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استبدال وقف المسجد واألرض في الفقه اإلسالمي
تجربة المملكة األردنية الهاشمية نموذجا

موىس مصطفى القضاة
سناء جميل الحنيطي
حمزة حسني قطيش
برلنت محمد سلغريوفا

الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون  -جامعة العلوم االسالمية العالمية
عمان  -األردن
تاريخ االستالم2019-07-02 :

تاريخ القبول2020-06-20 :

ملخص البحث:
هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى آراء الفقهــاء فــي مســألة اســتبدال وقــف المســجد
واألرض ،ومــن ثــم عــرض جانــب مــن تجربــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية فــي ذلــك ،وقــد اتبعــت
الدراســة المنهــج االســتقرائي الوصفــي والمنهــج التحليلــي فــي ســبيل الوصــول إلــى هدفهــا ،وانتهت
الــى ترجيــح القــول بجــواز اســتبدال الوقــف ســواء كان الوقــف مســج ًدا أم ً
أرضــا ،مــا دام ضمــن
ضوابــط محــددة أهمهــا اســتدامة مصلحــة الوقــف ،وتوصــي الدراســة بتفعيــل عمليــات االســتبدال
فــي وزارة األوقــاف فــي المملكــة ،لضمــان اســتمرار تحصيــل المنافــع المقصــودة مــن الوقــف.
الكلمات الدالة :الوقف ،استبدال ،تجربة االردن.
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المقدمة:
يعــد الوقــف مــن أوســع أبــواب البــر ،وأكثرهــا ثباتــا علــى مــر القــرون ،فنجــد اليــوم أوقافــا
مــن عصــر النبــوة ال تــزال قائمــة تــؤدي الغــرض الــذي وقفــت مــن أجلــه ،إال أنــه قــد يطــرأ علــى
األوقــاف مــا يمنــع االســتمرار مــن اســتيفاء منفعتهــا ،كخــراب عمــران الوقــف ،أو تعطلهــا كليــا
أو جزئيــا ،او انقطــاع جهــة البــر التــي وقفــت عليهــا ،واحيانــا يكــون فــي نقلهــا مــن مــكان آلخــر
منفعــة اعظــم ،فهــذه االمــور ومــا يشــبهها بحثهــا الفقهــاء مــن خــال مــا يعــرف باســتبدال الوقــف،
وقــد جــاءت هــذه الدراســة لعــرض اآلراء الفقهيــة فــي مســألة اســتبدال وقــف المســجد واألرض
والترجيــح بينهــا ،ومــن ثــم عــرض جان ًبــا مــن تجربــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية فــي ذلــك ،حيــث
ســتعرض الدراســة للتشــريعات األردنيــة فــي ذلــك ورأي دائــرة اإلفتــاء العــام ،وأخيــرً ا عــرض
بعــض الحــاالت التــي تــم فيهــا االســتبدال فعــا.

ً
أول

مشكلة البحث:

تتمثــل مشــكلة البحــث فــي عــرض جانــب مــن تجربــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية في اســتبدال
وقــف المســجد واألرض ،ومــدى توافقهــا مــع اآلراء الفقهيــة ،ويمكــن تلخيــص مشــكلة البحــث مــن
ناحيــة منهجيــة الســؤال اآلتــي:
ما هي تجربة المملكة األردنية الهاشمية في استبدال وقف المسجد واألرض؟

ثالثًا

أهدف البحث:

ولإلجابة عن األسئلة سالفة الذكر ،سيسعى الباحث إلى تحقيق األهداف اآلتية:
1.تعريف كل من :الوقف ،واالستبدال.
2.عرض آراء الفقهاء في حكم استبدال وقف المسجد واألرض والراجح منها.
3.عــرض تجربــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية فــي اســتبدال وقــف المســجد واألرض ،مــن
خــال بيــان موقــف التشــريعات األردنيــة مــن االســتبدال ،وبيــان رأي دائــرة اإلفتــاء
العــام ،ومــن ثــم عــرض بعــض الحــاالت العمليــة.

منهجية البحث:
وفي سبيل تحقيق األهداف سالفة الذكر ،فقد سلكت المناهج البحثية المعتمدة التالية:
ً
أول المنهــج االســتقرائي الوصفــي :ويتمثــل فــي تتبــع أهــم نصــوص الفقهــاء التــي تخــص
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مســائل البحــث ،وجانــب مــن تجربــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية فــي اســتبدال وقــف المســجد
واألرض.
ثانيًا المنهــج التحليلــي :وذلــك بتحليــل النصــوص ذات الصلــة بموضوعات البحــث ،ومحاولة
الربــط بينهــا ،فــي ســبيل تحقيــق الهدف المنشــود.
الدراســات الســابقة :هنــاك الكثيــر مــن الدراســات التــي تناولــت الجوانــب الفقهيــة والقانونيــة
لالســتبدال ،إال أنــه ال يوجــد أي دراســة ســابقة تعرضــت لتجربــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية فــي
اســتبدال وقــف المســجد واألرض ،وفيمــا يلــي عــرض لبعــض تلــك الدراســات.
1.اســتبدال الوقــف رؤيــة شــرعية اقتصاديــة قانونيــة ،إعــداد الدكتــور إبراهيــم العبيــدي،
يقــع الكتــاب فــي  160صفحــة وهــو مــن مطبوعــات دائــرة الشــؤون اإلســامية والعمــل
الخيــري بدبــي ســنة 2009م تنــاول فيــه البحــاث اآلراء الفقهيــة فــي حــاالت االســتبدال
والرؤيــة القانونيــة واآلثــار االقتصاديــة لالســتبدال.
2.حكم استبدال األوقاف على مذهب اإلمام أبو حنيفة واإلمام أحمد بن حنبل
رحمهما هللا تعالى ومــا وقــع فيــه مــن االتفــاق واالختــاف ،تأليــف أبــو بكــر بــن محمــد
المــا ،تحقيــق عبداإللــه بــن محمــد المــا ،مطبــوع عــام 2002م ،وقــد تنــاول رأي
اإلمامين رحمهمــا هللا فــي االســتبدال ،وأدلتهمــا ومواضــع االتفــاق واالختــاف.
أبــو
تيســير
1.استبدال ممتلكات األوقاف حكمه وضوابطه وإجراءاته للدكتــور
خشــريف ،وهــو بحــث منشــور فــي مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم االقتصاديــة والقانونيــة،
المجلــد  30العــدد الثانــي 2014م ،وقــد عــرض آراء الفقهــاء فــي االســتبدال مقار ًنــا
ومرجحً ــا.
2.اســتبدال الوقــف وبيعــه ،رســالة ماجســتير مــن إعــداد الطالــب عبدالقــادر الحواجــري،
الجامعــة اإلســامية/غزة2015 ،م ،وتنــاول الجوانــب الفقهيــة لالســتبدال وآراء الفقهــاء
فيــه مقار ًنــا ومرجحً ــا.
تتفــق الدراســات الســابقة مــع دراســتنا فــي تنــاول اســتبدال وقــف المســجد واألرض مــن الناحية
الفقهيــة ،إال أن دراســتنا تتميــز بعــرض تجربــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية فــي هــذا الموضوع.

خطة البحث:
جاء البحث في ثالثة مطالب هي:
المبحث األول :تعريف مصطلحات الدراسة.
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المبحث الثاني :أحكام استبدال وقف المسجد واألرض عند الفقهاء.
المبحث الثالث :تجربة المملكة األردنية الهاشمية في استبدال وقف المسجد واألرض.

المبحث األول :تعريف مصطلحات الدراسة.
المطلب األول :تعريف االستبدال واأللفاظ ذات الصلة.
فــي اللغــة :يقــال اســتبدل واســتبدله واســتبدل بــه إذا اتخــذ منــه بـ ً
ـدل ،واســتبدل الشــيء بغيــره
وتبــدل بــه إذا أخــذ مكانــه ،ولــم يفــرق أهــل اللغــة بيــن لفظــي اإلبــدال واالســتبدال ،فمعناهمــا ،جعــل
(((.
شــيء مكان شــيء آخــر
فــي االصطــاح :جــاء اســتعمال الفقهــاء لمصطلــح االســتبدال فــي إطــار حديثهــم عــن بعــض
التصرفــات كاســتبدال العيــن المؤجــرة وحكــم اإلبــدال فــي الــزكاة واألضحيــة والنــذر ،واعتبــروا
أن األصــل فيــه الجــواز إذا صــدر عــن أهلــه ولــم يخالــف الشــرع((( .أمــا اســتبدال الوقــف فقــد
جــاء بمعنــى بيــع العيــن الموقوفــة ،وشــراء عيــن اخــرى تحــل محــل األولــى ،ثــم خــص فيمــا بعــد
ببيــع عيــن الوقــف بالنقــد ،ويطلــق اإلبــدال علــى جعــل العيــن الجديــدة مــكان القديمــة((( ،وعرفــه
القرداغــي بأنــه" :تغييــر العيــن الموقوفــة بالبيــع أو نحــوه إلــى شــيء آخــر"((( أمــا هيئــة المحاســبة
والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســامية فقــد عرفــت االســتبدال فــي الوقــف بأنــه" :اخــراج العيــن
الموقوفــة عــن جهــة وقفهــا وبيعهــا وشــراء عيــن أخــرى بــدال منهــا ،وذلــك لتحقيــق مصلحــة
(((
الوقــف"

((( جمال الدين بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب( ،بيروت :دار صادر) ج ،1 :ص344 :
((( انظر :عالء الدين الكاساني ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( ،بيروت :دار الكتاب العربي )1982 ،ط ،2ج:
 ،5ص .331 326 :وزارة األوقاف الكويتية ،الموسوعة الفقهية الكويتية ،ابدال 142 / 1
((( انظر :إبراهيم عبداللطيف العبيدي ،استبدال الوقف رؤية شرعية اقتصادية قانونية( ،دبي :مطبوعات دائرة
الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري )2009 ،ط ،9ص .55 :زهدي يكن ،أحكام الوقف (بيروت :المطبعة
العصرية) ط ،1ص .212 :ومحمد عبيد الكبيسي ،أحكام الوقف في الشريعة اإلسالمية( ،بغداد :مطبعة االرشاد،
بغداد1977 ،م) ج ،2ص .9 :ومحمد أبو زهرة ،محاضرات في الوقف (دار الفكر العربي) ص.145 :
((( القره داغي ،استبدال الوقف ،ص ،2وانظر :محمد سليمان األشقر ،مجموع في المناقلة واالستبدال باألوقاف،
(بيروت :مؤسسة الرسالة )2001 ،ط ،3ص49 :
((( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ،المعايير الشرعية ،معيار الوقف ،فقرة( )9بند .2 :ويشار
إليها الحقا بـ"األيوفي"
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األلفاظ ذات الصلة:
يســتخدم الفقهــاء ألفاظــا أخــرى تفيــد معنــى االســتبدال أو مــا يقاربــه مثــل :المبادلــة والمناقلــة،
والنقــل ،والتبديــل ،واالبــدال ،والتغييــر ،والتحويــل((( .ومــن أشــهرها المناقلــة :وتعنــي مبادلــة عيــن
(((.
بعيــن لمصلحــة
المطلب الثاني :تعريف الوقف.
فــي اللغــة :مصــدر وقــف بمعنــى حبــس ،ومنــه قولهــمَ :
وق َ
ــف األرض علــى المســاكين أو
للمســاكين وقفــاً إذا حبســها((( .وبهــذا المعنــى جــاء الحديــث الشــريف" :إن شــئت حبســت أصلهــا
وتصدقــت بهــا" .وقــد جــاء اســتعمال المــادة فــي القــرآن الكريــم فــي قولــه تعالــىَ { :و ِق ُف ُ
وهـ ْم إِنَّ ُهـ ْم
(((
َ
مَسْ ــئُولُون} َ((( ،وقولــهَ { :ولَــوْ َتـ َ ْ ُ
َّ
ـار}
ـرى إِذ ُو ِقفــوا عَ لــى النـ ِ
فــي االصطــاح :اختلــف الفقهــاء فــي تعريــف الوقــف ،تبعــا لتصورهــم لــه ،ومــا وضعــوا لــه
مــن شــروط ،ولمــن تكــون العيــن الموقوفــة أهــي علــى ملــك الواقــف أو غيــره .فاإلمــام أبــو حنيفــة
يعرفــه بأنــه" :حبــس العيــن علــى ملــك الواقــف والتبــرع بمنفعتهــا بمنزلــة اإلعــارة"((( .ومقتضــى
هــذا التعريــف أن الوقــف تبــرع بالمنفعــة مــع بقــاء العيــن محبوســة علــى ملــك الواقــف وغيــر
خارجــة عنــه ،وهــذا الوضــع يتيــح لــه التصــرف فيهــا بــأي تصــرف ناقــل للملكيــة فلــه بيعهــا
وهبتهــا والوصيــة بهــا ،كمــا أنــه إذا مــات تكــون جــزءًا مــن تركتــه كســائر أمالكــه ،حيــث أنــه
يــرى أن الوقــف غيــر الزم((( ،إال فــي صــور ثــاث نــص اإلمــام أبــو حنيفــة علــى أن الواقــف ال
((( انظر :ابن قطلوبغا ،تخريج األقوال في مسألة االستبدال ،تحقيق ياسين أردن ،ص ،2مجلة Islam Arastirmalan
)Dergisi, 39 2018
((( انظر :ابراهيم بن محمد بن عبدهللا ابن مفلح ،المبدع في شرح المقنع( ،بيروت :دار الكتب العلمية1418 ،هـ) ط،1
ج ،5 :ص.270 :
((( انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،9ص .359 :وإبراهيم انيس وعبد الحليم منتصر وعطيه الصوالحي ومحمد
أحمد ،المعجم الوسيط( ،قطر :دار احياء التراث اإلسالمي) ج ،2ص1063 :
((( سورة :الصافات.24 :
((( سورة األنعام.27 :
((( محمد بن عبدالواحد ابن الهمام ،شرح فتح القدير على الهداية( ،بيروت :دار الكتب العلمية )2003 ،ج ،6ص:
 .237 – 236ومحمد امين ابن عابدين ،حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار( ،بيروت:
دار الفكر للطباعة والنشر )2000 ،ج ،3ص .387 :إبراهيم بن موسى الطرابلسي ،اإلسعاف في أحكام األوقاف،
(مصر :مطبعة هندية1320 ،هـ) ط ،1ص.3
((( اختلف الفقهاء في مسألة لزوم الوقف ،فذهب جمهور الفقهاء والقدامى والدريني وأبو زهرة وغيرهم من
المعاصرين إلى أن الوقف الز ًما ،وهو الراجح وذلك بعد عرض أدلة من قال بعدم اللزوم ومناقشتها (انظر:
الطرابلسي ،اإلسعاف ،ص .3وأبو زهرة ،محاضرات في الوقف ،ص ،41والدريني ،ج ،2ص 671وما بعدها،
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يملــك الرجــوع فيهــا العتبــارات خاصــة بهــا((( .أمــا الصاحبــان ،فعرّ فــاه بـــ "حبــس العيــن علــى
حكــم ملــك هللا والتصــدق بمنفعتهــا فــي الحــال والمــآل"((( .ومقتضــى هــذا التعريــف لــزوم الوقــف
وعــدم جــواز الرجــوع فيــه للواقــف أو التصــرف فيــه بــأي تصــرف ناقــل للملكيــة ،وعــدم أيلولتــه
لورثتــه إذا مــات لخــروج الوقــف عــن ملكــه وصيرورتــه علــى ملــك هللا تعالــى .وبهــذا قــال اإلمــام
الشــافعي((( واإلمــام أحمــد فــي أحــد قوليــن لهمــا وهــو األصــح((( .فــي حيــن ذهــب المالكيــة لتعريفــه

وأبو البصل ،لزوم الوقف ،ص )8وفيما يلي ملخص ألهم تلك األدلة والرد عليها:
أنبأ عبدهللا بن لهيعة ع َّمن سمع عكرمة يحدث عن ابن عباس ،أنه قال :لما نزلت الفرائض في سورة النساء ،قال
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم(( :-ال حبس بعد سورة النساء) ) ،وفي رواية :وعن عمرو بن خالد ،حدثنا ابن
لهيعة عن أخيه عيسى بن لهيعة عن عكرمة ،عن ابن عباس ،قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم(( :-ال
ْس عن فرائض هللا) ) [ البيهقي ،السنن الكبرى .] )163 ،162 / 6( ،فلزوم الوقف يترتَّب عليه منع الورثة
حب َ
من الميراث وهو ما نهى عنه الحديث[الكاساني :البدائع ( .] )219 / 6ويرد على هذا الحديث أنه ضعيف ألن في
سنده ابن لهعية ،وهو مطعون فيه ،وال يحتج بمثله؛ [البيهقي :السنن الكبرى (] .)163 / 6
روى أبو بكر بن حزم ،عن عبدهللا بن زيد بن عبدربه أنه أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :يا رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم حائطي هذا صدقة ،وهو إلى هللا ورسوله ،فجاء أبواه ،فقاال :يا رسول هللا -صلى هللا عليه
عيشنا ،فرده رسول هللا إليهما ،ثم ماتا ،فورثهما ابنهما بعد [البيهقي ،السنن الكبرى (.] )163 / 6
وسلم-كان قوام ِ
فلو كان الوقف الزما لما رده النبي -صلى هللا عليه وسلم .-ويرد على هذا الحديث ضعيف ألنه ُمر َسل؛ فأبا بكر
ُدرك عبدهللا بن زيد [البيهقي :السنن الكبرى (.] )163 / 6
لم ي ِ
قال" :لوال أني ذكرت صدقتي لرسول هللا صلى هللا عليه
روي عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه
وسلم لرددتها"[ انظر :ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ( ،)324 / 7والشوكاني :نَيل
األوطار ( ،)127 / 6وابن حزم :المحلى ( .] )181 / 9فالذي منعه من الرجوع ،كونه ذكره للنبي صلى هللا عليه
َرهَ أن يُفارقه على أمر ثم يخالفه إلى غيره ،وهذا يدل على عدم لزوم الوقف ابتداء [ابن حجر العسقالني:
وسلم فك ِ
فتح الباري شرح صحيح البخاري ( .] )324 / 7ويرد على هذا الحديث أنه منقطع ألن الزهريُّ لم يُدرك عمر
رضي هللا عنه ،-فال يصحُّ االحتجاج به [ابن حجر العسقالني :فتح الباري شرح صحيح
بن الخطاب
البخاري ( .] )324 / 7والخالصة أن هذه االحاديث جميعا ال تنهض بها حجة تقوى على معارضة حديث عمر
وهو متفق عليه كما تبين .وقد أخذ القانون المدني االردني بلزوم الوقف
رضي هللا عنه
بن الخطاب
حيث نصت الفقرة( )1من المادة )1243( :على ما يلي "بعد تمام الوقف ال يوهب الموقوف وال يورث وال يوصى
به وال يرهن ويخرج عن ملك الواقف وال يملك للغير"
((( الصور الثالث هي1 :ـ أن يحكم فيه حاكم يقول بلزوم الوقف إذا تنوزع فيه 2 .ـ أن يخرج الواقف وقفه مخرج
الوصية كأن يقول :إذا مت فأرضي هذه صدقة فيأخذ حكم الوصية ،ويلزم الورثة 3 .ـ أن يقف أرضه مسجدا بأن
يبنيه ويأذن للناس بالصالة فيه .انظر :الكاساني ،البدائع ،ج ،6ص.218 :
((( ابن الهمام ،فتح القدير ،ج ،6ص .191 :وابن عابدين ،ج ،6ص 521وما بعدها.
((( يحيى بن شرف النووي ،تحرير ألفاظ التنبيه( ،دمشق :دار القلم )1984 ،ص.464
((( عبدهللا بن أحمد ابن قدامة ،المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني( ،بيروت :دار الفكر1405 ،هـ) ج،8
ص.186
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بأنــه" :جعــل منفعــة مملــوك ولــو بأجــرة أو غلتــه لمســتحق بصيغتــه مــدة مــا يــراه المحبــس"
ويفهــم مــن هــذا التعريــف أن الوقــف عندهــم الزم كمــا أنــه يكــون فــي العقــار الــذي لــه غلــة وفــي
ً
مؤقتــا ،وأن ملكيــة العيــن تكــون للواقــف لكنــه يمنــع مــن
المنافــع كاإلجــارة ،وأنــه يمكــن أن يكــون
التصــرف فيهــا بــأي تصــرف ناقــل للملكيــة ،وال يجــوز للواقــف الرجــوع فــي وقفــه ألنــه ملــزم
بالتصــدق بالمنفعــة كل مــدة الوقــف .وخالصــة القــول فــي تعريــف الوقــف أنــه" تحبيــس األصــل،
(((
وتســبيل الثمــرة "
(((.

المبحث الثاني :آراء الفقهاء في استبدال وقف المسجد واألرض.
قد يكون االستبدال طريقا ووسيلة ينفذ من خالله ضعاف النفوس إلنهاء الوقف واالستيالء
ً
مستقبل ،فيشترطون في حجة الوقف أال
عليه ،لذلك قد يحتاط بعض الواقفين لتفادي االستبدال
يستبدل ،ويثور هنا إشكال فيما لو كانت مصلحة الوقف ال تتحقق جزئيا أو كليا إال باالستبدال،
كأن تنقطع المنفعة كلها أو بعضها ،أو يرى الناظر أن االستبدال يؤدي لمصلحة أو منفعة أكثر مما
عليه الحال الراهنة للوقف ،ويزداد موضوع االستبدال تشد ًدا إذا كان يتعلق بالمسجد ،نظرً ا لمكانته
العظيمة ،ولذلك فقد تم التفريق بين استبدال المسجد واألرض ،وفي ضوء ما سبق فقد جاء هذا
المطلب لبيان آراء الفقهاء في فرعين ،خصص الفرع االول منهما لبيان آراء الفقهاء في استبدال
المسجد ،بينما خصص الثاني لبيان آراء الفقهاء في األرض:
المطلب األول :آراء الفقهاء في استبدال المسجد.
ال يخــرج المســجد المــراد اســتبداله عــن حالتيــن ،األولــى :أن يكــون المســجد قائ ًمــا ينتفــع
بــه ،ولكــن فــي اســتبداله منفعــة أو مصلحــة أكبــر ،والثانيــة :أن يخــرب وتتعطــل منافعــه أو يتعــذر
اســتيفائها .وفيمــا يلــي عــرض لــآراء الفقهيــة فــي هاتيــن الحالتيــن:
الحالة األولى :إذا كان المسجد قائ ًما ولكن في استبداله منفعة أو مصلحة أكبر ،وفيها رأيان:
أحدهما بالجواز واألخر بعدمه.
الرأي األول :يجوز ،وهو وقول عند الحنابلة((( ،واستدلوا بما يلي:
1.عن عائشة أم المؤمنين رضــي هللا عنهــا ،-قالــت :قــال رســول هللا -صلــى هللا عليــه
((( أحمد بن محمد الدردير ،الشرح الصغير على أقرب المسالك( ،نيجيريا :مكتبة أيوب )2000 ،ج ،4ص.98 ،97
((( هذا التعريف البن قدامة في المغني ،ج ،6ص ،184وهو التعريف الذي اختاره وانتهى إليه الكبيسي ،أحكام
.88
الوقف ،بعد استعراضه جملة تعريفات المذاهب ومناقشتها ،ج ،1ص85
((( انظر :ابن تيمية ،مجموع الفتاوى ،ج ،31ص 215وما بعدها

88

يونيو 2022م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية

املجلد  19العدد 2

موىس مصطفى القضاة  /سناء جميل الحنيطي  /حمزة حسني قطيش  /برلنت محمد سلغريوفا ( )82 - 115
وســلم" :-لــوال أن قومــك حديثــو عهــد بجاهليــة ،لنقضــت الكعبــة ،وأللصقتهــا بــاألرض،
(((
ولجعلــت لهــا بابيــن :بــاب يدخــل النــاس منــه ،وبــاب يخــرج منــه النــاس"
ً
إطالقــا ،وقــد بيــن النبــي صلــى هللا عليــه
وجــه الداللــة :أن الكعبــة المشــرفة أفضــل األوقــاف
وســلم مــا يمنعــه مــن هدمهــا وإعــادة بنائهــا علــى الوجــه المذكــور ،وهــذا مــن تبديــل البنيــان ،فيــدل
(((.
علــى الجــواز
مناقشة الدليل :إن النبي صلــى هللا عليــه وســلم عــوم علــى التغييــر ألنهــا بنيــت علــى
(((.
خيــر قواعــد إبراهيــم عليــه الســام ،-فــكان ردهــا إلــى الحــال البنــاء األول واج ًبــا ،لهــذا الســبب
ويجاب عن هذا االعتراض بنقطتين:
األولــى :لــوكان رد البنــاء لمــا كان عليــه واج ًبــا ،لمــا امتنــع عنــه صلــى هللا عليــه وســلم ،-ول ّمــا
أقــر البنــاء الحالــي ،فل ّمــا اقــرّ ه َّ
دل علــى جــواز االســتبدال وعدمــه ،ولهــذا اختلــف الصحابــة بعــد
(((.
وفاة النبي صلــى هللا عليــه وســلم أيهمــا أصلــح التغييــر أو اإلبقــاء
الثانيــة :أن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم قــد قــال لعائشــة رضــي هللا عنهــا :-فــإن بــدا لقومــك
مــن بعــدي أن يبنــوه ،فهل ّمــي ألريــك مــا تركــوا منــه ،فأراهــا قريبــا مــن ســبعة أذرع"((( فلــو كان
التغييــر واجبــا ل ّمــا قــال لهــا فــإن بــدأ لقومــك ،فقولــه "بــدأ" دليــل صريــح علــى جــواز التغييــر
(((.
وعدمــه
2.فعــل عمــر بــن الخطــاب رضــي هللا عنــه ،-فإنــه "لمــا قــدم عبــدهللا بــن مســعود رضــي
هللا عنــه علــى بيــت المــال كان ســعد بــن مالــك قــد بنــى القصــر ،واتخــذ مســج ًدا عنــد
أصحــاب التمــر ،قــال فنُقــب بيــت المــال ،فاُخــذ الــذي نقبــهُ ،
فكتــب إلــى عمــر بذلــك،
َ
فكتــب عمــر ـــرضي هللا عنــه :-أال تقطــع الرجــل ،وانقــل المســجد ،واجعــل بيــت المــال
ّ
(((
فخــط لــه هــذه الخطــة"
قبلتــه ،فإنــه لــن يـــزال فــي المســجد مصلــي .فنقلــه عبــدهللا
((( أخرجه البخاري ،كتاب الحج ،برقم .1584 :ومسلم في كتاب الحج ،باب جدر الكعبة وبابها ،رقم.2955 :
((( انظر :ابن تيمية ،مجموع الفتاوى ،ج ،31ص 215وما بعدها .والمناقلة باألوقاف ،ص.100 :
((( انظر :المناقلة باألوقاف ،ص.100 :
((( أخرجه مسلم في كتاب الحج ،باب نقض الكعبة وبنائها ،رقم .2955 :والمناقلة باألوقاف ،ص.100 :
((( أخرجه مسلم في كتاب الحج ،باب نقض الكعبة وبنائها ،رقم.2955 :
((( انظر :المناقلة باألوقاف ،ص.100 :
((( نور الدين علي بن بكر الهيثمي ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،كتاب الحدود ،باب ما جاء في السرقة وماال قطع
فيه ،ج ،6ص ،275رقم .10654 :وقال القاسم لم يسمع عن جده ،ورجاله رجال الثقات .قال األلباني إسناده جيد.
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قــال صالــح :قــال أبــي :يقــال إن بيــت المــال نقــب مــن مســجد الكوفــة فحــول عبــدهللا بــن
مســعود المســجد ،فوضــع التمَّاريــن اليــوم فــي موضــع المســجد العتيــق ،وصــار ســوق
التمَّاريــن فــي موضعــه .قــال المــرداوي" :ونقــل صالــح :يجــوز نقــل المســجد لمصلحــة
(((.
النــاس ،وهــو مــن المفــردات"
وجه الداللة :إن المسجد لم يكن متعطل النفع ،وإنما قام عمر رضي هللا عنه
باالســتبدال لوجــود مصلحــة تتمثــل فــي تحقيــق منفعــة حراســة بيــت المــال((( ،ثــم إن هــذا قــد حــدث
ً(((.
بمشــهد مــن الصحابــة ولــم يظهــر خالفــه فــكان إجماعــا
3.فعــل عمــر وعثمــان رضــي هللا عنهمــا مــن تغييــر بنــاء مســجد النبــي صلــى هللا عليــه
وسلم ،-فعمر رضي هللا عنه غيــر بنــاءه الــى اللبــن والجريــد ،وعثمــان رضــي
(((.
هللا عنه بنــى جــداره بالحجــارة المنقوشــة
وجــه الداللــة :إن اللبــن والجــذوع التــي كانــت وقفــاً أبدلهــا الخلفــاء الراشــدون بغيرهــا ،وهــذا
مــن أعظــم مــا يشــتهر مــن القضايــا ولــم ينكــره منكــر ،وال فــرق بيــن إبــدال البنــاء ببنــاء ،وإبــدال
العرصة بعرصة ،إذا اقتضت المصلحة ذلك((( .وقد كان هذا من غير نكير من الصحابة
رضوان هللا عليهم فيكــون مــن اإلجمــاع الســكوتي .فــإذا كان اســتبدال الوقــف القائــم بمــا هــو أكثــر
منفعــة جائــز ،فــإن اســتبدال المســجد المعطــل أولــى بالجــواز.
الرأي الثاني :ال يجوز ،وذهب اليه الحنفية((( والمالكية((( والشافعية((( ،وقول عند الحنابلة(((،
واستدلوا بما استدل به القائلون بعدم جواز االستبدال في الحالة األولى.

((( علي بن سليمان المرداوي ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف( ،القاهرة :هجر للطباعة والنشر والتوزيع
واإلعالن )1995 ،ج ،7ص94 :
((( األشقر ،المناقلة باألوقاف ،ص92
((( انظر :أبو عبدهللا محمد الزركشي ،شرح الزركشي1413( ،هـ) ط ،1ج ،2ص203 :
((( محمد بن إسماعيل البخاري ،صحيح البخاري في كتاب الصالة ،باب بنيان المسجد.
((( األشقر ،المناقلة باألوقاف ،ص101
((( انظر :ابن الهمام ،فتح القدير ،ج ،6ص236ـ.237
((( انظر :أحمد الدردير أبو البركات ،الشرح الكبير ،تحقيق محمد عليش( ،بيروت :دار الفكر) ج ،4ص.91
((( انظر :الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .395 / 5 :الغاية القصوى .649 / 2
((( انظر :ابن تيمية ،الفتاوى ،ج ،31ص 215وما بعدها
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واستدلوا((( بما رواه ابن عمر رضــي هللا عنهمــا ،(((-قــال :أصــاب عمــر بخيبــر ً
أرضــا،
فأتــى النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم ،-فقــال :أصبــت ً
أرضــا لــم أصــب مــاال قــط أنفــس منــه ،فكيــف
تأمرنــي بــه؟ قــال" :إن شــئت حبســت أصلهــا وتصدقــت بهــا" ،فتصــدق عمــر أنــه ال يبــاع أصلهــا
وال يوهــب وال يــورث فــي الفقــراء ،والقربــى والرقــاب وفــي ســبيل هللا والضيــف وابــن الســبيل،
ال جنــاح علــى مــن وليهــا أن يــأكل منهــا بالمعــروف ،أو يطعــم صديقــا غيــر متمــول فيــه.
وجــه الداللــة :إن ظاهــر هــذا النــص يــدل علــى عــدم جــواز بيــع الموقــوف ألن مــا ال يجــوز
بيعــه مــع بقــاء منافعــه ال يجــوز بيعــه مــع تعطلهــا ،ولكــن يجــوز نقــل آلتــه وأنقاضــه إلــى مســجد
آخر(((.
ويمكن مناقشة هذا الدليل بما يلي:
1.عمــوم داللــة هــذا الحديــث علــى أن الموقــوف يحبــس وال يجــوز التصــرف فيــه ،دون
وجــود مصلحــة يقدرهــا ناظــر الوقــف ،فيكــون هــذا الحديــث مــن العــام المخصــص

(((.

2.أن منــع بيــع الوقــف الــوارد فــي هــذا الحديــث جــاء بســبب الشــرط الــذي اشــتملت عليــه
صيغة الوقف وليس ذات الوقف عموما((( فالذي شرط عدم البيع هو عمر
رضــي هللا عنــه بصفتــه واقفــا.
3.إن عمر رضي هللا عنه هــو نفســه ،صاحــب المســالة التــي ورد بشــأنها دليــل
المانعيــن ،لــم يكــن يــرى أن ذلــك دليــا علــى عــدم جــواز االســتبدال عنــد وجــود مصلحة،
فقــد روي عنــه اســتبدال مســجد البصــرة ،كمــا ورد فــي دليــل المجيزيــن.
وبعد هذه المناقشة يتبين للدراسة أن القول بالجواز هو الراجح وهللا اعلم.
الحالة الثانية :إذا خرب المسجد وتعطلت منافعه أو تعذر استيفائها ،وفيها رأيان :أحدهما بالجواز
واألخر بعدمه.

((( ساق المانعون لالستبدال أدلة كثيرة أهمها ما ذكرته ،وقد أفاض في ذكرها ومناقشتها ابن قاضي الجبل ومن رد
عليه
((( رواه البخاري :كتاب :الوصايا ،باب :الوقف كيف يكتب (ص ،535برقم ،)2772 :ومسلم بن الحجاج ،صحيح
مسلم ،كتاب :الوصية ،باب :الوقف :ص ،670برقم1632 :
((( السلمي ،استبدال الوقف ،ص.19 :
((( األشقر ،المناقلة باألوقاف ،ص.115
((( األشقر ،المناقلة باألوقاف ،ص.115
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الرأي األول :يجوز ،وذهب إليه الحنابلة

(((.

جــاء فــي المغنــي" :إن الوقــف إذا خــرب وتعطلــت منافعــه كــدار انهدمــت ،أو أرض خربــت
وعــادت مواتــاً ولــم تمكــن عمارتهــا ،أو مســجد انتقــل أهــل القريــة عنــه وصــار فــي موضــع ال
يصلــى فيــه ،أو ضــاق بأهلــه ولــم يمكــن توســيعه فــي موضعــه ،أو تشــعب جميعــه فلــم يمكــن
عمارتــه ،وال عمــارة بعضــه ّ
إال ببيــع بعضــه ،جــاز بيــع بعضــه لتع ّمــر بــه بقيتــه ،وإن لــم يمكــن
االنتفــاع بشــيء منــه بيــع جميعــه ،ويلحــق بذلــك حالتيــن همــا :الخــوف مــن اللصــوص وإذا كان
(((
موضعــه قــذراً يمنــع مــن الصــاة فيــه"
وقــد ذكــر ابــن تيميــة((( أن المســجد الموجــود ببلــدة ،أو محلــة ،إذا تعــذر انتفــاع أهلهــا بيــع،
وبنــي بثمنــه مســجد آخــر ،فــي موضــع آخــر ،كمــا فــي زيــت المســجد ،وحصــره ،إذا اســتغنى عنهــا
ـرف إلــى مســجد آخــر ،بــل يجــوز عنــد أحمــد ،صرفهــا فــي فقــراء الجيــران،
المســجد ُ
صـ ِ
استدلوا بما يلي(((:
1.جميــع مــا اســتدل بــه المجيــزون لالســتبدال فــي الحالــة األولــى يصــح االســتدالل بــه علــى
هــذه الحالــة مــن بــاب األولــى ،حيــث أن الوقــف فــي هــذه الحالــة قــد تعطلــت منافعــه كليــا
او جزئيــا بينمــا الوقــف فــي الحالــة األولــى عامــر .فعــل عمــر بــن الخطــاب رضــي هللا
عنــه فــي مســجد البصــرة ،وكذلــك فعــل عمــر وعثمــان رضــي هللا عنهمارفــي تغييــر بنــاء
المســجد النبــوي ،والــذي تــم االســتدالل بهــا علــى الحالــة األولــى ،فهــي وإن دلــت علــى
جــواز اســتبدال المســجد العامــر فداللتهــا علــى جــواز اســتبدال مــا ســوى ذلــك كالمســجد
المعطــل أو العقــار أولــى.
2.فعل الصحابة رضوان هللا عليهم في كسوة الكعبة:
 .أإن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه
المســلمين ،ألن المســلمين هــم

كان يقســم كســوة الكعبــة
المســتحقون لمنفعــة المســاجد

بيــن

(((.

((( انظر :زين الدين المنجي ،الممتع شرح المقنع( ،بيروت :دار خضر )1997 ،ج ،4ص.150
((( ابن قدامة ،المغني ،ج ،5ص.63
((( انظر :أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ،مجموع الفتاوى( ،السعودية :وزارة األوقاف )2004 ،ج ،31ص 212وما
بعدها
((( أورد ابن قاضي الجبل الحنبلي في كتابه المناقلة واالستبدال باألوقاف واإلفصاح عما وقع في ذلك من النزاع
والخالف ،أحد عشر ً
دليل على جواز االستبدال ،وقد اقتصرت على أهمها ،مع عضدها ببعض ما ورد في الكتب
األخرى.
((( فتح الباري 485 / 3 ،والفاكهني ،أخبار مكة 231 / 5
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 .بمــا رواه البيهقــي والخــال عــن علــي بــن أبــي عبــدهللا المدينــي عــن أبيــه عــن علقمــة عــن
يــا
أمه قالت" :دخل شيبة بن عثمان الحجي على عائشة رضي هللا عنها فقــال:
أم المؤمنيــن إن ثيــاب الكعبــة تجتمــع علينــا فتكثــر فنعمــد إلــى آبــار فنحفرهــا ،فنعمقهــا،
ثــم تدفــن ثيــاب الكعبــة فيهــا كيــا يلبســها الجنــب والحائــض ،فقالــت لــه عائشــة رضــي
هللا عنهــا :-مــا أحســنت ولبئــس مــا صنعــت ،إن ثيــاب الكعبــة إذا نزعــت لــم يضرهــا
إن لبســها الجنــب والحائــض ،ولكــن بعهــا واجعــل ثمنهــا فــي المســاكين وفــي ســبيل هللا،
قالــت فــكان شــيبة بعــد ذلــك يرســل بهــا إلــى اليمــن فتبــاع هنــاك ،ثــم يجعــل ثمنهــا فــي
(((
المســاكين وفــي ســبيل هللا وابــن الســبيل"
وجــه الداللــة :أن الكســوة القديمــة لــم يعــد لهــا وجــه انتفــاع يخــص الجهــة التــي وقفــت عليهــا،
وهــي الكعبــة المشــرفة ،فلــم تتــرك دون وجــه انتفــاع مشــروع ،فكانــت تقســم بيــن المســلمين،
أو تبــاع وينفــق ثمنهــا علــى المســلمين كمــا رأت ذلــك أمنــا عائشــة رضــي هللا عنهــا فــكان هــذا
اســتبدال لمــا فيــه مصلحــة((( ،وكذلــك فــإن المســجد إذا تعطلــت منافعــه أو خــرب ،فإنــه يســتبدل
بغيــره الســتدامة اداء منفعــة الوقــف.
3.مــن المعقــول :أن حكمــة تشــريع الوقــف هــي تحصيــل منفعــة العيــن الموقوفــة للجهــة التي
وقــف عليهــا ،كمــا أن قواعــد الشــريعة ترفــض فكــرة تعطيــل األمــوال بكافــة صورهــا،
والقــول بجــواز اســتبدال المســجد المعطــل بآخــر ،يحقــق حكمــة تشــريع الوقــف ويتفــق
مــع مضمــون قواعــد الشــريعة ،يقــول ابــن عقيــل" :الوقــف مؤبــد فــإذا لــم يمكــن تأبيــده
علــى وجــه يخصصــه اســتبقاء الغــرض وهــو االنتفــاع علــى الــدوام فــي عيــن أخــرى،
وإيصــال اإلبــدال جــرى مجــرى األعيــان ،وجمودنــا علــى العيــن مــع تعطلهــا تضييــع
للغــرض ،ويقــرب هــذا مــن الهــدي إذا عطــب فــي الســفر فإنــه يذبــح فــي الحــال وإن
كان يختــص بموضــع ،فلمــا تعــذر تحصيــل الغــرض بالكليــة اســتوفى منــه مــا أمكــن
وتــرك مراعــاة المحــل الخــاص عنــد تعــذره ،ألن مراعاتــه مــع تعــذره تقضــي إلــى فــوات
(((
االنتفــاع بالكليــة وهكــذا الوقــف المعطــل المنافــع"

((( أحمد بن الحسين البيهقي ،السنن الكبرى( ،بيروت :دار الكتب العلمية) ج ،5ص.159
((( انظر :المناقالت في األوقاف ،ص .111وعبدالرحمن السلمي ،استبدال الوقف الذي لم تتعطل منافعه بوقف خير
منه في الفقه اإلسالمي ،مجلة االقتصاد اإلسالمي2011 ،م ،المجلد ،24العدد ،1جامعة الملك عبدالعزيز ،ص.18
((( ابن قدامة ،المغني ،ج ،5ص.633
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الرأي الثاني :ال يجوز ،وذهب إليه الحنفية((( والمالكية((( والشافعية((( ،واستدلوا بذات الدليل
الوارد في الحالة األولى.
الراجــح((( مــا ذهــب اليــه القائلــون بجــواز االســتبدال ،ألن الوقــف وإن كان فيــه األجــر
والثــواب لكنــه معقــول المعنــى ،وليــس مــن العبــادات المحضــة التــي ال يبحــث فيهــا عــن العلــل
والمقاصــد ،فمقاصــد الشــارع ،وكذلــك مقاصــد الواقــف واضحــة فــي أن يســتمر الثــواب واألجــر
إلــى مــا شــاء هللا ،ولذلــك ســمي بالصدقــة الجاريــة ،ولذلــك يجــب الحفــاظ علــى العيــن وعــدم
اســتبدالها مــا دامــت العيــن الموقوفــة تحقــق الغــرض المنشــود والقصــد المطلــوب ،وهــو االنتفــاع
بهــا بالشــكل المطلــوب.
فــإذا لــم تعــد قــادرة علــى تحقيــق مقصدهــا بــأن كان مســجداً للصــاة فتــرك منطقتــه أهلهــا ،أو
كان فرســاً للجهــاد فكبــرت فحينئـ ٍذ فنحــن أمــام أحــد األمريــن:
األول :أن يـترك المسجد وال ينتفع به ،أو يموت الفرس ،فينقطع أجر الواقف.
الثانــي :االســتبدال ،وذلــك بــأن يتــم اســتبدال المســجد أو بيعــه ويشــترى بثمنــه مكانــاً آخــر
ليكــون مســج ًدا ،وإن كان أصغــر مــن األول فالخيــار الثانــي يــؤدي إلــى المحافظــة علــى اســتمرار
مقاصــد الشــريعة والواقفيــن .يقــول ابــن قدامــة" :ألن المقصــود اســتبقاء منفعــة الوقــف الممكــن
(((
اســتبقاؤها وصيانتهــا مــن الضيــاع ،وال ســبيل إلــى ذلــك ّ
إال بهــذه الطــرق"
المطلب الثاني :آراء الفقهاء في استبدال األرض الموقوفة.
تباينــت آراء الفقهــاء فــي حكــم اســتبدال األرض الموقوفــة بيــن مجيــز ومانــع ،وذلــك فــي
حالتــي اشــتراط االســتبدال فــي حجــة الوقــف أو عدمــه.
الحالة األولى :آراء الفقهاء في استبدال األرض الموقوفة وما عليها إذا لم يُشترط االستبدال.
قــد يطــرأ علــى األرض الموقوفــة ظــروف تتطلــب البحــث فــي اســتبدالها ،ومــن صــور ذلــك
أن تتعطــل منافعهــا كليــا او جزئيــا .او ربمــا ال تتعطــل المنافــع ولكــن يكــون فــي االســتبدال منفعــة
أكثــر ،فمــا هــي آراء الفقهــاء فــي هــذه الصــور:
((( ابن الهمام ،فتح القدير ،ج ،6ص236ـ.237
((( الدردير ،الشرح الكبير ،ج ،4ص.91
((( محمد بن أحمد الرملي ،نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج( ،بيروت :دار الكتب) ج ،5ص.395
((( القراداغي ،استبدال الوقف ،ص.8
((( ابن قدامة ،المغني ،ج ،5ص.633
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الصورة األولى :استبدال األرض الموقوفة بما هو أكثر منفعة.
صــورة المســألة :أن تكــون األرض الموقوفــة عامــرة ويســتفاد مــن منافعهــا للجهــة الموقــوف
عليهــا ،إال أن هنــاك فرصــة الســتبدالها بوقــف آخــر يحقــق منفعــة أكبــر .فهــل يجــوز أن تتــم عمليــة
االســتبدال ،ومــا هــي آراء الفقهــاء فــي هــذه المســالة؟
المذهــب االول :يجــوز ،وهــو رأي أبــو يوســف ومحمــد وعليــه الفتــوى عنــد الحنفيــة((( ،وهــو
قــول عنــد اإلمــام أحمــد((( واختــاره ابــن تيميــة((( ،ونقلــه عــن أبــي ثــور وابــن حربويــه مــن قضــاة
(((.
الشــافعية فــي مصــر((( .وبــه قــال ابــن قاضــي الجبــل فــي كتابــه المناقلــة باألوقــاف
وروي عــن محمــد بــن الحســن "إذا ضعفــت األرض عــن االســتغالل ويجــد القيــم بثمنهــا
ً (((
أخــرى أكثــر ريعــاً كان لــه أن يبيعهــا ويشــتري بثمنهــا مــا هــو أكثــر ريعــا"
يقول ابن عابدين "أن يرغب إنسان في العين الموقوفة غيــر المســجد
غلــة وأحســن مكانــاً فيجــوز علــى قــول أبــي يوســف وعليــه الفتــوى"

ببــدل

أكثــر

(((

قــال ابــن تيميــة فــي جوابــه علــى ســؤال عــن حكــم إبــدال الوقــف الــذي لــم تتعطــل منافعــه
بوقــف خيــر منــه فــي مذهــب اإلمــام أحمــد "فيــه قــوالن فــي مذهبــه ،والجــواز مذهــب أبــي ثــور
(((
وغيــره"
((( انظر :زين الدين بن إبراهيم بن نجيم ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق( ،بيروت :دار الكتب العلمية )1997 ،ج،5
ص.223
((( ألف الفقيه الحنبلي المشهور بابن قاضي الجبل الحنبلي كتابا سماه المناقلة واالستبدال باألوقاف واإلفصاح عما
وقع في ذلك من النزاع والخالف ،أورد فيه النقول واألقوال الواردة في المسألة في المذهب الحنبلي ،ودلل
على الجواز وأورد أدلة المخالفين وأجاب عليها ،ويقع المؤلف في  121صفحة بعد تحقيقه ،ثم قام جمال الدين
المرداوي بتأليف رسالة في الرد على المناقلة سماها "الواضح الجلي في نقض حكم ابن قاضي الجبل الحنبلي"
وتقع في  12صفحة .ثم قام آخر فرد على الواضح الجلي ونقض النقض برسالة سماها "في المناقلة باألوقاف"
وقال المحقق أنه لم يقف على اسم المؤلف ولعلها البن زريق الحنبلي المتوفى سنة 891هـ .وتقع في  15صفحة.
وقد قام بتحقيق الرسائل الثالث المرحوم األستاذ الدكتور محمد سليمان األشقر ،وطبعتها في مجلد واحد مؤسسة
الرسالة ،وقد وقف الباحث على الطبعة الثالثة .2001
((( انظر :ابن تيمية ،مجموع الفتاوى ،ج ،31ص.253
((( انظر :المرجع السابق
((( األشقر ،المناقلة باألوقاف ،ص.50
((( ابن نجيم ،البحر الرائق ،ج ،5ص.223
((( ابن عابدين ،الحاشية ،ج ،4ص.388
((( أحمد بن حسن بن تيمية ،الفتاوى الكبرى( ،بيروت :دار الكتب العلمية1408 ،هـ) ج ،4ص.282
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اســتدلوا بــذات دليلهــم علــى جــواز اســتبدال المســجد الــذي لــم تتعطل منافعــه ،بل إن االســتدالل
بذلــك الدليــل هنــا أولى.
المذهــب الثانــي :ال يجــوز ،وذهــب اليــه المالكيــة((( ،والشــافعية((( ،وقــول عنــد الحنفيــة
(((.
وروايــة عنــد الحنابلــة

(((

قــال فــي التــاج واالكليــل" :يمنــع بيــع مــا خــرب مــن ريــع الحبــس مطلقــا"((( وقــال األنصاري:
"وال يبــاع موقــوف وإن خــرب"((( وجــاء فــي البحــر الرائــق "أن أبــا يوســف يجــوز االســتبدال فــي
(((
الوقــف مــن غيــر شــرط إذا ضعفــت األرض مــن الريــع ،ونحــن ال نفتــي بــه"
اســتدلوا :بمــا رواه ابــن عمــر رضــي هللا عنهمــا ،(((-قــال :أصــاب عمــر بخيبــر أرضــا،
فأتــى النبــي صلــى هللا عليــه وســلم ،-فقــال :أصبــت أرضــا لــم أصــب مــاال قــط أنفــس منــه ،فكيــف
تأمرنــي بــه؟ قــال" :إن شــئت حبســت أصلهــا وتصدقــت بهــا" ،فتصــدق عمــر أنــه ال يبــاع أصلهــا
وال يوهــب وال يــورث فــي الفقــراء ،والقربــى والرقــاب وفــي ســبيل هللا والضيــف وابــن الســبيل ،ال
جنــاح علــى مــن وليهــا أن يــأكل منهــا بالمعــروف ،أو يطعــم صديقــا غيــر متمــول فيــه.
وجــه الداللــة :أن ظاهــر هــذا النــص يــدل علــى عــدم جــواز بيــع الموقــوف ألن مــا ال يجــوز
بيعــه مــع بقــاء منافعــه ال يجــوز بيعــه مــع تعطلهــا ،ولكــن يجــوز نقــل آلتــه وأنقاضــه إلــى مســجد
آخــر.
الصورة الثانية :آراء الفقهاء في استبدال األرض الموقوفة وما عليها اذا لم يشترطه الواقف
وتعطلت منافعها كليا أو جزئيا.
قــد تتعطــل منافــع الوقــف كلهــا كأن تصبــح األرض الموقوفــة للزراعــة مالحــة لدرجــة ال تنبــت
((( محمد بن يوسف المواق ،التاج واالكليل لمختصر خليل( ،بيروت :دار الكتب العلمية1416 ،هـ) ط ،1ج،6
ص.42
((( سليمان بن منصور الجمل المصري ،فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهاج الطالب المعروف بحاشية الجمل،
(بيروت :دار الفكر) ج ،1ص.66
((( البحر الرائق ،ج ،5ص.223
((( للمرداوي ،اإلنصاف ،ج ،7ص101
((( المواق ،التاج واالكليل ،ج ،6ص42
((( الجمل ،شرح منهاج الطالب ،ج ،1ص66
((( ابن نجيم ،البحر الرائق ،ج ،5ص223
((( سبق تخريجه.
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الــزرع أو كان الموقــوف مدرســة فــي بلــد هجــره أهلــه ،ففــي المســألة رأيــان :أحدهمــا بالجــواز
واآلخــر بالمنــع.
الــرأي األول :يجــوز االســتبدال :وهــو مــا ذهــب إليــه الحنفيــة علــى األصــح((( ،وبعــض
المالكيــة((( ،وقــول عنــد الشــافعية((( ،وجمهــور الحنابلــة((( ،ويســتدل لمــا ذهبــوا إليــه بأدلــة القائليــن
بجــواز اســتبدال المســجد.
الرأي الثاني :ال يجوز االستبدال :وهو ما ذهب إليه الحنفية في قول((( اإلمام مالك في رواية(((،
والمعتمد عند الشافعية((( ،ويستدل لما ذهبوا إليه بأدلة القائلين بعدم جواز استبدال المسجد.
الحالة الثانية :آراء الفقهاء في استبدال األرض وما عليها في حالة اشتراط االستبدال في حجة
الوقف.
صــورة المســألة :أن يشــترط الواقــف فــي وثيقــة الوقــف أن يكــون لــه أو للناظــر حق االســتبدال
بوقــف آخــر إذا شــاء ذلــك ،وكذلــك إن اشــترط أن يبيعهــا ويشــتري بثمنهــا بدلها.
الــرأي االول :الوقــف صحيــح والشــرط باطــل ،ذهــب إليــه محمــد بــن الحســن مــن الحنفيــة(((،
(((.
والظاهرية
الـ�رأي الثانـ�ي :الوقــف صحيــح والشــرط نافــذ .ذهــب إليــه المالكيــة(�http: //www. is
lamonline. net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1173695205378&p
( ،)agename=Zone-Arabic-Shariah% 2FSRALayout 41((1وأبــو يوســف وهــال
((( انظر :ابن عابدين ،رد المحتار ،ج ،4ص387
((( انظر :محمد بن عبدهللا المالكي الخرشي ،شرح مختصر خليل للخرشي( ،مصر :المطبعة االميرية) ج ،7ص،.95
محمد بن أحمد عليش ،منح الجليل شرح( ،بيروت :دار الفكر )1989 ،ج ،8ص154
((( انظر :أبي بكر المشهور بالسيد البكري ،حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات
الدين( ،بيروت :دار الفكر )1993 ،ج ،3ص .212والرملي ،نهاية المحتاج ،ج ،5ص394
((( اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،لعالء الدين أبي الحسن المرداوي 94 / 7
((( انظر :ابن عابدين ،رد المحتار ،ج ،4ص387
((( انظر :الخرشي ،شرح المختصر ،ج ،7ص ،.95عليش ،منح الجليل شرح ،ج ،8ص154
((( انظر :البكري ،اعانة الطالبين ،ج ،3ص .212والرملي ،نهاية المحتاج ،ج ،5ص394
((( انظر :ابن عابدين ،الحاشية ،ج ،4ص387
((( علي بن أحمد بن حزم ،المحلى باألثار( ،بيروت :دار اآلفاق الجديدة) ج ،10ص188
( ((1الدسوقي ،الحاشية ،ج ،4ص89
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والخصــاف مــن الحنفيــة((( ،قــال ابــن نجيــم" :وأجمعــوا أنــه إذا شــرط االســتبدال لنفســه فــي أصــل
الوقــف ،أن الشــرط والوقــف صحيحــان ،ويملــك االســتبدال"((( وقــال ابــن الهمــام( :وليــس لــه بعــد
اســتبداله مــرة أن يســتبدل ثانيــا النتهــاء الشــرط بمــرة إال أن يذكــر عبــارة تفيــد لــه ذلــك دائ ًمــا،
وكــذا ليــس للقيــم االســتبدال إال أن ينــص لــه بذلــك . ..وفــي فتــاوى قاضــي خــان" :قــول هــال،
وأبــي يوســف هــو الصحيــح؛ ألن هــذا شــرط ال يبطــل الوقــف؛ ألن الوقــف االنتقــال مــن أرض
إلــى أرض . ..وإذا كان حاصلــة إثبــات وقــف آخــر لــم يكــن شـ ً
ـرطا فاسـ ًدا هــو اشــتراط عــدم حكمــه
وهــو التأبيــد ،بــل هــو تأبيــد معنــى") ?http: //www. islamonline. net/servlet/Satellite
c=ArticleA_C&cid=1173695205378&pagename=Zone-Arabic-Shariah%
 ،)38((( 2FSRALayoutبــل إن قاضــي خــان قــد نقــل اإلجمــاع علــى ذلــك فقــال" :وأجمعــوا
علــى أن الوقــف إذا شــرط االســتبدال لنفســه يصــح الشــرط والوقــف ويملــك االســتبدال ،أمــا بــا
شــرط أشــار فــي الســير إلــى أنــه ال يملكــه إال بــإذن القاضــي"(http: //www. islamonline.
net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1173695205378&pagename=Zo
.)39((( ne-Arabic-Shariah% 2FSRALayout
اســتدلوا بــأن الوقــف حكمــه التأبيــد واللــزوم ،وهمــا ال يقومــان بعيــن معينــة بحيــث يمتنــع فــي
(((.
غيرهــا ،بــل يقومــان بعيــن مغلــة أخــرى ،إذ الغــات المثمــرة هــي أســاس بنيــان الوقــف
اإلطــاق والتقييــد فــي الشــرط :إذا اشــترط الواقــف االســتبدال ،فالشــرط قــد يكــون مطلقــا وقــد
يكــون مقيــدا:
1.الشــرط المطلــق :بمعنــى أن يشــترط الواقــف فــي حجــة الوقــف االســتبدال دون أن يحــدد
بمــاذا يتــم االســتبدال ،ففــي هــذه الحالــة يجــوز البيــع واالســتبدال بجنــس العقــار الموقوف،
وال يجــوز أن يكــون البيــع بغبــن فاحــش ألن القيّــم بمنزلــة الوكيــل((( .وال يجوز االســتبدال
(((.
ثانيــة مالــم يذكــر فــي الشــرط مــا يفيــد االســتبدال مــرة فمــرة ،النتهــاء الشــرط بفعلــه
((( انظر :ابن عابدين ،الحاشية ،ج ،4ص387
((( ابن نجيم ،البحر الرائق ،ج ،5ص239
((( الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ،فتاوى قاضي خان مطبوع بهامش الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم
أبي حنيفة النعمان ،األعالم وبهامشه فتاوى قاضي خان( ،بيروت :دار احياء التراث العربي )1986 ،ط ،4ج،3
ص.306
((( ابن الهمام ،فتح القدير ،ج ،6ص228
((( انطر :العبيدي ،استبدال الوقف ،ص62
((( انظر :ابن نجيم ،البحر الرائق ،ج ،5ص240
((( انظر :ابن الهمام ،فتح القدير ،ج ،5ص440
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2.الشــرط المقيــد :بمعنــى أن يشــترط الواقــف فــي حجــة الوقــف االســتبدال بشــيء محــدد
ال يجــوز تجــاوز القيــد فــي االســتبدال ،فلــو شــرط االســتبدال بــأرض فــي مــكان محــدد
ال يجــوز االســتبدال بــأرض غيرهــا ،فضــا عــن ان يســتبدلها بــدار ،ألنــه ليــس لــه أن
(((.
يغيــر الشــرط

ضوابط االستبدال(((:
مع القول بترجيح االستبدال ينبغي مراعاة مجموعة من الضوابط ،أهمها:
1.أال يكــون قــرار عمليــة االســتبدال قــراراً فرديــاً مــن متولــي الوقــف ،وإنمــا مــن جهــات
مؤسســية ،وذلــك ابتعــادا عــن التهمــة والهــوى ودرءًا للمفاســد ،واخالصــا لمصلحــة
الوقــف ،كأن يكــون قــرار االســتبدال مشــتركا بيــن وزارة األوقــاف ودائــرة قاضــي
القضــاة ودائــرة اإلفتــاء العــام ،كمــا هــو الحــال فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية.
2.أن يتوفــر فــي الجهــات المشــاركة فــي اتخــاذ قــرار االســتبدال كافــة الصفــات اإليجابيــة
مــن النزاهــة والعدالــة واالســتقاللية فضــا عــن األهليــة.
3.أن تتمحّ ــض المصلحــة لجهــة الوقــف ،فــا يكــون فيــه غبنــا ،وعلــى المشــاركين فــي اتخاذ
قــرار االســتبدال تحــري هــذه المصلحــة بدقــة ،حيــث أن البيــع دون مراعــاة مصلحــة
الوقــف يكــون بمثابــة التبــرع بجــزء مــن الوقــف.
4.أال يكــون فــي عمليــة االســتبدال تهمــة ،كأن تكــون بيــن الشــخص المســتبدل معــه وأحــد
المشــاركين فــي اتخــاذ قــرار االســتبدال درجــة قرابــة تمنــع قبــول الشــهادة ،كأصولــه
وفروعــه وزوجاتــه ،وتتحقــق التهمــة كذلــك لــو كان بيــن الشــخص المســتبدل وأحــد
المشــاركين فــي قــرار االســتبدال ديــن.
5.أن يتــم شــراء عقــار آخــر أو عيــن موقوفــة أخــرى بــدل التــي تــم اســتبدالها لتحــل محــل
العقــار أو العيــن األولــى ويتــم وقفهــا ثانيــة علــى الجهــات التــي كانــت األولــى موقوفــة
عليهــا .أو يتــم صــرف ثمــن الوقــف األول المســتبدل مــن أجــل تعميــر أو صيانــة نفــس
((( المرجع السابق.
((( انظر :محمد عثمان شبير وحسن يشو ،استبدال الوقف االسالمي والقوانين المعاصرة ،مجلة كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية2009 ،م ،العدد  ،27جامعة قطر ،ص 345وما بعدها ،وااليوفي ،المعيار الشرعي رقم33 :
بشان الوقف ،فقرة ،9 / 3 :و عبدالقادر الحواجري ،استبدال الوقف وبيعه ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية،
غزة2015 ،م ،ص 82وما بعدها ،والعبيدي ،استبدال الوقف ،ص 132وما بعدها ،تيسير أبو خشريف ،استبدال
ممتلكات األوقاف حكمه وضوابطه وإجراءاته ،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية2014 ،م ،المجلد
 30العدد  ،2جامعة دمشق ،ص 361وما بعدها.
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الوقــف أو وقــف آخــر يتحــد معــه فــي جهــة االنتفــاع(((.
6.أن تكــون العيــن التــي اشــتريت وتــم االســتبدال بهــا أكثــر خيــراً وأنفــع للوقــف مــن
األولــى ،أو مســاوية لهــا فــي المنفعــة.

المبحــث الثالــث :تجربــة المملكــة األردنيــة الهاشــمية فــي اســتبدال المســجد
واألرض الموقوفــة.
المطلب األول :الجانب النظري للتجربة:
ً
أول :التنظيم القانوني لالستبدال في المملكة األردنية الهاشمية.
 .أنظم القانون المدني االردني ما يتعلق باالستبدال في المواد اآلتية:
المادة ( )1237أعطت للواقف أن يشترط لنفسه أو لغيره حق التغيير والتبديل.
وممــا يالحــظ أن هــذه المــادة قــد أقــرت للواقــف بحــق اشــتراط التبديــل (االســتبدال) وبهــذا
يكــون القانــون قــد أخــذ بــرأي المالكيــة وأبــو يوســف وهــال والخصــاف مــن الحنفيــة ،والــذي يقول
بصحــة العقــد ونفــاذ الشــرط خالفــا ،لمــا ذهــب إليــه محمــد بــن الحســن مــن الحنفيــة ،والظاهريــة
بــأن الوقــف صحيــح والشــرط باطــل.
المــادة ( )1237فقــرة ( )1نصــت علــى أنــه إذا أعطــى الواقــف حيــن إنشــاء الوقــف لنفســه أو
لغيــره حــق التغييــر والتبديــل واإلعطــاء والحرمــان والزيــادة والنقصــان والبــدل واالســتبدال جــاز
لــه أو لذلــك الغيــر اســتعمال هــذا الحــق علــى الوجــه المبيــن فــي إشــهاد الوقــف.
امــا هــذه المــادة فقــد قيــدت االســتبدال فــي حــال اشــتراطه فــي الحجــة الوقفيــة (إشــهاد الوقــف)
بحــدود مــا جــاء فيهــا.
المادة ( )1239ال يجوز التغيير في وقف المسجد وال فيما وقف عليه.
نالحــظ أن هــذه المــادة اســتثنت المســجد مــن االســتبدال ،دون أن تفــرق بيــن ما إذا كان المســجد
قــد تعطــل أم ال ،وبذلــك يكــون القانــون قــد أخــذ بــرأي الحنفيــة والمالكية والشــافعية.
ً
تعطيــا لمصلحــة الوقــف أو
المــادة ( )1240كل شــرط مخالــف لحكــم الشــرع أو يوجــب
تفويتــاً لمصلحــة الموقــوف عليهــم فهــو غيــر معتبــر.
((( انظر :ابن الهمام ،فتح القدير ،ج ،5ص .440وابن نجيم ،البحر الرائق ،ج ،5ص .240وابن عابدين ،الحاشية،
ج ،4ص .387وابن قدامة ،المغني ،ج ،5ص.633
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نالحــظ أن هــذه المــادة نصــت علــى عــدم اعتبــار أي شــرط يخالــف حكــم الشــرع أو يفــوت أو
يعطــل مصلحــة الوقــف ،وهــي بهــذا لــم تغلــق البــاب أمــام االجتهــاد بقبــول االســتبدال فــي حالتــي
تعطــل مصلحــة الوقــف أو تفويتهــا ســواء كان الوقــف مســجدا أم غيــره ،وهــذا الفهــم يتفــق مــع مــا
ذهــب إليــه الحنابلــة بشــأن المســجد بخــاف الجمهــور ،أمــا مــا عــدا المســجد فيكــون هــذا الفهــم
متفقــا مــع مــا ذهــب إليــه الحنفيــة علــى األصــح ،وبعــض المالكيــة ،وقــول عنــد الشــافعية وجمهــور
الحنابلــة.
المــادة ( )1243فقــرة( : )2يجــوز اســتبدال العقــار الموقــوف عنــد وجــود المســوغ الشــرعي
بــإذن المحكمــة.
جــاءت هــذه المــادة أكثــر وضوحــا وأعــم مدلــوال إذا أجــازت اســتبدال العقــار عنــد وجــود
المســوغ الشــرعي ،ولــم تحــدد ضوابــط هــذا المســوغ ،وتــرك أمــر تحديــده منوطــا بمجلــس
األوقــاف ،وتــرى الدراســة أن هــذه المــادة توفــر المرونــة الكافيــة لتحقيــق مصلحــة الوقــف
وصيانتهــا عــن التعطــل.
 .بقانون األوقاف لعام 2001م:
نــص القانــون علــى إعطــاء مجلــس األوقــاف صالحيــات الموافقــة علــى اســتبدال األوقــاف،
وفيمــا يلــي نــص المــادة ( )7فقــرة (أ) بنــد (" )7الموافقــة علــى اســتبدال العقــارات الوقفيــة بــإذن
مــن المحكمــة الشــرعية المختصــة عنــد وجــود المســوغ الشــرعي".
إن إناطــة اســتبدال العقــارات الوقفيــة بمجلــس األوقــاف المشــفوع بــإذن المحكمــة الشــرعية،
يعتبــر أمــرا فــي غايــة االيجابيــة ،ويــدل علــى الحــرص الشــديد مــن قبــل المشــرّ ع علــى حمايــة
(((.
أمــوال األوقــاف ،نظــرا لكفــاءة اعضــاء المجلــس وتنــوع خبراتهــم
ثانيًا :رأي دائرة اإلفتاء العام في المملكة األردنية الهاشمية في االستبدال.
وقفــت الدراســة علــى قراريــن صادريــن عــن مجلــس اإلفتــاء فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية،
بخصــوص االســتبدال وفــي كالهمــا أجيــز االســتبدال بشــروط ،وفيمــا يلــي عــرض للقراريــن:

((( يضم مجلس األوقاف بموجب المادة ( )6من قانون األوقاف كال من 1( :وزير األوقاف رئيسا  2أمين عام وزارة
األوقاف  3مفتي عام المملكة  4مدير عام مؤسسة تنمية أموال األوقاف  5ممثل عن وزارة الداخلية  6ممثال عن
وزارة الشؤون البلدية والقروية  7ممثل عن وزارة اإلعالم  8ممثل عن وزارة التربية  9ممثل عن وزارة المالية
 9ممثل عن وزارة الثقافة  10ممثل عن دائرة قاضي القضاة .ويشترط في الممثلين أن يكون كل منهم برتبة مدير
عام 11 .أربعة اعضاء من المهتمين بالشؤون االسالمية من أهل الخبرة واالختصاص يتم تعيينهم بقرار من
مجلس الوزراء.) .
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القــرار األول :وتضمــن إجــازة بيــع جــزء مــن قطعــة أرض موقوفــة ،وذلــك بضوابــط مذكــورة
فــي نــص الفتوى.
القــرار رقــم ( )2017 / 4( )236حكــم بيــع الجــزء المعتــدى عليــه مــن المقبــرة بتاريــخ (27
 /شــعبان1438/هـ) ،الموافــق (2017 / 5 / 24م) "إن مجلــس اإلفتــاء والبحــوث والدراســات
اإلســامية فــي جلســته الخامســة المنعقــدة يــوم األربعــاء ( / 27شــعبان1438/هـ) ،الموافــق (24
2017/ 5/م) قــد اطلــع علــى الكتــاب الــوارد مــن معالــي وزيــر األوقــاف والشــؤون والمقدســات
اإلســامية الدكتــور وائــل عربيــات ،حيــث جــاء فيــه :أرفــق إلــى ســماحتكم صــورة عــن قــرار
مجلــس األوقــاف رقــم ( )2016/ 12/ 8تاريــخ (2017/ 12/ 20م) بخصــوص إجــازة بيــع مــا
مســاحته ( )71 .9تســعة أمتــار وواحــد وســبعون ســم مربعــا مــن القطعــة الوقفيــة رقــم ()2081
حــوض رقــم ( )9األبيــض ،ومرفقــا بطيــه صــورة عــن تقريــر الكشــف المعتمــد مــن فضيلــة
مفتــي محافظــة الزرقــاء ،وضمــن اللجنــة الرســمية المشــتركة مــع دائرتكــم الموقــرة ،ومحضــر
لجنــة األمــاك المنبثقــة عــن مجلــس األوقــاف الموقــر .أرجــو ســماحتكم التكــرم بإبــداء الــرأي
الشــرعي بهــذا الخصــوص حتــى نتمكــن مــن الســير باإلجــراءات اإلداريــة والقانونيــة المطلوبــة؟
وبعــد الدراســة ومداولــة الــرأي قــرر المجلــس مــا يأتــي :بنــاء علــى الكشــف الــذي أجرتــه اللجنــة
الرســمية المختصــة ،وتب ُّي ِنهــا خلــو الجــزء المبنــي عليــه مــن معالــم القبــور ،وكــون المقبــرة قديمــة
جــدا ،فــا يــرى المجلــس مانعــا شــرعيا فــي بيــع الجــزء المعتــدى عليــه ،بشــرط التحقــق مــن كــون
األرض ليســت موقوفــة مــن واقــف معيــن أو لغــرض معيــن .وهللا تعالــى أعلــم
وبالنظر في واقعة االستبدال هذه نجد:
 .أأنــه تــم أتخــاذ إجــراءات دقيقــة يظهــر منهــا الحــرص الشــديد مــن مجلــس األوقــاف
علــى تحقيــق مصلحــة الوقــف ،والتأكــد مــن وجــود المســوغ الشــرعي ،وتتلخــص هــذه
اإلجــراءات بمــا يلــي:
•أنــه تــم تشــكيل لجنــة خاصــة لدراســة الحالــة مكونــة مــن لجنتيــن أحداهمــا مــن دائــرة
اإلفتــاء العــام والثانيــة هــي لجنــة األمــاك مــن مجلــس األوقــاف.
•تــم الكشــف الحســي علــى قطعــة األرض وإعــداد تقريــر بذلــك ،واعتمــاده مــن قبــل مفتــي
المنطقة.
•أن وزارة األوقــاف لــم تكتــف باإلجــراءات الســابقة ،بــل بعثــت لمجلــس االفتــاء بطلــب
اســتصدار قــرار بخصــوص الواقعــة ،قبــل الشــروع بإجــراءات البيــع.
 .بيالحظ على قرار مجلس االفتاء بجواز البيع ما يلي:
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• أنــه مبنــي علــى تقريــر الكشــف الحســي بخلــو األرض مــن معالــم القبــور ،وذلــك محافظة
علــى حرمــة القبور.
•أن القــرار مشــروط بــأن ال تكــون األرض موقوفــة لغــرض معيــن ،وذلــك مراعــاة لشــرط
الواقف.
 .جتحقق ضوابط االستبدال:
•كان االســتبدال بقــرار مــن مجلــس األوقــاف باالســتناد إلــى قــرار مــن مجلــس اإلفتــاء،
وبعــد سلســلة مــن اإلجــراءات المذكــورة أعــاه ،وهــذه الجهــات يتوفــر فيهــا كافــة
الصفــات االيجابيــة مــن النزاهــة والعدالــة واالســتقاللية فضــا عــن األهليــة.
•أن المصلحــة متمحّ ضــة لجهــة الوقــف ،وليــس فيهــا غبنــا ،حيــث إن المســاحة أقــل مــن
 10أمتــار فــا يســتفاد منهــا للمقبــرة ،وقــد أقيــم عليهــا بنيانــا ،فبيعهــا يحقــق مصلحــة
للوقــف عمومــا.
•ضآلــة احتمــال وجــود تهمــة فــي عمليــة االســتبدال ،حيــث إن أعضــاء مجلــس األوقــاف
مــن الشــخصيات االعتباريــة المنتقــاة بعنايــة.
•ال يتصــور شــراء عقــار آخــر أو عيــن موقوفــة أخــرى بــدل التــي تــم اســتبدالها لتحــل
محلهــا نظــرا لكــون ثمــن األرض المباعــة قليــا جــدا .ولــم يتســنى للدراســة معرفــة مــا
إذا تــم صــرف ثمــن أمتــار األرض المباعــة مــن أجــل تعميــر أو صيانــة نفــس الوقــف أو
وقــف آخــر يتحــد معــه فــي جهــة االنتفــاع.
القــرار الثانــي :ويتضمــن إجــازة تحويــل مســجد قديــم إلــى دار للقــرآن الكريــم ،وذلــك بضوابط
مذكــورة فــي نــص الفتــوى .وقــد جــاء القــرار إجابــة علــى الســؤال التالــي :أرجــو مــن ســماحتكم
التكــرم بالعلــم بــأن بعــض المســاجد القديمــة ال تقــام فيهــا الصــاة بســبب بنــاء مســاجد جديــدة
بالقــرب منهــا ،فأرجــو بيــان الحكــم الشــرعي فــي تحويــل هــذه المســاجد إلــى دور للقــرآن الكريــم
أو مراكــز إســامية؟ "
القـرار رقـم ( )2013 / 10( )190حكـم تحويـل المسـجد القديـم إلى دار للقـرآن الكريم بتاريخ
( / 27ذي القعدة1434/هـ) ،الموافق (2013 / 10/ 3م) "األصل المقرر عند الفقهاء أن الموقوف
ال يجـوز بيعـه وال هبتـه وال اسـتبداله؛ ألنـه خـرج عـن ملـك الواقـف ،فلا يجـوز لـه أن يتصـرف
فيـه بـأي وجـه مـن وجـوه التصـرف التـي تبطـل نفعـه ،لكـن بعـض الفقهـاء اسـتثنى صـوراً يجـوز
فيهـا اسـتبدال الوقـف لضـرورة االنتفـاع وتحقيـق المصلحـة ،وهـو قـول الحنابلـة ،كمـا قـال اإلمـام
المـرداوي" :كل وقـف خيـف تعطـل نفعـه قريبـاً بيع ،جـزم به في الرعايـة .وهو قوي جـداً إذا غلب
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علـى ظنـه ذلـك" "اإلنصـاف" ( ،)103 / 7وليـس المقصـود بتعطـل منافعـه خرابه فقـط ،بل كل ما
يمنـع اسـتيفاء منفعـة الوقـف داخل فيـه ،جاء في "اإلنصـاف" (" : )103 / 7المـراد بتعطل منافعه:
المنافـع المقصـودة ،بخـراب أو غيـره ،ولو بضيق المسـجد عن أهله . ..أو بخـراب محلته" .وتعطل
إقامـة الصلاة فـي المسـاجد القديمـة كمـا ورد فـي السـؤال يمكـن أن يخـرج علـى مـا ذكـره فقهـاء
الحنابلـة فـي النقـول السـابقة .وبنـاء عليـه ،فلا مانـع مـن تحويـل هـذه المسـاجد إلـى دور للقـرآن
الكريـم لالنتفـاع بهـا بـدال مـن تعطلهـا ،ويكـون ذلـك بإشـراف لجـان شـرعية تتثبـت مـن انطبـاق
الشـروط السـابقة التـي ذكرهـا الفقهـاء .ومـع ذلـك فاألولـى أن تحتـاط وزارة األوقـاف ،فلا تلغـي
أحـكام المسـاجد عنهـا ،وفـي الوقـت نفسـه تنتفـع بهـا فـي تحفيـظ القـرآن الكريـم ،وال تعـارض بيـن
األمريـن ،خاصـة مـع إمـكان الحاجـة إلـى فتحهـا أمـام المصليـن فـي المسـتقبل إذا ضاقت المسـاجد
األخـرى .وهللا تعالـى أعلم.
وبالنظر في هذا القرار نجد:
 .أأنــه تــم األخــذ بــرأي الحنابلــة ،كمــا هــو واضــح مــن خــال النصــوص الــواردة فــي نــص
القرار.
 .بحــاول القــرار الموازنــة بيــن رأي الجمهــور بعــدم جــواز االســتبدال ورأي الحنابلــة
بالجــواز ،وذلــك مــن خــال بيانــه أنــه مــن األولــى أال تلغــي الــوزارة أحــكام المســجد.
 .جتحقق ضوابط االستبدال:
•يكــون االســتبدال بقــرار مــن مجلــس األوقــاف وهــو مســتند إلــى قــرار مجلــس
اإلفتــاء ،وهــذه الجهــات يتوفــر فيهــا كافــة الصفــات االيجابيــة مــن النزاهــة والعدالــة
واالســتقاللية فضــا عــن األهليــة.
•أن المصلحــة متمحّ ضــة لجهــة الوقــف ،وليــس فيهــا غبنــا ،حيــث أنــه لــم يتــم الجــزم
باالســتبدال مــن جهــة ،ومــن جهــة ثانيــة فــإن تدريــس وتحفيــظ القــرآن الكريــم ال
يخــرج عــن غايــات المســجد ،ســيما وأن تكــون الصــاة متوقفــة فــي هــذه المســاجد.
•انتفــاء التهمــة فــي عمليــة االســتبدال ،حيــث إن العمليــة ال تخــرج بجملتهــا عــن اإلذن
باســتعمال المســجد كــدار للقــرآن الكريــم.
المطلــب الثانــي :نمــاذج مــن حجــج اإلذن باالســتبدال صــادرة عــن المحاكــم الشــرعية/دائرة
قاضــي القضــاة فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية:
نــورد فــي هــذا الفــرع نموذجيــن لحجــج إذن باالســتبدال ،دون ذكــر أســماء األشــخاص حفاظــا
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علــى الخصوصيــة.
النمــوذج األول :تضمنــت الحجــة اســتبدال قطعــة أرض صغيــرة متبقيــة مــن أرض وقفيــة،
بقطعــة أرض أكبــر مملوكــة ملــكا خاصــا ،لغايــة بنــاء مســجد عليهــا ،وذلــك لتمحــض المصلحــة
لجهــة الوقــف ،وفيمــا يلــي نــص حجــة اإلذن باالســتبدال.

حجة إذن استبدال وقف
المحكمة الشرعية في عمان الغربية
رقم18 / 13 / 15 :
تاريخ1412 / 2 / 5 :هـ .الموافق1991 / 8 / 15 :م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فــي المجلــس الشــرعي المعقــود لــدي أنــا (اســم القاضــي) قاضــي عمــان الشــرعي لمنطقــة
عمــان الغربيــة ،وبنــاء علــى موافقــة ســماحة قاضــي القضــاة األكــرم بكتابــه رقــم/ 41 / 3 :
ب 3537/المــؤرخ فــي  / 5صفر1412/هـــ الموافــق  / 15آب1991/م ،وبنــاء علــى قــرار مجلــس
األوقــاف الموقــر رقــم .91 / 8 / 5 :تاريــخ 1991 / 7 / 29م .المتضمــن اســتبدال مــا مســاحته مــن
(1000 800م )2مــن قطعــة األرض رقــم 47 :حــوض رقــم 28 :مــن أراضــي عبــدون التــي
يملكهــا الســيد . ../بالمســاحة المتبقيــة مــن قطعــة األرض الوقفيــة رقــم 41 :حــوض رقــم 21 :مــن
اراضــي عبــدون والبالغــة مســاحتها(250م )2بموجــب كتــاب رقــم 2 / 2 / 4 :تاريــخ / 2 / 2
1412ه الموافــق 1991 / 8 / 13م ،وبإخبــار اهــل الخبــرة الموثــوق بهــم العارفيــن باألراضــي
ومواقعهــا وقيمتهــا ،الذيــن اخبــروا فــي التقريــر وهــم كل واحــد مــن المكلفيــن شــرعا (.،. . .،. ..
 ) ..جميعهــم مــن ســكان عمــان .ولتحقيــق المصلحــة لــوزارة األوقــاف والشــؤون والمقدســات
اإلســامية والمنفعــة العامــة للمســلمين لبنــاء مشــروع مســجد ،فإننــي أقــرر بتنفيــذ قــرار مجلــس
األوقــاف المشــار إليــه أعــاه علــى الوجــه المبيــن اعــاه ،علــى أن تقــوم وزارة األوقــاف بدفــع
مبلــغ ثالثــة آالف وأربعمائــة واثنيــن دينــارا أردنيــا رســوم إضافيــة ونســبة  4%رســوم تســجيل
باســم وزارة األوقــاف ،وحــرر فــي 1412 / 2 / 5هـــ الموافــق 1991 / 8 / 15م.

وبالنظر في واقعة االستبدال هذه نجد:
 .أإن هــذا االســتبدال لــه مــا يؤيــده مــن الناحيــة الفقهيــة فهــو أخ ـ ًذا باألصــح عنــد الحنفيــة،
وبعــض المالكيــة ،وقــول عنــد الشــافعية ،وجمهــور الحنابلــة.
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 .بتم االستعانة بأهل الخبرة واالختصاص في الشأن العقاري.
 .جتحقق ضوابط االستبدال:
•كان االســتبدال بقــرار مــن مجلــس األوقــاف وموافقــة ســماحة قاضــي القضــاة ،وهــذه
الجهــات يتوفــر فيهــا كافــة الصفــات االيجابيــة مــن النزاهــة والعدالــة واالســتقاللية فضــا
عــن األهليــة.
•أن المصلحــة متمحّ ضــة لجهــة الوقــف ،وليــس فيهــا غبنــا ،حيــث أن مســاحة األرض
الوقفيــة المــراد اســتبدالها ( )250م ،2وهــي مســاحة صغيــرة جــدا وأوجــه االســتفادة منهــا
محــدودة ج ـ ًدا ،ثــم إن مســاحة األرض المنــوي اســتبدالها بحيــث تصبــح أرضــا وقفيــة
بحدهــا األدنــى تبلــغ ( )800م 2وهــي أكثــر مــن ثالثــة أضعــاف القطعــة المســتبدلة ،كمــا
أنــه ســيتم بنــاء مســجد علــى األرض الجديــدة
•ضآلــة احتمــال وجــود تهمــة فــي عمليــة االســتبدال ،حيــث إن أعضــاء مجلــس األوقــاف
مــن الشــخصيات االعتباريــة المنتقــاة بعنايــة.
النمــوذج الثانــي :تضمنــت الحجــة اســتبدال قطعــة أرض مملوكــة ملــكا خاصــا وتقــع بجانــب
مســجد بقطعــة أرض موقوفــة ،وذلــك لغايــة توســعة المســجد وخدماتــه.
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حجة إذن باستبدال وقف
الرقم1 / 80 / 1 :
التاريخ1433 / 2 / 23 :هـ الموافق2012 / 1 / 17 :م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فــي المجلــس الشــرعي المعقــود لــدي أنــا (اســم القاضــي) قاضــي صويلــح الشــرعي ،حضــر..
 .قــرر قائــا وهــو بالحالــة المعتبــرة شــرعا أنــه بتاريــخ 2007 / 1 / 8م تــم وقــف قطعــة األرض
رقــم 474 :حــوض رقــم 3 :ظهــر العين/قريــة أم زويتينــة ،مــن أراضــي شــمال عمــان ،نــوع
األرض ملــك ،وقفــا خيريــا لبنــاء مســجد ســمي باســم (مســجد محمــد محمــود مصطفــى فرحــان
وزوجتــه) وذلــك بموجــب حجــة الوقــف الخيــري الصــادرة عــن هــذه المحكمــة برقــم142 / 1 :
 1 /بتاريــخ 2007 / 1 / 8م وأنــه يوجــد فــي نفــس الحــوض ،قطعــة أرض للمذكوريــن مالصقــة
للقطعــة المذكــورة تحمــل رقــم 473 :ومســاحتها(766م )2مــن نفــس الحــوض ،ويوجــد قطعــة
أرض أخــرى تحمــل الرقــم 537 :مســاحتها(732م )2مــن نفــس الحــوض مســجلة باســم وزارة
األوقــاف والشــؤون والمقدســات اإلســامية ،وهــي خاليــة مــن البنــاء ،وإننــا نرغــب بصفتنــا
المذكــورة اســتبدال قطعــة األرض الوقفيــة رقــم 537 :والمســجلة باســم وزارة األوقــاف والشــؤون
والمقدســات اإلســامية ،بموجــب عقــد تبــرع مــن قبــل الســيد .. ..وبموجــب كتــاب مديــر أوقــاف
العاصمــة رقــم 728 / 1 / 2 / 3 :بتاريــخ 2011 / 8 / 1م بالقطعــة رقــم 473 :مــن نفــس الحــوض
والمجــاورة لقطعــة األرض رقــم 474 :المقــام عليهــا المســجد المذكــور ،حيــث إنــه بحاجــة إلــى
توســعة وخدمــات إضافيــة أخــرى وبنــاء عليــه وحيــث توافــرت المســوغات الشــرعية ،وحيــث
أبــدى ورثــة المرحــوم . ..عــدم معارضتهــم لذلــك وموافقــة وزارة األوقــاف والشــؤون والمقدســات
اإلســامية ،بموجــب قــرار مجلســها رقــم 2011 / 3 / 4 :بتاريــخ 2011 / 5 / 24م وموافقــة مديــر
عــام دائــرة األراضــي بموجــب كتابــه رقــم 117 / 3 / 14 :بتاريــخ 2012 / 1 / 12م وموافقــة
ســماحة قاضــي القضــاة علــى ذلــك بكتابــه رقــم 9585 / 5 / 5تاريــخ 2011 / 8 / 9م فقــد أذنــت
باســتبدال قطعــة األرض الوقفيــة رقــم 537 :المذكــورة بقطعــة األرض رقــم 473 :المذكــورة،
علــى ان يتــم تســجيل هــذه القطعــة باســم وزارة األوقــاف والشــؤون والمقدســات اإلســامية ،ويتــم
تســجيل القطعــة رقــم 537 :باســم . ..وذلــك بحســب حصصهــم التــي كانــت فــي قطعــة األرض
رقــم 473 :حســب األصــول ،وقــد افهمــت كال مــن . ..ومنــدوب وزارة األوقــاف بــأن كامــل
القطعــة رقــم 473 :المذكــورة قــد أصبحــت وقفــا هلل تعالــى للغايــة المذكــورة أعــاه ،وتقــرر تســجيله
لالعتمــاد عليــه والعمــل بموجبــه ،تحريــرا فــي 1432 / 2 / 23هـــ الموافــق2012 / 1 / 17م.
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وبالنظر في واقعة االستبدال هذه نجد:
 .أأن األرض الوقفيــة الــواردة فــي حجــة االســتبدال غيــر مســتغلة ،واألرض المنــوي
مبادلتهــا بهــا تقــع بمجــاورة مســجد.
 .بأن الهدف من االستبدال هو توسعة المسجد.
 .جأن هــذا االســتبدال لــه مــا يؤيــده مــن الناحيــة الفقهيــة فهــو أخ ـ َذا باألصــح عنــد الحنفيــة،
وبعــض المالكيــة ،وقــول عنــد الشــافعية ،وجمهــور الحنابلــة.
تحقق ضوابط االستبدال:
•كان االســتبدال بقــرار مــن مجلــس األوقــاف وموافقــة ســماحة قاضــي القضــاة،
وموافقــة مديــر عــام دائــرة األراضــي والمســاحة ،وهــذه الجهــات يتوفــر فيهــا كافــة
الصفــات اإليجابيــة مــن النزاهــة والعدالــة واالســتقاللية فضــا عــن األهليــة.
•أن المصلحــة متمحّ ضــة لجهــة الوقــف ،وليــس فيهــا غبنــا ،حيــث إن مســاحة األرض
الوقفيــة المــراد اســتبدالها ( )732م 2وهــي أقــل مــن المســاحة التــي ســتصبح وقفــا
( )766م ،2وهمــا تقعــان فــي نفــس الحــوض وقريبتــان مــن بعضهمــا البعــض ،ثــم
إن األرض المســتبدلة ســيتم عليهــا توســعة المســجد المحتــاج للتوســعة وبنــاء خدمــات
أخــرى.
•ضآلــة احتمــال وجــود تهمــة فــي عمليــة االســتبدال ،حيــث إنــه اجتمــع علــى الموافقــة
كل مــن :مجلــس األوقــاف ،وقاضــي القضــاة ،ومديــر عــام دائــرة األراضــي
والمســاحة.
المطلب الثالث :ضوابط االستبدال في النظام االساسي((( لوقفية خير األردن.

تعريف بالوقفية:
هــي ممارســة عمليــة للعمــل الوقفــي الخيــري ،حيــث تبلــورت فكــرة إنشــاء وقفيــة خيــر
األردن إحيــا ًء لســنة الرســول الكريــم صلــى هللا عليــه وســلم ولفتــح أبــواب الخيــر أمــام الجميــع،
وتشــجيعهم علــى المســاهمة فــي أعمــال الخيــر والبــر .وهــي تتمتــع بشــخصية اعتباريــة ذاتيــة
اإلدارة لهــا ذمــة ماليــة مســتقلة ،وتســاهم فــي مســيرة التنميــة الوقفيــة والدعــوة للوقــف والقيــام
باألنشــطة التنمويــة مــن خــال رؤيــة متكاملــة تراعــي احتياجــات المجتمــع وأولوياتــه ،ولهــا الحــق
((( انظر الموقع االلكتروني للوقفيةhttps: //www. jordanbenefitsfund. com :
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فــي التملــك والتمليــك واســتثمار أمــوال الوقــف.

ضوابط االستبدال كما جاءت في (المادة )14 :من النظام االساسي للوقفية:
1.أن يكون هناك ضرورة لالستبدال.
2.أال يكون الموقوف المبدل أقل قيمة من المستبدل به.
3.االبتعاد عن أية تهمة أو شبهة أو محاباة في عملية االستبدال.
4.المبادرة إلى شراء البدل فوراً إال ما تقتضيه الظروف.
5.عدم تسليم الوقف إال بقبض البدل حقيقة.
ويالحــظ أن الوقفيــة قــد تش ـ ّددت فــي شــروط االســتبدال أكثــر مــن الشــروط التــي اعتمدتهــا
الدراســة ،ويظهــر ذلــك مــن خــال مــا يلــي:
•حصرت االستبدال في حالة الضرورة.
•فورية شراء البدل.
•قبض البدل على وجه الحقيقة قبل تسليم الوقف المستبدل.

الخاتمة:
وتتضمن النتائج والتوصيات:
أوال-النتائج:
1.لــم يفــرق أهــل اللغــة بيــن لفظــي اإلبــدال واالســتبدال ،فمعناهمــا ،جعــل شــيء مــكان
شــيء آخــر.
2.اســتبدال الوقــف اصطالحــا جــاء بمعنــى بيــع العيــن الموقوفــة ،وشــراء عيــن أخــرى تحــل
محــل األولــى ،ثــم خــص فيمــا بعــد ببيــع عيــن الوقــف بالنقــد ،ويطلــق اإلبــدال علــى جعــل
العيــن الجديــدة مــكان القديمــة ،ويســتخدم الفقهــاء ألفاظــا أخــرى تفيــد معنــى االســتبدال
أو مــا يقاربــه كالمبادلــة والمناقلــة ،والنقــل ،والتبديــل ،واإلبــدال ،والتغييــر ،والتحويــل.
3.خالصة القول في تعريف الوقف أنه تحبيس األصل ،وتسبيل الثمرة.
4.تدور آراء الفقهاء في استبدال الوقف بين المنع مطلقا والجواز بضوابط.
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5.ترجح الدراسة جواز االستبدال شريطة توافر مجموعة من الضوابط أهمها:
 .أأن أال يكون قرار عملية االستبدال فرديا مع تمحض المصلحة للوقف.
 .بأن يتوفــر فــي الجهــات المشــاركة فــي اتخــاذ قــرار االســتبدال النزاهــة والعدالــة
واالســتقاللية.
 .جانتفاء التهمة في عملية االستبدال.
6.تتحقق جميع هذه الضوابط في تجربة المملكة األردنية الهاشمية.
7.نظم القانون المدني االردني ما يتعلق باالستبدال في عدد من المواد القانونية.
8.حدد قانون األوقاف لعام 2001م إجراءات وضوابط االستبدال.
 9.ترى دائرة اإلفتاء العام في المملكة األردنية الهاشمية جواز االستبدال بضوابط.
	10.تتولــى المحاكــم الشــرعية/دائرة قاضــي القضــاة فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية ،إصــدار
حجــج اإلذن باالســتبدال ،بعــد إتمــام اإلجــراءات حســب االصــول.
ثانيا التوصيات:
1.تفعيــل عمليــات االســتبدال بشــكل أكبــر لمــا فيــه مــن تســهيل إلعمــار األوقــاف وتمــام
اســتغاللها وتنميتهــا.
2.عقــد مؤتمــر عالمــي لبحــث قضايــا االســتبدال مــن كافــة النواحــي الفقهيــة واالقتصاديــة
ولتبــادل األفــكار بيــن الــدول.

قائمة المصادر و المراجع:
المراجع العربية:
1.أنيـس ،إبراهيـم ومنتصـر ،عبـد الحليـم والصوالحـي ،عطيـه وأحمـد ،محمـد .المعجـم الوسـيط .قطـر :دار إحيـاء
التراث اإلسلامي.
 2.ابـن مفلـح ،إبراهيـم بـن محمـد بـن عبـد هللا1418( .هــ) .المبـدع فـي شـرح المقنـع (ط .)1بيـروت :دار الكتـب
العلمية.
 3.الطرابلسي ،إبراهيم بن موسى1320( .هـ) .اإلسعاف في أحكام األوقاف (ط .)1مصر :مطبعة هندية.
 4.العبيـدي ،إبراهيـم عبـد اللطيـف .)2009( .اسـتبدال الوقـف رؤيـة شـرعية اقتصاديـة قانونيـة (ط .)9دبـي:
مطبوعـات دائـرة الشـؤون اإلسلامية والعمـل الخيـري.
 5.ابـن زريـق الحنبلـي (ت 891هــ) .)2001( .ثلاث رسـائل فـي الفقـه الحنبلـي ( .)3تـح .أ .د .محمـد سـليمان
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األشـقر .مؤسسـة الرسـالة.
6.أبو عبد هللا محمد الزركشي1413( .هـ) .شرح الزركشي (ط.)1
7.أبـي بكـر المشـهور بالسـيد البكـري .)1993( .حاشـية إعانـة الطالبيـن علـى حـل ألفـاظ فتـح المعيـن لشـرح قـرة
العيـن بمهمـات الديـن .بيـروت :دار الفكـر.
8.ابن تيمية ،أحمد ابن عبد الحليم .)2004( .مجموع الفتاوى .السعودية :وزارة األوقاف.
9.أبو البركات ،أحمد الدردير .الشرح الكبير .تحقيق محمد عليش .بيروت :دار الفكر.
	10.البيهقي ،أحمد بن الحسين .السنن الكبرى .بيروت :دار الكتب العلمية.
	11.بن تيمية ،أحمد بن حسن1408( .هـ) .الفتاوى الكبرى .بيروت :دار الكتب العلمية.
	12.الدردير ،أحمد بن محمد .)2000( .الشرح الصغير على أقرب المسالك .نيجيريا :مكتبة أيوب.
	13.أبـو خشـريف ،تيسـير2014( .م) .اسـتبدال ممتلـكات األوقاف حكمه وضوابطـه وإجراءاته ،مجلة جامعة دمشـق
للعلـوم االقتصاديـة والقانونية ،)2( 30 ،جامعة دمشـق.
	14.المـرداوي ،جمـال الديـن .رسـالة فـي الـرد علـى المناقلـة سـماها "الواضـح الجلـي فـي نقـض حكـم ابـن قاضـي
الجبـل الحنبلـي".
	15.ابن منظور ،جمال الدين بن مكرم .لسان العرب .بيروت :دار صادر.
	16.يكن ،زهدي .أحكام الوقف (ط .)1بيروت :المطبعة العصرية.
	17.المنجي ،زين الدين .)1997( .الممتع شرح المقتع .بيروت :دار خضر.
	18.ابن نجيم ،زين الدين بن إبراهيم .)1997( .البحر الرائق شرح كنز الدقائق .بيروت :دار الكتب العلمية.
	19.المصـري ،سـليمان بـن منصـور الجمـل .فتوحـات الوهـاب بتوضيـح شـرح منهـاج الطلاب المعـروف بحاشـية
الجمـل .بيـروت :دار الفكـر.
	20.الشـيخ نظـام وجماعـة مـن علمـاء الهند .)1986( .فتـاوى قاضي خان مطبـوع بهامش الفتـاوى الهندية في مذهب
اإلمـام األعظـم أبـي حنيفـة النعمـان ،األعلام وبهامشـه فتـاوى قاضـي خـان (ط .)4بيـروت :دار إحيـاء التـراث
العربي.
	21.السـلمي ،عبـد الرحمـن2011( .م) .اسـتبدال الوقـف الـذي لـم تتعطـل منافعه بوقف خيـر منه في الفقه اإلسلامي.
مجلـة االقتصـاد اإلسلامي .)1(24 ،جامعـة الملك عبـد العزيز.
	22.الحواجري ،عبد القادر2015( .م) .استبدال الوقف وبيعه( .رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة).
	23.ابن قدامة ،عبد هللا بن أحمد1405( .هـ) .المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني .بيروت :دار الفكر.
	24.الكاساني ،عالء الدين .)1982( .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط .)2بيروت :دار الكتاب العربي.
	25.ابن حزم ،علي بن أحمد .المحلى باألثار .بيروت :دار اآلفاق الجديدة.
	26.المـرداوي ،علـي بـن سـليمان .)1995( .اإلنصـاف فـي معرفـة الراجـح مـن الخلاف .القاهـرة :هجـر للطباعـة
والنشـر والتوزيـع واإلعلان.
	27.أبو زهرة ،محمد ،محاضرات في الوقف(دار الفكر العربي).
	28.ابـن عابديـن ،محمـد أميـن .)2000( .حاشـية رد المحتـار علـى الدر المختار شـرح تنوير األبصـار .بيروت :دار
الفكر للطباعة والنشـر.
	29.الرملي ،محمد بن أحمد .نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج .بيروت :دار الكتب.
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	30.عليش ،محمد بن أحمد .)1989( .منح الجليل شرح .بيروت :دار الفكر.
	31.البخاري ،محمد بن إسماعيل .صحيح البخاري.
	32.الخرشي ،محمد بن عبد هللا المالكي .شرح مختصر خليل للخرشي .مصر :المطبعة األميرية.
	33.ابن الهمام ،محمد بن عبد الواحد .)2003( .شرح فتح القدير على الهداية .بيروت :دار الكتب العلمية.
	34.المـواق ،محمـد بـن يوسـف1416( .هــ) .التـاج واإلكليـل لمختصـر خليـل (ط ،1ج ،6 :ص .)42 :بيـروت :دار
الكتـب العلمية.
	35.األشقر ،محمد سليمان .)2001( .مجموع في المناقلة واالستبدال باألوقاف (ط .)3بيروت :مؤسسة الرسالة.
	36.الكبيسي ،محمد عبيد1977( .م) .أحكام الوقف في الشريعة اإلسالمية .بغداد :مطبعة اإلرشاد.
	37.شـبير ،محمـد عثمـان ويشـو ،حسـن2009( .م) .اسـتبدال الوقـف اإلسلامي والقوانيـن المعاصـرة ،مجلـة كليـة
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الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية:

Transliteration Arabic References:

ʾanīsa ʾibrāhym wamuntaṣirun ‘abda alḥalīmi wa-al-ṣawa-al-iḥiyyi ‘aṭṭīhi
waʾaḥmadu muḥammadun almu‘jamu alwasīṭu qaṭarun dāru ʾiḥyāʾi al-turāthi
alʾislāmiyyi

1.

ibna mufliḥin ʾibrāhym bn muḥammadu bn ‘abdi al-lhi ( 1418h). almubdi‘a fī
sharḥi almuqni‘i ṭ bayrūta dāru alkutubi al‘ilmiyyati

2.

al-ṭarābulusiyyu ʾibrāhym bn mūsan ( 1320h). alʾis‘āfa fī ʾaḥkāmi alʾawqāfi ṭ
miṣrun miṭba‘atu hindiyyatu

3.

al‘abīdiyyu ʾibrāhym ‘abda al-laṭīfi ( 2009). istibdāla alwaqfi ruʾyata shar‘iyyata
iqtiṣādiyyata qānūniyyata ṭ dubbiyyun maṭbū‘ātu dāʾirati al-shuʾūni alʾislāmiyyati
wa-al-‘amali alkhayriyyi

4.

ibna zurayqi alḥanbaliyyi t 891h). ( 2001). thalāth rasāʾila fī alfiqhi alḥanbaliyyi
3). tḥ ʾ d muḥammadu salīmāni alʾashqara muʾassasatu al-risālati

5.

ʾabū ‘abdi al-lhi muḥammadi al-zarkashiyyi ( 1413h). sharḥi al-zarkashiyyi ṭ

6.

ʾabī bikru almashhūri bi-al-sayyidi albakriyyi ( 1993). ḥāshiyatu ʾi‘ānati alṭālibīna ‘alā ḥalli ʾalfāẓi fatḥin almu‘ayyanu lisharḥ qurratu al‘ayni bimuhimmāti
al-dīni bayrūtu dāru alfikri

7.

ibna tīmiyyatin ʾaḥamida ibnu ‘abdi alḥalīmi ( 2004). majmū‘a alfatawā alsu‘ūdiyyatu wizāratu alʾawqāfi

8.
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9.

ʾabū albarakāti ʾaḥamida al-dardīri al-sharḥu alkabīru taḥqīqu muḥammadu
‘ulayshin bayrūtu dāru alfikri

10. albayhaqiyyu ʾaḥamida bn alḥissayni al-snni alkubrā bayrūtu dāru alkutubi
al‘ilmiyyati
11. bn tīmiyyatin ʾaḥamida bn ḥusnin ( 1408h). alfatawā alkubrā bayrūtu dāru
alkutubi al‘ilmiyyati
12. al-dardīri ʾaḥamida bn muḥammadin ( 2000). al-sharḥa al-ṣaghīra ‘alā ʾqrabi
almasāliki nayjīrīā maktabatu ʾayyūban
13. ʾabū khshryf taysyrun ( 2014m). istibdāla mumtalakāti alʾawqāfi ḥukmtu
waḍawābiṭtu waʾijrāʾātihi majallata jāmi‘ati dimashqi lil-‘ulūmi aliqtiṣādiyyati
wa-al-qānūniyyati 30( 2)، jāmi‘ata dimashqi
14. al-mrdāʾī jamāla al-dīni risālatun fī al-raddi ‘alā almanāqilati sammāhā "
alwāḍiḥa aljaliyya fī naqḍi ḥukmi ibni qāḍī aljabala alḥanbaliyya
15. ibna manẓūrin jamāla al-dīni bn mukarramin lisānu al‘arabi bayrūtu dāru ṣādiru
16. yakunnu zuhdiyyun ʾaḥkāmu alwaqfi ṭ bayrūta almiṭba‘atu al‘aṣriyyatu
17. al-mnjy zayyana al-dīnu ( 1997). almumti‘a sharaḥa al-mqt‘ bayrūtu dāru
khuḍarin
18. ibna najīmin zayyana al-dīnu bn ʾibrāhym ( 1997). albaḥri al-rāʾiqi sharaḥa
kanzu al-daqāʾiqi bayrūtu dāru alkutubi al‘ilmiyyati
19. almiṣriyyu salīmāni bn manṣūri aljamali futūḥātu alwahhābi bitawḍīḥi sharḥi
minhāji al-ṭalāʾāabi alma‘rūfi biḥāshiyati aljamali bayrūtu dāru alfikri
20. al-shaykhu niẓāmun wajamā‘atun min ‘ulamāʾi alhindi ( 1986). fatawā qāḍī
khāna maṭbū‘a bihāmishi alfatawā alhindiyyati fī madhhabi alʾimāmi alʾ‘ẓami
ʾabī ḥanīfatu al-nu‘māni alʾa‘lāama wabihāmishihi fatawā qāḍī khāna ṭ bayrūta
dāru ʾiḥyāʾi al-turāthi al‘arabiyyi
21. al-sullamiyyu ‘abda al-Raḥmāni ( 2011m). istibdāla alwaqfi alladhī lam tata‘aṭṭal
manāfi‘uhu biwaqfi khayrin minhu fī alfiqhi alʾislāmiyyi majallatu aliqtiṣādi
alʾislāmiyyi 24( 1). jāmi‘ata almaliki ‘abda al‘azīzi
22. al-ḥwājry ‘abda alqādiri ( 2015m). istibdāla alwaqfi wabay‘ihi ( risālatu mājistīrin
aljāmi‘ata alʾislāmiyyata ghazzata
23. ibna quddāmatin ‘abda al-lhi bn ʾaḥamdun ( 1405h). al-mghny fī fiqhi alʾimāmi
ʾaḥamida bn ḥanbali al-shaybāniyyi bayrūtu dāru alfikri
24. alkāsāniyyi ‘alāʾa al-dīni ( 1982). badāʾi‘a al-ṣanāʾi‘i fī tartībi al-sharāʾi‘i ṭ
bayrūta dāru alkitābi al‘arabiyyi
25. ibna ḥazmin ‘uliya bn ʾaḥamdun almuḥallā bi-al-ʾthār bayrūtu dāru alʾāfāqi
aljadīdati
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26. al-mrdāʾī ‘uliya bn salīmāni ( 1995). alʾinṣāfa fī ma‘rifati al-rājiḥi mina
alkhilāafi alqāhiratu hajara lil-ṭibā‘ati wa-al-nashri wa-al-tawzī‘i wa-al-ʾi‘laʾani
27. ʾabū zahratin muḥammadun muḥāḍarātin fī alwaqfi dāra alfikri al‘arabiyyi
28. ibna ‘ābidīna muḥammada ʾummayni ( 2000). ḥāshiyata raddi almuḥtāri ‘alā
al-durri almukhtāri sharaḥa tanwīru alʾabṣāri bayrūtu dāru alfikri lil-ṭibā‘ati waal-nashri
29. al-ramliyyu muḥammada bn ʾaḥamdun nihāyatu almuḥtāji ʾilā sharḥi ʾalfāẓi
alminhāji bayrūtu dāru alkutubi
30. ‘ulayshin muḥammada bn ʾaḥamdun ( 1989). manaḥa aljalīlu sharḥun bayrūtu
dāru alfikri
31. albukhāriyyu muḥammada bn ʾismā‘yl ṣaḥīḥu albukhāriyyi
32. alkharashiyyu muḥammada bn ‘abdi al-lhi almālikiyyi sharaḥa mukhtaṣaru
khalīlu lil-kharashiyyi miṣrun almiṭba‘atu alʾamīriyyatu
33. ibna alhumāmi muḥammada bn ‘abdi alwāḥidi ( 2003). sharaḥa fatḥu alqadīri
‘alā alhidāyati bayrūtu dāru alkutubi al‘ilmiyyati
34. almawwāqi muḥammada bn yūsf ( 1416h). al-tāja wa-al-ʾiklīla limukhtaṣari
khalīli ṭ j 6، ṣ 42). bayrūta dāru alkutubi al‘ilmiyyati
35. alʾashqaru muḥammada salīmāni ( 2001). majmū‘un fī almanāqilati wa-alistibdāli bi-al-ʾāwqāfi ṭ bayrūta muʾassasatu al-risālati
36. alkabīsiyyu muḥammada ‘abīdin ( 1977m). ʾaḥkāma alwaqfi fī al-sharī‘ati
alʾislāmiyyati baghdādu miṭba‘atu alʾirshādi
37. shbyr muḥammada ‘uthmānin wayashwi ḥusnun ( 2009m). istibdāla alwaqfi
alʾislāmiyyi wa-al-qawānīni almu‘āṣirati majallata kulliyyati al-sharī‘ati wa-aldirāsāti alʾislāmiyyati 27)، jāmi‘ata qaṭarin
38. bn alḥujjāji muslimun ṣaḥīḥu muslimu almanāqilati wa-al-istibdāli bi-al-ʾāwqāfi
wa-al-ʾifṣāḥi ‘ammā waqa‘a fī dhālika mina al-nizā‘i wa-al-khilāafi
39. hayʾatu almuḥāsabati wa-al-murāja‘ati lil-muʾassasāti almāliyyati alʾislāmiyyati
alma‘āyīra al-shar‘iyyata albaḥrayni
40. wizāratu alʾawqāfi alkūʾaytiyyati almawsū‘ata alfiqhiyyata alkūʾaytiyyata
41. al-nawawiyyu yaḥyā bn sharafin ( 1984). taḥrīra ʾalfāẓi al-tanbīhi dimashqu
dāru alqalami
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Replacing the endowment of the mosque and the
land in Islamic jurisprudence: The experience of the
Hashemite Kingdom of Jordan as a model
Musa Mustafa Qudah
Sana Jamil Al-Hunaiti
Hamza Hussain Qutaish
Brent Muhammed Salgreova
Sheikh Nouh Alqudah For Shariah and Law - The World Islamic Sciences
and Education University
Amman - Jordan

Abstract:
This study aimed to identify the views of the scholars on the question
of replacing waqf (endowment) and present a part of the experience of
the Hashemite Kingdom of Jordan in this regard. The study followed the
descriptive and analytical methods to reach its goal, and ended with the
possibility of replacing waqf. The researcher recommends activating the
replacement operations in the Ministry of Awqaf in the Kingdom in order
to ensure the continued collection of the intended benefits of waqf.
Keywords: Waqf, replace, Jordan experience.
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