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  قضايا��وقاف

هـ�ا�وافق�١٤١٨جمادى�'خرة��٢٤-٢١: الندوة�الفقهية�العاشرة��جمع�الفقه��س�مي�بالهند�	ي�الف��ة

  )الهند(مومباي�بوFية�مهاراش��ا�) بيت�الحجاج(م�	ي�حج�هاؤس�١٩٩٧أكتوبر��٢٧-٢٤

  

رت���ذا�الصدد�ما�ي�يدرست�الندوة�قضايا�Kوقاف�   :وقرَّ

 
ً
وقف�Kرا�VWXوا�متلكات�وKموال�لQهداف�الخ�Oية�صدقة�جارية�	ي��س�م�وله�أجر�    :أو�

عظيم،�وا�سلمون�يقفون�Kرا�VWXوا�متلكات�للمصالح�الخ�Oية�	ي�كل�بقعة�من�بقاع�

�الهن �	ي �وا�سلمOن ��س�م �وتاريخ �جميع�العالم، �	ي �مقيمون �فا�سلمون ،
ً
�جدا �قديم د

�الوFيات� �جميع �	ي �والخ�Oية �الدينية �لQهداف �ا�سلمOن �أوقاف �وتوجد �الب�د، أنحاء

�أهداف� �حسب �مواردها �وصرف �وتنميopا �Kوقاف �هذه �عtى �والحفاظ وا�ناطق،

�ا�سلمOن� �مسؤوليات �أهم �من �Kوقاف ��متلكات �الغاشم �zحت�ل �وإ}oاء الواقفOن

  .لهنود�والحكومة�الهنديةا

 
ً
ا�نظور��س�مي�Kصtي�لQوقاف�هو�أ}oا�تكون�مؤبدة�ف��يجوز�بيعها�أو�نقلها�	ي�عامة�   :ثانيا

��تباع�و��توهب�و��": Kحوال،�يقول�رسول�هللا�صtى�هللا�عليه�وسلم�بشأن�Kوقاف

فعاليopا�مع�إبقا�oا�،�فينب�ي�أن�تبذل�كل�ا�جهودات�لرفع�غلة�Kوقاف�وتنشيط�"تورث

�
ً
عtى�وضعها�السابق،�وينب�ي�أن�تسن�قوانOن�خاصة�بصيانة�Kوقاف�وزيادة�ريعها�وفقا

  .�قاصد�الواقفOن

 
ً
تمتاز�ا�ساجد�من�بOن�Kوقاف�Kخرى�بقداسٍة�وكرامٍة�أك��،�ف��يجوز�بيعها�أو�نقلها�   :ثالثا

�عنه �أو�انقطع
ً
أداء�الص�ة،�وتبقى�Kرض��	ي�أي�حال،�ح���إذا�أصبح�ا�سجد�خرابا

،�و�ي�تحظى�بقداسة�ا�سجد�وكرامته،�وينب�ي�أن�تبذل�
ً
ال��Vكان�عل�oا�ا�سجد�مسجدا

�تعا�ى �هللا �يقول �مستمر، �بشكل �وإحيائه �عل�oا �ا�سجد �عمارة �سبيل �	ي �{: الجهود وأنَّ

 
ً
ه�ف/�تدعوا�مع�هللا�أحدا

ّ
�ِلل ا�يعمر�إنم{: ويقول�سبحانه) ١٨:سورة�الجن( }ا8َساِجَد

  ).١٨: سورة�التوبة( }مساجد�هللا�من�آمن�با�Aواليوم�?خر

 
ً
�عز�    :رابعا �هللا �يقول �كب�Oة، �ومعصية �عظيم �ظلم �ا�ساجد �	ي �الص�ة �أداء �من �الناس منع
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سورة�( }ومن�أظلم�ممن�منع�مساجد�هللا�أن�يذكر�ف�Jا�اسمه�وسHى�Fي�خرا��ا{: وجل

�ف) ١١٤: البقرة �ا�سلمون �منع �مسجد �أو�تم�وأي �بعيد �أمد �منذ �الص�ة �أداء �من يه

�	ي�الشريعة
ً
  .احت�له�بطرق�غ��Oمشروعة�أو�هدمت�بنايته�يبقى�مسجدا

 
ً
منع�أداء�الص�ة�	ي�ا�ساجد�باعتبارها�من�'ثار�القديمة�ظلم�	ي�الشريعة،�يقول�هللا�   :خامسا

�وتعا�ى �وسHى{: سبحانه �اسمه �يذكر�ف�Jا �مساجد�هللا�أن �منع �ممن �أظلم Fي��ومن

  ).١١٤: سورة�البقرة( }خرا��ا

 
ً
ولدى�انقسام�الهند�انتقل�كث��Oمن�ا�سلمOن�إ�ى�باكستان�وخاصة�من�وFيات�بنجاب�   :سادسا

�بأنواع� �للمسلمOن �كب�Oة �أوقاف �ف�oا �توجد Vال�� �الغربية �وأترابراديش V¡ودل� وهريانة

وغ�Oها،�فتقع�مسؤولية�مختلفة�	ي�صورة�ا�ساجد�وا�دارس�والزوايا�وا�قابر�والخانات�

�الوقف� �وهيئة �ا�ناطق، �تلك �	ي �ا�سلمOن �من �بقي �من �عtى �Kوقاف �عtى الحفاظ

�السكان� �من �خالية �أصبحت �منطقة �	ي �Kوقاف �عtى �بالحفاظ �القيام �عن مسؤولة

�يحاولوا� �أن �ا�نطقة �تلك �قرب �ا�قيمOن �ا�سلمOن �للسكان �وينب�ي ،
ً
�كليا ا�سلمOن

  .الحفاظ�عtى�تلك�Kوقاف

 
ً
أوقاف�غ��Oا�ساجد�ال���Vي�واقعة�	ي�مناطق��Fيوجد�السكان�ا�سلمون�ف�oا�إ�ى�حد�   :سابعا

بعيد،�ويستحيل�إحياؤها�واستخدامها�حسب�أهداف�الواقفOن�ويخ¥��Wوقوعها�تحت�

�بالشروط� �أخرى �أماكن �	ي �مثلها �أوقاف �وإنشاء �Kوقاف �هذه �بيع �يجوز zحت�ل،

  :التالية

�التأك  )أ�(  �يتم �توقع�أن �وعدم
ً
�تماما �ا�ناطق �تلك �	ي �ا�سلمOن �السكان �تواجد �عدم �من د

  .إقامة�ا�سلمOن�هناك�	ي�ا�ستقبل�القريب

أن�يتم�بيع�ممتلكات�الوقف�بثمن�مناسب�ترا©ى�فيه�القيمة�السوقية،�ف��ينب�ي�بيعها�  )ب(

  .بقيمة�يعت»�ها�خ»�اء�القيمة�غF��Oئقة�oªا

�  )ج( �الوقف �متو�ي ��Fيبيعها �ترتبط�أن �أو�®شخاص �®قربا�oما �عنه �الحكومي أو�ا�سؤول

�أو� �الديون �دفع �عل�oما �يجب �لشخص �يبيعا F� �أن �ينب�ي �وكذلك �oªم، مصالحهما

  .القروض�إليه

أن�يتم�بيع�ممتلكات�الوقف�با�متلكات�دون�النقود،�وإذا�وجدت�مشكلة�قانونية�أو�عملية�  ) د(

  .لتعجيل�	ي�إنشاء�وقف�بديل�بذلك�النقد	ي�هذا�الوضع�وتم�البيع�بالنقد،�فينب�ي�ا
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�ويتم�  ) هـ( �zستبدال، �شروط �تحقق �من �التأكد �بعد �أو�بيعه �الوقف �باستبدال �يسمح أن

�Kتقياء� �العلماء �عtى �تشتمل Vال�� �Kوقاف �أو�لجنة �الشريعة VWXقا� �طريق �عن ذلك

�هيئ �موافقة �تكفي �ف� �القانون، �	ي �zختصاص �أصحاب �من �ا�ل�µمOن ة�وا�سلمOن

الوقف�أو�مسؤول�حكومي�عن�الوقف�عtى�بيع�أو�استبدال�Kوقاف،�وموافقة�محكمة�

�شريطة�أن�تستطلع�آراء�ث�ثة�من�ا�فتOن�ا�عتمدين�واستشار¶oم�
ً
الوقف�تعت»��شرعا

  .١وتقرر�حسب�مشور¶oم

 
ً
�  ) أ�(  :ثامنا �الوقف �وثيقة �	ي �ا�ذكورة �ا�صارف �	ي �الخربة �Kوقاف �موارد �تصرف �أن وفق�ينب�ي

�Fو� �لها، �مماثلة �مصارف �	ي �فتصرف �ا�صارف �تلك �توجد �لم �وإذا �الواقف، شرائط

  .يجوز�صرف�ا�وارد�بدون�مراعاة�غرض�الواقف

  .إذا�مست�الحاجة�إ�ى�بيع�Kوقاف�الخربة�وجب�إنشاء�وقف�بديل�لها  ) ب(   

 
ً
�   :تاسعا �zحتياج ى �و�Fي̧ر

ً
�حاليا �ا�سجد �حاجيات �عن �تزيد Vال�� VWXراK�،ا�ستقبل� �	ي إل�oا

  :يجوز�ف�oا�إقامة�ا�دارس�للتعليم�الدي�V¹	ي�Kحوال�'تية

  .إذا�خرب�ا�سجد�ويتوقع�أن�تعم��Oا�درسة�سيؤدي�إ�ى�إحياء�ا�سجد  ) أ�( 

�وقوع�zحت�ل�لQرا�VWXالزائدة�ا�وقوفة�للمسجد�ويتوقع�أن��  )ب(
ً
�قويا

ً
Fإذا�احتمل�احتما

  .اب�الخطرتأسيس�مدرسة�دينية�يسد�ب

إذا�لم�توجد�مدرسة�دينية�لQطفال�ا�سلمOن�	ي�ا�نطقة�ال��Vيقع�ف�oا�ذلك�ا�سجد،�  ) ج(

�إنشاء� �يمكن �الوضع �هذا �ففي �هناك، �دينية �مدرسة �«قامة �مستقل �نظام و�Fيوجد

مدرسة�دينية�	ي�Kرا�VWXالزائدة،�وينب�ي�zستئذان�لذلك�من�متو�ي�ا�سجد�أو�لجنته،�

  .وم�لجنة�ا�سجد�نفسها�عtى�أمر�هذه�ا�درسةوKفضل�أن�تق

 
ً
Kرا�VWXا�وقوفة�عtى�ا�ساجد�ال��Vهدفها�توف��Oالدخل�للمساجد،�يمكن�استخدامها�   :عاشرا

«قامة�ا�عاهد�للتعليم�العصري�أو�الف�V¹بأجرة�مناسبة�ولكن�ينب�ي�أن�يتم�هذا�العقد�

  .بحيث�يبقى�عل�oا�ملك�ا�سجد

ال��Vمواردها�أك���بكث��Oمن�نفقا¶oا�و�ي��Fتزال�تتضخم�	ي�رأس�مال�كب�O،��إن�ا�ساجد   :حادي�عشر

ى�احتياج�ا�ساجد�إ�ى�هذه�ا�وارد�الزائدة�	ي�ا�ستقبل�القريب،�ينب�ي�صرف�هذه� و�Fي̧ر

                                                           
١
و الممتل. 

ٔ
رض ا

ٔ
و ا

ٔ
و المنـزل ا

ٔ
و الممتلكات التي يتم شراؤها بعد بيع الدكان ا

ٔ
رض ا

ٔ
و ا

ٔ
و المنـزل ا

ٔ
ن الدكان ا

ٔ
كات وهنا بد من ا%يضاح با

هداف السابقة
ٔ
 تكون موقوفة ل,

ً
يضا

ٔ
  . الموقوفة، هي ا
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�من�ا�ناطق�
ً
ا�وارد�الزائدة�	ي�بناء�ا�ساجد�أو�إعانة�ا�ساجد�ا�حتاجة،�وذلك�®ن�كث�Oا

'ن�من�مسجد�ومدرسة�دينية�حيث�يحرم�ا�سلمون�zستماع�إ�ى��	ي�الهند�تخلو�ح��

  .صوت�Kذان،��فينب�ي�إنشاء�ا�ساجد�	ي�تلك�ا�ناطق�با�وارد�الزائدة�للمساجد�الغنية

�Kئمة�   :ثاني�عشر �نفقة �عل�oا �ا�وقوفة �وا�متلكات VWXراK� ��وارد �الهامة �ا�ساجد �نفقات من

�روا �أن �إ�ى
ً
�ونظرا �مع�وا�ؤذنOن، �أك���Kحيان �	ي

ً
�جدا �قليلة �تكون �وا�ؤذنOن �Kئمة تب

السعة�	ي�موارد�ا�سجد،�ف¡�F�Vتكفي�لسّد�حاجا¶oم،�تو¾�VWالندوة�أن�يقدم�ا�تولون�

�
ً
�تكريما �وخدامها �ومؤذن�oا �ا�ساجد �أئمة �إ�ى �وأفضل �Fئقة �رواتب ومسؤولو�ا�ساجد

�لرواتoÀم�من�أهم�نفقات�ا�ساجد
ً
  .لهم�واعتبارا

�zحتياج�   :لث�عشرثا �و�Fيتوقع
ً
�حاليا �Kوقاف �إل�oا ��Fتحتاج Vال�� �Kخرى �لQوقاف �الزائدة ا�وارد

إل�oا�	ي�ا�ستقبل�القريب،�والحفاظ�عل�oا�قد�يصبح�مشكلة�كب�Oة�للمتولOن،�®نه�يخاف�

عل�oا�السلب�والoÁب�أو�التدخل�من�قبل�الحكومة�أو�من�قبل�أشخاص�خائنOن،�ينب�ي�

هذه�ا�وارد�الزائدة�	ي�مصارف�Kوقاف�ا�ماثلة�لها�مثل�صرف�موارد�ا�درسة�أن�تنفق�

  .	ي�مدرسة�أخرى�وصرف�موارد�الخانات�	ي�خانات�أخرى�

�	ي�  :رابع�عشر �®ن �أك��، �دخل �عtى �الحصول ��جرد �بيعه �ف��يستحب
ً
�وافيا �الوقف �ريع �كان إذا

�ق �للوقف �الدخل �كان �إ�Fإذا �Kول، �الوقف �ضياع �خوف �لنفقات�ذلك �و�Fيكفي
ً
لي�

ضرورية��متلكات�الوقف�ح���إنه�يضطر�القائمون�عل�oا�إ�ى�أخذ�القروض،�و�Fتوجد�

أي�صورة�لزيادة�موارد�ا�متلكات�ا�وقوفة،�ففي�هذا�الوضع��Fحرج�	ي�شراء�ا�متلكات�

�ببيع�ا�متلكات�ا�وقوفة�مراعاة�لشروط�مذكورة�	ي�بنود
ً
ن�ضم) ب،�د،�هـ: (Kك���نفعا

 �.٤١:ا�ادة�السابعة�من�القرار
ً
  .وFبد�أن�ُيستأذن�الواقف�إذا�كان�حيا

Kوقاف�ال��Vتتعرض�مبان�oا�لوضع�خط�O،�وليس�لدى�هيئة�الوقف�رأس�مال�لتعم�Oها�   :خامس�عشر

و�Fيتوقع�حصوله�	ي�ا�ستقبل�القريب،�ففي�هذا�الوضع�يجوز��تو�ي�هذه�Kوقاف�إجراء�

البّناء�لتعم��Oا�ب��¹الجديد�بشرط�أن�يكون�ذلك�ا�ب��¹أو�جزء�منه�عقد�zتفاقية�مع��

�Fستثمار،�ولكن�zى�ربح�tى�أجرة�إ�ى�مدة�معينة،�وهكذا�يحصل�البّناء�عtلديه�ع�
ً
موجودا

  .يصح�أن�يش��ط�البناء�بأن�يعود�إ�ى�ملكه�طابق�أو�طابقان�من�مب��¹ذي�طوابق�عديدة

اء�حدود�حول�ا�قابر�للحفاظ�عل�oا�جاز�أن�تب��¹الدكاكOن�	ي�إذا�لم�توجد�وسيلة�لبن   :سادس�عشر
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أنحا�oا،�ولكن�ينب�ي�أن�يكون�السبيل�إ�ى�الدكاكOن�من�خارج�ا�قابر،�ويجوز�بناء�هذه�

�	ي� �الدكاكOن �من �الحاصل �الدخل �ويصرف ،
ً
�مقدما �ا�دفوعة �Kجرة �بأموال الدكاكOن

قيام�بالحفاظ�عtى�ا�قابر�ال��Vتوجد�الحفاظ�عtى�ا�قابر�وحاجيا¶oا،�ولكن�Fبد�من�ال

  .ع�ما¶oا�عند�بناء�الدكاكOن

هذه�الندوة�تو¾K�VWمOن�العام��جمع�الفقه��س�مي�بالهند�القا�VWXمجاهد��س�م�   :سابع�عشر

� ��س�مي �الفقه �مجمع �تمثل �لجنة �بتشكيل Vمشروع�) الهند(القاسم� �وضع بصدد

ون�الوقف�ومق��حات�مفيدة�أخرى�إ�ى�اللجنة�وتقديمه�«جراء�تعدي�ت�ضرورية�	ي�قان

  .ال»��انية�ال��Vألفopا�حكومة�الهند�®وقاف�ا�سلمOن

��� 


