل الفقهية، ورقة عمل مقدمة للحلقة البحثية بعنوان:مراحل النظر يف النازلة الفقهية، يف مركز 

التميز البحثي يف فقه القضايا املعارصة، الرياض، )200
)2( امليامن، نارص، النوازل الوقفية، منشور من دار ابن اجلوزي 1430هـ، ط1
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ديون الوقف وأحكامه. وغاص الباحث يف غور سرب األعامق، فقد فصل الباحث 
فيها،  الفقهاء  آراء  تبيان  اىل  تطرق  ثم  حدوثها،  وأسباب  نازلة،  كل  صورة  يف 

واستنبط احلكم الراجح فيها.
- النوازل يف األوقاف )1434/1433 هـ املوافق2012( لألستاذ الدكتور خالد بن 

عيل املشيقح)3(.
بحث ممول من الكريس العلمي للشيخ راشد بن دايل لدراسات األوقاف. تطرق 
النوازل يف رشوط الواقف؛  البحث إىل تناول عدد من نوازل الوقف متثلت يف: 
النوازل يف مصارف الوقف؛ النوازل يف توحيد األوقاف؛ انتزاع الوقف للمصلحة 
إىل  الذري، وتوصل  الوقف  وإلغاء  الوقف وصوره؛  استثامر  العامة؛  أو  اخلاصة 

استنباط أحكامها بعد التفصيل يف كل نازلة عىل حدا.
نموذجًا-  العلمي  -الوقف  الوقف  نوازل  يف  املقاصدي  االجتهاد   -

)حزيران/2016)، للباحث معايش عبد الرمحن)4(.
املؤسسة  عىل  الوقفية  والنامذج  املظاهر  من  مجلة  عرض  الورقة  هذه  يف  حاولت 
ونوازله  أحكامه  صلة  ومدى  العلمي،  بالوقف  تسميته  يمكن  ما  أو  العلمية، 
بمقاصد الرشيعة اإلسالمية ومقاصد الواقفني، قضايا الوقف كثرية ومع تنامي 
نوازله فإهنا حتتاج إىل فقه واجتهاد يتناغم مع مقاصد الرشيعة. يف التمهيد تطرق 
الباحث إىل املفاهيم املتعلقة بالبحث، وتناول يف املبحث األول أثر اعتبار املقاصد 
بالوقف  املتعلقة  والفتاوى  النوازل  من  مجلة  يف  واملتمثلة  الوقف؛  يف  الرشعية 
العلمي، وعرض يف املبحث الثاين لتحليل بعض احلجج الوقفية واملتعلقة أيضا 

بالوقف العلمي ومدى مراعاهتا للمقاصد العامة للرشيعة.
مما سبق يتضح أن العلامء األجالء مل يتناولوا ضوابط االجتهاد يف النازلة الوقفية، 

لذا فيعد هذا متيزًا للبحث املعروض، وأسأل اهلل سبحانه التوفيق فيه. 

)3( املشيقح، خالد بن عيل، النوازل يف األوقاف، بحث ممول من كريس راشد بن دايل لدراسات األوقاف، اململكة العربية السعودية، 2012
)4( عبد الرمحن، معايش، االجتهاد املقاصدي يف نوازل الوقف، بحث منشور يف جملة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، املجلد )30(، العدد 

)2(، حزيران،2016، ص 153-111
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خطة ومنهج البحث

مفهوم  حتديد  خالل  من  وذلك  الوصفي  االستقرائي  املنهج  عىل  البحث  اعتمد 
حارضًا  اإلستنباطي  املنهج  وسيكون  ضوابطها،  واستعراض  وأمهيتها،  النوازل 
فسيتم  البحث  أهداف  ولتحقيق  بالبحث.  املتعلقة  الرشعية  األحكام  الستنباط 
تناوله يف مبحثني، سعى األول إىل بيان مفهوم النازلة وأمهيتها وضوابط االجتهاد 
فيها، وتطرق املطلب األول من البحث إىل تعريف فقه النازلة، وتناول الثاين أمهية 
االجتهاد يف النوازل وحكمها، وبني املطلب الثالث ضوابط اجتهاد النازلة، بينام 
بحث املبحث الثاين يف مراحل النظر يف النازلة الفهية وعرض تطبيقأ هلا من خالل 
النازلة الوقفية،  النازلة الفقهية ومنها  مطلبني، تطرق األول إىل مراحل النظر يف 

وعرض الثاين تصورا ملراحل النظر يف جائحة كوفيد- 19.

المبحث األول: النازلة الوقفية، مفهومها، أهميتها وضوابط االجتهاد فيها

الوقفية،  النازلة  إاىل حتديد مفهوم  املبحث ثالثة مطالب، يسعى األول  سيتناول 
وتطرق الثاين إىل أمهية االجتهاد يف النازلة الوقفية، أما املطلب الثالث فقد تناول 

ضوابط االجتهاد يف النوازل بشكل عام وبضمنها النازلة الوقفية. 

يف فقه النازلة المطلب األول: تعر

 
ً
يف فقه النازلة لغة واصطالحا  – تعر

ً
أوال

الفقه لغة: الفاء والقاف واهلاء أصل واحد صحيح، يدل عىل إدارك اليشء والعلم 

به، وكل علم بيشء فهو فقه)5(. وكذلك يطلق عىل حسن اإلدراك والفهم)6(. ومنه 

)5( الرازي، امحد ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، حتقيق عبد السالم حممد هارون، دار الفكر، ))13هـ/ )7)1م، مادة فقه ص717
)6( جمموعة مؤلفني، ااملعجم الوسيط، دار إحياء الرتاث العريب، ط1، 2008، مادة فقه، ص722
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قوله تعاىل: ))قالوا يا شعيب ما نفقه كثريا...(()7(، أي ما نفهم كثريًا من قولك)8(. 
ويراد بالفقه العلم والفطنة))(.

مما سبق يتضح أن املراد من الفقه لغة اإلدراك والعلم باليشء ومطلق الفهم.
أدلتها  من  املكتسبة  العلمية  الرشعية  باألحكام  العلم  فهو  االصطالح:  في  أما 

التفصيلية)10(.

:
ً
 – النوازل لغة واصطالحا

ً
ثانيا

النوازل في اللغة: مجع نازلة، والنازلة يف اللغة من نزل ينزل إذا حّل، وقد أصبح 

اساًم عىل الشدة من شدائد الدهر)11(، قال ابن فارس: النون والزاء والالم كلمة 
صحيحة تدل عىل هبوط يشء ووقوعه، والنازلة: الشديدة من شدائد الدهر تنزل 

بالناس)12(.

مسائل  وهي  والواقعات،  الفتاوى  بمعنى  النوازل  جاءت   :
ً
اصطالحا النازلة 

استنبطها املجتهدون املتأخرون مّلا سئلوا عن ذلك، ومل جيدوا فيها رواية عن أهل 
املذهب املتقدمني)13(. 

وقد استخدمه الفقهاء بمعنى احلوادث الفقهية التي حتتاج اىل حكم رشعي، قال 
بالعامل نازلة وخاف فوت وقتها...)14(. وقال اإلمام  إذا نزلت  اإلمام الشريازي: 
يف  األئمة  اجتهاد  وفيه  الناس()15(،  أقتل  أن  )أمرت  حلديث  عند رشحه  النووي 

النوازل وردها اىل األصول ومناظرة أهل العلم فيها)16(. 
)7( سورة هود اآلية: 1)

)8( ابن كثري، ابو الفداء اسامعيل، تفسري القرآن العظيم، ط2، دار اجليل، بريوت، 1410هـ/ 0))1م، 427/2
))( الزخمرشي، جار اهلل، أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد بن عمر،أساس البالغة، حتقيق عبد الرحيم حممود، ط1، مطبعة أوالد أورفاند، 1372هـ، 

ص 346
)10( السبكي،عيل بن عبد الكايف، وولده تاج الدين عبد الوهاب، اإلهباج برشح املنهاج، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1404 هـ، 28/1

)11( الزخمرشي، أساس البالغة، 453
)12( ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 417/5

)13( عقود رسوم املفتي من جمموعة رسائل ابن عابدين 17/1 نقال عن اجليزاين ص)1
)14( الشريازي، ابراهيم بن عيل بن يوسف الفريوزابادي، التبرصة يف أصول الفقه، حتقيق حممد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، ط1، 80)1، 412/1

)15( البخاري، حممد بن اسامعيل،صحيح البخاري، مصطفى البايب احللبي، 1377ه، ـ1/)2
ط2،  بريوت،   - العريب  الرتاث  إحياء  دار  احلجاج،  بن  مسلم  صحيح  رشح  املنهاج  النووي،  رشف  بن  حييى  الدين  حميي  زكريا  أبو  النووي،   )16(

2)13هـ، 213/1
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بكوهنا:  القحطاين  مسفر  الدكتور  عرفها  فقد  للنوازل،  املعارصين  تعريف  أما 
الوقائع اجلديدة التي مل يسبق فيها نص أو اجتهاد)17(.

واملقصود بـ)الوقائع( كل ما يقع للناس من قضايا ومسائل حتتاج اىل بيان حكم 
أو  األرسة  أحوال  او  املعامالت  او  العبادات  أبواب  يف  كانت  سواء  فيها  الرشع 
الناس  قضايا  من  وغريها  واألقضية  والدعاوى  والبيانات  باحلدود  يتعلق  ما 
التعريف  يف  قيد  )اجلديدة(  بـ  ويراد  السياسية.  أو  االقتصادية  أو  اإلجتامعية 
خيرج الوقائع القديمة ألن املراد هو النوازل املعارصة التي حيتاج الناس فيها اىل 
إجتهاد رشعي يبني حكمها. أّما ما مىض فال يدخل يف املقصود. أما )التي مل يسبق 
أو  فيها نص  التي سبق  املستجدة  الوقائع  قيد خيرج  فهذا  اجتهاد(،  أو  فيها نص 
إجتهاد، واملراد بالنص هو ما كان ثابتا بالقرآن أو السنة أو اإلمجاع لقيامه عليهام. 
واملراد بـ )االجتهاد( أي النازلة التي مل يسبق فيها فتيا أو حكم رشعي من العلامء 

واملجتهدين)18(.
وغالبًا ما يرتادف مصطلح النازلة مع )القضايا املستجدة(، وعىل غلبة استخدام 
جعله  صحة  عدم  البصل  أبو  الدكتور  يرى  املعارصين،  قبل  من  املصطلح  هذا 
تستخدم  قد  أهنا  إال  املعنى،  حيث  من  أخص  النوازل  إن  حيث  للنازلة،  مرادفا 

أحيانًا لوجود قيد أو قرينة ختصصها بالنوازل))1(. 

يف النوازل الفقهية: ثالثا- تعر

الدكتور حممد اجليزاين بقوله: معرفة األحكام الرشعية للوقائع املستجدة  عرفها 
امُللحة )20(.

وهبذا يظهر أن العالقة بني علم الفقه وعلم فقه النوازل هي عىل وجهي العموم 
واخلصوص. ذلك أهنام جيتمعان يف معرفة أحكام الوقائع العلمية املستجدة. ثم إن 
1431هـ/  ابن حزم، ط2،  دار  تطبيقية،  تأصيلية  املعارصة، دراسة  الفقهية  النوازل  استنباط أحكام  منهج  بن حممد،  بن عيل  القحطاين، مسفر   )17(

2010 م، ص0)
)18( املرجع نفسه

 ،1((7 العدد1/   ،13 املجلد  العلوم اإلنسانية واالجتامعية،  الريموك: سلسلة  أبحاث  النوازل، جملة  املدخل اىل فقه  النارص،  البصل، عبد  أبو   )1((
ص140

)20( اجليزاين، حممد بن حسني، فقه النوازل، دراسة تأصيلية تطبيقية، دار ابن اجلوزي، ط2، 1427هـ/2006م، 26/1
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علم فقه النوازل أعم من علم الفقه، من جهة أن الفقه يشمل معرفة أحكام املسألة 
مستجدة.  غري  أو  مستجدة  مقدرة،  أو  واقعة  املسائل  هذه  كانت  سواء  العملية، 
وهو أي علم فقه النوازل أعم من جهة أخرى، كون أنه يشمل معرفة األحكام 

الرشعية للوقائع املستجدة، سواء كانت هذه الوقائع عملية أو غري عملية)21(.

- هل البحث في مستجدات الوقف من النوازل الفقهية؟
ً
رابعا

يرى اجليزاين أن النازلة تشتمل عىل معان ثالثة هي: الوقوع، واجلدة، والشدة)22(. 
ويف حماولة إسقاط ذلك عىل مستجدات الوقف، يالحظ اآليت:

1 - الوقوع:

وقد خرج هبذا القيد املسائل غري النازلة، وهي املسائل االفرتاضية املقدرة.

وينبغي يف املسائل النازلة وقوعها وحدوثها يف الواقع، وعندها يتوجب عىل املجتهد 
 النظر يف التحقق من وقوعها والتأكد من حدوثها، ومن ثمَّ استنباط حكمها الرشعي.
 فعىل املجتهد أو املفتي يف النوازل أن يتأكد من وقوعها، وال ينظر يف املسائل الغريبة 
أو غري متوقعة احلصول، ولكن إذا كانت املسألة متوقع حصوهلا عقاًل ومل حتصل، 

فيستحب البحث فيها، ألجل البيان والتوضيح ومعرفة حكمها إذا ما نزلت.

ويف هذا يقول اإلمام ابن القيم رمحه اهلل بعد أن حكى إمتناع السلف عن اإلجابة 
فيام مل يقع: »واحلق التفصيل، فإذا كان يف املسألة نص من كتاب اهلل أو سنة عن 
مل  فيها وإن  الكالم  يكره  مل  الصحابة  أثر عن  أو  رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
يكن فيها نص وال أثر، فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة ال تقع مل يستحب له 
السائل اإلحاطة  نادر وال مستبعد، وغرض  فيها. وإن كان وقوعها غري  الكالم 
بعلمها ليكون منها عىل بصرية إذا وقعت استحب له اجلواب بام يعلم، وال سيام إن 
كان السائل يتفقه بذلك، ويعترب هبا نظائرها، ويفرع عليها، فحيث كانت مصلحة 

)21( املرجع نفسه، 1/ 26
)22( املرجع نفسه، 23-22/1
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اجلواب راجحة كان هو األوىل واهلل أعلم«)23(.

فقهاؤنا  إليها  يتطرق  مل  متعددة  حاالت  وقوع  يرى  الوقف،  لقضايا  واملتتبع 
أحدث  املتطلبات  وتنوع  احلاجات  فتعدد  زماهنم،  يف  حدوثها  لعدم  السابقون، 
أمورًا يف الوقف مل تكن عىل عهدهم. وقد وقعت هذه احلاالت حتى باتت تدخل 
ضمن تصنيفات الرضوريات أو احلاجيات أو التحسينيات، األمر الذي حيتم عىل 
الفقيه تبيان احلكم الرشعي لواقعة الوقف يف حليتها من عدمه. واألمثلة عىل ذلك 
عديدة حتى باتت املجامع الفقهية تعقد العديد من املؤمترات والندوات للنظر يف 

هذه الوقائع، كوقف النقود واألوراق املالية وإنشاء الرشكات الوقفية وغريها.

2 - الجدة:

ومعنى اجلدة عدم وقوع املسألة من قبل، واملراد بذلك عدم التكرار.
وقد حفلت قضايا الوقف بمستجدات عديدة أملتها الظروف املستجدة والتطور 
وحماولة  مثاًل،  كالرتست)24(  الغريب  العامل  يف  للوقف  مناظرة  أشكال  يف  احلاصل 
االستفادة منها. كام أسهمت الترشيعات الوضعية يف فرض ظروف عىل الوقف 
التكنولوجية  التطورات  إن  بل  املستجدات.  هذه  يف  النظر  الفقيه  عىل  حتتم 
بتغري  تغريت  طبيعتها  أن  إال  الفقهاء،  عاجلها  سابقة  مفاهيم  عىل  طرأت  التي 
ذلك  اإللكرتونية، كل  والتعامالت  اإللكرتونية  النقود  ذلك  مثال  التكنولوجيا، 

يثبت حدوث ِجّدة يف الوقف حتتم الفتوى يف نوازله.

3 - الشدة:

اتضح مما سبق أمهية مراعاة املجتهد، وتأكده من وقوع النازلة، وترك النظر عام مل 
يقع أو يستبعد وقوعه عقاًل. والشدة تعني أنه عىل الفقيه أن جيتهد يف إستنباط حكم 

)23( ابن القيم، إعالم املوقعني عن رب العاملني، دار الكتب العلمية، بريوت، ط 1، 1408هـ،.170/4
)24( الرتست: هو عمل يتعلق بامل، عقار أو منقول، يقوم مالكه- منيشء الرتست- بنقل السيطرة القانونية عليه اىل األمني، ومن ثم يصبح هذا األخري 
املالك القانوين هلذا املال، ويلتزم هبذه الصفة، بمبارشة سلطاته عىل املال ليس حلسابه، وانام حلساب املستفيدين. حسني املرصي، فكرة الرتست وعقد 

االستثامر املشرتك يف القيم املنقولة، ط1، 85)1، ص41
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رشعي للنازلة، فإذا ما حدثت الواقعة للناس واملجتمعات، بات عىل املجتهد أن 
يعرف ما يسوغ النظر فيه من املسائل وما ال يسوغ، وهذا الضابط ال ينفك عن 
الذي قبله، وذلك ألن املجتهد قد يرتك االجتهاد يف بعض املسائل التي ال يسوغ 
فيها النظر، فالضابط الذي ينبغي أن يراعيه املجتهد الناظر أال يشغل نفسه وغريه 

من أهل العلم إال بام ينفع الناس وحيتاجون إليه يف دينهم ودنياهم.

وحيث أن األمور التي طرأت عىل الوقف قد تؤثر عىل أركان الوقف ورشوطه، 
األمر الذي حيتم من املجتهدين تبيان حكم هذه الطارئة، وبالتايل فإن شدهتا تعني 

حدوث نازلة ينبغي التحري عنها.

املفهوم  نازلة يف  تعد  الوقف،  التي طرأت عىل  األمور  بعض  أن  يتضح  مما سبق 
الفقهي وحيتم شحذ اجلهد الفردي واجلامعي لتبيان حكمها، واهلل أعلم.

المطلب الثاني: أهمية االجتهاد في النوازل وحكمه

ا  ))مَّ تعاىل:  لقوله  مصداقًا  البرش،  أمور  من  أمر  أي  يف  يفرط  مل  اإلسالم  أن  بام 
يقع  ما  فيه  أثبت  فإنه  املحفوظ  اللوح  : يف  أي  ٍء(()25(،  يَشْ ِمن  اْلِكَتاِب  يِف  ْطنَا  َفرَّ
من احلوادث. وقيل: أي: يف القرآن أي: ما تركنا شيئًا من أمر الدين إال وقد دللنا 
عليه يف القرآن، إما داللة مبينة مرشوحة، وإما جمملة يتلقى بياهنا من الرسول عليه 
الصالة والسالم، أو من اإلمجاع، أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب، قال اهلل 
ْكَر  ٍء(()26(، وقال : ))َوَأنَزْلنَا إَِلْيَك الذِّ ُكلِّ يَشْ ْلنَا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِْبَياًنا لِّ تعاىل:))َوَنزَّ
ُسوُل  الرَّ آَتاُكُم  ))َوَما  وقال:  ُروَن(()27(،  َيَتَفكَّ ُهْم  َوَلَعلَّ إَِلْيِهْم  َل  ُنزِّ َما  لِلنَّاِس   َ لُِتَبنيِّ
مل  وآيات )النحل( ما  اآلية  هذه  يف  َفانَتُهوا(()28(، فأمجل  َعنُْه  هَنَاُكْم  َوَما  َفُخُذوُه 
ينص عليه مما مل يذكره، فصدق خرب اهلل بأنه ما فرط يف الكتاب من يشء إال ذكره، 

)25( سورة األنعام اآلية: 38
)26( سورة النحل اآلية: )8
)27( سورة النحل اآلية: 44

)28( سورة احلرش اآلية: 7
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ْمُت  َوَأمْتَ ِدينَُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت  ))اْلَيْوَم  تعاىل:  وقوله  تأصياًل))2(.  وإما  تفصياًل  إما 
ْساَلَم ِدينًا(()30(، هذه أكرب نعم اهلل عز وجل عىل  َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ
هذه األمة حيث أكمل تعاىل هلم دينهم، فال حيتاجون إىل دين غريه، وال إىل نبي 
إىل  وبعثه  األنبياء،  اهلل خاتم  اهلل وسالمه عليه، وهلذا جعله  نبيهم، صلوات  غري 
ما  إال  دين  وال  حرمه،  ما  إال  حرام  وال  أحله،  ما  إال  حالل  فال  واجلن،  اإلنس 
رشعه، وكل يشء أخرب به فهو حق وصدق ال كذب فيه وال خلف)31(. والكامل 
واحلوادث  املستجدات  الستيعاب  النوازل  بفقه  أخذنا  إذا  إال  يتحقق  ال  والتامم 

التي جتابه األمة.
ويمكن حرص أمهية اإلجتهاد يف النوازل من خالل اآليت:

بيان صالح هذه الرشيعة لكل زمان ومكان: وأهنا هي الرشيعة اخلالدة الباقية، . 1
وأهنا الكفيلة بتقديم احللول الناجعة لكل املشكالت واملعضالت)32(.

من . 2 مجوع  هبا  ابتيل  ومسائل  قضايا  خطورة  إىل  والتنبيه  األمة  هذه  إيقاظ 
املسلمني، مع كوهنا خمالفة أشد ما تكون املخالفة لقواعد هذا الدين، ومضادة 
ملقاصده، وقد صارت – لشديد احلزن واألسى- جزًء ال يتجزأ من حياة األمة 

املسلمة، وباتت حقائقها الرشعية غائبة عن عامة املسلمني يف هذا العرص.
ودعوة . 3 جادة  مطالبة  هلا  املناسبة  الرشعية  أحكامها  النوازل  هذه  وبإعطاء 

رصحية اىل حتكيم الرشيعة يف مجيع جوانب احلياة، وهو تطبيق عميل تربز به 
حماسن اإلسالم، ويظهر منه سمو ترشيعاته)33(

يستجيب . 4 حتى  حرام،  أو  حالل  من  املستجدات  يف  تعاىل  اهلل  حكم  إيضاح 
هلا الناس، وهذا حق هلل تعاىل عىل الذين أوتوا العلم، قال تعاىل: ))َوإِْذ َأَخَذ 

))2( القرطبي، ابو عبداهلل حممد بن امحد بن ايب بكر، اجلامع ألحكام القرآن،تفسري القرطبي، حتقيق امحد الربدوين و إبراهيم طفيش، دار الكتب املرصية، 
القاهرة، ط2، 1384هـ/ 64)1م 

)30( سورة املائدة اآلية: 3
)31( ابن كثري، ابو الفداء اسامعيل، تفسري القرآن العظيم،،ط2، دار اجليل، بريوت، 1410هـ/ 0))1م، 2/ 7

)32( اجليزاين، فقه النوازل، دراسة تأصيلية تطبيقية، 35
)33( املرجع نفسه.
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ابن  قال  َتْكُتُموَنُه(()34(،  َواَل  لِلنَّاِس  َلُتَبيِّنُنَُّه  اْلِكَتاَب  ُأوُتوا  ِذيَن  الَّ ِميَثاَق  اهللَُّ 
من  يشمل  حكمها  أّن  إال  الكتاب  أهل  يف  كانت  وإن  اآلية  عاشور)وهذه 

يرتكب مثل صنيعهم من املسلمني إلحتاد جنس احلكم والعلة فيها()35(. 

حكم االجتهاد في النوازل:

النوازل،  يف  االجتهاد  األمة  هذه  يف  العلم  أهل  من  املؤهلني  واجب  أن  لنا  تبني 
العلامء  قام جمموعة من  إذا  أنه  أي  الكفاية عىل علامئها،  وهو فرض من فروض 
ببيان أحكام النوازل وجتليتها للناس، سقط الفرض عن جمموعهم. وربام يتعني 
هذا الواجب عىل بعض املتهيئني للنظر يف بعض النوازل، فيصري النظر يف نازلة ما 
واجبًا عينيًا يف حق هؤالء)36(. ويف ضوء هذا املعنى يأثم العلامء املؤهلني لالجتهاد 
واستنباط أحكام النوازل، بتقصريهم عن بيان أحكامها، ألن القادر عىل استنباط 

احلكم، ومل يبينه بمنزلة العامل به ثم كتمه)37(.

المطلب الثالث: ضوابط االجتهاد في النوازل الوقفية

ختضع ضوابط االجتهاد يف النوازل بشكل عام اىل ضوابط ال مندوحة من اإللتزام 
الفقهاء  حددها  املتنوعة،  الفقهية  الفروع  مسائل  من  مسألة  أي  تناول  عند  هبا 
رمحهم اهلل، إال أن هذا ال يمنع أن يكون لكل فرع فقهي خصوصيته، التي حتتم 

عىل املجتهد أمرًا معينًا، ويشمل ذلك الوقف، وسنشري إىل ذلك عند احلاجة. 
ذكر اخلطيب البغدادي ضوابط لالجتهاد يف أصول األحكام بشكل عام، - وتنطبق 
هذه الضوابط عىل االجتهاد يف النازلة- برضورة معرفة أربعة أمور: »أوهلا: العمل 
بكتاب اهلل تعاىل عىل الوجه الذي تتضح به معرفة ما تضمنه من األحكام حمكاًم، 
وثانيهام:  ومتشاهبًا، وعمومًا وخصوصًا، وجمماًل، ومفرسًا، وناسخًا ومنسوخًا. 

)34( سورة آل عمران، اآلية 187
)35( ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونيس، التحرير والتنوير )حترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري 

الكتاب املجيد، الدار التونسية للنرش - تونس 1984،4/ 2)3-1)1
)36( النووي، اإلمام حمي بن رشف الدين النووي، املجموع رشح املهذب، النارش زكريا عيل يوسف، مطبعة اإلمام بالقاهرة، د. ت 27/1

)37( البزودي، عبد العزيز امحد بن حممد عالء الدين البخاري، كشف األرسار عىل أصول فخر اإلسالم، دار الكتاب اإلسالمي، د.ت،21/4
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العلم بسنة رسول اهلل الثابتة من أقواله، وأفعاله، وطرق جميئها يف التواتر واآلحاد، 
بأقاويل  العلم  والثالث:  اإلطالق.  سبب  عىل  منها  كان  وما  والفساد،  والصحة 
لريد  املوجب  بالقياس  العلم  والرابع:  فيه.  واختلفوا  عليه  أمجعوا  فيام  السلف 
الفروع املسكوت عنها إىل األصول املنطوق هبا واملجمع عليها، حتى جيد املفتي 
طريقًا إىل العلم بأحكام النوازل، ومتييز احلق من الباطل فهذا ال مندوحة للمفتي 

عنه وال جيوز له اإلخالل بيشء منه«)38(.
وهو ما أمجله املاوردي بقوله:»واملعترب يف املفتي رشطان: أحدمها العدالة املعتربة، 

والثاين: أن يكون من أهل االجتهاد يف النوازل واألحكام«))3(. 
مما سبق فإنه ال جيوز االجتهاد يف النوازل وال يستقيم، إال إذا توافرت فيه ثالثة 

ضوابط:

 :
ً
 شرعيا

ً
األول: أن يكون الناظر في المسائل الوقفية مجتهدا

 ويتحقق ذلك يف الصفات اآلتية:

أ- فيام يتعلق بشخص املجتهد:
متنزهًا عن  مأمونًا،  ثقة،  مسلاًم،  مكلفًا،  كونه  املفتي  النووي: »رشط  اإلمام  قال 
أسباب الفسق وخوارم املروءة، فقيه النفس، سليم الذهن، رصني الفكر، صحيح 
الترصف واالستنباط، متيقظا. قال الشيخ أبو عمرو بن الصالح: وينبغي أن يكون 
كالراوي يف أنه ال يؤثر فيه قرابة وعداوة وجر نفع ودفع رض؛ ألن املفتي يف حكم 
كالشاهد«)40(.  ال  كالراوي  فكان  بشخص،  له  اختصاص  ال  بام  الرشع  عن  خمرب 
مندوحة  ال  فإنه  عام،  بشكل  الفقه  لنوازل  للمتصدي  الصفات  هذه  كانت  وإن 
يف  ذلك  ويتحقق  بعلمه:  يتعلق  فيام  هبا.  اإلملام  الوقف  فقه  لنوازل  للمتصدي 

)38( البغدادي، أبو بكر أمحد، الفقيه واملتفقه، تعليق اسامعيل األنصاري، ط2، دار الكتب العلمية، بريوت، 1400ه ـ330/2
))3( املاوردي، ابو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي،احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، حتقيق الشيخ عيل حممد معوض 

والشيخ عادل امحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، )141هـ/)))1 م16/ 50
)40( النووي، حييى بن رشف، آداب الفتوى واملفتي واملستفتي، حتقيق بسام عبد الوهاب اجلايب، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، دمشق، ط1، 
1408هـ/ 88)1، ص)1، 1.ابن الصالح، أدب املفتي واملستفتي، حتقيق د.موفق عبداهلل، مطبعة العلوم واحلكم ودار الكتب العلمية،ط1، 1407ه، 

ـ1/ 106
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الصفات اآلتية:
معرفة إستنباط احلكم الرشعي واستخدام الدليل. ذلك أن نوازل فقه الوقف . 1

تتطلب من املتصدي أن يتحرى الدليل، ويتمكن من أدوات القياس وغريها 
يف سعيه إلصدار احلكم عىل نازلة الوقف.

العلم بمقاصد الرشيعة، ويكتسب ذلك أمهية خاصة يف نوازل الوقف، سيام . 2
يف معرفة مآالت حكم النازلة الوقفية.

العلم بلسان العرب واملعرفة التامة بأصول الفقه.. 3
أهل صنعة . 4 آراء  متابعة  يغفل  والتطوير، وال  البحث  بذل قصارى جهده يف 

الوقف من نظار وقضاة يف جمال الوقف، قبل استنباطه للحكم بنازلة الوقف. 
اجلدوى، . 5 دراسات  حيث  من  املعارصة  االقتصادية  باملعرفة  حتليه  رضوة 

االقتصادية  العلوم  فروع  من  وغريها  اإلستثامرية  القرارات  إختاذ  وكفاءة 
واإلدارية املعارصة.

الثاني: التصور التام للنازلة:

يراد بتصوير النازلة »التصور الفقهي وهو: اإلدراك التام للنازلة، وإحلاقها بأصلها 
املعترب«. وهذا التصور يتضمن مرحلتني:

املرحلة األوىل: الفهم الكامل واإلحاطة التامة باحلادثة من مجيع جهاهتا.
املرحلة الثانية: إدراجها حتت أصلها الرشعي الذي تنتمي إليه)41(.

إن تصوير املسألة رشط لالجتهاد بتحقيق املناط. واالجتهاد بتحقيق املناط هو: 
بذل الوسع بتعيني حمل احلكم يف الواقع.)42( وإذا كان معرفة حكم الواقعة ال بد 

له من ثالثة أمور:

)41( انظر:اهلويريني،وائل بن عبد اهلل بن سليامن،املنهج يف استنباط أحكام النوازل،مكتبة الرشد،الرياض،ط1، 2012 ص)268(.
قدامة  بن  بن حممد  امحد  بن  عبداهلل  املقديس،  )238/2(؛  1322هـ  بوالق، ط1،  األمريية،  الطبعة  من  املستصفى، مصور  ابو حامد،  الغزايل،   )42(
املقديس، روضة الناظر وجنة املناظر، حتقيق شعبان حممد إسامعيل، مؤسسة الريان، املكتبة التدمرية، )141هـ/ 8))1م )2/)22(؛ اللحمي، ابراهيم 

بن موسى بن حممد، املوافقات، حتقيق ابو عبيدة مشهور بن حسن آل سليامن، دار ابن عفان، ط1، 1417هـ/ 7))1 م )12/5(
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األول: معرفة حكم اهلل تعاىل.

الثاين: معرفة صورة هذه الواقعة.

الثالث: اندراج الواقعة حتت احلكم الرشعي.
لذا فإن األمر الثالث ال يتحقق إال بتصور األمر الثاين تصوًرا صحيًحا)43(.

وهذا التصور ليس رشًطا يف حصول رتبة االجتهاد عموًما؛ ألن االجتهاد يف فهم 
الرشيعة ومعرفة مقاصدها ال يتوقف عىل معرفة الواقع، وإنام الذي يتوقف عىل 

معرفة الواقع هو االجتهاد بتنزيل هذه األحكام عىل الواقع.
وإذا كان هذا هبذه األمهية يف هذه األسئلة التي ليس فيها من التعقيد والغموض ما 
يف نوازل زماننا هذا، فال شك أن اشرتاط التصور لالجتهاد بتحقيق املناط يزداد 

أمهية يف هذه النوازل)44(.
كام أن هناك عالقة للتصوير بقاعدة اعتبار املآالت. ومعنى اعتبار مآالت األفعال: 
نتيجة تطبيق حكم رشعي مناسب  املكلف  أفعال  يتوقع حدوثه من  النظر يف ما 

حلاله يف الظاهر، وبناء حكم آخر عىل ذلك التوقع.)45(
ومن هذا املعنى هلذه القاعدة يظهر أثر تصوير النازلة عىل اعتبار مآالت الفعل، 
احلكم  يف  الرضورية  العنارص  مجيع  مستوفًيا  وأبني،  أظهر  هلا  التصور  كان  فكلام 
وبناء عىل ذلك  بينة ظاهرة،  فيها  أفعال أصحاهبا ومقاصدهم  مآل  كانت معرفة 
يكون احلكم الرشعي املناسب هلذه الواقعة صحيًحا)46(. يقول القرايف رمحه اهلل)47(: 
»إذا كان اللفظ ما مثله ُيسأل عنه، ينبغي أن َيستكشف، وال يفتي بناء عىل ذلك 

العربية لألبحاث والنرش، ط2،  الشبكة  النص والواقع واملصلحة،  الريسوين، امحد، االجتهاد بني  128(؛   ،17 املوافقات )5/-13  اللحمي،   )43(
2013، ص66.

العدد2/ املجلد)  اإلسالمية،  الدراسات  يف  األردنية  املجلة  املعارصة،  املالية  املعامالت  فقه  يف  االجتهاد  ضوابط  حممد،  امحد  عباس  الباز،   )44(
أ،1434هـ/ 2013م164/1(.

الترصفات دراسة  نتائج  املآالت ومراعاة  اعتبار  الرمحن بن معمر،  السنويس، عبد  النص واملصلحة والواقع، ص67؛  الريسوين، االجتهاد بني   )45(
مقارنة يف أصول الفقه ومقاصد الرشيعة، دار ابن اجلوزي،ط1، 1424 هـ، ص )1؛ احلسني، وليد بن عيل، اعتبار مآالت األفعال وأثرها الفقهي، دار 

التدمرية، )142هـ، )1/-34 37(.
القضايا  فقه  البحثي يف  التميز  اىل مركز  بيان حكمها، بحث مقدم  النازلة وأثره يف  إبراهيم بن حممد احلصني، تصوير  بن  السالم  )46( احلصني، عبد 

املعارصة، ندوة نحو منهج علمي أصيل لدراسة القضايا الفقهية املعارصة، الرياض 13-5/14/ 1431هـ/ 27-28/ 4/ 2010م،
)47( القرايف، شهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس،اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام،بريوت،دار الكتب العلمية، ص78.
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اللفظ؛ فإن وراءه يف الغالب مرمى هو املقصود، ولو رصح به امتنعت الفتيا«.
الوقف  أصول  عن  منقطعة  مسألة  بأنه  الفقه  بنوازل  االجتهاد  أن  يتصور  ال  لذا 
الفقهية  املراجع  مراجعة  من  له  مندوحة  ال  الوقف  بنوازل  فاملجتهد  وأحكامه، 
املذاهب  تناولتها  كام  بأصلها  املستجدة  املسألة  إحلاق  من  يتمكن  كي  املعتربة 
الفقهية، فعىل سبيل املثال، استصدار حكم مرشوعية وقف النقود، ينبغي ابتداء 
معرفة آراء الفقهاء وأحكامهم فيام خيص وقف املنقول، والتعرف عىل ما يقارب 
النقود من أحكام يف املسائل الفقهية األصلية كوقف الذهب والفضة والدراهم، 
النقود  وقف  إرجاع  من  يتمكن  وبالتايل  املجتهد،  عند  الصورة  معامل  تتضح  كي 
الذهب  وقف  من  املتنوعة  وتفريعاته  املنقول  بوقف  املتمثل  أصله  إىل  املعارصة 
والفضة والدراهم، كي يتمكن املجتهد من إسقاط امُلستجد)النازلة( عىل األصل.

ومن هنا يظهر أمهية تصوير النازلة، وأثره يف معرفة احلكم الصحيح، وأن معرفة 
مآل الفعل تتوقف عىل هذا التصوير.

الثالث: أن يستند المجتهد في حكمه إلى الدليل الشرعي المعتبر:

فّصل ابن القيم رمحه اهلل يف املسألة قائال: » واحلق التفصيل: فإن كان يف املسألة 
كتاب اهلل، أو سنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، أو أثر عن الصحابة مل يكره 
ذلك  فكل  دليل،  دون  أو  هبوى  حيكم  أن  للمجتهد  جيوز  فال  فيها«)48(.  الكالم 
داخل حتت القول عىل اهلل بغري علم، وإمجاع األمة منعقد عىل حتريم القول عىل 

اهلل بغري علم))4(«.
فال مندوحة للمتصدي لالجتهاد يف النازلة من التحري عن الدليل نصًا كان أو 

إمجاعًا أو قياسًا أو استصالحًا، أو غريها مما يعترب من األدلة الرشعية.

الوقف،  بجانب  يتعلق  فيام  وخصوصًا  كثرت،  قد  املستجدة  النوازل  أن  وحيث 

)48( ابن القيم، إعالم املوقعني، )222/4(
))4( املرجع نفسه، 184/2
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يتطلب  الذي  األمر  مناحيها،  بكل  احلياة  يف  دوره  بتفعيل  املتعلقة  تلك  وخاصة 
واالقتصادي  كالقانوين  املجال،  هذا  يف  االختصاص  متنوعة  أطراف  آراء  أخذ 

باالضافة إىل الفقيه، ويمكن معاجلة ذلك من خالل االجتهاد اجلامعي.

تسمح  ال  التخصصات،  وتعدد  احلياة،  فتعقد  اجلامعي،  االجتهاد  أمهية  جتلت 
للفقيه الواحد مهام عال شأنه يف جمال النظر الرشعي أن يتصدى هلذه املهمة. لذا 
حتقيقه  خالل  من  وذلك  احلارض،  العرص  يف  بالغة  أمهية  اجلامعي  لالجتهاد  بات 
ملجموعة من األمور، منها: حتقيقه ملبدأ الشورى اإلسالمي يف االجتهاد، ودقته 
الفردي، وهو يف الوقت نفسه يعوض عام قد يتعذر علينا  وتفوقه عىل االجتهاد 
اليوم من قيام اإلمجاع، ويسد إىل حد كبري الفراغ الذي حيدثه غياب املجتهد املطلق.
إن االجتهاد اجلامعي ييرس لألمة استمرار االجتهاد، ويمنع أسباب توقفه أو إغالق 
بابه، كام أنه يقي األمة من األخطاء واألخطار التي قد تنتج عن االجتهاد الفردي، 
أنجع  من  وهو  األمة،  حياة  يف  املستجدات  ملعاجلة  االجتهاد  نوعي  أفضل  وهو 
السبل إىل توحيد النظم الترشيعية لألمة.. وأيًضا فإن تعاضد جمموعة من الفقهاء 
يف بحث مسالة معينة يساعد يف حتقيق مستوى عال يف االجتهاد، مما حيقق التكامل 

بني الساعني لالجتهاد، وحيقق التكامل يف النظر للقضايا حمل االجتهاد)50(. 
فاألمانة  للوقف،  اجلامعي  اإلفتاء  إتباع  والفقهية يف  العلمية  املجامع  دأبت   وقد 
قضايا  ملناقشة  دوري  فقهي  منتدى  دأبت عىل عقد  الكويت  لألوقاف يف  العامة 
املنبثق  بجدة  الفقهي  املجمع  ذهب  نفسه  اليشء  وإىل  ومستجداته،  الوقف 
واملراجعة  املحاسبة  هيئة  وكذلك  1425هـ،  سنة  اإلسالمي  املؤمتر  منظمة  عن 
وأضف  الوقف.  ملعيار  إصدارها  عند  )اآليويف(  اإلسالمية  املالية  للمؤسسات 
إىل ذلك أن املجمع الفقهي اإلسالمي الدويل خصص العديد من دوراته ملناقشة 
مستجدات الوقف. وهي ظاهرة صحيحة متنع تباين اآلراء والتشتت يف الفتوى 

)50( الغالييني، حممد موفق بن عبد اهلل، االجتهاد اجلامعي وأمهيته يف مواجهة مشكالت العرص، بحث مقدم اىل املؤمتر السنوي ملجمع الفقه االسالمي، 
يف رابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة،1430هـ 
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وحدوث اآلراء الشاذة، واهلل أعلم.

المبحث الثاني: النظر في النازلة الوقفية

اشتمل املبحث عىل مطلبني تطرق األول إىل مراحل النظر يف النازلة بشكل عام 
ومنها النازلة الوقفية، وسعى الثاين إىل تقديم تطبيق عميل ملراحل النظر يف النازلة 

من خالل اسقاطها عىل جائحة كوفيد - 19.

المطلب األول: مراحل النظر في النازلة الوقفية

مراحل النظر يف النازلة متشاهبة تقريبًا يف كل أنواع النوازل. قاَل الشيُخ عبُد الرمحِن 
ُدُث يف كلِّ وقٍت، سواٌء حدثْت أجناُسها  السعديُّ يف فتاواُه: »مجيُع املسائِل التي حَتْ
َصْت  وُشخِّ حقيقُتها  ُعِرفْت  فإذا  يشٍء،  كلِّ  قبَل  ُتَتصّوَر  أن  جيُب  أفراُدها،  أو 
ُطبَِّقْت عىل  ونتائِجها؛  بذاهِتا ومقدماهِتا  ا  تامًّ ًرا  اإلنساُن تصوُّ َرها  وَتَصوَّ صفاهُتا، 
نصوِص الرشِع وأصولِِه الكلية«ِ)51(. مما يدلل إىل أن الفقهاء يروون رضورة إتباع 

تدرج معني عند النظر إىل النازلة.
احلكم  إىل  يصل  حتى  معينة  خطوات  سلوك  النازلة  يف  الناظر  عىل  ينبغي  لذا 

الرشعي للنازلة، هي:

أوال: تصور النازلة:

ويتطلب تصور النازلة تصورًا صحيحًا مراعاة أمرين اثنني:

1 - تصور النازلة في ذاتها.

حيث إن احلكم عىل الشئ فرع عن تصوره، بات تصور النازلة يف ذاهتا من أهم 
املراحل ملن أراد أن يبني حكام؛ فمن أحسن تصورها ابتداء فقد يصل إىل حكمها 

)51( السعدي، عبد الرمحن نارص، الفتاوي السعدية، املوسوعة السعدية، منشورات املؤسسة السعيدية بالرياض لصاحبها فهد بن عبد العزيز السعيد، 
ص 204-203
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الصحيح - بإذن اهلل تعاىل.

أو حترير حمل  النازلة من حتديد  للناظر يف  بد  الناجح، ال  التصور  وضامن حتقيق 
النـزاع، أي حيدد املشكلة املراد دراستها. 

2 - تصور الواقع المحيط بالنازلة.

قد حيتاج الناظر يف نازلة ما إىل مقابالت شخصية، أو دراسات ميدانية لتصورها 
تصورًا صحيحًا. فإذا كانت النازلة يف جمال معني فعليه سؤال أهل ذلك املجال، 
أو  الطبيب  له  يصورها  حتى  جتارية،  أو  اقتصادية  أو  طبية  النازلة  تكون  كأن 

االقتصادي أو التاجر، كل بحسب ختصصه... وهكذا.
لذا البد لناظر النازلة من)52(:

أ- التأكد من وقوع النازلة؛
النازلة من املسائل التي يسوغ النظر واالجتهاد فيها؛ حيث تقرر  ب- أن تكون 

رشعًا أنه »ال مساغ لالجتهاد يف مورد النص«)53(.
 ج- أن يبحث عن الدراسات السابقة حول هذه النازلة - إن وجدت -، وأن ينظر

إىل نقاط االتفاق بينها لالستفادة منها.
د- أن ينظر إىل جذور النازلة ونشأهتا - اجلانب التارخيي -.

هـ- أن ينظر أيضًا األحوال املحيطة بالنازلة - اجلانب املكاين أو اجلغرايف -. »إن 
املالبسات التي حتيط بالنازلة ال بد من مراعاهتا، فكام يقول األصوليون يف باب 
القياس:»احلكم يدور مع علته وجودًا و عدمًا«، يمكننا أن نقول:»النازلة الفقهية 

تدور مع مالبساهتا وظروفها وأحواهلا وجودًا وعدمًا«.
و- أن يسأل ويستوضح أهل االختصاص عن كل ما يتعلق بالنازلة مما ال علم له 
به والبد له من معرفته، حتى يصورها تصورًا دقيقًا ال يعترب به أي لبس وغموض. 

)52( امليامن، مراحل النظر يف النوازل الفقهية، ص 11.
)53( الزرقا، الشيخ أمحد، رشح القواعد الفقهية، )دار القلم، ط 2، )140هـ(.ص 147 
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وإليضاح املسالة يورد الباحث تصور نازلة من نوازل الوقف، وال يراد من ذلك 
تكوين  يف  لإلسهام  ولكن  بحذافريها،  إتباعها  ينبغي  للتصور  قاعدة  اعتبارها 
عملية  تبسيط  منه  الغرض  إنام  حرفيًا،  بفقراهتا  االلتزام  يتوجب  وال  التصور، 

التصور، وكام هو يف اجلدول )1(. 
ومتاشيًا مع التصور املعروض يف اجلدول )1(، ومراعاة للموازنة مابني املصالح 
وتطور  والعادات  األعراف  وإعتبار  للموضوع،  امللحة  واحلاالت  واملفاسد، 
وظائف النقود، فقد توصل كل من املجمع الفقهي اإلسالمي الدويل املنبثق عن 
منظمة املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف دورته اخلامسة عرشة بمسقط )سلطنة ُعامن( 

14 – 19 املحرم 1425هـ، املوافق 6 – 11 آذار)مارس( 2004 م)54(:

وقف النقود جائز رشعًا، ألن املقصد الرشعي من الوقف وهو حبس األصل . 1
وتسبيل املنفعة متحقق فيها ؛ وألن النقود ال تتعني بالتعيني وإنام تقوم أبداهلا 

مقامها.
جيوز وقف النقود للقرض احلسن، ولالستثامر إما بطريق مبارش، أو بمشاركة . 2

عدد من الواقفني يف صندوق واحد، أو عن طريق إصدار أسهم نقدية وقفية 
تشجيعًا عىل الوقف، وحتقيقًا للمشاركة اجلامعية فيه. 

أو . 3 عقارًا  به  الناظر  يشرتي  كأن  أعيان  يف  املوقوف  النقدي  املال  استثمر  إذا 
يستصنع به مصنوعًا، فإن تلك األصول واألعيان ال تكون وقفًا بعينها مكان 
املبلغ  أصل  هو  الوقف  ويكون  االستثامر،  الستمرار  بيعها  جيوز  بل  النقد، 

النقدي.
الثاين  ربيع   2 األول-  ريبع   29 الثاين  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  توصل  كام 
1426هـ، املوافق 8-10 مايو، 2005 اىل قضايا مشاهبة وأكثر تفصياًل يف املوضوع 

نفسه)55(.

)54( قرار رقم 140 )15/6(، ثانيا الدورة اخلامسة عرشة، جممع الفقه اإلسالمي دورة 15 يف مسقط، 2004
)55( األمانة العامة الألوقاف، أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاين، الكويت، 8-10 مايون 2005، ط1ن 1427هـ/ 2006، الكويت، ص 

402-401
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جدول )1( تصور نازلة وقف النقود واألوراق املالية)56(

البيانالفقرةت

 وقف النقود واألوراق املاليةاسم النازلة1

 وقف املنقولتصنيف النازلة2

إيقاف النقود وأشباه النقود صورهتا3

تاريخ وقوعها ألول مرة4

إشارات الظهور:
وردت عند البخاري فيام يرويه عن االمام الزهري. القرن )2-3(هـ

فتوى اإلمام مالك يف الدنانري امُلحبسة.

تأريخ وقوعها:
القرن التاسع اهلجري.

مدينة أدرنة خالل الدولة العثامنيةمكان حدوثها أول مرة5

احلاج مصلح الديناسم الذي أحدثها6

7
األسباب والدوافع التي 

تدفق النقود وازدياد دور النقود كوسيط للتبادل وحفظ القيمة...الخ.أدت اىل وقوعها

8
اجلذور التارخيية 

جواز وقف املنقولوالتطورات الالحقة

حمدود بسبب الترشيعات السائدة قانونيا أو مذهبيا يف وزارات األوقافمدى انتشارها9

10
مدى احلاجة إليها 

وأمهيتها

يسهم يف حفظ الرضوريات اخلمس؛
 ملحة بقصد تنويع االستثامرات الوقفية؛

النهوض بالدور احلضاري والتنموي للوقف.

11
ما يرتتب عليها من 

 ديمومة الوقف تطويره وتوسيعهمصالح

 خيشى من ضياع أصل الوقفما يرتتب عليها من مفاسد12

الدراسات السابقة13

بحوث جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر 
اإلسالمي املنعقد يف دورته اخلامسة عرشة بمسقط ) سلطنة ُعامن بحوث 
أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاين 29 ريبع األول- 2 ربيع الثاين 

1426هـن املوافق 8-10 مايو 2005.

)56( عمل الباحث باالعتامد عىل اجليزاين، فقه النوازل، دراسة تأصيلية تطبيقية، ص44
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ثانيا: التكييف الفقهي:

تنتمي  الذي  األصل  وحترير  للواقعة  الكامل  »التصور  هو:  هنا  بالتكييف  املراد 
إليه«)57(.

رشوط  استجامع  الرشيعة،  بأحكام  التامة  املعرفة  من  التمكن  يتطلب  وهذا 
االجتهاد، من معرفة النصوص، ومواقع اإلمجاع واخلالف، وطرق االستنباط...

إلخ.

قال ابن القيم: »وال يتمكن املفتي وال احلاكم من الفتوى واحلكم باحلــــق إال 
بنوعني من الفهم:

بالقرائن  وقع  ما  حقيقة  علم  واستنباط  فيه،  والفقه  الواقع،  فهم  أحدمها: 
يف  الواجب  فهم  الثاين:  والنوع  علام.  به  حييط  حتى  والعـالمات  واألمارات 
الواقع، وهو فهم حكم اهلل الذي حكم به يف كتابه، أو عىل لسان رسوله يف هذا 
الواقع، ثم يطبق أحدمها عىل اآلخر. فمن بذل جهده واستفرغ وسعه يف ذلك مل 
معرفة  إىل  فيه  والتفقه  الواقع  بمعرفة  يتوصل  من  فالعامل  أجرا.  أو  أجرين  يعدم 

حكم اهلل ورسوله«)58(.
والناظر الفقيه املحيط بكليات الرشيعة وجزئياهتا يستحرض أبواب الفقه، فمتى 
عرضت له نازلة جديدة، بعد أن يتصورها، يستطيع أن يرد هذه النازلة إىل أصلها 

الرشعي وأن يلحقها بباهبا الفقهي.
ويف ضوء ما يقع من النوازل املعارصة نستطيع أن نقسم التكييف إىل نوعني))5(:

األول: التكييف البسيط: وهو اجليل، حيث يمكن رد النازلة إىل أصل من أصول 
الرشيعة بسهولة، وال تكون - أي النازلة - مركبة من عدة أمور متداخلة؛ يمكن 

حرصها يف السؤال اآليت:

)57( القحطاين، منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية املعارصة، ص354
)58( ابن القيم، إعالم املوقعني 1/)6 

))5( امليامن، مراحل النظر يف النوازل الفقهية، ص 13



فية
وق

ل ال
واز

 الن
 يف

هاد
جت

اال
ط 

واب
ض

جًا
وذ

إنم
 19

 - 
فيد

كو
حة 

جائ

199

أكتوبر 2020 م ـ  دولة قطــرالعدد )14(

كيف يمكن تكييف هذه الصورة فقهيا؟ 

يف أي باب من أبواب الفقه تندرج هذه العملية ؟ 
والنوع الثاين: التكييف املركب: وهو عندما يتجاذب النازلة أكثر من أصل؛ كام يف 
»عقد الصيانة«، فيحتمل أن جيعل من قبيل »عقد اإلجارة«، أو »عقد اجلعالة)60(. 
إذًا ال بد أن تستقل هذه النازلة - أي عقد صيانة، وهو من العقود املستجدة - بنظر 

خاص وحكم معني، حيث ال نستطيع أن نرده إىل عقد معني من العقود املسامة.
ومن أمثلة التكييف الفقهي لنازلة من نوازل الوقف، هي ظاهرة االكتتاب العام 
مشاركة  عقد  بكوهنا،  الوقفية،  الرشكة  عرفت  فقد  الوقفية.  الرشكة  خالل  من 
يف أصول وقفية قائمة، أو أسهم وقفية يكتتب هبا بقصد مرشوع معني من أجل 
تسييل العائد)61(. كام عرفت بكوهنا رشكة جتارية أو خدمية وقفية مسامهة، تتسم 
الرشكاء  يكون  وال  متساوية،  أسهم  إىل  ماهلا  رأس  يقسم  املعنوية،  بالشخصية 
مسؤولني إال بقدر حصصهم يف رأسامهلا. وقد تأخذ الشكلني اآلتيني: أن يكون 
املسامهون/ الواقفون فيها شخصيات طبيعية أو اعتبارية، أو أن يكون املسامهون/ 

الواقفون مؤسسات وقفية إن كانت مقفلة. )62( 
وقد تم تكييف تأسيس الرشكة الوقفية فقهيًا من خالل أن تأسيسها ال خيرج عن 
أصلني: األول: صحة القول بجواز تأسيس رشكة املسامهة ابتداء. والثاين: مدى 

حتقق املصلحة الرشعية من تأسيس الرشكة الوقفية.
وواضح جواز تأسيسها ما مل خيالطها حمظور رشعي؛ عىل وفق حكم قرار جممع 
الثاين  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  وقرارات   ،)11(  62 رقم  اإلسالمي  الفقه 
اخلاص بوقف النقود واألوراق املالية. وأما الثاين فإن القول بجواز ذلك يمكن 

تأسيسه عىل األصول الرشعية اآلتية)63(:

)60( انظر: جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد احلادي عرش، اجلزء الثاين )141هـ/8))1م، ص 215
املشورة،  بيت  جملة  اإلسالمية،  بالرشيعة  مقارنة  العربية  القوانني  بعض  ضوء  يف  الوقفية  الرشكات  إنشاء  متطلبات  املجيد،  عبد  أسامة  العاين،   )61(

العدد)8( دولة قطر، ابريل 2018، ص35 
)62( الراجحي، تأسيس الرشكات الوقفية دراسة فقهية تأصيلية، ص2863

 2(-27 الثامن،  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  وقائع  الوقفية(،  )الرشكة  العام  االكتتاب  طريق  عن  األوقاف  متويل  القادر،  عبد  عزوز،  بن   )63(
إبريل2017، اوكسفورد، اململكة املتحدة، األمانة العامة لألوقاف يف الكويت، 2018، ص22-21 
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املجتهد . 1 فيها  يراعى  اجتهادية  مسائل  أهنا  الوقف  مسائل  عىل  الغالب  أن 
مصلحة الوقف والواقف واملوقوف عليه، فإجارة العني املوقوفة وحتديد 
مدهتا مثاًل ال نجد هلا أصاًل مستقاًل بنفسه من الكتاب والسنة، ولكن قال 
الفقهاء بجوازها مراعاة ملصلحة الوقف؛ ملا فيه من تنمية الوقف، فتكون 

مسألة الرشكة الوقفية املسامهة من هذا القبيل.

أن استثامر الوقف عن طريق الرشكة الوقفية وسيلة ملصلحة تنمية الوقف.. 2

أن الرشكة الوقفية املسامهة صورة من صور الوقف اجلامعي، هتدف إىل االشرتاك 
خاصة  اخلري  مرشوعات  لتمويل  مصادر  وتؤمن  والتقوى،  الرب  عىل  التعاون  يف 

وعامة. 

يعة: ثالثا: رد النازلة الى مآالت مقاصد الشر

الرشيعة)64(،  مقاصد  إىل  بالرد  النازلة  حكم  عىل  التعرف  يتم  أن  الراجح  من 
بتحققها،  جمزومًا  املعاين  تلك  تكون  أن  أي  الثبوت،  املقاصد:  العتبار  ويشرتط 
أو مظنونًا ظنًا قريبًا من اجلزم. والظهور، أي االتضاح، بحيث ال خيتلف الفقهاء 
يف تشخيص املعنى، مثل حفظ النسب الذي هو املقصد من ترشيع الزواج، فهو 
معنى ظاهر، ال يلتبس بشبيه له. واالنضباط، أي أن يكون للمعنى قدر أو حد غري 

مشكوك فيه، بحيث ال يتجاوزه وال يقرص عنه، مثل حفظ العقل الذي 
باختالف  خمتلفًا  املعنى  يكون  أال  أي  واالطراد،  اخلمر.  حتريم  من  املقصد  هو 

األزمان واألماكن.

فإذا حتققت املعاين هبذه الرشوط حصل اليقني بأنه مقصد رشعي، وال عربة بعدئذ 
باألوهـام أو التخيالت)65(. 

إن جلب املصالح الرشعية يظل املقصد العام الذي يناط به فقه الوقف وأحكامه و) 

)64( امليامن، مراحل النظر يف النوازل الفقهية، ص 22.
)65( الزحييل، وهبة، أصول الفقه اإلسالمي، دار الفكر، ط1، 1406هـ/ 86)1م، 308/2-)30
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حتى نوازله(. وهذا متقرر من حيث املبدأ واإلطالق، ومن حيث إناطة األحكام 
بمقاصدها وعللها وأرسارها. وتنزيل مقولة املصالح عىل الوقف واضحة وجلية، 
يدلل  ما  واملفتني  الفقهاء  كالم  ويف  وأحكامه.  للوقف  عدة  شواهد  يف  ومتمثلة 
الفتاوى  وإصدار  األحكام  بيان  يف  املصالح  عىل  والتعويل  االعتامد  رسوخ  عىل 

والقرارات واجياد احللول والبدائل الرشعية لقضايا الوقف ومسائله)66(.
كام كان للوقف اثره يف االستجابة للرضوريات واحلاجيات والتحسينيات، بفعل 
ما يقيم وجودها وأركاهنا واستبعاد ما يفوهتا، أو خيل هبا، وهذا يشمل كل جماالت 
األركان  أحد  تظل  الثالث  املراتب  هذه  مراعاة  فإن  األحوال  كل  ويف  الوقف. 
األساسية التي ينبغي أن يستند إليها يف فقه الوقف، سواء يف فهمها ومتثلها، أم يف 
التفريع عنها والبناء عليها، يف إنشاء الوقف وتفعيله وتعميمه وتكثريه وتطويره 

وتعظيمه)67(.
لقد جاءت الرشيعة اإلسالمية لرتتقي بأحوال البرش، وخترجهم من دائرة اهلوى 
واآلخرة،  الدنيا  يف  مصاحلهم  هلم  حيقق  الذي  املستقيم  اهلل  طريق  إىل  والعبـث 
وحيفظ هلم دينهم ونفوسهم وعقوهلم وأمواهلم وأعراضهم. ومن ثم فان املقاصد 
الرشعية حجة رشعية، يعتد هبا يف عملية االجتهاد، لذا جيب عىل الناظر يف النوازل 

أن ال يغفل هذا اجلانب أبدًا، وهيتم به اهتاممًا بالغًا.

رابعا: التطبيق)68(:

واملقصود بالتطبيق هو تنـزيل احلكم الرشعي عىل النازلة. ذلك أن تصور النازلة 
وفهمها فهاًم صحيحًا ثم تكييفها من الناحية الفقهية كفيالن بمعرفة حكم النازلة 
املناسب هلا، وهذا هو النظر اجلزئي اخلاص، أما تنزيل هذا احلكم عىل النازلة فهو 

أمر آخر، إذ حيتاج ذلك إىل نظر كيل عام.
)66( اخلادمي، نور الدين خمتار، إسهام نظام الوقف يف حتقيق املقاصد العامة للرشيعة اإلسالمية، سلسلة األبحاث الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية 

لبحاث الوقف ))1(، مرشوع مداد للوقف، االمانة العامة لألوقاف، الكويت، ط1، 2015، ص 41
)67( املر جع نفسه، ص 42 

)68( اجليزاين، فقه النوازل، ص 56-54
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إن من القواعد املقررة رشعًا وعقاًل وعرفًا يف تطبيق األحكام اخلاصة عىل حماهّلا: 
املصلحة  حتصيل  يفيض  ال  بحيث  العليا،  املصالح  مع  التطبيق  هذا  ينسجم  أن 
اجلزئية إىل تفويت مصلحة عظمى. فإعطاء النازلة حكمها اخلاص هبا ال بد فيه 

من املحافظة عىل مقاصد الرشيعة. 

علم  وإذا  اخلمس:.  الكليات  عىل  املحافظة  الرشيعة:  يف  العليا  باملصالح  واملراد 
أن تطبيق احلكم عىل النازلة البد فيه من املحافظة عىل مقاصد الرشيعة، فإن هذه 

املحافظة تكون بمراعاة ثالث قواعد:
املوازنة بني املصالح واملفاسد يف احلال واملآل.. 1
تقدير حاالت االضطرار وعموم البلوى.. 2
إعتبار األعراف والعادات واختالف األحوال والظروف واملكان والزمان.. 3

لذلك جيب أن يراعي الناظر يف النازلة تقدير حاالت االضطرار وعموم البلوى، 
املصالح  بني  واملوازنة  والزمانية،  املكانية  والظروف  والعادات،  واألعراف 
واملفاسد يف احلال واملآل. وهذه األمور تعاين منها املستجدات الوقفية مع تنامي 

وتفعيل الدور احلضاري للوقف، مع غياب الفتاوى املتعلقة هبذه املستجدات.

المطلب الثاني: مثال تطبيقي لمراحل النظر في النازلة الوقفية

جائحة كوفيد - 19

حياول الباحث يف هذه الفقرة استنباط حكم لنازلة طارئة يف يومنا احلايل، أال وهي 
أثنائها، وسنسلك  فعله  للوقف  ينبغي  الذي  الدور  19، وما هو  جائحة كوفيد- 

املراحل نفسها التي سبق التطرق إليها يف املطلب السابق.

أوال: تصور النازلة:

ويراعى يف ذلك اآليت:
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1 - تصور النازلة يف ذاهتا.

الواضح للعيان أن جائحة كوفيد- 19، قد ألقت بظالهلا عىل عموم املعمورة، وهي 
عبارة عن مرض فتاك معدي، ال يتوفر له عالج سابق، وال تلوح بوادر عالجه يف 
األيام املقبلة، نجم عن ذلك إصابة املاليني من البرش من خمتلف األعراق والبقاع، 

وال زالت هذه اجلائحة تفتك بعموم األرض.

2 - تصور الواقع املحيط بالنازلة.

لقد أهلكت هذه اجلائحة احلرث والنسل، فمع إهنا يف حقيقتها وباء يرض بصحة 
اإلنسان، إالّ أن هلذه اجلائحة آثار اقتصادية واجتامعية خطرية مل ينجو منها العامل 
املتخلف وال النامي وال حتى املتقدم، فتوقفت األعامل وارتفعت معدالت الركود 

االقتصادي لتتجاوز أرقام الكساد العظيم يف القرن املنرصم.

مما سبق يمكن التوصل إىل أن نازلة )جائحة( كوفيد- 19، قائمة، وال زالت آثارها 
الفتاكة تعصف بالبرشية مجعاء، بل إن التوقعات تشري إىل احتاملية حدوث موجات 
قادمة قد تكون أعنف واهلل أعلم. نجم عن ذلك عىل مستوى العامل العريب – عىل 

وجه اخلصوص - اآليت:

بالنسبة للدول الغنية ) الريعية( فقد انخفضت العوائد النفطية، وأدخلت . 1
موازين هذه الدول يف عجز غري مسبوق؛

والذي . 2 احلكومي،  النشاط  تقلص  النفطية،  العوائد  النخفاض  بالنظر 
انعكس بالسلب عىل القطاع اخلاص.

أدى توقف الكثري من املشاريع، إىل ازدياد معدالت البطالة.. 3

بالقطاع . 4 للنهوض  متويل  مصادر  عن  البحث  إىل  ذلك،احلاجة  عن  نجم 
الصحي، واالقتصادي، يمكن أن يمثل الوقف جزء منه.

وحيث إن هذه اجلائحة غري مسبوقة، مل تشهدها األرض منذ عقود طويلة، عليه 
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يلجأ اىل القياس يف هذه احلالة من خالل استقراء احلاالت املناظرة. 
التأريخ  مر  عىل  الصحية  اخلدمات  جمال  يف  الوقف  دور  مراجعة  يعني  وهذا 
اجلوائح  أثناء  الوقف  عىل  تطرأ  أن  يمكن  التي  األفعال  هي  وما  اإلسالمي، 
الالزمة  املوارد  كل  إستنفار  ينبغي  خطرًا  اجلائحة  هذه  متثل  إذ  )األزمات(. 
ملجاهبته، ومن ضمنها الوقف، بقصد التصدي هلا و ملقاومتها صحيًا، وللتعويض 
باحثي  من  كثري  يذهب  و  جرائها.  من  اهلشة  بالفئات  حلقت  التي  اخلسائر  عن 
التاريخ اإلسالمي إىل أن التقدم العلمي وازدهار علم الطب والصيدلة والكيمياء 
يف بالد املسلمني كان ثمرة من ثمرات نظام الوقف اإلسالمي))6( وال يتسع املجال 
 حلرص األوقاف اإلسالمية يف جمال الطب والصيدلة والتمريض والتعليم الطبي.
 فقد ساهم اإلنفاق يف توفري اجلانب الوقائي والعالجي، وحتى يف جمال البحث 
الصاحلة  املياه  توفري  خيص  ما  مثاًل  منها  كثرية  ذلك  عىل  واألمثلة  والتطوير، 
الوقف اإلسالمي.  أهداف  أوائل  من  للناس  الرشب  مياه  توفري  فكان  للرشب، 
وقد متثل ذلك ابتداء يف بئر رومة من وقف سيدنا عثامن، ريض اهلل عنه. ثم عمت 
أوقاف مياه الرشب يف مجيع املدن والقرى يف طول بالد املسلمني وعرضها، حتى 

أن ظاهرة بيع مياه الرشب انعدمت متاما يف البالد اإلسالمية)70( . 
األرايض  عليها  وأوقفت  املسلمني،  بالد  يف  املستشفيات  من  الكثري  وقفت  كام 
خدماهتا.  تقديم  يف  استمرارها  لضامن  وغريها،  واحلوانيت  والدور  والبساتني 
فعىل سبيل املثال، يذكر ابن جبري يف رحلته عند وروده بغداد أنه وجد حيًا كاماًل 
ومهاًم من أحياء بغداد يشبه املدينة الصغرية، كان يسمى بسوق املارستان، يتوسطه 
املتعددة  والبيوت  واملقاصري  والرياض  الفياض  به  حتيط  وكبري  مجيل  فخم  قرص 
ومجيع املرافق امللوكية، عىل حد تعبريه، وكلها أوقاف وقفت عىل عالج املرىض، 
وكان يؤمه املرىض وطلبة الطب واألطباء والصيادلة والذين يقومون عىل تقديم 
يف  املوقوفة  األموال  من  عليهم  جارية  والنفقات  اخلدمات  كانت  إذ  اخلدمات 

جدة،  للتنمية،  االسالمي  البنك  االوقاف،  ممتلكات  لتثمري  الدراسية  احللقة  وقائع  للوقف،  االجتامعي  الدور  أمحد،  امللك  عبد  السيد،   ،68  )6((
1404هـ، ص 2-282)2

)70( الدوري، عبدالعزيز، دور الوقف يف التنمية، جملة املستقبل العريب، يوليو )متوز( 7))1، ص 23 
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أطراف بغداد عىل هذا احلي الزاهر)71(. وقام مشاهري األطباء بتأليف أهم املؤلفات 
الطبية وإيقافها من ذلك: كتاب »الكليات يف الطب« البن رشد)72(. األمر الذي 
يدل عىل أن هناك جتربة واسعة إمتدت لقرون يف جمال الوقف عىل تقديم اخلدمات 

الصحية.

ثانيا: التكييف الفقهي للوقف الصحي ومآالته المقاصدية:

يمكن النظر اىل تكييف الوقف الصحي، من خالل الرجوع اىل التجربة الرتاثية 
للوقف الصحي يف اوائل احلضارة اإلسالمية وما تركته من شواهد وثقتها كتب 
السري والتاريخ والعديد من احلجج الوقفية، أسهمت فيه الدولة واألفراد عىل حد 
سواء، ومل يؤرش يف كتب الفقه تسجيل أي اعرتاض عىل هذا النوع من األوقاف 

عىل مر تلك العصور، مما يدلل عىل عدم الطعن يف مرشوعيتها.
من جهة أخرى، فإن اجلانب الصحي يوفر حتقيق ضامن الكليات الرضورية. ففي 
جمال حفظ النفس، فقد حفظها الرشع من مسببات اهلالك، أما كلية بالوفاة، أو 
احلفاظ عىل بعض أجزاء اجلسد، التي يؤدي اتالفها إىل ما يقرب من انعدام املنفعة 
لتوقي  األمن  بتوفري  تبتدأ  شتى  بوسائل  النفس  حفظ  ويكون  الكلية.  بالنفس 
االعتداء عليها، وحتريم قتل الغري أو االعتداء عليه)73(، وهذا من جانب العدم. 
ولباس  ورشاب  طعام  من  احلياة،  لضامن  األساسية  االمور  مراعاة  من  والبد 
وسكن، والوقاية من االمراض السارية واملخاطر التي قد تعرض احلياة للخطر 
باختالف أنواعها، وتوفري العالج من األمراض السارية وغريها، وهذا من جانب 

الوجود. 
املخ  سالمة  عىل  املحافظة  خالل  من  حفظه  يتم  حيث  العقل،  حفظ  جمال  ويف 
وحواسه واجلهاز العصبي، واجتناب ما يؤدي اىل تغييبه من كل مسكر وخمدر،)74( 

)71( السيد، عبد امللك أمحد، مصدر سابق، ص284 
)72( العاين، إحياء دور الوقف لتحقيق التنمية،، ص 173 

)73(عطية، مجال الدين، نحو تفعيل مقاصد الرشيعة، منشورات املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، طبع دار الفكر، دمشق، 2003 ص142. 
)74(العامل، يوسف حامد، املقاصد العامة للرشيعة االسالمية، املعهد العاملي للفكر االسالمي، 4))1، ص 2-366)3
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وعالج ما يطرأ عليها من امراض خمتلفة، وهذا من جانب العدم.
أما مقصد حفظ الدين ومعناه حفظ تدين الفرد وليس الدين يف ذاته، ويكون هذا 
الرتتيب منطقيًا حيث أنه جيب املحافظة أوالً عىل النفس التي تقوم هبا االفعال، 
ثم عىل العقل الذي به التكليف، ثم عىل التدين)75(. وال بد من أن يكون املؤمن 
قادرًا عىل تأدية واجباته يف حفظ الدين سواء فيام كان خيصه، أو محاية الدين ككل 
وال يتأتى ذلك إال بسالمة الفرد وضامن قدرته. فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: 
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف ويف 

كل خري«)76(.
وفيام خيص مقصد حفظ النسل )العرض(، وهو أوسع من أن يقترص عىل املساس 
اإلنسان وسمعة  بكرامة  يتصل  ما  إىل جانب ذلك  فهو يشمل  باجلانب اجلنيس، 
وحرمة حياته اخلاصة)77(. حيث رشعت من األحكام اإلسالمية ما ينظم األرسة 
وحيافظ عليها كوهنا نواة االستقرار للمجتمع، وذلك من جانب الوجود، ومنع 
الوسائل  من  وجعلت  العظيم،  املقصد  هبذا  الرضر  يلحق  أن  شأنه  من  ما  كل 
احلمل  سبل  وتوفري  األرسة،  بصحة  يتعلق  فيام  وخاصة  النسل،  حلفظ  الكفيلة 

السليم، وذلك من جانب العدم.
للملكية  الناقلة  والعقود  بالعمل  اخلاصة  األحكام  املال  حفظ  ملقصد  رشع  وقد 
واملرياث وإحراز املباحات وإحياء املوات وغريها، يف جانب الوجود. كام رشع 
حلفظه األحكام اخلاصة باالعتدال يف إنفاقه واجتناب السفه والرتف واالرساف، 
األحكام  خمالفة  عىل  والتعزير  الرسقة  كحد  امللكية  بحامية  اخلاصة  واألحكام 
السابقة،)78( وذلك من جانب العدم. يقول ابن باديس: )مال املرء كقطعة من بدنه 

يدافع عنها كام يدافع عن نفسه وبه قوام اعامله يف حياته())7(.

)75( عطية، نحو تفعيل مقاصد الرشيعة، ص145.
)76(النووي، رشح النووي عىل مسلم، 16/ 163

)77( عطية، نحو تفعيل مقاصد الرشيعة، ص146.
)78( املرجع نفسه,ص147.

))7(( رشيف، عبد السالم حممد، علم املقاصد الرشعية، نشأته وتطوره وطرق اثباته وجماالت تطبيقه،بنغازي، ص)6.
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مما سبق يمكن تصور أمهية دور الوقف يف جمال اخلدمات الصحية، من خالل أن 
هذا الوقف يدخل يف وجوه الرب عامة، وكذلك يف باب جمال تقديم اخلدمات لسد 

حاجات البرش الرضورية.

ثالثا: تطبيقات الوقف الصحي:

اخلمس  الكليات  عىل  املحافظة  الرشيعة:  يف  العليا  باملصالح  املراد  أن  لنا  تبني 
بني  كاملوازنة  قواعد  بمراعاة  تكون  والتي  الرشيعة،  مقاصد  عىل  واملحافظة 
البلوى،  وعموم  االضطرار  حاالت  وتقدير  واملآل،  احلال  يف  واملفاسد  املصالح 

واعتبار األعراف والعادات واختالف األحوال والظروف واملكان والزمان.
القريب  املدى  فعىل  الصحي،  اجلانب  يف  بالوقف  يتعلق  وما  تقدم،  ما  ضوء  يف 
العميل، نقرتح يف  الواقع  التنظري والولوج يف  املتوسط، وللخروج من جانب  أو 
هذا املجال الدعوة إىل إنشاء صناديق وقفية عن طريق االكتتاب العام، يرفد هلا 
محلة توعوية ملجاالت الوقف ودوره احلضاري واالجتامعي، إذ أن غالبيتنا يقبل 
يقدم  سوف  ولكنه  ذلك،  يف  الرصيح  النص  لوجود  املسجد،  بناء  يف  لالسهام 
خطوة ويؤخر أخرى من أجل اإلسهام يف إنشاء صندوق وقف صحي مثال. وقد 
قامت دعوة كريمة يف سلطنة عامن النشاء صندوق وقفي للخدمات الصحية يف 

إطار مواجهة اجلائحة. 
أما عىل األمد اآلين، فينبغي تفعيل الصناديق الوقفية القائمة يف عاملنا العريب، وهي:
صندوق الوقف بالبنك االسالمي للتنمية والذي أسس يف عام 1993، والصندوق 
الوقفي للتنمية الصحية بالكويت الذي أسس يف عام 1997، ثم تم إعادة تشكيله 
ضمن عملية الفك والدمج التي طالت الصناديق عام2001 )80(، واملرصف الوقفي 
للرعاية الصحية يف قطر الذي تعود بدايات تأسيسه يف1994، وصندوق الوقف 

الصحي يف اململكة العربية السعودية، الذي تأسس يف فرباير 2008.
)80( نرشة االمانة العامة لألوقاف عن املصارف الرشعية لألوقاف، ص3
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أما فيام يتعلق باجلانب االقتصادي، فالبد من تفعيل بعض الصناديق التي اقرتحتها 
األمانة العامة لألوقلف يف دولة الكويت واملتمثلة بالصندوق الوقفي للمعاقني 
ورعاية الفئات اخلاصة، والصندوق الوقفي لرعاية األرسة)81(، وكام يف املرصف 

الوقفي لرعاية األرسة والطفولة، واملرصف الوقفي للرب والتقوى يف قطر)82(. 
وينبغي مالحظة بعض األمور يف أعامل تطبيقات الصناديق الوقفية القائمة، وهي:

إعادة ترتيب أولويات الصناديق الوقفية الصحية القائمة، بام يضمن توجيهها . 1
ملقاومة اجلائحة، بغية تعزيز اجلانب الصحي من جهة، واجلانب االقتصادي 

من جهة أخرى لتلبية متطلبات احلد من اجلائحة.
االستدانة عىل الوقف:  حيث تبني رجحان جواز االستدانة عىل الوقف، إذا . 2

إذا أدخلت  الوقف، ويقاس عىل ذلك  الواقف يف صك  أو  فيه احلاكم،  أذن 
األسايس،  النظام  يف  وسائله  أو  وأعامله  الوقف  أهداف  ضمن  االستدانة 

والعقد التأسييس لنظام الوقف )83(. 
لذا فأنه يف حالة اجلائحة، جاز واهلل أعلم االستدانة من وقف آخر، أو من 
رضورة  أو  مصلحة  توجد  وال  والرضورة،  للمصلحة  حتقيقًا  الوقف  غري 
النفس البرشية، لذلك جاز االقرتاض عىل  الراهن، من حفظ  أهم يف وقتنا 
الوقف.  وكذلك جيوز إقراض موارد الصندوق للدولة يف حاالت الطوارئ 
حالة  يف  الوقف  أموال  من  تقرتض  أن  للدولة  جيوز  أنه  الفقهاء  ذكر  حيث 

حدوث نائبة.)84(
السامح باملناقلة ما بني الصناديق او املصارف الوقفية املتشاهبة أو القريبة:. 3

إذ أن هناك صناديق أو مصارف وقفية يف بعض البالد العربية تتعلق بحامية 
بقدرها،  تقدر  املصلحة  الصحية، وحيث  الغايات  يشاهبها من  ما  أو  البيئة، 

)81( موقع األمانة العامة للوقاف يف الكويت.
)82( العاين، إحياء دور الوقف لتحقيق التنمية، ص 220-215

)83( القره داغي، عيل حمي الدين، حكم االستدانة للوقف أو عليه وضوابطها، متاح عىل موقعه.
)84( ابن اهلامم , حممد بن عبد الواحد السيوايس، فتح القدير , دار الفكر, بريوت , ط2، )241/6(
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النفس  عىل  للحفاظ  املرحلة  هذه  يف  الصناديق  هذه  أهداف  توجيه  ينبغي 
وبناء  الراهن.  الوقت  يف  اجلائحة  ملواجهة  الطاقات  كل  وتسخري  البرشية 
تبيح  الرضورات  بان  الشارع  ذكر  ما  فإذا  السابقة،  الفقرة  يف  ورد  ما  عىل 
املحظورات، فمن باب أوىل تغيري أهداف وغايات الصناديق والتي هي غري 

حمظورة ملواجهة اجلائحة.

4 -إعادة النظر يف جدوى األوقاف القائمة:

إذ ينبغي إجراء دراسات جدوى إقتصادية وفنية رصينة، تقرر جدوى اإلبقاء 
عىل الوقف من عدمه، الختاذ القرار املناسب بشأن استبدال أو بيع الوقف، 
كي يوفر املال الالزم ملجاهبة اجلائحة، ويكون ذلك حتت إرشاف األمانات 

الوقفية واألجهزة القضائية، كي ال يكون ذلك سبياًل للفساد.

وقد يثار إعرتاض مفاده أننا بتغيري رشط الواقف عند الرضورة، قد جتاوزنا 
القاعدة الرشعية قد نصت عىل أن  عىل ملكية الوقف، جياب عىل ذلك بأن 
أجل  من  اخلاص  الرضر  يتحمل  وأن  املنفعة،  جلب  عىل  مقدم  الرضر  دفع 

الرضر العام، حيث أن ملكية الوقف خاصة، وأن جماهبة اجلائحة عامة. 
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الخاتمة:

توصل البحث إىل النتائج اآلتية:

عاملنا . 1 يف  سواء  الوقف  عموم  عىل  طرأت  التي  املستجدات  أحدثت 
اإلسالمي، أو فيام يامثله من تطور وتغيري يف العامل الغريب، نوازل يف الوقف، 

ينبغي التصدي هلا. 

تنطبق متطلبات املتصدي للنوازل الفقهية بحذافريها عىل املتصدي لنوازل . 2
الوقف، األمر الذي ينبغي مراعاته من املتصدين هلذا املوضوع.

ال بد من اتباع اخلطوات املناسبة ملراحل النازلة الفقهية من حيث تصورها . 3
وتكييفها، ومن ثم إسقاطها عىل الواقع العميل.

أثبت البحث صحة فرضيته يف أن الرشيعة السمحاء قد آوتيت من الدليل . 4
والربهان، ما يمكنها من التصدي للنوازل بشكل عام ونوازل الوقف عىل 

وجه اخلصوص.

وحيث أن موضوع نوازل الوقف من املواضيع التي باتت تشكل خطوة مهمة من 
تعزيز  رضورة  الباحث يف  يويص  واإلجتامعي،  احلضاري  بدوره  النهوض  أجل 
الفقهية  املجامع  يف  احلال  عليه  هو  وكام  الوقفية،  النوازل  يف  اجلامعي  اإلجتهاد 

العاملة. واهلل اهلادي إىل سواء السبيل.
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المصادر والمراجع:

بعد القرآن الكريم  -
ابن الصالح، أدب املفتي واملستفتي، حتقيق د.موفق عبداهلل، مطبعة العلوم  -

واحلكم ودار الكتب العلمية،ط1، 1407هـ
الكتب  - )دار  )ت/751هـ(،  العاملني  رب  عن  املوقعني  إعالم  القيم،  ابن 

العلمية، بريوت، ط 1، 1408هـ(.
, دار  - 681 هـ ( فتح القدير  , حممد بن عبد الواحد السيوايس )ت  ابن اهلامم 

الفكر ,بريوت , ط2، د.ت
ابن عابدين، حممد أمني افندي الشهري بابن عابدين، رسائل ابن عابدين،  -

دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، د.ط. د.ت
التونيس  - بن عاشور  الطاهر  حممد  بن  حممد  بن  الطاهر  حممد  ابن عاشور، 

العقل  وتنوير  السديد  املعنى  )حترير  والتنوير  التحرير  1393هـ(،  )املتوىف: 
اجلديد من تفسري الكتاب املجيد،، الدار التونسية للنرش - تونس 1984

اجليل،  - دار  ط2،  العظيم،  القرآن  تفسري  إسامعيل،  الفداء  أبو  كثري،  ابن 
بريوت، 1410هـ/ 1990م

الريموك:  - أبحاث  النوازل، جملة  فقه  اىل  املدخل  النارص،  البصل، عبد  أبو 
سلسلة العلوم اإلنسانية و االجتامعية، املجلد 13، العدد 1/ 1997.

األرناؤوط، حممد م.، دالالت ظهور وقف النقود يف القدس خالل احلكم  -
نوفمرب  1426هـ/  شوال  اخلامسة،  السنة   ،9 العدد  أوقاف،  جملة  العثامين، 

2005 م، األمانة العامة لألوقاف، الكويت، 2005

الثاين،  - الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  أعامل  الألوقاف،  العامة  األمانة 
الكويت، 8-10 مايون 2005، ط1، الكويت، 1427هـ/ 2006

املصارف  - عن  لألوقاف  العامة  األمانة  نرشة  لألوقاف،  العامة  األمانة 
الرشعية لألوقاف، الشارقة، د.ت.
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الباز، عباس امحد حممد، ضوابط االجتهاد يف فقه املعامالت املالية املعارصة،  -
العدد2/أ،1434هـ/  املجلد9  اإلسالمية،  الدراسات  يف  األردنية  املجلة 

2013م

احللبي،  - البايب  مصطفى  البخاري،  اسامعيل،صحيح  بن  حممد  البخاري، 
1377هـ

البزودي، عبد العزيز امحد بن حممد عالء الدين البخاري، كشف األرسار  -
عىل أصول فخر اإلسالم دار الكتاب اإلسالمي، د.ت

البغدادي، أبو بكر أمحد، الفقيه واملتفقه، تعليق اسامعيل األنصاري، ط2،  -
دار الكتب العلمية، بريوت، 1400هـ

بن عزوز، عبد القادر، متويل األوقاف عن طريق االكتتاب العام )الرشكة  -
إبريل2017،   29-27 الثامن،  الفقهية  الوقف  الوقفية(، وقائع منتدى قضايا 
ط1،  الكويت،  يف  لألوقاف  العامة  األمانة  املتحدة،  اململكة  اوكسفورد، 

الكويت، 2018
ابن  - دار  تطبيقية،  تأصيلية  النوازل، دراسة  فقه  اجليزاين، حممد بن حسني، 

اجلوزي، ط2، 1427هـ/2006م
احلسني، وليد بن عيل، اعتبار مآالت األفعال وأثرها الفقهي، دار التدمرية،  -

)142هـ 
احلصني، عبد السالم بن إبراهيم بن حممد احلصني، تصوير النازلة وأثره يف  -

بيان حكمها، بحث مقدم اىل مركز التميز البحثي يف فقه القضايا املعارصة، 
ندوة نحو منهج علمي أصيل لدراسة القضايا الفقهية املعارصة، الرياض 

13-5/14/ 1431هـ/ 27-28/ 4/ 2010م

العامة  - املقاصد  حتقيق  يف  الوقف  نظام  إسهام  خمتار،  الدين  نور  اخلادمي، 
الفائزة يف مسابقة الكويت الدولية  للرشيعة اإلسالمية، سلسلة األبحاث 
لألوقاف،  العامة  االمانة  للوقف،  مداد  مرشوع   ،)19( الوقف  لبحاث 
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الكويت، ط1، 2015
العريب، يوليو  - املستقبل  التنمية، جملة  الدوري، عبدالعزيز، دور الوقف يف 

)متوز( 1997،
السالم حممد  - اللغة، حتقيق عبد  ابن فارس، معجم مقاييس  الرازي، امحد 

هارون، دار الفكر، 1399هـ/ 1979م
العربية  - الشبكة  والواقع واملصلحة،  النص  بني  االجتهاد  امحد،  الريسوين، 

لألبحاث والنرش، ط2، 2013
الزحييل، وهبة، أصول الفقه اإلسالمي، دار الفكر، ط1، 1406هـ/ 1986م -
الزرقا، الشيخ أمحد، رشح القواعد الفقهية، )دار القلم، ط 2، 1409هـ(. -
حممد  - بن  عمر  بن  حممود  القاسم  أبو  اهلل،  جار  )ت/538هـ(،  الزخمرشي 

أوالد  مطبعة  ط1،  حممود،  الرحيم  عبد  حتقيق  البالغة،  عمر،أساس  بن 
أورفاند، 1372هـ

السبكي،عيل بن عبد الكايف، وولده تاج الدين عبد الوهاب، اإلهباج برشح  -
املنهاج، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1404 هـ

السعدية،  - املوسوعة  السعدية،  الفتاوي  نارص،  الرمحن  عبد  السعدي، 
العزيز  عبد  بن  فهد  لصاحبها  بالرياض  السعيدية  املؤسسة  منشورات 

السعيد، د. ت
السنويس، عبد الرمحن بن معمر، اعتبار املآالت ومراعاة نتائج الترصفات  -

اجلوزي،ط1،  ابن  دار  الرشيعة،  ومقاصد  الفقه  أصول  يف  مقارنة  دراسة 
1424 هـ

السيد، عبدامللك أمحد، الدور االجتامعي للوقف، وقائع احللقة الدراسية  -
لتثمري ممتلكات األوقاف، البنك االسالمي للتنمية، جدة، 1404هـ، 

رشيف، عبدالسالم حممد، علم املقاصد الرشعية، نشأته، و تطوره، و طرق  -
اثباته، و جماالت تطبيقه، بنغازي، جامعة قار يونس، 1998
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أصول  - التبرصة يف  الفريوزابداي،  يوسف  بن  بن عيل  ابراهيم  الشريازي، 
الفقه، حتقيق حممد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، ط1، 1980

العاملي  - املعهد  االسالمية،  للرشيعة  العامة  املقاصد  حامد،  يوسف  العامل، 
للفكر االسالمي , 1994.

العاين، اسامة عبد املجيد، إحياء دور الوقف لتحقيق التنمية، سلسلة كتاب  -
األمة، العدد: 135، السنة الثالثون، املحرم 1431هـ. 

العاين، أسامة عبد املجيد، متطلبات إنشاء الرشكات الوقفية يف ضوء بعض  -
القوانني العربية مقارنة بالرشيعة اإلسالمية، جملة بيت املشورة، العدد)8( 

دولة قطر، ابريل 2018م. 
-الوقف  - الوقف  نوازل  يف  املقاصدي  االجتهاد  معايش،  الرمحن،  عبد 

العلمي نموذجا- 
ابريل  -  ،8 العدد  املشورة،  بيت  جملة  اإلسالمية،  بالرشيعة  مقارنة  العربية 

 ،2018

عطية، مجال الدين، نحو تفعيل مقاصد الرشيعة، منشورات املعهد العاملي  -
للفكر اإلسالمي، طبع دار الفكر، دمشق، 2003

األمريية، بوالق، ط1،  - الطبعة  املستصفى، مصور من  ابو حامد،  الغزايل، 
1322هـ

االجتهاد اجلامعي وأمهيته يف مواجهة  - اهلل،  بن عبد  الغالييني،حممد موفق 
مشكالت العرص، بحث مقدم اىل املؤمتر السنوي ملجمع الفقه اإلسالمي، 

يف رابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة،1430هـ 
القحطاين، مسفر بن عيل بن حممد، منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية  -

املعارصة، دراسة تأصيلية تطبيقية، دار ابن حزم، ط2، 1431هـ/ 2010 م
القرايف، شهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس،اإلحكام يف متييز الفتاوى  -

عن األحكام،بريوت،دار الكتب العلمية.
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القرطبي، ابو عبداهلل حممد بن امحد بن ايب بكر اجلامع ألحكام القرآن،تفسري،  -
حتقيق امحد الربدوين و إبراهيم طفيش، دار الكتب املرصية، القاهرة، ط2، 

1384هـ/ 1964م 

القره داغي، عيل حميي الدين، حكم االستدانة للوقف، أو عليه، وضوابطها،  -
http://qaradaghi.comمتاح عىل املوقع الرسمي لفضيلته

الكربى، النارش: دار الكتب العلمية الطبعة: األوىل، 1415هـ - 1994م -
اللحمي، ابراهيم بن موسى بن حممد، املوافقات، حتقيق ابو عبيدة مشهور  -

بن حسن آل سليامن، دار ابن عفان، ط1، 1417هـ/ 1997 م
املاوردي، ابو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي، اإلحكام  -

الكتاب  دار  طبعة  العلمي،  خالد  حتقيق  الدينية،  والواليات  السلطانية 
العريب، بريوت، 1410هـ

البرصي،احلاوي  - حبيب  بن  حممد  بن  حممد  بن  عيل  احلسن  ابو  املاوردي، 
معوض  حممد  عيل  الشيخ  حتقيق  الشافعي،  اإلمام  مذهب  فقه  يف  الكبري 
ط1،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  املوجود،  عبد  امحد  عادل  والشيخ 

1419هـ/1999 م

جملة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، املجلد )30(، العدد )2(،  -
حزيران،2016

 جممع الفقه اإلسالمي، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد احلادي عرش،  -
اجلزء الثاين 1419هـ/1998م، 

جمموعة مؤلفني، املعجم الوسيط، دار إحياء الرتاث العريب، ط1، 2008 -
املطبعة  - النووي،  رشح  احلجاج،  بن  مسلم  صحيح  احلجاج،  بن  مسلم 

املرصية باألزهر، ط1، 1347هـ
املشقيح، خالد بن عيل، النوازل يف األوقاف، من إصدارات كريس الشيخ  -

راشد بن دايل لدراسات األوقاف، 1434/1433هـ، املوافق 2012
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املقديس، عبداهلل بن امحد بن حممد بن قدامة املقديس، روضة الناظر وجنة  -
التدمرية،  املكتبة  الريان،  مؤسسة  إسامعيل،  حممد  شعبان  حتقيق  املناظر، 

1419هـ/ 1998م

امليامن، نارص عبداهلل، النوازل الوقفية، ط1، دار ابن اجلوزي، 1430هـ -
امليامن، نارص عبداهلل، مراحل النظر يف النوازل الفقهية، ورقة عمل مقدمة  -

التميز  مركز  الفقهية، يف  النازلة  النظر يف  مراحل  بعنوان:  البحثية  للحلقة 
البحثي يف فقه القضايا املعارصة، الرياض، 2009

املهذب،  - رشح  املجموع  النووي،  الدين  رشف  بن  حمي  اإلمام  النووي، 
النارش زكريا عيل يوسف، مطبعة اإلمام بالقاهرة، د. ت 

بسام  - حتقيق  واملستفتي،  واملفتي  الفتوى  آداب  رشف،  بن  حييى  النووي، 
ط1،  دمشق،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الفكر  دار  اجلايب،  الوهاب  عبد 

1408هـ/ 1988

أحكام  - استنباط  يف  سليامن،املنهج  بن  اهلل  عبد  بن  اهلويريني،وائل 
النوازل،مكتبة الرشد،الرياض،ط1، 2012م.

English Translation of Arabic References
 - After the Holy Quran

 - Ibn Al-Salah, Adab Al-Mufti wa Al-Mustafti, edited by Dr. Muwaffaq 

Abdullah, Matba’ath Al-Uloom wa Al-Hikam wa Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 

1st Edition, 1407 AH

 - Ibn al-Qayyim, E’alam Al-Muwaqqi’yeen ‘Ar Rabbil ‘Aalameen (T / 751 

AH), Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut, 1st Edition, 1408 AH.

 - Ibn al-Hamam, Muhammad ibn Abd al-Wahid al-Siyawasi (d.681 AH) Fatah 

al-Qadeer, Dar al-Fikr, Beirut, 2nd edition, 1408 AH.

 - Ibn Abdin, Muhammad Amin Effendi, known as Ibn Abdin, Rasail Ibn Abdin, 
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Dar Ihya Al-Turath Al-‘Arabi, Beirut, 2nd Edition. N.D.

 - Ibn Ashour, Muhammad al-Taher bin Muhammad bin Muhammad al-Tahir 

bin Ashour al-Tunisi (died: 1393 AH), Al-Tahreer wa Al-Tanweer (editing the 

good meaning and enlightening the new mind from the interpretation of the 

glorious book, Tunisian Publishing House - Tunisia 1984)

 - Ibn Kathir, Abu al-Fida Ismail, Tafsir Al-Qur’an Al-Azeem, 2nd Edition, Dar 

Al-Jeel, Beirut, 1410 AH / 1990AD

 - Abu Al-Basal, Abdel Nasser, Al-Madkahl Ila Fiqh An-Nawazil, Yarmouk 

Research Journal: Human and Social Sciences Series, Volume 13, Issue 1,1997

 - Al-Arna`out, Muhammad M., Dilalath Zuhoor Waq An-Nuqood fi Al-Quds 

khilal Al-hukm Al-Uthmani, Awqaf Magazine, Issue 9, Fifth Year, Shawwal 

1426 AH / November 2005 AD, General Secretariat of Awqaf, Kuwait, 2005

 - The General Secretariat of Endowments, Working papers of Muntada Qadhaya 

Al-Waqf Al-Fiqhiyyah Al-Thani, Kuwait, 810- May 2005, 1st Edition, Kuwait, 

1427 AH / 2006

 - The General Secretariat of Endowments, Bulletin of the General Secretariat of 

Endowments on Sharia Banks for Endowments, Sharjah, N.D.

 - Al-Baz, Abbas Ahmad Muhammad, Zawabit Al-Ijtihad fi Al-Muamalat Al-

Maliyah Al-Mu’asirah, The Jordanian Journal of Islamic Studies, Volume 9, 

Issue 2 / A, 1434 AH / 2013 CE

 - Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail, Sahih Al-Bukhari, Mustafa Al-Babi Al-

Halabi, 1377 AH

 - Al-Bazoudi, Abdul Aziz Ahmed bin Muhammad Ala Al-Din Al-Bukhari, 

Kashf Al-Asrar ‘ala Usool Fakhr Al-Islam, Dar Al-Kitab Al-Islami, N.D.

 - Al-Baghdadi, Abu Bakr Ahmad, Al-Faqih wa Al-Mutifaqah, Commentary by 

Ismail Al-Ansari, 2nd Edition, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah, Beirut, 1400 AH

 - Bin Azouz, Abdel Qadir, Tamweel Al-Awqaf ‘An Tareeq Al-Iktitaab Al-‘aam 

(Al-Sharikah Al-Waqfiyyah), Proceedings of the Eighth Endowment Issues 

Forum, 2729- April 2017, Oxford, United Kingdom, The General Secretariat 

of Awqaf in Kuwait, 1st Edition, Kuwait, 2018

 - Al-Jizani, Muhammad Ibn Husayn, Fiqh Al-Nawazil, Dirasah T’aseeliyyah 
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Tatbiqiyyah, Dar Ibn Al-Jawzi, 2nd Edition, 1427 AH / 2006 AD

 - Al-Hussein, Walid Bin Ali, Considering the Final Actions and Their Juristic 

Impact, Dar Al-Tadmuriyyah, 1429 AH

 - Al-Husayn, Abd al-Salam bin Ibrahim bin Muhammad al-Husayn, Tasweer Al-

Nazilah wa Atharuhu fi Bayan Hukmiha, Research submitted to the scientific 

excellence center in jurisprudence of contemporary issues, Riyadh 13/ 5 / 14- 

1431AH / 27 -282010/4/ AD

 - Al-Khademi, Noureddin Mukhtar, Is’haam Nizam Al-Waqf fi Tahqeeq Al-

Maqasid Al’Aammah lish Shair’ah Al-Islamiyyah, series of award-winning 

papers in Kuwait international competition for endowment research, Medad 

Project for Endowment, General Secretariat of Endowments, Kuwait, Edition 

1, 2015

 - Al-Douri, Abdulaziz, Dour Al-Waqf fi Al-Tanmiyah, The Arab Future 

Magazine, July 199.,

 - Al-Razi, Ahmad Ibn Faris, Mu’ajam Maqayyis Al-lughath, edited by Abd al-

Salam Muhammad Harun, Dar al-Fikr, 1399 AH / 1979 CE

 - Raissouni, Ahmad, Al-Ijtehaad bayn Al-Nass wa Al-Waqe’ wa Al-Maslaha, 

The Arab Network for Research and Publishing, 2nd Edition, 2013

 - Al-Zuhaili, Wehbe, Usool Al-Fiqh Al-Islami, Dar Al-Fikr, 1st Edition, 1406 

AH / 1986 AD

 - Al-Zarqa, Sheikh Ahmad, Sharh Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah, Dar Al-Qalam, 

2nd Edition, 1409 AH.

 - 25. Al-Zamakhshari (Died in 538 AH), Jarallah, Abu al-Qasim Mahmoud bin 

Omar bin Muhammad bin Omar, Asas al-Balaghah, edited by Abd al-Rahim 

Mahmoud, 1st Edition, Urvand Sons Press, 1372 AH

 - Al-Sobky, Ali bin Abd al-Kafi, and his son Taj al-Din Abd al-Wahhab, Al-Ibhaj 

fi Sharh Al-Minhaj, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah, Beirut, 1st Edition, 1404 AH

 - Al-Sa’adi, Abd al-Rahman Nasir, al-Fataawa al-Sa’diyya, Al-Mousu’ah Al-

Sa’diyyah, publications of the Saeedi Foundation in Riyadh, owned by Fahd 

bin Abdulaziz al-Saeed, N.D.

 - Al-Senussi, Abd al-Rahman bin Muammar E’itibar Al-Ma’alaat wa Mura’ath 
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Nataij Al-Tasarrufath Dirasah Muqarinah fi Usool Al-Fiqh wa Maqasid Ash-

Shari’ah, Dar Ibn Al-Jawzi, 1st Edition, 1424 AH

 - Al-Sayed, Abdul-Malik Ahmed, Ad-Dour Al-Ijtima’yee lil Waqf, Proceedings 

of the Seminar for the Investment of Endowment Properties, Islamic 

Development Bank, Jeddah, 1404 AH,

 - Sharif, Abd al-Salam Muhammad, ‘Ilm Al-Maqasid Al-Shar’aiyah, 

Nash’atuhu, wa Tatawwuruhu, wa Turuqu Ithbatihi, wa Majalath Tatbiqihi, 

University of Qar Yunis, 1998

 - Al-Shirazi, Ibrahim bin Ali bin Yusef Al-Fayrouzabday, Al-Tabasrah , Edited 

by Muhammad Hassan Hitto, Dar Al-Fikr, Damascus, 1st Edition, 1980

 - Al-Aalim, Youssef Hamed, Al-Maqasid Al-‘Aammah Li Ash-Shari’ah Al-

Islamiyah, International Institute for Islamic Thought, 1994.

 - Al-Ani, Usama Abdul Majeed, Ihya Dour Al-Waqf Li Tahaqquq Al-Tanmiyah, 

The Ummah Book Series, Issue: 135, Thirtieth Year, Muharram 1431 AH

 - Al-Ani, Usama Abdul-Majeed, Mutatallabath Insha Al-Sharikath Al-

Waqfiyyah fi Dhou B’az Al-Qawanen Al-‘Arabiyyah Muqaranathan bi Al-

Shari’ah Al-Ilamyyah, Bait Al-Mashura Journal, Issue 8, April 2.,

 - Abd al-Rahman, Maashi, Al-Ijtehad Al-Maqasidi fi Nawazil Al-Waqf- Al-

Waqf Al-‘Ilmi Namuzajan, Arabic compared to Islamic law, Bait Al-Mashura 

Journal, Issue 8, April 2018.

 - Attia, Jamal al-Din, Nahwa Taf’eel Maqasid Al-Shari’ah Manshurat Al-

M’ahad Al-‘Aalami lil Fikr Al-Islami, Dar Al-Fikr Press, Damascus, 2003

 - Al-Ghazali, Abu Hamed, Al-Mustasfa, Photocopied from the Amiri Edition, 

Bulaq, 1st Edition, 1322 AH

 - Al-Ghalayini, Muhammad Muwaffaq bin Abdullah, Al-Ijtihad Al-Jamai wa 

Ahammiyatuhu fi Muwajahath Mushkilaath Al-Asr, a research presented to the 

annual conference of the Islamic Fiqh Council, in the Muslim World League in 

Makkah Al-Mukarramah, 1430 AH

 - Al-Qahtani, Musfer bin Ali bin Muhammad, Manhaj Istinbaat Ahkaam An-

Nawazil Al-Fiqhiyya Al-Mu’asirah, Dirasah Tasiliyyah Tatbeeqiyah, Dar Ibn 

Hazm, 2nd Edition, 1431 AH / 2010 AD
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 - Al-Qarafi, Shihab Al-Din Abi Al-Abbas Ahmed bin Idris, Al-Ihkaam fi 

Tamyeez Al-Fatawa ‘An Al-Ahkaam, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya.

 - Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmed bin Abi Bakr, Al-Jame’ 

Li- Ahkaam Al-Qur’an, Tafseer, Revised by Ahmad al-Bardouni and Ibrahim 

Tafeesh, Dar al-Kutub al-Misriya, Cairo, 2nd edition, 1384 AH / 1964 AD

 - Al-Qaradaghi, Ali Mohiuddin, Hukm Al-Istidaanah lil Waqf, Aw ‘Alayhi, wa 

Zawabituha, available on the official website of his eminence http://qaradaghi.

comm, Al-Kubra, Publisher: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, First Edition, 1415 

AH - 1994 AD

 - Al-Lahmi, Ibrahim bin Musa bin Muhammad, Al-Muwafaqat, Reviewed by 

Abu Ubaidah Mashhour bin Hassan Al Suleiman, Ibn Affan House, 1st Edition, 

1417 AH / 1997 AD

 - Al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib Al-

Basri, Al-Ahkaam Al-Sultaniyyah wa Al-Wilayath Ad-Deeniyyah, Reviewed 

by Khaled Al-Alami, Dar Al-Kutub Al-Arabi edition, Beirut, 1410 AH

 -   Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-

Basri, Al-Hawi Al-Kabeer fi Fiqh Mazhab Al-Imam Al-Shafa’i, reviwed by 

Sheikh Ali Muhammad Muawad and Sheikh Adel Ahmad Abd al-Muawjid, 

Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut, 1st Edition, 1419 AH / 1999 AD. Prince 

Abdul Qadir University Journal of Islamic Sciences, Volume (30), Issue (2), 

June, 2016

 - The Islamic Fiqh Academy, Journal of the Islamic Fiqh Academy, Issue 11, 

Part Two 1419 AH / 1998 CE,

 - A group of authors, Al-Waseet Dictionary, Dar Ihyai Al-Turath Al-‘Arabi, 

Edition 1, 2008

 - Muslim Ibn Al-Hajjaj, Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, Sharh Al-Nawawi, The 

Egyptian Press at Al-Azhar, 1st Edition, 1347 AH

 - Al-Mushaqihah, Khalid bin Ali, Al-Nawazil fi Al-Awqaf, from the publications 

of the Sheikh Rashid bin Dayel Chair for Endowment Studies, 14331434/ AH, 

corresponding to 2012

 - Al-Maqdisi, Abdullah bin Ahmed bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, 
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Rawdat al-Nazir wa Junnat al-Munazir, edited by Shaaban Muhammad Ismail, 

Al-Rayyan Foundation, Al-Maktabath Al-Tadmuriyah, 1419 AH / 1998 AD

 - Al-Mayman, Nasir Abdullah, Waqf Awqafs, 1st Edition, Dar Ibn Al-Jawzi, 

1430 AH

 - Al-Mayman, Nasser Abdullah, Marahil Al-Nazar fi Al-Nawazil Al-Fiqhiyyah 

Issues, a working paper presented to the research workshop entitled: Stages of 

Considering Jurisprudence Decision, at the Center for Research Excellence in 

the Jurisprudence of Contemporary Issues, Riyadh, 2009

 - Al-Nawawi, Imam Mohi Bin Sharaf Al-Din Al-Nawawi, Al-Majmoo ‘Sharh 
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