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  الشكر
الم على أفضل مث الصالة والس ،لذى بنعمته ومنه وفضله وكرمه وصلت إىل هناية هذا البحثاحلمدهلل ا

ففى هناية هذا البحث أقدم جزيل شكري إىل والدي الذين بعوهنم ودعائهم وصلت إىل  ،اخللق أمجعني
مث  ،يةمث أقدم جزيل شكري إىل جامعة والية يويب اليت منحتين  هذه الفرصة التارخي ،هذ احلد املبارك

أقدم شكري إىل جامعة املدينة العاملية وأساتذيت الكرام وعلى رأسهم فضيلة املعاىل مدير اجلامعة األستاذ 
ذتى الكرام وأتوجه بشكري وتقديري إىل بقية أسات ،الدكتور حممد بن خليفة التميمي حفظه اهلل ورعاه

 ،لدكتور أنيس الرمحن ابن منظور احلقلكن أذكر منهم: األستاذ املشارك ا ،ال يسع اجملال لذكر الكل
تاذ  والستاذ املشارك الدكتور الصديق أمحد عبد الرحيم واألس ،واألستاذ املشارك الدكتور عمر علي أبوبكر

وأتوجه بشكري وتقدير اخلاص إىل أستاذى ومشرىف ىف هذه الرسالة  ،املشارك الدكتور خالد محدي
  األستاذ املشارك الدكتور عمر علي أبوبكر الذي بذل كلورئيس قسم الفقه وأصوله للجامعة املعاىل

اجلهد ىف مساعدتى من خالل إشرافه على هذه الرسالة. وال أنسى بتوجه شكرى إىل إخوتى أزواجى 
وأوالدي الذين ساعدوين مبشورهتم ودعائهم حىت مت هذا األمر. وال أنسى زمالئي وأصدقائي الذين 

 ،ع اجملال ذكرهم بأمسائهمساعدوين ىف هذه الدراسة وال يس

ريا وجزاكم اهلل خ ،وأخريا أشكر كل من ساهم ىف إمتام هذه الرسالة والدراسة بكل طريقة أو وسيلة
 اجلزاء.

 
 
 
 



 ط
 

 اهداء
 

 أهدي هذا البحث إىل والدي الكرميني.

 والدي/ داودمامل حسني

 ووالدتى/ عائشة صاحل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ي
 

 ملخص البحث

 راسة قضية من القضايا الفقهية املهمة تتمثل يف تأصيل وبيان دور الوقف يفيتناول هذا البحث د
 شكلة البحثم حل مشكلة ضحايا االعتداء دراسة تطبيقية على واقع والية يويب النيجريية. وتكمن

يف دراسة األوضاع املأساوية اليت يعيشها جمتمع والية يوىي النيجريية بعد االعتداء احلاصل من قبل 
 ،ة اليت تدعى )مجاعة أهل السنة للدعوة واجلهاد( املعروفة بـ)بوكو حرام( ىف شرق مشال نيجرييااجلماع

من تدمري كامل للبىن التحتية ويتم األطفال وترميل النساء وتفاقم األوضاع املعيشية وغري ذلك، 
؟ ما هإلجياد حلول مناسبة عن طريق الوقف. فما مفهوم الوقف يف الفقه اإلسالمي؟ وما أحكام

 يف فقهاءال آراء نيجرييا؟ وما هي - يويب والية يف االعتداء ضحايا مشكلة حل يف دور الوقف
 الوقف متوضيح مفهو  إىل: يهدف البحث؟. كما  من الوقف املتضررين املسلمني غري استفادة

 ضحايا مشكلة وحل الوضع حتسني ىف اإلسالمي، وبيان دور الوقف الفقه ىف وبيان أحكامه
 من املسلمني ريغ حكم استفادة ىف املعاصرين والعلماء الفقهاء يويب، وإبراز آراء والية يف داءاالعت

. التحليليو  اإلستقرائيلتارخيي و ا :المنهجولقد سلك الباحث يف هذه الدراسة:  .اإلسالمي الوقف
له  الوقفأن  .واإلمجاع والسنة بالكتاب مشروع الوقف اليت توصل إليها الباحث: أنالنتائج ومن 
 أموال استخدام يتمثل يف حياهتم وحتسني يوىب والية يف اإلعتداء ضحايا مشكلة حل يف مهم دور

 املصانع اءوكذلك إنش .وغريها واملستشفيات واملساجد واملدارس املساكن بناء يف وعوائده الوقف
درين على ااالعتداء )الق ضحايا لتوظيف العمل فرص إجياد بقصد االستثمار وشركات واملتاجر

 ألن العمل، نع العاجزين للمتضررين واملعاشات الشهرية واملكافآت املرتبات الكسب(. وتقدمي
 حصل فإن ،فيهم زايدةاملت الرغبة وتلبية اجملتمع مشكلة حل ىف ودوره وطبيعته الوقف وظيفة من هذا
 .الضحايا هؤالء دعم ىف العظيمة وظيفة الوقف أدى فقد هذا
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ABSTRACT 
 

This research examines the important doctrinal issues are and indicate the role of Waqf in 

solving the problem of boko haram victims applied study on the reality of Yobe State of Nigeria. 

The study based on knowing the situation faced by this victim of the circumstances and 

providing subsequent solution to it، in yobe state Nigeria which caused by (Ahlu Sunnah for 

Preaching and Jihad)، known as (Boko Haram) in the east of northern Nigeria. We have witness 

the total destruction of the infrastructure that made children orphans and women widows and 

aggravations living and so on، to find appropriate solutions through the endowment. What is 

the concept of Waqf in Islamic jurisprudence، and its provisions? What is the role of Waqf in 

solving the problem of boko haram victims in Yobe state - Nigeria? What are the views of 

scholars in benefit of non-Muslims affected by the circumstances? The research also aims to: 

clarify the concept of waqaf and its statement provisions in Islamic jurisprudence، and indicate 

the role of waqaf in improving the situation of boko haram victims in Yobe State، and to 

highlight the views of contemporary jurists and scholars towards the benefit of non-Muslims 

from the Islamic Waqf. The researcher in this study followed historical، inductive and analytical 

method. Among the findings of this research study: The endowment project is legalized by the 

glorious Qur'an، Sunnah and the consensus of jurist. The endowment has an important and vital 

role in solving the problem of boko haram victims in Yobe State and improve their lives is the 

use of endowment funds and revenues in the construction of housing، schools، mosques، 

hospitals and others. As well as the establishment of factories، shops and investment firms with 

a view for creating employment and job opportunities for employing of boko haram victims 

(who are able to gain). And provide monthly salaries، bonuses and pensions for those affected 

are unable to work، because this is the function of waqaf، its nature and its role in solving the 

problem of community and meet the growing desire in them، it happened this has resulted in 

cessation great job in supporting these boko haram victims. 
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 المقدمة: 

مالنا من يهده اهلل سيئات أع إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن
مدا وأشهد أن حم  ،وحده ال شريك له أشهد أن ال إله إال اهلل ،فال مضل له ومن يضلل فال هادي له

 . ه صلى اهلل عليه وسلمرسولعبده و 

 :أما بعد

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ   قال اهلل تبارك وتعاىل: "

ومن هذا املنطلق  (1)  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ
 ،ولكى ال تبقى األموال دولة بني األغنياء شرع الوقف واحلبس ،وبغية جناة الفقراء من الفقر واحلرمان

ة ووضعت هلا الضوابط والقواعد. فالوقف أحد الطرق القومي ،ورغب ىف الصدقات والباقيات الصاحلات
واجملتمع من ناحية املالية واإلقتصادية وحياة اإلجتماعية ووسيلة أيضا اجلسيمة إلصالح مشكلة الفرد 

 ملساعدة احملتاجني وتوسيع مشاريع اخلري واملرافق العامة.

ولقد حث الشارع احلكيم على القيام باألحباس واألوقاف وهي عبارة عن ما خيرج من صاحبه 
صدقة  ،ت اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثقال عليه الصالة والسالم: " إذا ما ،وجيعل ىف سبيل اهلل

ومن مقاصد الوقف اإلسالمى هو إغاثة امللهوف  (2)جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعوا له".
ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    قال اهلل تبارك وتعاىل:"  ،وإعانة احملتاج من سائر اخللق

فهذا املقصد يشمل  (4)".  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹيضا: " وقال أ (3)".ھ  ے    ے  ۓ  
 اإلحسان إىل املسلم احملتاج وغريه ويشمل الصغري والكبري والذكر واألنثى والقريب والبعيد.

وعلى هذا املنطلق إذا نظرنا إىل حال ضحايا اإلعتداء من قبل أهل السنة للدعوة واجلهاد املسمى بـ 
نعرف  م2015- 2009اليت وقعت من  ،رق نيجرييا وخصوصا ىف والية يوىب)بوكو حرام( ىف مشال ش

                                                           

 267سورة البقرة، اآلية: ( 1)
  وقال: صحيح. ،(1631) رقم ،كتاب الوصية  ،صحيح مسلمىف  ،مسلمأخرجه  (2)
 195 :اآلية ،البقرةسورة (3)
 8اآلية :  ،سورة اإلنسان( 3)
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م وآالف من سكاهنا هدم بيوهتحيث أن مئات  ،أهنم حباجة  إىل الوقف اإلسالمي ىف حل مشكلتهم
 ،موبعض األبناء ذبح آباءهم أمامه ،وفقد كثري منهم حمنتهم ،واألماكن العامة مثل األسواق واملدارس

فصار هؤالء اآلن يعيشون ىف املخيمات والشوارع ال مأوى  ،هتم قهرا وأحرق بيوهتموبعضهم أخذ أمها
ه فكأهنم يعيشون ىف الغابة. فإذا ترك هؤالء الناس يعيشوا ىف مثل هذ ،هلم وال طعام هلم وال مدرسة هلم

تقرار ىف إلسفيؤدى إىل عدم األمن وا ،األوداج يؤدى إىل فساد كبري ىف هذه الوالية الىت يعيشون فيها
ء وحىت بعضهم مييلون أيضا إىل هؤال ،ويؤدى إىل السرقة والنهب واإلختالس ،حياة الناس وأمواهلم

إىل  فعدم إعانة هؤالء احملتاجني ىف والية يوىب شرق مشال نيجرييا يؤدى ،اجلماعة الىت دمرت هلم حياهتم
 فساد أكثر فأكثر.

تاجني ىف شرق مشال نيجرييا من قبل هذه هذا البحث يسعى إىل إغاثة حياة هؤالء احمل    
اجلماعة ) بوكو حرام( وإجياد احللول ملشكالهتم من خالل الوقف اإلسالمى املؤقت واملؤبد الدائم. 
وقداستعان الباحث يف عمله هذا مبقابالت مع اجلهاة املعينة بتقدمي املعاونات هلؤالء الالجئني من 

 ة.احلكومية واملنظمات الداخلية واخلارجي

 مشكلة البحث

 – والية يوىبضــــــــــــــحايا اإلعتداء  وجود احلل الناجح ملا تعانيهتتمحور مشــــــــــــــكلة هذا البحث حول 
لعامة من لتعطل املصــــــــاحل ا ،ىف معاناة ورعب من األوضــــــــاع املتأزمنة من قبل بوكو حرام نيجرييا، ألهنم

ة اإلجتماعية ســاد بأضــرابه ىف احلياتدمري األســواق واملدارس وجتمد اجملالس واملعاهد العلمية وانتشــار الف
 ،فإذا مل يتحمل مســــؤلية يتامى الذين ذبح آبائهم ظلما وعدوانا ،واألخالقية واإلقتصــــادية والســــياســــية

وأمهاهتم صــــــاروا أرامل بال مأوى وال مؤنة فيؤدى إىل فســــــاد كبري ىف جمتمع  ،ودمرت بيوهتم وأســــــواقهم
ا أدى إىل وضـــــع مم إىل حبث وجهد كبري ىف إجياد احللول هلم.فيحتاج ذالك  ،والية يوىب مما تعانيه اآلن

 هذه األسئلة:

 

 :أسئلة البحث

 الوقف وأحكامه ىف الفقه اإلسالمي؟مفهوم ما  -1
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 ما طبيعة الوقف والتكافل اإلجتماعي وما العالقة بينهما من خالل ضحايا بوكو حرام؟ -2
 بـبوكو حرام يف نيجرييا؟ماعة أهل السنة للدعوة واجلهاد، املعروفة جب املقصود ما  -3
قف ن الو م غري املســلمني املتضــررين ما آراء الفقهاء واملعلماء املعاصــرين يف حكم اســتفادة  -4

 ؟اإلسالمي

 أهداف البحث

 ويهدف البحث إىل بيان ما يأيت:

 مفهوم الوقف وأحكامه ىف الفقه اإلسالمي.  -1
 والتكافل اإلجتماعي والعالقة بينهما. ،طبيعة الوقف   -2
 جبماعة أهل السنة للدعوة اجلهاد )بوكو حرام( يف نيجرييا صودقامل  -3
 براز آراء الفقهاء والعلماء املعاصرين ىف استفادة غري املسلمني من الوقف اإلسالمي.إ  -4

 مصطلحات البحث

 : احلبس الوقف -
 حرب بوكو حرام.واملصابني يف : املتضررين  اإلعتداءضحايا  -
- BH    :) Boko Haramبوكو حرام( . 
- DTR  :) Damaturuنيجرييا. – عاصمة والية يوىب ،)دماتروا 
- YB  : Yobe .وهي إحدى واليات مجهورية الفيدرالية النيجريية. تعىن والية يوىب 
- SERA  :Self Emergency Relief Agency (الوكالة اخلاصة .)لإلغاثة يف حاالت الطوارئ 

SEMA   -      :State Emergency Management Agency (لإلدارة واإلغاثة يف  الوكالة احمللية
 حاالت الطوارئ(.

- NEMA  :National Emergency Management Agency  الوكــالــة الوطنيــة لإلدارة واإلغــاثــة يف(
 حاالت الطوارئ(.

- IDP   :Camp Internal Displaced Persons  ()خميمات الالجئني 
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- MORA  :Ministry Of Religious Affairs Damaturu  دماتروا ،ارة الشــئون الدينية)وز، 
   نيجرييا(. –والية يوىب 

- RACI  : Relief Agency Committee on Insurgency  اللجنة املشــةكة لإلغاثة والرعاية(
 ىف حاالت التمرد(.

حملها  شــــري ىفأشــــرح و أوبعض مصــــطلحات كامساء حكومات احمللية لوالية يوىب وأماكن أخرى 
 حىت يتضح الفكرة للقارئ.

  همية البحثأ

اعة )بوكو من  ِقبل مجضــــــحايا اإلعتداء  يف إجياد احلل الناجح لتحســــــني حياةالبحث  تظهر أمهية هذا
والية حكومة حث البســـــــــاعد يوكذلك  ،د واجملتمعافر وقعت على األ والية يويب النيجريية الىتحرام( يف 

ي اهلل عنه روى أبا هريرة رضــ وقد ،بكل ســهولة هاضــحاياالوقوف على احلل الناجح ملشــكلة اليويب ىف 
رســــول اهلل صــــلى اهلل عليه وســــلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ، نفس اهلل عنه   قال: قال

كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر، يسر اهلل عليه يف الدنيا واآلخرة ، ومن سة مسلما 
احلرب  ا. وهذ(1)..."بد ، ما كان العبد يف عون أخيه ، ســــــــةه اهلل يف الدنيا واآلخرة ، واهلل يف عون الع

ىت ح ،وأســــــــــــــواقهم ومدارســــــــــــــهم ،ىل هدم بيوت كثري من الناسوإ ،اىل فقد حياة كثري من الناس ىأد
صـــــور فت واألطفال يتامى واألزواج أرامل. ،فصـــــار الذى عنده بيت ال مأوى له وال مســـــكن ،املســـــاجد

فر وهرب   ،مل هلموال ع ،لناس املتضـــــــررين الالجئني المؤنة هلماجملتمع الىت تعيش فيهم عدد كبري من ا
! فريى الباحث أهنا تعد مشـــــــكلة حتتاج إىل احلل الســـــــريع، منهم ألجل اخلوف وعدم اإلســـــــتقرار كثري

ويعترب الوقف من أفضـــــل احللول وأجنحها حلل هذه املشـــــكلة، فلذلك يرى الباحث أمهية تثقيف الناس 
 هبذا احلل اإلسالمي.

 :اسات السابقةالدر 

تتبع الباحث عدة كتب متعلقة هبذا املوضـــــــوع، إال  أنه ال ميكن ســـــــرد بعضـــــــها كدراســـــــة ســـــــابقة هلذا 
البحث، حيث حتدثت عن جانب واحد فقط ككتب الوقف يف الفقه اإلســـالمي أو كتب التاريخ اليت 

                                                           

  ،2799رقم:  ،3ط ،الجامع الصحيح ،البخاري (1)
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هي  و حث بحتدثت عن مجاعة )بوكو حرام(، إال أن الباحث حصــل على بعض الكتب ذات الصــلة بال
 كاآليت:

 بعنوان: علي بكر الدراسة األولى: دراسة

 التأثيرات الداخلية واإلقليمية ،وكو حرام" والخالفة اإلسالميةب

ية فصــــــلية مجلة ثقاف "قراءات افريقيةنشــــــــر يف " ،باحث ىف شــــــــئون احلركات اإلســــــــالميةحبث علمي حمكمة ل
 .2014/ ديسمرب/ 3 محكمة متخصصة في شؤن القارة اإلفريقية

بوكو حرام  ركةح: يتمثل وجه االتفاق بني البحثني من حيث الدراســـــــــة عن وجه االتفاق بين البحثين
 .هدفهمو  ،بشكل عام

اكــل يهـدف إىل إجيـاد احللول للمشـــــــــــــــويتميز هـذا البحـث حيـث إنـه  : وجه االختالف بين البحثين
 الذى أصدرهتا هذه اجلماعة ىف والية يوىب بشكل خاص.

 بعنوان: د. صبري محمد خليل  الدراسة الثانية:

 تها وأصولها الفكرية والمواقف المتعددة منهاأجماعة بوكو حرام: نش

 يانبتضــمن  هذا البحث الو  .2011/ ســبتمرب/ 19،أســتاذ الفلســفة جبامعة خرطوم حبث علمي كتبه
 :اآلتى عن

 .أصوهلا الفكرية،نشأة بوكو حرام -
 .للمجتمعات الغربيةتقييم منهجي: املوقف من اإلسهامات العلمية  -
 التطرف التديين)الغلو( وأسباب ظهوره ىف اجملتمعات املسلمة. -

وكو حرام ب : يتمثل وجه االتفاق بني البحثني من حيث الدراســـــــــة عن حركةوجه االتفاق بين البحثين
 .نشأة وأصوهلا الفكرية ومنهجها
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لمشـــــــــــــــاكــل جيـاد احللول ل:  ويتميز هـذا البحـث حيـث إنـه يهـدف إىل إوجه االختالف بين البحثين
مع تفصــــــــــــــيل أحكام الوقف يف الفقه  الذى أصـــــــــــــــدرهتا هذه اجلماعة ىف والية يوىب بشــــــــــــــكل خاص

 .اإلسالمي

  الدراسة الثالثة:   

 2006"الوقف ودوره فى التنمية اإلجتماعية " 

 منها:  ،الل عناصر عدةخبراز دور الوقف ىف اجملتمع من إىل إالدراسة هذه هدفت  

 ودوره ىف التعارف بني الشعوب. ،ىف تنمية األخالق وشيوع الرمحةدور الوقف  -
 وكذالك دور الوقف ىف تقوية اجملتمع من خالل اسهامه اإلقتصادى والةبوي والصحي والدعوي. -
براز دور الوقف ىف تنمية اإلجتماعية من خالل تعرضها السهام إىل إوكما هدفت الدراسة  -

حتقيق  ودور الرعاية اإلجتماعية والوقف ىف ،كافل اإلجتماعىالوقف ىف العدالة اإلجتماعية والت
 األعباء اإلجتماعية وتوفري اإلستقرار اإلقتصادى واإلجتماعى.هذه التنمية والتخفيف من 

ي : يتمثل وجه االتفاق بني البحثني من حيث الدراســة عن الوقف اإلســالموجه االتفاق بين البحثين
 .ودوره يف حل املشاكل االجتماعية

ة :  ويتميز هذا البحث حيث إنه يهدف إىل تطبيق الوقف كحل ملشكلوجه االختالف بين البحثين
 ضحايا االعتداء.
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 د. سلوى بنت محمد المحمادى  الدراسة الرابعة

 دور الوقف فى تحقيق التكافل اإلجتماعي

ىف البيئة اإلسالمية.  اطبيعة الوقف والتكافل اإلجتماعي والعالقة بينهمعن بحث ىف بيان هذا اليتضمن 
 .برز فيها دور الوقف ىف حتقيق التكافل اإلجتماعي. مث بني فيها اآلثار الوقفية على التكافل اإلجتماعىأو 

أما حبثى فهدف إىل إجياد احلل ملشكلة ضحايا االعتداء ىف مشال نيجرييا عن طريق الوقف ودوره ىف 
 ذالك. 

با ما الدراسات الىت ذكرهتا غالهو أن  :وهذا البحث االتى ذكرته الفرق بين الدراسات السابقة
شكل عن الوقف والتكافل اإلجتماعى ب بيانىل الإبوكو حرام  أو  العام حول حركةىل الكالم إهتدف إما 

ه ىف حل مشكلة ضحايا ودور ىل الكالم حول الوقف إهدف فهو يهذا البحث أماعام أو خاص. 
حادثة مستجدة مجع بني الوقف و  البحث. فىف مشال نيجرييا وىبوهي والية ي ،مبنطقة معينة اإلعتداء

 قضية ضحايا حرب بوكو حرام بشكل خاص. وهي ،معينة

 البحث: منهج 

 -:التحليليو  نهج اإلستقرائيامل من البحث يتكون هذا

املنهج اإلســـــــــــتقرائي: وذلك يف الفصـــــــــــل التمهيدي والفصـــــــــــل األول حيث يقوم الباحث   -1
والفقه ليســـــــــتخرج ويلخص فيها أهم ما ورد عن والية يوىب وحركة  باســـــــــتقراء كتب التاريخ

 بوكو حرام وأحكام الوقف يف الفقه اإلسالمي.
يل : وذلك يف الفصـــــــــــل الثاين حيث يقوم الباحث بتحلنهج الوصـــــــــــفيوامل التحليلياملنهج  -2

 ا.نيجرييا. وإجياد احللول املناسبة هل –وتوصيف حالة ضحايا احلرب يف والية يوىب 

 طريقة اختيار العينة(. -عينة البحث -حدود البحث -) جمتمع البحث اءات البحثإجر 

 ةتطبيقي دراسة اإلعتداء ضحايا مشكلة حل في الوقف دورملا كان موضوع هذا البحث هو: 
 .النيجيرية يوبي والية على
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لى ع فســوف يركز البحث على حاالت اإلعتداء الصــادرة من قبل جامعة بوكو حرام، وتطبيقات ذلك
 .ىف شرق مشال نيجريياوالية يوىب 

 حدود البحث

رين( من قبل )املتضر  عتداءىف حتسني حياة ضحايا اإل دورهفهذا البحث يدور حول الوقف اإلسالمي و 
ية يوىب عتداء مل يكن على والالنيجريية. مع أن اإل اليت قامت ضـــــد الفرد واجملتمع واحلكومة BHحرب 

 غرافيا.ج ىف شرق مشال نيجرييا اليت تقع والية يوىبب فحسب بل إن الباحث حيدد حبثه

 أدوات البحث

 والية ىعل تطبيقية دراسة عتداءاإل ضحايا مشكلة حل في الوقف دورموضوع هذا البحث هو: 
 النيجيرية. يوبي

 .اإلسالمي الفقه ىف وسوف يقوم الباحث بتوضيح مفهوم الوقف .1
 .ةالنيجريي يوىب والية االعتداء بضحايا نهمابي والعالقة اإلجتماعي التكافل لةكيز علىا .2
 .يويب يةوال يف عتداءاإل ضحايا مشكلة وحل الوضع حتسني ىف الوقف شرح وتوضيح دور .3
إجراء مقابالت مع اجلهات املعينة حبماية الالجئني من احلكومة واملنظمات الداخلية  .4

 واخلارجية.
 .ياإلسالم الوقف من غرياملسلمني استفادة ىف املعاصرين والعلماء الفقهاء آراء إبراز .5
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 تاريخ والية يوبى وحركة بوكو حرام الفصل التمهيدي:
 نيجيريا -يوبىالمبحث األول: تاريخ والية 

 (1)الىت أنشأت ىف زمن رئيس جنرل إبراهيم بابا جدا ،يويب إحدى واليات نيجرييا تقع ىف مشاهلا
General Ibrahim Babangida، ومنحوتة 1991أغسطس  27 حيز الوجود يف ىلإيويب  ت واليةجاء .

ألن والية  ،برنو من والية واخلروج من والية بورنو القدمية من قبل اإلدارة باباجنيدا. مت إنشاء والية يويب
 امن أكرب واليات نيجرييا من حيث مساحة األرض، وبالتايل كان يعترب كبري  ةواحد تبورنو القدمية كان

ية ذات مغزى. ساهم اخلصومات العرقية يف والية بورنو القدمية أيضا إىل جدا إلدارة سهلة والتنم
، وجيغاوا. بوتشي، بورنو، غوميب ا مثلواليات نيجرييبحدود  والية يويب هلا ،حدودها جغرافيا(2)قرار.

وحتدها منطقة ديفا ومنطقة زندر إىل الشمال يف مجهورية نيجر. ألن الدولة تكمن أساسا يف حزام 
ا اجلافة، وظروف حارة وجافة ملعظم السنة، إال يف اجلزء اجلنويب من الوالية اليت لديها مناخ أكثر السافان
 ،دماترو ،بدى ،برسارى وهي: ،( مناطق احلكم احمللي17سبعة عشر )من تتكون والية يويب و .اعتداال

 ،رموات ،مبتسك ،انغروا ،ننغريى ،ماشنا ،كارسوا  ،جاكوسكو ،فيك ،فوىن ،غالين ،غيدم ،غجبا
ورواسب املعدنية  غنية باالمساك هي ،والية يوىب من الواليات االقتصاديةوتعترب  يوسفارى. ،يونوسارى 

 ، والكاولني، والكوارتز. وتشمل املنتجات الزراعية الدولة: الصمغ العريبىف حكومة احمللية فوين جبس
 ون واحدا من أكرب أسواق املاشية يفوالفول السوداين والفول والقطن. ويقال إن الدولة أيضا أن يك

  هي كانوري،موعة العرقية الرئيسية اليت تعيش يف والية يويبمن ناحية جم بوتسكم، غرب أفريقيا تقع ىف
، ده، بkare-kare ،Bolewa كاري-، كاريNgizim يف حني تشمل اجلماعات العرقية األخرى ،وفوالين
 كاهنا مسلمون.وأغلبية س .براو وشوا، ، Ngamoانغاموهوسا، 

                                                           

هو جيش النيجريي  ،النيجريي -ىف منا عاصمة والية نيجا  1941أغسطس  17ولد  ،جنرل إبراهيم بدماسي بابنجدا (1)
 .1993-1985كان رئيس النيجرييا حتت ظل احلكم العسكري من   ،املتقاعد

(2) History of Yobe state   Adeyemi A., (2011). 
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 المفهوم العام لحركة بوكو حرام المبحث الثاني:
وهو اإلسم الذى  ،سم احلقيقي جلماعة بوكو حرام هو " مجاعة أهل السنة للدعوة واجلهاد "اال   

وخاصة  ،إال أن الناس أطلقوا عليهم اسم " مجاعة بوكو حرام " ،يرددونه وال يرضون هلم إسم غري هذا
 سهم.ويفضلون التسمية الىت إختاروها ألنف ،التسمية قد شجبها أعضاء هذه احلركةوهذه  ،اإلعالميون

ا مركبة تركيبا مزجيا من لغيت اهلوس ،هي كلمة هوساوية ،وأما مفهوم " بوكو حرام " املشاعة  
واللغة العربية. فكلمة  "بوكو" هوسا أما كلمة "حرام" فهي عربية. وقد كان اهلوساويون يستعملون كلمة 

عىن: نظام أصبح امل ،وإذا أضيفت إليها كلمة "حرام" ،" بوكو " ويعنون هبا " نظام التعليم الغريب "
وعلى  ،رفيةوليس وفق الةمجة احل ،وباألحرى أن تفسر الكلمة مبحتواها الدالىل ،التعليم الغريب حرام

د استشهر هذه حرام ". ولق ذالك ميكن أن تكون الةمجة هي " اتباع النظام الةبوي على السياق الغريب
اجلماعة أيضا بـ " يوسفيني " نسبة إىل اسم زعيم هذه احلركة حممد يوسف. ولكن خري من يقوم ببيان 

رمي سئل مرة ىف والية يوىب بعد إلقائه احملاضرة عن مقصوده ومفهومه بتح ،مفهوم هذه احلركة هو زعيمها
هذا: املناهج  ويشمل ،ملدارس الىت أسسها املنصرونفأجاب بقوله: " يعنون بذالك الدراسة ىف ا ،بوكو

الدراسية املقررة منذ اإلبتدائية مرورا بالثانوية واملعاهد إىل اخلدمة الوطنية حىت العمل على نظام الغريب 
 (1)حرام".

يونري  29عام  girgirولد ىف قرية غرغر  ،حممد يوسف هو زعيم حركة بوكو حرام ويعترب     
ىف منتصف  و  .(2)حاليا من والية يوىب مشال نيجرييا jakuskoاحمللية جاكسكو  حتت حكومة 1970

وقد اكتسبت  ،(3) الثمانيات ظهرت حركة " اإلخوان املسلمني على املسرح العلىن بزعامة إبراهيم الزكزكى
ثارة وإ ،وقد انتظم حممد يوسف ىف هذه احلركة املعرفة باعتمادها أسلوب احلماسة ،حركته شبابا ثريين

 العواطف ضد الدولة باسم الدين.

ق وحممد يوسف كبعض الشباب املتحمس مل يلتح ،وكان اهتداؤه إىل مجاعة أهل السنة واجلماعة متأخرا
 وإمنا التحق بالفصول الليلية حملو األمية بكلية الكامنى للدراسات اإلسالمية اليت ىف ،بالدراسة النظامية

                                                           

 .13ص  ،جملة الثقافية ،قراءات افريقيا  (1)
(2) , West african militancy and violence, page 74, cambridge. Carl L.(2014) 

ىف مدينة زاريا والية   ،ه1372شعبان  15/ 1953مايو  5ولد  ،إبراهيم يعقوب الزكزكي زعيم الشيعة النيجريي ،الزكزكي (3)
 كادونا النيجرييا.
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ته فيها سنة  وكانت مدة دراس ،لكنه انفصل عنها بعد الفةة الثانيةو  ،ميدغوري والية برنو النيجرييا
بعض رموز  وقد حضر دروس ،إال أنه أتقن القرآن إتقانا ىف املدرسة القرآنية الىت يتوالها والده ،كاملة

اش حياته ع وبعد اإلهتداء إىل العلم عكف على الكتب الدينية باجتهاد شخصي. ،السنة ىف نيجرييا
قتل زعيم حركة بوكو حرام حممد يوسف على يد شرطة ( 1)أربعة نسوة وإثنا عشرة ولدا. الزوجية مع

 (2).2009يوليو  31النيجريي قبل مت القبض عليه عام 

مجاعة أهل السنة للدعوة واجلهاد من احلركات املعاصرة الىت ترى أن تطبيق الشريعة ال حيصل و 
ىت رمسها وتوجه احلركة الفعلى واملنهجية ال ،وردع معاونيها ،ةإال بالسالح واملواجهة إلزالة احلكومة الظامل

ملناهج نستطيع اكتتاه احملتوى احلقيقى للحركة ىف دراسة متأنية ملبادئها واو  مرجعيتها يدالن على ذالك.
 ،حلركةأعىن األستاذ حممد يوسف لتحقيق اهلدف وتفعييل ا ،الىت اختطها أبرز قياداهتا وعقلها املدبر

فإن له  ،على صفحات يوتيوب (3)ما يؤخذ من البينات الىت صدرها قائدها أبوبكر شيكووكذالك 
وللحركة كتابات خاصة حبث فيها الكتاب منهم هذه  دالالت ذات قيمة ىف حتليل إجتاه اجلماعة.

جاء  وهناك كتاب آخر بعنوان " ،مثل كتاب " هذه عقيدتنا ومنهج دعوتنا" ملؤسس احلركة ،املسائل
 ،لكتيباتوغري ذالك من ا ،ومسى نفسه " عالء الدين الربناوي " ،أخفى مؤلفه امسه احلقيقي ،احلق "

لى اإلنةنت. وفيما حىت ع ،بثوها ىف أشرطة وسيديهات ،وحماضرات توعوية كثرية ،وقاموا خبطب منربية
 ،ركة وكتبهمحلهذه املبادئ واملناهج استخلصتها من أشرطة قيادات ا يأتى نستعرض أبرز مبادئ احلركة:

 وليس حمرة من قبلهم:

 ،وحرمة الدميقراطية ملضادهتا اإلسالم مجلة وتفصيال ،إثبات احلاكمية هلل تعاىل وحده -1
رى على إلمياهنم بنظام جي ،والسياسيون املنتخبون عن طريق الدميقراطية كلهم كفار

قد قول وين ،(4)"ألن احلكم بالقانون الوضعي كفر بواح" ،الطرف النقيض لإلسالم

                                                           

(1)   Joseph W. (2009), Nigerian sect head dies in custody, BBC News, Uk. 

(2)  Col. Ahanotu B. (2009), Nigeria row over militant killing, BBC News,Uk.. 

ىف  ورئيسها بعد مقتل زعيم احلركة حممدد يوسف. اختلف ،نائب زعيم حركة بوكو حرام ،أبوبكر شيكو ،دار التوحيد ،شيكو (3)
وقيل  1965عام  ،وزعم بنفسه أنه ولد ىف قرية شيكو حتت حكومة احمللية ترموا والية يويب ،عام والدته وقتله. قيل ولد ىف نيجر

1975.  

 . 119-112ص  ،ه2،1430، طمكتبة الغرباء ،حممد يوسف أبو يوسف امليدغورى: هذه عقيدتنا منهج دعوتنا (4)
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هنا من ال شك أ ،حىت ولو كان احلاكم كافرا جتب طاعته ،القائلني: " الجيوز اخلروج
دري وهو ما رواه أبو سعيد اخل ،واستدل حبديث لتقوية رأيه ،مجلة عقائد املرجئة .."

كان من خطبته ف ،رضي اهلل عنه قال: قام فينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خطيبا
يقولون ما  ،فيليكم عمال من بعدى ،أوشك ان أدعى فأجيب أن قال: " أال إىن

 يليكم عمال مث ،فتلبثون كذالك دهرا ،وطاعة أولئك طاعة،ويعملون مبا يعرفون ،يعلمون
وشد  ،ووازرهم ،فمن ناصحهم ،ويعملون ماال يعرفون ،من بعدهم يقولون ماال يعلمون

 ،ايلوهم بأعمالكموز  ،خالطوهم بأجسادكم ،فأولئك قد هلكوا ،على أعضادهم
 .(1)وعلى املسئ بأنه مسيء ،واشهدوا على احملسن بأنه حمسن

-دليل ذالكو  ،وهبذه القناعة يتحركون ،ويعتقد أعضاء احلركة أهنم " الفرقة الناجية  " -2
 أهنم حييون روح اجلهاد ىف مسلمي نيجرييا.-ىف نظرهم

 :(2)منها ،لعدة أسباب ،معةحترمي التعلم ىف املدارس النظامية من اإلبتدائية اىل اجلا -3
أن املسيحيني املنصرين واملستعمرين هم الذي أسسوا هذه املدارس منذ البدء لتخدم غايتهم ىف  -

ومل يزل  ،وقد كان نظام التعليم تابعا لإلسالم ىف بالدنا قبل جميئ املنصرين ،تنصري األمة املسلمة
م على كل فكرسوا أنظمته ،بالدمستقيما على اجلادة حىت تغلب املستعمرون على جنبات ال

 ،وأفرزوا املناهج ،د خططوهق ،الرتباطه الوثيق وتأثريه ىف احلياة ،وألمهية نظام التعليم ،مرافق احلياة
 أو العميل هلم. ،وفق ما حيول املسلم رويدا رويدا إىل الكافر

عاىل يقول: " ت واهلل ،انتشار اإلختالط املمزوج بالتربج ىف الفصول والقاعات وساحات املدارس -
واقتضى هذا انتشار الفواحش والرذائل   ،(3)وقرن ىف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل"

 كالزنا والسحاق واللواط.
 ،نسانحنو نظرية دارون ىف تطور خلق اإل ،تعلم بعض املواد واألفكار والنظريات املضادة للدين -

 .(4)ا "لقكم من تراب مث إذا أنتم بشر تنتشرو والىت ختالف قول اهلل تعاىل: " ومن آياته أن خ

                                                           

 . 457رقم  ، 1/819  ،صحيحةالسلسلة اآلحاديث ال ىف ،ذكره الشيخ األلباين (1)
 . 99-82ص ،ه2،1430ط ،مكتبة الغرباء ،أبو يوسف امليدغورى: هذه عقيدتنا منهج دعوتنا ،حممد يوسف (2)
  33:اآلية ،سورة األحزاب (3)
  20:اآلية ،سورة الروم (4)
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ا ونظرية الذرة بأهنا الميكن خلقه ،واعتقاد بعضهم وقوف الشمس ودوران األرض حول الشمس
ويبقى وجه ربك ذو اجلالل  26وال افنائها ختالف قول اهلل تعاىل: " كل من عليها فان

ٴۇ  ۋ  ۋ  چ تعاىل:  وأن للنطفة روحا متحركة خيالف قول اهلل ،(1)" 27واإلكرام

وأن املطر يعود  ،(2)" چۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  
ه من يقول: " املطر مثال حنن كمسلمني نعتقد أن ،مث ينزل ىف الربيع ،إىل السماء ىف الصيف

ٻ    ٱ  ٻ  ٻچ  ختالف هذه النظرية قول اهلل تعاىل: ،وليس من صنع الشمس" ،عند اهلل

ۈئ  ۈئ   ېئ     ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  چ  وقوله تعاىل: ،(3)" چڀ   ڀ   ٺ  ٺ    ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ

ی     ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  مت     ىت  يت      جث  

 .(4)" چمث  ىث  يثحج  مج  جح  مح   جخ  حخ  مخ   

إن نظام  قائال:وكان حممد يوسف سوغ موقفه وموقف حركته عدة مرات من تعلم العلوم العصرية    
و يوسف بأن كما ال يؤمن أب  ،واألمثلة على ذالك كثرية ،التعليم الغريب يتعارض مع التعاليم اإلسالم

 األرض كروية.

ند سواء ىف الشرطة واجل ،رفضت احلركة العمل حتت احلكومات الدميقراطية احلالية -4
 ،رلقة لنظامها الكافألن ذالك من مجلة الطاعة املط ،وسائر الوظائف الديوانية ،واألمن

ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  واهلل تعاىل يقول: "

وبعد أن ذكر حممد يوسف مجلة من األحاديث  ،(5)"  چۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  
قال: فمجموع هذه األحاديث تدل داللة قطعية على أن العمل ال جيوز حتت احلكومة 

                                                           

 . 26،27:ةاآلي ،سورة الرمحن (1)
  28:اآلية ،سورة البقرة (2)
  18:اآلية ،سورة املؤمنون (3)
  43:اآلية ،سورة النور (4)
  113:اآلية ،هودسورة  (5)
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 جيوز عمل وكذالك ال ،إمنا حتكم بالقوانني الشيطانية ،الىت ال حتكم  بالكتاب والسنة
 .(1)الشرطة واجلندية حتتها من باب أوىل"

ن حاكم ولك ،م خضعت مجهورية نيجرييا للمرة الثالثة للنظام الدميقراطي1999وىف غضون 
لشريعة ىف ا وجد ىف دستور اجلمهورية النيجريية مسوغا إلعالن تطبيق (2)زنفرا احلاج أمحد ثاىن يرميابكورا

 ،فاستجابت بعض الواليات للدعوة ،ودعا سائر حكام الواليات الشمالية إىل ذالك ،م2001واليته 
المية فأعلنت حواىل اثنا عشرة والية تطبيق الشريعة اإلس ،بعد إحلاح شديد من قبل رعايا هذه الواليات

صفته اعة اإلخوان " فتمكن بالريب أن األستاذ حممد يوسف قد تأثر بانشقاق" مجو  ىف حدود ختومها.
ةب من " واق ،واستم ىف تعليمهم وتوجيههم ،أحد رموز اإلخوان من قيادة الفرقة الىت انشقت معه

بقي حينا من و  ،مث أصبح صدرا ىف والييت " يوىب " و " برنو " ،مجاعة إزالة البدعة وإقامة السنة " جدا
ت ديالت يراها تقدمية ىف جمال الدعوة حلد ملفوبدأت األفكاره تتطور ويدخل تع الدهر على ذالك.

ن كا  ،ويرجع ذالك كما قال زعيم احلركة حممد يوسف نفسه: أنه بعد انضمامه إىل مجاعة إزالة ،للنظر
وانتهى  ،فحصل تنازع ىف اإلدارة بني أصحابه وبني مجاعة إزالة ،دارهتاهناك ثالثة مساجد يتشاركون ىف إ

وهذه نقطة  (3)ه إىل أحد املساجد وتركوا املسجدين اآلخرين جلماعة إزالةالتنازع أخريا باحنياز طالب
البداية احلركة واستمر مع مجاعته حىت استقل بتأسيس حركة " مجاعة أهل السنة للدعوة واجلهاد " حواىل 

م صدر قرار من احلكومة الفيدرالية باستعمال القلنسوة الوقاية 2009وىف بداية سنة  م.2002عام 
وقد تزامن هذا مع حتايل قام به بعض السارقني الغتصاب أموال طائلة من والد حاكم  ،(Helmet)للرأس

 فاشتط احلاكم غضبا وأمر رجال بوليس بتنفيذ قرار القلنسوة الواقية ىف ،الوالية " برنو " على ما يقال
تلك املهمة بتشديد وقد نفذوا  ، Operation Flush Outأطراف والية برنو ومسى مهمتهم اخلاصة بــــ 

وىف هذه األثناء خرج بعض أتباع حممد يوسف حلفر قرب دون  تأذى منها شعب والية برنو. ،بالغ
عني للجنازة وملا خرج سائر املشي ،فاستقبلهم رجال املهمة اخلاصة بعنجهية واحتقار ،القلنسوة الواقية

                                                           

 . 116ص ،ه1430،ط الثانية ،مكتبة الغرباء ،منهج دعوتنا ،أبو يوسف امليدغورى: هذه عقيدتنا ،حممد يوسف (1)
حاليا هو عضو  ،النيجرييا–ىف أنكا والية زنفرا  1960يوليو  22ولد  ،ين يرميا بكوراهو احلاج أمحد رفاعي ثا ،يرميا بكورا (2)

 ،2000هو أول من قدم الشريعة اإلسالمية ىف واليته سنة  ،2007-1999جملس الشيوخ النيجريي. كان وايل والية زنفرا 
 هو عضو جملس الشيوخ إىل يومنا هذا.  2007وأتبعه اآلخرون. ومن 

 BBC Interview with Boko Harm Leaderلتساؤالت يب يب سي بعنوان:  أجوبته  (3)



15 
 

ر رجال عن جرح قرابة مثانية عشأسفر  ،فحصل إشتباك عنيف هناك ،شاهدوا الوضع املهني إلخواهنم
ضب حممد غ مما أدى اىل وفاة أربعة منهم. ،مل تقبلهم املستشفيات إال بعد عناء ،من عناصر احلركة

الذى مساه " الرسالة املفتوحة اىل رجال احلكومة  ،وألقى خطابه املشهورة ،يوسف من هذه العملية
أربعني يوما للبدء ىف إصالح العالقة بينها وبني  هدد فيه الدولة وحدد هلا  Open Letterالفيدرالية "

 ،وإال سيبدأ عملية جهاد على مدى أوسع ال يوقفه إال اهلل. فمضت األربعون يوما بأيام قالئل ،حركته
 غري أن القيادة قد أعدت فيما بدا للمحللني تنظيما واسةاجتية استعدادا خلوض ،ومل حترك احلركة ساكنا

 احلرب. 

وكانت حتركاهتم   ،احلركة أبان األزمة يةقبون صدور فتوى من قيادهتم تبيح هلم اإلنطالق ظل أعضاء    
 والية وهلذا حترك رجال الشرطة ىف ،وحماضراهتم وخطاباهتم ىف البلدان تتم عن اإلستعداد للمواجهة

حلكومة وهذه  اوتازمت العالقة بني ،فاندلعت الفتنة عندئذ ،بوشى وهامجوا جتمعا للحركة ىف مسجد هلم
 م.2009من يوليو  26ه املوافق ليوم األحد 1430اجلماعة ىف تلك الليلة من شهر شعبان من السنة 

 ،واستمر املواجهات ملدة مخسة أيام انتقلت عدواها إىل كربى واليات مشال نيجرييا: " ميدغرى "    
ا ىف رنو وحوصر الذين ثارو واقتحمت قوات األمن معاقل احلركة ىف بوشى و ب ،" بوشى " و " كانو "

وأدى كل ذالك إىل مقتل أكثر من سبعمائة شخص من بني رجال احلركة  ،" بــــ كانوWudilقرية ودل" 
واضطر أكثر من ثالثة آالف ومخسمائة من سكان املنطقة للنزوح  ،والشرطة واجلند وغريهم من الشعب

اقتحمت الشرطة واجلند املسجد الذى يستخدمه وىف أثناء املعركة ، (1)عن مساكنهم بعد اندالع القتال.
ان املعروف والواقع ىف املك ،زعيم احلركة حممد يوسف لدروسه وحماضراته املعروف مبسجد ابن تيمية

 ،وفجروه تفجريا بقذائف مدوية ،" Abbaganarammعلى شارع " أبغنارم " Railwayبالسكة احلديدية 
وكانت حصيلة القتلى ىف املسجد وخارجه قرابة مائة من  ،صكت اآلذان وارتعدت من أجلها اجلدران

 ،حىت بعض العرجى منهم ،وشوهد رجال بوليس يأتون بأعضاء احلركة ،عناصر حركة بوكو حرام
وتوقفت ،(2)مث يطلقون على كل فرد منهم رصاصتني أو ثالثة ،فيطالبوهنم باالضطجاع على بطوهنم

                                                           

 ،16ص  .مجلة ثقافية فصلية محكمة متخصصة في شؤن القارة اإلفريقية ،قراءات افريقية (1)
كو و نشرت حمطة اجلزيرة اإلجنليزية بعض اللقطات الىت ظهرت فيها اإلعدام العنجهى لبعض املتهمني باالنتساب اىل مجاعة ب (2)

 .http://www.aljazeera.com/news/afri.html.200973135730251561/07/ca/2009حرام: 
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ار إلقاء القبض عليه وإجراء حماورة مع بعض اجلنود وكباجملزرة آنذاك مبقتل حممد يوسف نفسه بعد 
 ويقولون إنه طلب ،مث قتلوه مكتوف اليدين ،(1)كما شاهد الكل ذالك مرئيا ملدة مخس دقائق  ،الشرطة

 ،(3)وبعد احلرب حفرت الدولة املقربة اجلماعية لدفن اجلثث ىف ميدغورى ،(2)الصفح والعفو قبل مقتله
من يتحمل ف ،اطا بغموض عظيم وتفسريات عديدة من قبل مصادر الدولةوكان مقتل حممد يوسف حم

مسؤولية قتله؟ وملاذا؟ وما يثري دهشة بعض احملللني أنه ملاذا مل خيضع للمحكمة حىت تعرف التفاصيل 
ومل  ،بعد مقتل حممد يوسف حتدث ناطق رمسى للحركة بأن مقتله لن يغري جمراهم .(4)عنه مبنطقه هو؟

 بل حفزهم على اإلستماتة وتنفيذ مشاريعهم. ونقلت هيئة اإلذاعة الربيطانية يب يب ،لبايؤثر فيهم س
و ب حيث حتدث فيه املدع ،م بيانا رمسيا أسفر عن تطور جديد للحركة2009أغسطس  16سي ىف 

وصف نفسه آنذاك بأنه الزعيم بالنيابة ويعد بيانه هذا األول من نوعه عقب تلك  ،" ثاىن عمر "
ريات وأهنا تنوى شن سلسلة من التفج ،ذكر أن: اجلماعة أحلقت نفسها بالقاعدة ،كات الدمويةاإلشتبا 

 .(5)إبتداء من أغسطس مما جيعل نيجرييا مستعصية على احلكم ،ىف مشال البالد وجنوهبا

م ظهر نائب حممد يوسف املعروف بـــــ " أيب بكر شيكو " على 2010وىف هناية شهر يونيو 
وظهوره هذا يشبه الرد على إشاعة مقتله  ،47ومدججا بالبندقية أك ،مقنعا رأسه ،تصفحة اإلنةن

ظهر يؤكد أنه بالرغم من مرور سنة كاملة على اهلجوم عليهم فإهنم ما زالوا  ،ضمن جمموعة القتلى
ا. وعلى وشك شن هجوم عنيف على الغرب الكافر ومتبعى أنظمتهم ىف نيجريي ،ملتزمني مببادئ احلركة

ويلقبه أعضاء احلركة ب " اإلمام " وقد استمر عناصر  ،هنا أصبح أبو بكر شيكو هو زعيم احلركة ومن

                                                           

راجع حوار حممد يوسف مع اجلند قبل مقتله على هذا  (1)
 http://www.youtube.com/watch?v=eppuvftxy7w&feature=relatedاملوقع:

يم كو حرام طلب الصفح قبل مقتله: مقتل املال حممد يوسف زعمقال بعنوان: شرطة نيجرييا: زعيم بو  ،جريدة الشرق األوسط (2)
على هذا  ، 11204العدد ،م2009أغسطس 1ه املوافق 1430شعبان  9يوم السبت ،طالبان نيجرييا بعد اعتقاله

 http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11204&article=529987املوقع:
(3) News time Africa، Mass Burial for Boko Haram victims،http;//www.newstimeafrica.com/archives/1397 
(4) News Africa Profile: Boko 

haramTuesdayFebuary92010http://Englishaljazeera.net/news/Africa.html. ومقال:الربملان النيجريي يدعو للتحقيق
 http://www.islamstory.comع:على موق م2010فرباير 13السبت  ،مبجزرة بوكو حرام

  http://www.moheet.com/showحميط جيهان مصطفى: " بوكو حرام " كابوس أوباما ىف نيجرييا على هذا املوقع: (5)

http://www.moheet.com/show
http://www.moheet.com/show
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لى ومساعدة نواب آخرين. ويبدو أن احلركة ىف هذه الفةة عملت ع ،احلركة ىف النشاطات خفية بزعامته
 حتقيق هدفني:

  جون.وزج هبم ىف الس ،أوال: حترير أعضاء احلركة الذين ألقي القبض عليهم

وىف سبيل الدفاع عن النفس ذكر شيكو أن مجاعته إمنا تقاتل ضد ثالثة  ،ثانيا: الدفاع عن النفس
 ،ائهامث الوشاة باحلركة وأعض ،واملسيحيون ،اجلنود املسلحون ،وهم: الشرطة ،أصناف من الناس خداعا

لقاها وسف ىف حماضرة أوقد قال مثل ذالك حممد ي ،وأما مجهور الناس فقد أكد أهنم ال ميسوهنم بسوء
وتتالت األحداث بتفجريات وإطالق رصاصات هنا وهناك  ه.1430ربع األول  18يوم األحد 

 ،وكان لـــ " ميدغورى " قسط كبري من اإلغارات آنذاك ،تستهدف أفراد الشرطة واجلند أو مراكزهم
وضطرابات  م ىف هتارج2010ه/1431وهكذا مر عام  ،وكذالك والييت " يويب " و " بوشي "
 وخصوصا ىف الواليات الثالث املذكورة.

رج معظم خ ،م مليئا باألحداث املختلفة سياسية واجتماعية واقتصادية2011ه/1432وقد كان عام 
وقد أحدث خنقا مؤملا  ،هو رئيس اجلمهورية  Jonathanفأصبح جونتان  ،النيجرييني إلنتخابات إبريل

 مال. للكثري من الشعب املسلم خصوصا ىف الش

لقي فيها  ،حيث قامت جمزرة كبرية ،وتزامنت هذه الزوبعة مع التطهري العرقي احلادث ىف والية جوس
ر من أعظمها ما كان ىف شه ،املسلمون ألوانا من انتهاك األعراض والغصب والقتل الوحشي عدة مرات

لسنة للدعوة يهم مجاعة أهل اوأثار حفيظة املسلمني مبن ف ،وهذا مما زاد الطني بلة ،ىف أيام العيد ،مايو
 550ر من وقد ذكرت بعض التقارير أن أكث واجلهاد فتوسعوا ىف اإلغارت والتفجريات ضد املسيحيني.

هجوم. سوى املصابني باحلروج واإلصابات  115م ىف قرابة 2011شخصا لقوا حتفهم ىف عام 
ماعة ىف ى مما شنتها هذه اجلوالسجل التارخيى لنيجرييا ال ينسى كذالك ثالث محالت كرب  اخلطرية.

 ذالك العام:

وهو ىف  ،م2011من أغسطس  26وذالك ىف  ،أوالها: كانت ضد مكتب األمم املتحدة بأبوجا
وإصابة أكثر  ،نتج عنه سقوط مخسة وعشرين شخصا ،احلقيقة تفجري عنيف قصف به مبين املكتب
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 عداد الجراء ما يسمى بتعبريوقد كشف هذا التفجري أن أعضاء احلركة على است ،من مائة شخص
 اإلعالميني بــــ " العملية االستشهادية ".

طة النيجريية إستهدف رئيس الشر  ،ىف احلقيقة األول من نوعه-وثانيها: هو التفجري الكبري الذى يعد
 ،قائد السيارة نفسه حيث فجر ،وقع التفجري باملركز األعلى للشرطة بأبوجا ،احلاج حافظ رنغم قبل عزله

به  وكأن هذه اإلغارة رد فعل حلديث حتدث ،وجنا رئيس الشرطة من اإلصابة ،لقي كثريون مصرعهمف
 كشف فيه عن خطة شاملة وعزم صارم لإلطاحة هبذه احلركة.  ،مع إذاعة يب يب سي قسم اهلوسا

 من شهر 25 ،ىف يوم عيد امليالد للمسيحيني catholic churchوثالثها: كانت على كنيسة كاثوليكية
" أدى اهلجوم املفجر إىل مقتل  madallaباحملافظة املعروفة ب " مادال  Niger ىف والية نيجر ،ديسمرب
 ويتهم اثنان من قيادات احلركة هبذه املهمة " كبري صكتو " و " بشري ،وإصابة آخرين جبروح ،أربعني

 من فرباير.  17مادلال " وقد ألقى القبض على األخري ىف 

م أصدرت اجلماعة حتذيرا للمسيحيني املوجودين ىف مشال نيجرييا بإخالء 2012يناير 2وىف   
 الشمال

 ،من يناير حتديدا 5وذالك ىف  ،وبعد ثالثة أيام ،وإال فالويل والثبور هلم ،كليا ىف حدود ثالثة أيام
وقتلوا زوجة أسقف الكنيسة مع ستة رجال  ،هجم عناصر احلركة على كنيسة ىف والية " غوميب "

" مصرعهم مبحافظة " مويب " ىف  Igboمن يناير لقي اثنا عشر رجال من قبيلة " إيبو  6وىف  ين.آخر 
عاصمة  ،وىف اليوم نفسه قتل اثنا عشر آخرون ىف أثناء الطقوس ىف كنيسة ىف " يوال " ،والية " أدماوا "

سمى نيسة مادال يمن يناير إعتقل أحد املشتبهني بتدبري اهلجوم على ك 14وىف  والية " أدماوا ".
بوا به اىل مقره ملا ذه ،مث بعد أربعة وعشرين ساعة انفلت من الشرطة صدفة ،األستاذ كبري عمر صكتو

بالغ عظيمة ووعدت الشرطة مب ،وقد تعجب من هذه املهزلة الشعب النيجريي كافة ،للكشف والتحقيق
 فرباير. 7 قبض عليه من جديد ىفوألقي ال ،ووقع كبري صكتو ىف كمني القوات األمنية ،ملن يدل عليه

إهتزت مدينة " كانو " بدوي االنفجارات املتتالية  ،يناير الساعة اخلامسة مساء 20وىف يوم اجلمعة 
املصادر  وذكرت ،كلها مراكز للشرطة  ،وقد استهدف هبا سبعة مواضع ،بعد متام الساعة اخلامسة مساء

تلك التفجريات مبدينة " كانوا " وهو أكرب عدد من لقوا حتفهم جراء  186احلكومية أن ماال يقل عن 
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دفع الرئيس  األمر الذى ،القتلى ىف يوم واحد منذ بدأت احلركة بعمليات التفجري واهلجمات املسلحة
ائد وبعد رجوعه اىل أبوجا أعلن عزل الق ،جونتان اىل زيارة مدينة كانو للتعزية ومشاهدة مدى خسائر

وأبدل مكانه احلاج أبوبكر من أصل والية  ،رنغم من أصل والية جغاوااحلاج حافظ  ،األعلى للشرطة
مقرا أن مجاعته هم الذين شنوا  ،يناير 26وظهر اإلمام شيكو فيما أذاعته يب يب سي ظهرا ىف  زنفرا.

وألقى بالألئمة على احلكومة ألهنم بعد  ،وأظهر أنه حادث مفرح جدا ،تلك الغارة الشعواء بأمرمنه
 26 يوم وامللفت للنظر ىف ارة بدأ رجال البوليس بإطالق الرصاص عشوائيا على الشعب.انتهاء اإلغ

وأشار  ،من يناير أن الرئيس جونتان طالب قيادة مجاعة أهل السنة للدعوة واجلهاد أن تظهر ىف الساحة
استجابة  ءوكأن خطابه هذا جا اىل إمكانية اهلدنة مع احلركة إليقاف املواجهات وإجياد السالم الشامل.

 ،ىل اهلدنةلكن مل تستجب قيادة احلركة للدعوة ا ،لرغبة كثري من ذوى اهليئة ىف اجياد جو لصاحل اهلدنة
قبل تفجريات كانو عرب موقع  ،م2012من يناير  11وقد ذكر اإلمام شيكو ىف شريط مسجل ىف 

وفوجئت بعض  رآن.املبنية ىف الق أهنم يقبلون مبادرات اهلدنة ما دام أهنا موافقة للهدنة الشرعية ،يوتوبية
د وبعد جتميع أح ،حبشد من اجلند يتخطفون بعض الشباب 28البيوتات ىف ميدغورى ليلة السبت 

وظهر بعد ذالك أن أولئك الشباب كانو من مجاعة أهل  ،عشر شابا أطلقوا عليهم النار وأعدموهم
من يناير شئ  29وحصل ىف يوم  احلركة.السنة للدعوة واجلهاد وهذا  بال ريب مما يثري حفيظة زعماء 

سائل إىل وذكر أهنم أرسلوا ر  ،إذ حتدث أبو قعقاع املتحدث باسم اجلماعة مع الصحافيني ،مهم للغاية
لك الوالية وبعض كبار السياسيني ىف ت ،سلطان مسلمي نيجرييا حممد سعد أبوبكر الثالث ب صكتو

 كما وقع وإال سيوقعون دمارا شامال ،احلركة املعتقلنيمطالبني إياهم بالتدخل ىف إطالق سراح رجاالت 
برنو ىف  ،ىف أماكن شىت بواليات كانو  باملسجد اجلامع للسلطان حممد سنوسي المطوا سنوسي الثاىن 

وعاصمة الوالية  Gujbaيوىب ىف حكومة احمللية غجبا ، Benesheikوبنيشك  Bagaحكومات احمللية باغا 
طالب ىف و  ،دت اىل عدد كبري من سكاهنا األمنياء اىل االجئني وضحايا احلربالىت أ ،دماتروا وأدماوا

 أينما كانوا. ،بيانه احلكومات بإطالق سراح أعضاء احلركة املقبوض عليهم رجاال ونساء

من  31ذكرت القوات األمنية أهنم القوا القبض على أىب القعقاع املتحدث باسم اجلماعة ليلة 
وأثبت  ،وحتدث أبو القعقاع احلقيقي مع الصحافيني ،ماعة أنكرو القبض عليهغري أن اجل ،م2012يناير

يشغل رئيس  ،وإمنا يدعى أبو الدرداء وهو بالفعل من كبار عناصر احلركة ،أن املقبوض عليه ليس هو 
يبا لألمل ولكن جاء القبض عليه خم ،وقد أرسلته اجلماعة لإلستعداد للهدنة املطروحة ،جلنة املفاوضات
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خاص ىف وأضاف أن احلركة تتوىل مسؤولية ذبح ستة أش اجهاضا لةتيبات األمن والسالم ىف املستقبل.و 
ىل أماكن وجود أحد عشر رجال احلركة مث خانوها وأرشدوا اجلند إميدغرى وبني أهنم كانوا من أعضاء 

حلركة حول حتمية اوال ريب أن قتلهم تفسري تطبيقي ملا تقوله  ،وهم الذين قتلهم اجلند ،من عناصرها
 اهلجوم على الوشاة هبا.

غري أن  ،ومل تفسر اهلجمات عن القتلى ،من فرباير فوجئت والية كدونا بثالث هجمات عنفية 7وىف 
يدعي  ،" شريطا NTAوىف أثناء هذه األوضاع نشرت حمطة تلفازية "  هناك كثريا من املصابني باجلروح.

بني أهنا عازمة و  ،واستخدم املتحدث بينهما اللغة اإلجنليزية ،فيه شخصان متقنعان أهنما من اجلماعة
لشيخ وهم ا ،وذكروا أربعة من كبار الشخصيات ،على اجراء اتفاقيات السالم مع قيادات نيجرييا

ويب واحلاج الدكتور بكر أبا إبراهيم حاكم والية ي ،والدكتور شتيما علي منغنو ،أبوبكر غريو أرغنغن
كن ىف املقابل  ول  ما يربمه هؤالء األربعة سيغري جمرى األوضاع املتأزمة سريعا.وشدد على أن  ،السابق

كذب املتحدث باسم احلركة املعروف ب " أيب القعقاع " هذا الشريط ىف حتاور هاتفى مع الصحافيني 
وأوضح أهنم ال يقبلون أي مبادرة للهدنة بعد القبض على أىب الدرداء وأكرب شاهد  ،ب " ميدغرى "

. مث ظهر وزير (1)الوالية الىت مت القبض على أىب الدرداء ،ذالك اهلجومات الثالثة على والية كدونا على
ة مع وأهنا ما زالت عل استعداد للهدن ،اإلعالم النيجريي يبدي تشكك الدولة ىف صحة ذالك الشريط

 .(2)مجاعة بوكو حرام

سف ىف لباحثني أن يسألوا من ميول حممد يو ل ،ىل مستند قويتاج إهذه التكهنات من األمور اليت حت   
وال   ،التجارةومل يشتهر ب ،وليس ببائع عقارات ،حياته؟ ومن ميول حركته؟ إذ أنه مل يرث هذه األموال

خوة بيد أنه دافع عن نفسه بأن له إ ،كان موظفا ىف أبعد اإلفةاضات. وإمنا صرف مهه إىل الدعوة
ققوا من قيامه ملا حت ،ومع ذالك مل يقتنع الناس ،ا هلم كبريةويفلحون أرض ،يقومون باستثمار أمواله

يزل  لذالك مل األمر الذى يدل على أن حتت الدخان تتأجج النريان. ،حباجات فوق مستوى دخله
الناس يتساءلون طالبني اجلواب الكاىف: ما املصدر املمولة اليت متد " حممد يوسف " حىت يذبح لنابعيه 

  ،ويفعل أشياء أخرى ال ميكن لرجل عادى أن يقوم هبا ،شياها وأبقارا كل أسبوعالساكنني ىف املركز 

                                                           

 .م 7/2/2012يب يب سي قسم اهلوسا هنار الثالثاء  (1)
  .م8/2/2012س يب يب سي قسم هوسا ليلة اخلمي (2)
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إن مل تكن هناك جهة خفية متوله؟ هذه التساؤالت يرددها الصحافيون  ،كما يرى بعض احملللني 
بوجود عناصر احلركة ىف   jonathan (1)ولقد صرح رئيس نيجرييا جونتان واملتابعون لنشاط احلركة.

ال هو وال أحد الوزراء أو أعضاء احلكومة. وهذا الذى الدعا أن  ،نه مل يذكر التفاصيللك ،حكومته
األساس  ويرى البعض أن تنظيم القاعدة هي املورد احملللني يرون ان حكومته هي الىت متول هذه احلركة.

نخاع ىف لبينما يرى بعض آخر أن بعض رجال الدولة النيجرييا هلم دخل حىت ا ،واملمول األول للحركة
ات صحيح أن بعض أعضاء احلركة من الوالي وميولون كل نشاطاته. ،إستثارة حممد يوسف ضد احلكومة

ومجع  ،األمر وذالك ىف بداية ،املختلفة قد باعوا ممتلكاهتم من البيوت وحلي النساء إستعدادا للجهاد
إذ احلركة  ،د اآلن من الغموضومل خترج هذه املسألة حل ،ناشطو احلركة من التجار ما يرونه مناصرة هلا

 استمرت ىف نشاطاهتا كما كنا نشاهد من غري أن تعوزها النفقة.

ن هناك بعض األثرياء قد تكونت العالقة الوثيقة بينهم منذ انتماء أيب يوسف إىل مجاعة ويقول آخرون أ
ويعتدون على  ،كةحلر م الذين يتكفلون برأس مال افهؤالء الرجال ه ،أهل السنة واجلماعة ىف التسعينيات

 الناس مما أدى إل ما يلي:

اصمة خصوصا مدينة دماتروا ع ،حيث فرض حظر التجول ىف بعض املدن ،أوال: تعطل املصاحل العامة
مدت اجملالس وجت ،وأغلقت املدارس ،فتوقفت البنوك واألسواق عن العمل ،والية يويب ومينة ميدغوري

ا والييت يويب وخصوص ،وخباصة الشماليون ،دخل الشعب النيجرييو  ،واملعاهد العلمية لعدم توافر األمن
وأخوف ما خييفهم اجليش ورجال البوليس املوزعون على  ،وبرنو ىف معاة ورعب من األوضاع املتأزمة

حيث يعاملون الناس معاملة خشنة بالتخويف  ،الشوارع والسكك ىف مخس سنوات األول للحركة
 والضرب وأخذ الرشاوى.

يا إىل فقد بدأت بعض القبائل تنادى بتقسيم دولة نيجري  ،هور أصوات تنادى بتقسيم الدولةثانيا: ظ
وقد شجب هذه  ،وكانت قبيلة إيبو على مقدمة املناشدين هلذا التشقيق ،دولتني ىف اجلنوب والشمال

                                                           

كان رئيس   ،ىف قرية أوغبية والية بايلسا النيجرييا 1957نومرب  20ولد  ،هو غودالك إيبيلي أزيكوى جونتان ،جونتان  (1)
وكان وايل  ،2010-2007وكان نائب رئيس مجهورية فدرالية التيجرييا من  ،2015-2010مجهورية فدرالية النيجرييا لفةة 

 .2007-2005من النيجرييا -والية بايلسا
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 بدأ بعض حيث ،ولكن ظهرت أحداث خطرية ،وكثري من كبار الشماليني ،الدعوة بعض زعماء القبيلة
 األمر الذى قد تشتغل به نار الفتنة. ،اجلنوبيني باهلجوم على املساجد بالتحريق واهلدم

حىت قطع شوطا  ،ثالثا: إنتشار الفساد بأضرابه ىف احلياة اإلجتماعية والسياسية واألخالقية واإلقتصادية
يب واحليل ألكل ذوقد استطاع بعض املتالني وسط هذا اخلضم أن يلفقوا األكا ،بعيد املدى ىف نيجرييا
إذ مل  ،كما هو قد يدل على ذالك الشريط املرسل إىل احملطة التلفازية السابقة  ،األموال باسم احلركة

ليزية بل إن اجلماعة ال تستخدم اللغة اإلجن ،ومل يذكر املتحدث فيه عن امسه ،تكشف احملطة مصدرها
 أداة للنشر وتوجيه اخلطاب للشعب أو لقادة نيجرييا.

prof. Wolesoyinkaامنت هذه األحداث مع البيان الذى نشره الربفيسور وليشوينكا وقد تز 
حيث  ،(1)

ذكر أن حياته مستهدفة من قبل عناصر بوكو حرام وهذا مع أن البوفيسور معروف بانتقاده الالزع 
 ىفال شك أن ما حيدث إن مما  ،دعوة داخل نيجرييا وخصوصا مشاهلات احلركة للتأثر  .(2)للشماليني

من جانب أن أعضاء احلركة هلم انتماء قوي إىل أهل  ،مشال نيجرييا له انعكاسات سلبية على الدعوة
 ،األمر الذى اختذه بعض أعداء السنة من النصارى وأهل البدع ذريعة للطعن ىف أهل السنة كافة ،السنة

العلم  يد جمالسوأدى هذه احلركة "بوكو حرام" أيضا إىل جتم ويقومون بتحريض احلكومات ضدهم.
 ،مساجد اجلمعة وبعض ،حيث أغلقت املدارس واملعاهد العلمية ،والذكر خصوصا ىف والييت يويب وبرنو

ما  ،"عاصمة دماتروا والية يويبpompomariمثال ذالك مسجد اجلمعة الىت تقع ىف حارة فمفمارى "
 علي العظيم.وال حول والقوة إال باهلل ال ،مجعات 4-3صلي فيها صالة مجعة تقريبا 

 

                                                           

 ،ىف أبيوكوتا عاصمة والية أوغن النيجرييا 1934يوليو  13ولد  ،هو ويل سامول أيوديلي شوينكا ،الربفيسور شوينكا  (1)
 theمنها:  ،له عدة كتب باإلجنليزية ،1986قد حصل على جائزة نوبل ىف األدب سنة  ،الكاتب املسرحي والشاعر النيجريي

interpreters 1965، kongi’s harvest 1967، the man died prison notes 1972، حياضر ىف أمريكا ،وهو حماضر الدويل، 
 .ifeكان رئيس قسم الفن ىف جامعة   ،وأفريقيا ،ولندن

  http://www.informationnigeria.org/2012wolesoyinka-on-boko-haram-hit-list.html/02يراجع:  (2)
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 .الفصل األول: الوقف وأحكامه في الفقه اإلسالمي

 مباحث: ةوفيه ثالث 

 :مطلبان وفيه .أركانه وأقسامه ،المبحث األول: معنى الوقف لغة واصطالحا

 : واصطالحا المطلب األول: معنى الوقف لغة

يقال: "  ،ملعنويةويســــــــــتعمل ىف األمور احلســــــــــية وا ،وهو مصــــــــــدر من وقف ،احلبس واملنعالوقف لغة: 
وهب أو ومعناه: منعت أن تباع أو ت ،لغة رديئة ،وأوقفت ،وقفت الدار للمســـــــــــاكني" أقفها بالتخفيف

ووقفت أنا: أي ثبت مكاىن قائما  ،ووقف الرجل: إذا قام ومنع نفســـــــــــه من املضـــــــــــى والذهاب ،تورث
 قال بشر: ،كله بغري ألف  ،وامتنعت من املشي

 نغض الطراف كاإلبل القماح  وحنن على جوانبها وقوف     

 (1)وقد يطلق على املوقوف تسمية باملصدر فيجتمع على األوقاف.

 ومن معاىن الوقف:

 التوقف عن ترجيح أحد القولني أو األقوال لتعارض األدلة.

 (2)والوقف ىف القراءة: قطع الكلمة عما بعدها.

ا ىف املضمون ة غري أهنا تتفق غالبللوقف معاىن كثرية جدا ختتلف من حيث الصياغ :الوقف اصطالحا
 وما بينها من تفاوت ىف هذا يرجع إىل زيادة قيد أو شرط ىف تعريف دونن آخر. منها اآليت:

 (3)أن الوقف حبس العني على حكم الواقف والتصدق مبنفعتها على من أحب. -
له وكرمه خننســـــان املالك ألمره مبا شـــــاء من ربعه و إلن يتصـــــدق اهو أواحلبس املالكية: الوقف أ -

ىل إوســــــائر عقاره لتجري غالت ذلك وخراجه ومنافعه يف الســــــبيل الذي ســــــبلها فيه مما يقرب 
                                                           

 ، 488، ص3واأللفاظ الفقهية، د. ط، ج  ( عبد املنعم، معجم املصطلحات1)
 ،  226، ص 1،  واجلرجاين، التعريفات، ط531، ص 1( األصفهاىن، املفردات، ط2)
  ،5/37ص  ،د. ت ،د. ط ،شرح فتح القدير ، ،الهمام( ابن 3)
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من بدا ما بقي شـــــــيء منه فأصـــــــل موقوفا ال يباع وال يوهب وال يورث ألاهلل عز وجل ويكون ا
 (1).فعل هذا لزمه ومل جيز له الرجوع فيه يف حياته وال يورث عنه إذا حيز وصحت حيازته

 وهي: ،يتّم بثالثة شرائط ما يتربع به اإلنسان من مالهافعية: الوقف هو الش -
 أحدها: أن يكون املوقوف عليه موجودا حني الوقف.

ّبسة،  والثاين: أن يقول بعد قوله: )صدقة( أحد األلفاظ اخلمسة: إما أن يقول: مسّبلة، أو حمح
ّرمة، أو موقوفة، أو مؤبّدة.  أو حمح

رجه عن  :هي ،ملكه على أحد الوجهني، وفيه ثالثة أقاويل والثالث: أن خيح
 أحدها: يزول ملكه عنه إىل املوقوف عليه.

 والثاين: يزول ملكه عنه ال إىل مالك.
 (2)والثالث: ال يزول ملكه.

 أظهرها: أن امللك يف رقبة الوقف ينتقل إىل اهلل تعاىل.و     
 يبتاع، وال  أنه ال يباع أصلها، والغري ،حتبيس األصل، وتسبيل الثمرة، وهو مستحب: احلنابلة -

وال يصح وقف ما ال ينتفع به مع بقاء عينه، كاألمثان، واملأكول واملشروب،  ،يوهب، وال يورث
والشمع  ألنه ال حيصل تسبيل مثرته مع بقائه، وال ما يسرع إليه الفساد، كالرياحني  ألهنا ال 

لوقف إال على وال يصح ا ،وال املرهون، واحلمل تتباقى، وال ما ال جيوز بيعه: كالكلب، واخلنزير،
 (3)بر.

 :أقسامه: أركان الوقف و نيالمطلب الثا

 املوقوف. -4 ،املوقوف عليه -3 ،الواقف -2 ،الصيغة -1للوقف أربعة أركان: وهي 

 وينقسم إىل قسمني: صريح وكناية. ،أوال: الصيغة: وهي اللفظ الدال على إرادة الوقف

 ول الواقف: وقفت أو حبست أو سبلت.أما الصريح فهو ق -
                                                           

 1012،ص  ،2ج.  ،2، طالكافي في فقه أهل المدينة ،أبو عمر  (1)

  ،294ص  ،1ج ،1ط ،شافعياللباب في الفقه ال ،أبو احلسن (2)

 .2/251ص ،4ج ،1ط ،الكافي في فقه اإلمام أحمد ،ابن قدامة  (3)
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قراء أو ىف وجعل املال للف ،مثاله: الصــــــــــــــدقة ،أما الكناية: فهي الىت حتتمل معىن الوقف وغريه -
وال ينعقد الوقف بألفاظ الكناية إال إذا قرهنا الواقف مبا يدل على أنه يريد  ،ســــــــــبيل اهلل وحنوها

 هبا الوقف.

نعقد باللفظ إىل أن الوقف كما ي ،شافعية واحلنابلة غري احلنفيةوذهب األئمة األربعة من املالكية وال
ن فيها. أو مقربة ويأذن ىف الدف ،كأن يبين مســــــــــــجدا ويأذن للناس ىف الصــــــــــــالة فيه  ،ينعقد بالفعل

 (1)فيصري املسجد واملقربة وقفا بالقرينة الدالة على إرادة الوقف.

 ما يشةط ىف الصيغة:

 (2)جازمة ال حتتمل عدم إرادة الوقف فال ينعقد الوقف بالوعد.اجلزم: بأن تكون صيغة الوقف  -
 التنجيز: ويقصد به عدم تعليق الوقف على شرط كتعليق الوقف على قدوم شخص. -
 والشروط الباطلة هي اليت تناىف معىن الوقف. ،عدم اقةان الصيغة بشرط باطل -
  يصح تأقيتبزمن معني. فالالتأبيد: بأن تدل الوقف الصيغة على استمرار الوقف دون تقييد  -

. ويقصــــــــــــــد (3)وقال املالكية جبواز تأقيته ،الوقف مبدة معينة وهو ما ذهب إليه مجهور الفقهاء 
 بالتأقيت تعيني مدة زمنية ينتهي الوقف مبضيتها.

 الراجح هو قول املالكية جبواز تأقيت الوقف.يرى الباحث أن و 

 ثانيا: الواقف: وهو املالك للذات.

خمتارا غري  ،غري حمجور عليه ،بالغا ،الواقف أن يكون أهال للتربع بأن يكون عاقال ويشــــــــــــــةط ىف
 وفيما يلي بيان هذه الشروط: ،(4)مالكا للعني الىت يريد وقفها ،مكره

 ألنه فاقد العقل العتبار ألقواله وتصرفاته.  ،أوال: العقل: ال وقف ملن ال عقل له
                                                           

 ص 5ج/2، 2(  زكي. موجز أحكام الوقف. ط1)
 . 7/82، ص 2( الزرقاين، أحكام األوقاف، ط2)
سوقى ، حاشية الد5/268،212، البحر الرانق، 5/322. وروضة الطالبني،  6/190، ص2( ابن قدامة، املغين، ط3)

 . 4/227، وهناية احملتاج، 4/84
 .1/187ص  ،د ط ،سراج السالك شرح أسهل المسالك ،بن حسنني ا (4)
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 أو ببلوغ السن املراهقة. ،ثانيا: البلوغ: ويكون بظهور عالماته

 ثالثا: الرشد: وهو مرحلة من العمر يصل هبا اإلنسان إىل حسن التصرف ونضج األقوال.

 رابعا: أن ال يكون حمجورا عليه لدين أو سفه أو صغر أو ما أشبه ذالك.

 (1)خامسا: أن ال يكون مريضا مرض املوت.

 شروط الوقف الىت ترجع إىل الواقفني:

 ةاط شروط ىف أوقافهما مع مراعات ما يلي:للواقفني حق اش

 أوال: عدم اشةاط شروط تناىف مقتضى العقد ألهنا تبطل الوقف.

 ويصح الوقف. ،ثانيا: الشروط الىت ال تقرها الشريعة اإلسالمية تبطل

 (2)وجب الوفاء هبا. ،ثالثا: الشروط الىت تناىف الشريعة وال تعارض مقتضى الوقف

دا أو قابال فيصــح أن يكون إنســانا موجو  ،: وهو احملبس عليه أو املتصــدق عليهثالثا: املوقوف عليه
كما جيوز أن يكون ىف جه من وجوه اخلري كاملســــــــاجد واملدارس   ،أو ذرية فالن ،للوجود مســــــــتقبال

 ،(3)تلفةوما أشبه ذالك من وجه الرب املخ ،واملستشفيات أو اجلمعيات اخلريية أو املساكني والفقراء
 ويشةط فيها: ،هة اليت تنتفع بريع الوقفوهي اجل

 أن تكون جهة بر وليست جهة معصية ألن الوقف عبادة. -
مبعىن أن ال تنتهى كالوقف على املســـــــــــاكني. ومن الفقهاء من أجاز  ،(4)أن تكون غري منقطعة -

 الوقف على جهة منقطعة.
 .،بأن يقف على نفسه ،كما يشةط أن ال تعود منفعة الوقف على الواقف -

                                                           

  ،201-196ص ،د ط ،الوصايا واألوقاف فى الفقه اإلسالمي ،كمال الدين   (1)
 .206ص ،نظام توزيع الثروة فى اإلسالم ،( خرسه2)
 .19ص ،1ط  ،معنوية دراسة مقارنة بين الشريعة والقانونالطبيعة القانونية لشخصية الوقف ال ،الزريقي (3)
 .221-219ص ،د ط ،الوصايا واألوقاف فى الفقه اإلسالمي ،( كمال الدين4)
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 أو حكما كمســــجد ورباط ألنه يصــــرف ،ن تكون أهال للتمليك حقيقة كالفقراء وطلبة العلمأ -
 (1)ىف مصاحلها.

وذهب مجهور الفقهاء إىل اشـــــةاط أن تكون اجلهة مما يصـــــح أن منلك فال يصـــــح الوقف على  -
 (2)اجلنني.

ببناء  ن يقومجيوز ىف العقار كاألرض والدور أو أ ،رابعا: املوقوف: أو احملبســـــــــــــــأو املتصـــــــــــــــدق به 
وال  ،كما جيوز ىف املنقول املال والبســط والكتب  ،املســاجد واآلبار والطرق واملدارس واملســتشــفيات

 . ويشةط فيه اآلتية:(3)جيوز ىف الطعام

 (4)فال يصح وقف اخلمر مثال. ،أن يكون ماال جيوز اإلنتفاع به شرعا -
 أن يكون معلوما فال تلحقه جهالة فاحشة. -
 (5)لواقف وقت الوقف ملكا تاما.أن يكون ملكا ل -
 (6)أن ميكن اإلنتفاع الدائم به مع بقاء عينه. -
  (7)سواء كانت العني عقارا أو منقوال. ،وجيوز الوقف احلق تبعا للعني -

فلذالك يصــح وقف املال املنقول وهو املال الذي ميكن نقله كالبضــائع كما جيوز وقف النقود. 
ىت ميلكها أحد الشـــركاء فيما مل يقســـم من عقار وحنوه وتكون وكما يصـــح وقف املشـــاع وهو احلصـــة ال

ل املوقوف وجيوز أن يتزايد الص ،معلومة بالنسبة كالربع أو النصف أو باملساحة كما يصح وقف العقار
قســـــــم ينو   (8)نتيجة اضـــــــافات حتدث عليه ســـــــواء كانت اإلضـــــــافات عينية أو نقدية حســـــــب األحوال.

 ىل عدة أقسام:الوقف باعتبار املوقوف عليه إ
                                                           

   ،1/188ص ،سراج السالك شرح أسهل المسالك ،ابن حسنني (1)
  .6ص ،موجز أحكام الوقف ،( زكي2)
 . 207ص ،نظام توزيع الثروة فى اإلسالم ،( خرسه3)
 6ص  ،موجز أحكام الوقف ،زكي  (4)
  61ص  ،ميالوقف ودوره فى تنمية المجتمع اإلسال ،( الدسوقي5)
   .214-210ص ،د ط، الوصايا واألوقاف فى الفقه اإلسالمي ،( كمال الدين6)
 . 31ص ،الوقف فى الشريعة والقانون (7)
 .6ص ،2ط ،وموجز أحكام الوقف ،زكي  ،61ص ،الوقف ودوره فى تنمية المجتمع اإلسالمي ،الدسوقي (8)
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 الوقف العام: ويقصد به الوقف على اجلهاد العامة كاملساجد واملدارس واملقابر وغريها. -
 (1)كالوقف على الذرية.  ،والوقف اخلاص: ويقصد به الوقف على األشخاص -

ىف  ألن األصــــــــل ،وإمنا جرى به اصــــــــطالح الناس ،وهذا التعريف مل يرد ىف اصــــــــطالح الفقهاء
 (2)ألهنا من أعمال اإلحسان والرب. ،ون منسوبة إىل اخلرياألوقاف كلها أن تك

 ،الوقف الذري أو األهلي: وهو أن يوقف اإلنسان املال على فئة خاصة من أهله أو من ذريته -
ويشــــــــــــةكون ىف منافع هذا الوقف. ويؤول هذا النوع من  ،فقد يوقف على أوالده وأوالد أوالده

الذرية. والغاية من الوقف الذري حفظ أصــــــــــــول  فيما إذا انقرضــــــــــــت ،املوقف إىل وقف خريي
 ألن اإلنفاق إمنا يكون من الدخل ال ،الثروات من أن يبددها اآلباء أو األبناء إســــــــــــرافا وتبذيرا

 (3)من األصل.

وعرفه آخر بأن يوقف اإلنسان ابتداء على أوالده وذريته أو أشخاص معينني من ذوي قرابته 
 أو

كان يقول وقفت على أوالدي مث   ،(4)وقفا على جهات الرب غريهم. حىت ولو جعله بعد ذالك
ده فقد قيل يكون وقفا على أوال ،أو قال : على ولد فالن مث على املســــــاكني ،على املســــــاكني

عاىل ووجه ذالك أن اهلل ت ،وأوالد أوالده من األوالد البنني ما مل تكن قرينة تصــــــــــــــرفه عن ذالك
 فدخل فيه ولد البنني وإن سلفوا. ،(5)قال: " يوصيكم اهلل ىف أوالدكم "
 إستواء الذكور واإلناث ىف الوقف:

 ،نهمألنه تشـــــــــــريك بي ،اســـــــــــتوى فيهم الذكر واإلنثى ،إذا وقف الرجل إىل أوالده وأوالد أوالده
أشــرك  وكولد األم ىف املرياث حيث ،وإطالق التشــريك يقتضــي التســوية كما لو أقر هلم بشــيء

تســــــــــاوو فيه ومل يفضــــــــــل بعضــــــــــهم على  ،(6)شــــــــــركاء ىف الثلث " فقال: " فهم ،اهلل بينهم فيه
                                                           

  188ص  ،فقه المعامالت المالية فى اإلسالم ،حسن أيوب (1)
  187ص  ،الوصايا واألوقاف فى الفقه اإلسالمي ،( كمال الدين2)
  192.ص  ،معالم اإلقتصاد اإلسالمي ،حممد األمحد (3)
  187ص ،معالم اإلقتصاد اإلسالمي ،حممد األمحد (4)
  11: اآلية ،سورة النساء (5)
  12: اآلية ،سورة النساء (6)
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ولكن اجلمهور على التوزيع بالتســـــــاوي بني الذكر  ،وهناك من يقول بعدم التســـــــاوي ،(1)بعض
 واألنثى.

الوقف املشةك: وهو يقصد به جعل الريع أو املنافع على ذريته أو عقبه إضافة إىل صرف جزء  -
ــــافع والغالت إىل  أو أنــــه جيمع بني الوقف اخلريي  ،جهــــة من جهــــات الربمن الريع من املن

 (2)والذري.
عه إىل أو يصــــــــرف ريعه ومناف ،الوقف اخلريي أو العام: وهو أن يقصــــــــد به وجه اهلل منذ البداية -

كأن يتم الوقف على بيوت اهلل أو اجلمعيات اخلريية أو   ،جهة من جهات الرب ابتداء وانتهاءا
وقال آخر: أنه أن يوقف  ،(3)الك من وجوه اخلري واإلحســـــــــــــانوما إىل ذ ،الفقراء واملســـــــــــــاكني

ولو ملدة معينة يصبح الوقف بعدها على أشخاص  ،اإلنسان ابتداء على جهة من جهات الرب
 (4)ومستشفى مث من بعد على أوالده. ،كأن يقول الرجل: أرضه على مدرسة  ،عينهم الواقف

وإن مل  ،ه: وقفت يقتضــــــــــــــي تأبيد املوقوفالوقف املؤبد أو املؤقت: هو أن لفظ الواقف بقول -
بل  ،لكن املعلوم شــــــــرعا أن الوقف ال يشــــــــةط فيه التأبيد ،يؤكده بشــــــــيء من مؤكدات الوقفية

جع مث بعد انقضـــــــــائه ير  ،جيوز لشـــــــــخص أن يوقف وقفا مدة معينة كســـــــــنة فأكثر ألجل معلوم
كان معلوم اإلبتداء . إن الوقف الذي اختلف ىف صـــــحته ما  (5)ملكا للواقف األصـــــلي أو لغريه

مثـــل أن جيعـــل على املســـــــــــــــــاكني أو طـــائفـــة ال جيوز حبكم العـــادة  ،أو اإلنتهـــاء فغري منقطع
وإن كان معلوم اإلنتها مثل أن يقف على قوم جيوز انقراضــــــــــــهم حبكم العادة ومل  ،انقراضــــــــــــهم

 ،وبه قال مالك والشـــــــافعي ىف أحد قوليه واحلنابلة ،جيعل آخره للمســـــــاكني فإن الوقف يصـــــــح
فإذا كان  ،وقال حممد بن احلسن ال يصح وهو قول الثاين للشافعي ألن الوقف مقتضاه التأبيد

 .(6)منقطعا صار وقفا على جمهول فال يصح كما لو وقف على جمهول ىف اإلبتداء

                                                           

  295ص ،فقه المعامالت المالية فى اإلسالم ،( حسن أيوب1)
  ،25ص ،الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون ،( الزريقي2)
 . 210ص  ، نظام توزيع الثروة فى اإلسالم ،( خرسه3)
  .187ص ،ايا والوقاف فى الفقه اإلسالميالوص ،( كمال الدين4)
 . 3/102ص ،أسهل المدارك شرح ارشاد المسالك ،( الكشناوي5)
 . 298ص ،فقه المعامالت المالية فى اإلسالم ،( حسن أيوب6)
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ســــــــــــــواء كان  ،الوقف املعني وغري املعني: الوقف املعني هو ما عني الواقف فيه املوقوف عليهم -
أو مجعـــا. بينمـــا الوقف الغري املعني: هو مـــا أوقف على اجلهـــات أو العنـــاوين واحـــدا أو اثنني 

 .(1)كالوقف على العلماء والفقراء واملساجد واملدارس وغري ذالك  ،الكلية
اجد أو على بر كبناء املســـ ،كولده وأقاربه ورجل معني  ،إن الوقف ال يصـــح إال على من يعرف

 ألن الوقف متليك للعني أو املنفعة فال يصـــــــــــح ،مرأةوال يصـــــــــــح لغري املعني كرجل وا ،واملدارس
 .(2)على غري معني كالبيع واإلجارة

 ،والوقــد يكون عقــارا أو منق ،الوقف العقــاري واملنقويل: حمــل الوقف هو املــال املوجود املتقوم -
 وينقسم الوقف على هذا االساس على نوعني:

 وجواز وقف العقار حمل ،أوال: الوقف العقاري: هو كل ملك ثابت له أصــــــل كالدار والضــــــيعة
ن ومثاهلا أرض عمر اب ،وســــــــــــــندهم ىف ذالك أوقاف العقارية للصــــــــــــــحابة ،اتفاق بني الفقهاء

 اخلطاب ىف خيرب والىت حبسها بتوجيه من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
قهــاء وقــد اتفق مجهور الف ،الــذي ميكن نقلــه دون أن يتحول ثــانيــا: الوقف املنقويل: هو املــال

 (3)على جواز ذالك كالثياب واألثاث واملركبات وغري ذالك

                                                           

 . 188ص ،( املرجع السابق1)
 . 304ص ،فقه المعامالت المالية فى اإلسالم ،حسن أيوب (2)
   ،2ط. فى أحكام األوقاف كتاب اإلسعاف  ،الطرابلسي (3)
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 . وفيه مطلبان:ومشروعيته المبحث الثاني: شروط الوقف وأحكامه

 :وأحكامه المطلب األول: شروط الوقف
اصــــــــــــة عنها الفقهاء وخبوهي مجلة من الشــــــــــــروط املعروفة يف كتب الفقه، وقد فصــــــــــــل الكالم 

 :(1)متأخري احلنفية، وهي

 الزيادة والنقصان : أن يشةط الواقف الزيادة أو النقصان يف أحد أنصبة املوقوف عليهم. (1
ا يف الوقف من أهــــل   (2 اإلدخــــال واإلخراج : اشــــــــــــــةاط الواقف حق ِجعــــل من ليس مســــــــــــــتِحقــــ 
 ستحقاق، أو اشةاط العكس.إلا
واقف بأن يـحْؤثِر بعض املستحقني بالعطاء دائم ا ، أو مدة من الزمن ، اإلعطاء واحلرمان : اشةاط ال (3

 أو حرماهنم كذلك.
اإلبدال واالســــــتبدال : وهو اشــــــةاط حق إبدال واســــــتبدال عني الوقف بعني أخرى يف مكاهنا، أو  (4

 بثمن.
 نالتغيري والتبديل : وهو اشــــــةاط حق التغيري يف مصــــــارف الوقف حبيث تصــــــري مبالغ حمددة بدل أ (5

 تكون حصص ا مثال  ، أو على بعض املوقوف عليهم بدل أن تكون عامة.
 :وذكر بعضهم لصحة الوقف شروط أمهها اآليت

أن يكون الوقف مسلما  حرا  عاقال  بالغا  مالكا  رشيدا  فال يصح من العبد ألنه ال ملك له، وال    .1
ري ن الصيب سواء  كان مميزا  أو غمن اجملنون وخمتل العقل بسبب مرض أو كرب ، وال يصح الوقف م

مميز. وال يصح الوقف من غري املالك إذ ال بد للواقف أن يكون مالكا  املوقوف وقت الوقف ملكا   
 .كامال . و كذلك اشةطوا يف الواقف أن يكون رشيدا  غري حمجور عليه بسفه أو فلس أو غفلة

  أن يكون الوقف مؤبدا  غري مقيد مبدة. .2

 و املصاحف  متقّوما  من عقار أو غري عقار مثل احليوان و السالح و الكتب وأن يكون ماال   .3

                                                           

 .163-158، ص  محاضرات في الوقفانظر: أبو زهرة ،  (1)
 



32 
 

فاع هبا نتإلغريها من املنقوالت، ويصّح كذلك وقف احللي للبس أو اإلعارة ألهنا عني ميكن ا
 .دائما  فصّح وقفها كالعقار

 نتفاع به فال يصح وقف الطعام و الرياحني لسرعةإلأن يكون فيما أصله يدوم ا  .3
 فسادها

 . أن يكون املوقف معلوما  حمددا      .4
صيغة الوقف:ينعقد الوقف بأحد أمرين )األول(  نتفاع باملوقف عرفا .إلأن ميكن ا  .5

بالقول الدال على الوقف بألفاظ صرحية مثل أن يقول: "وقفت" و "حبست" و 
كناية مثل أن يقول: "تصدقت " و "حٌرمت" و "أبّدت". ويف    "سبلت" أو بألفاظ

الصورة األخرية يشةط أن تقةن نية الواقف مع لفظه. )الثاين( ينعقد الوقف كذلك 
يه بىن مسجدا  وأذن للناس بالصالة ف بالفعل الدال على الوقف يف عرف الناس، كمن 

  .إذنا  عاما ، أو جعل أرضه مقربة وأذن للناس بالدفن فيها

 :(1)منها ،للوقف عدة أحكام ىف الكتب الفقهو 

 .واألفراد الوقف على كل بر، على الغين والفقري، والقريب والبعيد، واجلهات يصح -1

 جيوز الوقف على أكثر من جهة كالفقراء، والعلماء، واألغنياء وحنو ذلك. - 2
 نتفاع به كالنقود، والطعام، والشراب، وال ما ال جيوز بيعه كاملرهون،إلال يصح وقف ما يـَْتلف با - 3

 واملغصوب.
 قف املعنين واملشاع.يصح و  -4
إذا وقف شيئا  ومل يبني املصرف فيحصرف يف أفضل جهات الرب واإلحسان املتعدي نفعها كبناء  - 5

 املساجد، وحفر اآلبار، والفقراء، وطلبة العلم وغريها.
 ما َفضحل من َرْيع الوقف يحصرف يف مثله كمسجد، أو مدرسة، أو مستشفى وحنو ذلك. - 6

                                                           

 .15ص  ،11ط ،1ج ،مختصر الفقه اإلسالمي فى ضوء القرآن والسنة ،( التوجيري1)
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ما فيه معصية صح الوقف، لكن يصرفه القاضي إىل أقرب السبل خريا  من إذا وقف على  - 7
 جهات

الرب واإلحسان، كما لو وقف دارا  لبناء كنيسة، أو مصنع مخر وحنو ذلك فتحصرف لبناء مسجد، أو 
 سقي املاء وحنو ذلك.

 الوقف أصل ثابت جيوز دفعه إىل آخَر يقوم بتعمريه من ماله بنسبة معينة من ريعه. - 8
 حكم بيع الوقف: -9

الوقف مال أخرجه اإلنسان عن ملكيته هلل عز وجل، فال جيوز التصرف فيه ببيع أو هبة وحنومها  ألن 
البيع يفتقر إىل ملكية، والوقف ال مالك له، والقاضي له والية مبنية على الوالية العامة للحاكم ببيع ما 

 ال مالك له.
يعه واستبداله مبثله أو أفضل منه، كدار اهندمت، أو أرض فإذا خرب الوقف، وتعطلت منافعه جاز ب

بأهله ومل ميكن توسيعه وحنو ذلك من األسباب  خربت، أو مسجد انصرف أهل القرية عنه، أو ضاق
 اليت تحنِقص أو مَتنع االنتفاع به.

 حكم تغيري صورة الوقف: -10
دا ، ء كان أرضا ، أو مزرعة، أو مسجالوقف ينفنذ حسب أمر الواقف، وال جيوز تبديل صورة الوقف سوا

ا هو وجتوز خمالفة نص الواقف بنظر القاضي إىل م أو دارا ، إال إذا تعطلت منافعه فيحصرف يف مثله.
 أصلح وأنفع وأحب إىل اهلل تعاىل.

 وجيوز إبدال املوقوف خبري منه يف حالتني:
ر اهندمت، أو فرس انكسرت، إحدامها: أن يكون اإلبدال للحاجة كمسجد رحل الناس عنه، أو دا

 فيباع ويحشةى بثمنه ما يقوم مقامه من مثله.
الثانية: اإلبدال ملصلحة راجحة كبستان تعطلت منافعه، وقـَرحب منه العمران، يـحَقطنع أراضي، ويبىن عليها 
مسجد، أو مدرسة، أو مستشفى، أو بيوت لسكن الفقراء واأليتام واألرامل، أو حمالت جتارية تبىن 

وقف فمع احلاجة جيب إبدال ال تؤجر، وتؤخذ أجرهتا وتصرف يف وجوه الرب واإلحسان وحنو ذلك.و 
 مبثله، وبال حاجة جيوز خبري منه  لظهور املصلحة، وعموم املنفعة.

 الناظر على الوقف:حكم  -11
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يكون  رجيب على الواقف أن يعني ناظرا  على الوقف  لئال يضيع، وإذا مل يعني الواقف ناظرا  فالنظ
 للموقوف عليه إن كان معينا ، وجيوز تعدد النظنار عند احلاجة.

وإن كان على جهة كاملساجد، واجلهات اخلريية، ومن ال ميكن حصرهم كالفقراء، وطلبة العلم، 
مل تتوفر  ويشةط يف الناظر العدالة والكفاية، فإن واجملاهدين وحنوهم فالنظر على الوقف يكون للحاكم.

 الكفاية نزع احلاكم الوقف منه، وأشرف عليه.العدالة و 
 وظيفة الناظر: -12

 مهمة ناظر الوقف حمصورة يف أمرين:
 األول: احملافظة على الوقف، ورعايته، وصيانته، وتنميته.

 الثاين: صرف الوقف يف اجلهة اليت مسى الواقف، وال يتصرف زيادة على ذلك إال بإذن القاضي.
 التصرفات: ما ال جيوز للناظر من -13

 وهي: ،هناك مجلة من التصرفات مينع منها الناظر ملا فيها من اإلضرار مبصلحة الوقف من ذالك
 التلبيس بشبهة احملاباة كأن يؤجر عني الوقف لنفسه أو لولده ملا يف ذالك من التهمة. -1
 هاإلستدانة على الوقف ليكون السداد من ريع الوقف إال ىف حالة الضرورة. وذالك ملا في -2

 من تعريض الريع للحجر ملصلحة الدائنني.
 رهن الوقف ملا قد يؤدي اليه من ضياع العني املوقوفة. -3
 إعارة الوقف إال للموقوف عليهم. -4
 (1)اإلسكان ىف أعيان الوقف دون أجرة -5

 عزل الناظر: -14
 جيوز للواقف عزل الناظر مىت شاء .. وللناظر عزل نفسه مىت شاء بعلم القاضي.

قاضي عزل الناظر إذا كان خائنا  غري مأمون، أو كان عاجزا ، أو ظهر به فسق كشرب وجيب على ال
ه على وإذا مت عزل الناظر عنين القاضي ناظرا  غري  مخر وحنوه، أو كان يصرف مال الوقف يف غري املفيد.

 الوقف، وتكون أجرته من ريع الوقف يقدِّرها القاضي حسب العرف.
 نفقة الوقف: -15

                                                           

 ،د.ط ،الدسوقيو   ،455ص/2ج ،د. ط ،كشاف القناع،البهوتى و  .580ص/3ج ،2ط ،حاشية ابن عابدين ابن عابدين، (1)
  ،89ص/4ج
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ف وعمارته وصيانته حيث َشَرطها الواقف إما من ماله، أو من مال الوقف، فإن مل ميكن نفقة الوق
ته، الوقف ال ميكن إال باإلنفاق عليه من َغلن  معرفة ذلك فمن َغلنة الوقف أو منافعه  ألن حفظ أصل

 فإن تعطلت منافع الوقف على جهة فنفقته من بيت املال  ألنه من املصاحل العامة.
 ف املضاف ملا بعد املوت:الوق -16

إذا قال الواقف جعلت هذا البيت وقفا بعد مويت أو إذا مت كان هذا البيت وقفا. فيصبح الوقف على 
وال جيوز أن  ،وجيوز له الرجوع عنه ،فينفذ ىف حدود الثلث ،هذا األساس ويكون حكمه حكم الوصية

 .(1)وال يورث ويكون له حكم الوقف ىف أنه ال يباع وال يوهب ،يصرف لوارث
 حكم الوقف على الورثة: -17

جيب على اإلنسان التسوية بني أوالده، للذكر مثل حظ األنثيني، وال جيوز تفضيل بعضهم على بعض 
حيرم على و  وإذا كان أحد أوالده مريضا  أو عاجزا  فيجوز أن خيصه مبا يسد حاجته. بدون سبب ظاهر.

ه أن تحطَلنق وإذا خاف الرجل على بنات فإن فعل فالوقف باطل. اإلنسان أن يقف وقفا  يضاّر به الورثة،
من بعده، أو ترمل بناته من بعده، فال حرج عليه أن يوقف عليهن الدور  شفقة عليهن، ورمحة هبن  
ألن الذكر يستطيع أن يتكسب، خبالف األنثى، خاصة إذا طحلِّقت رمبا ال جتد من يرفق هبا، خاصة إذا 

 ، أو من يقوم عليها.مل يكن هلا أبناء
 حكم وقف الكافر: -18

اته يف ويصح الوقف من الكافر، لكن يثاب على صدق ،يتقرب هبا العبد إىل اهلل عز وجلالوقف قربة 
هلِل صلى َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اهللح َعْنهح قَاَل: قَاَل َرسحولح ا الدنيا، وال حظ له من الثواب يف اآلخرة.

نـَْيا َوجيحَْزى هِبَا يف اآل"لم: اهلل عليه وس ِخَرِة َوأَمنا الَكاِفرح ِإنن اهلَل اَل َيْظِلمح محْؤِمنا  َحَسَنة ، يـحْعَطى هِبَا يف الدُّ
نـَْيا َحىتن ِإَذا أَْفَضى ِإىَل اآلِخَرِة، ملَْ َتكحْن لَهح َحَسنَ   .(2)"َزى هِبَاٌة جيحْ فـَيحْطَعمح حِبََسَناِت َما َعِمَل هِبَا هلِل يف الدُّ

 مبطالت الوقف: -19
 وقف علىاجلهل بسبق ال ،الوقف على كافر حريب ،الوقف على معصية ،على كنيسة يبطل الوقف

 موت الواقف قبل تسليم الوقف. ،الدين
 

                                                           

  ،458ص/1ج  ،د. ط ،المهذب ،الشريازيو  ،49 ،28ص/6وج ،375ص/5ج ،ط. أخرية ،نهاية المحتاج ،الرملي (1)
 . 2808 :برقم ،باب جزاء املؤمن حبسناته ،كتاب صفة القيامة واجلنة والنار،صحيح مسلم ،مسلم( 2)
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 انتهاء الوقف: -20
صة منه وكذا ىف كل ح ،ينتهي الوقف بانتهاء مدته إذا كان مؤقتا عند من يقول بالتأقيت -

ويؤول ما انتهى فيه الوقف للواقف إن كان حيا أو لورثته يوم وفاته فإن مل يكن  ،هلهابانقراض أ
 له ورثة أو كانوا وانقرضوا اعترب وقفا خرييا.

ينتهي الوقف األهلي إذا ختربت أعيانه كلها أو بعضها ومل ميكن تعمريها أو استبداهلا أو اإلنتفاع  -
 ة غري ضئيل.هبا انتفاعا يكفل للمستحقني نصيبا ىف الغل

كما ينتهي الوقف أيضا إذا كان موفور الغلة إال أنه كثر مستحقوه حىت قلت أنصباؤهم حسب  -
 أحواهلم اإلجتماعية ومل ميكن استبدال املوقوف مبا يدر عليهم ريعا مناسبا.

ليه الوقف ملكا للواقف إن كان حيا وإال فلورثته فإذا مل يوجد ورثة يصري إويصري ما انتهى  -
 .(1)خريياالوقف 

 :: حكم الوقف ومشروعيتهنيالمطلب الثا
 كم الوقف:ح -

 ،(4)والشافعية ،(3)واملالكية ،(2)وهذا هو قول مجاهري أهل العلم من احلنفية ،الوقف جائز شرعا
. قال ىف املغين: وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم (6)وهو قول الظاهرية ،(5)واحلنابلة

 .(7)على القول بصحة الوقف
 مشروعية الوقف: -

الوقف قربة من القرب ، مندوب فعله دلت على مشروعيته نصوص عامة من القرآن الكرمي    
، وفصلته أحاديث من السنة النبوية املطهرة ، وعمل به الصحابة ، وأمجعوا على مشروعيته كما 

 يب حنيفة.أ نقل ذلك أهل العلم وذهبوا إليه مجيعا إال ما نقل عن شريح القاضي وهو رواية عن
                                                           

  94 ص ،مشروع قانون الوقف ،( الستار1)
 ،7ص  ،2ط ،سعاف فى أحكام األوقافإلا ،الطرابلسيو  ،27ص/12ج ،د. ت ،المبسوط ،السرخسي( 2)
 . 6/322 ،عقد الجواهر الثمينة والذخيرةو ،2/79 ص ،1ط. ،اإلشراف ،بن املنذر النيسابوري( ا3)
  ،342ص/5ج ،3ط ،روضة الطالبين ،أبو زكرياو  ،6/7ص ،1ط ،حلية العلماءالشاشّي،  ( 4)
 . 391ص/3ج ،الشرح الكبير ،الدرديرو  . ،185ص ،8ج،د. ط ،المغني ،ابن قدامة( 5)
  ،175 ،9ج ،د. ط ،المحلى ،( ابن حزم6)
 ،184ص ،8ج ،د. ط ، المغني ،بن قدامة( ا7)
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 أما النصوص العامة من القرآن الكرمي ، فمنها :
 ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   قول احلق تبارك وتعاىل :"

ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   . وقوله تبارك وتعاىل: "(1)"

ۉ  ې  ې   ڭ    ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ 

ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ېئ  ىئىئ  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ   . وقوله: "(2)" ىئ     ی  ی  ی  ی

ۉ  ې  ې   ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئۆئ  

.  (4)"  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ . وقوله: " (3)"  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ
ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ   ٿ    وتعاىل: "وقوله تبارك 

ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑڑ  ک  ک  ک   ک  گ  

 .(5)"   ڻڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھگ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  
 وجه اإلستدالل ىف اآليات

 ،  عباداهللوأحسن إىل ،ءاية آل عمران: لن تنال الرب حىي تنفقوا مما حتبون: من أنفق الطيبات -
إن اهلل جيازيه ف فمهما أنفق العبد من نفقة قليلة أو كثرية ،أحسن اهلل إليه ووفقه أعماال وأخالقا

 ه اآلية أوقف أبو طلحة مزرعته.حبسب عمله. بسبب هذ
ءاية املائدة: وج اإلستدالل فيه قول احلق تبارك وتعاىل: وتعاونوا على الرب والتقوى والتعاونوا  -

به وهو اسم جامع لكل ما حي ،على اإلمث والعدوان: أي ليعن بعضكم بعضاعلى الرب والتقوى
 ذالك.. والوقف من ضمن اهلل ويرضاه من العمال الظاهرة والباطنة

                                                           

  92:  اآلية ،سورة آل عمران (1)
  3: اآلية ،ئدةاسورة امل (2)
  6: اآلية ،سورة األحزاب (3)
  19: اآلية ،سورة الذاريات (4)
  20: اآلية ،سورة املزمل (5)
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ءاية األحزاب: وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض ىف كتاب اهلل من املؤمنني واملهاجرين إال أن  -
فالذى  ،بعضهم أوىل ببعض ىف اإلرث والتربعات تفعلوا إىل أوليائكم معروفا: أي أولوا األرحام

 تالذى حجب أو منع بسبب شرعي ينتفع من التربعا ،ثبت له اإلرث بئايات املرياث يرث
 ومنها األوقاف.

وىف أمواهلم حق للسائل واحملروم: أي وىف أمال الناس حق واجب كالزكواة  ءاية الذاريات: -
 ومستحب كاألوقاف للمحتاجني الذين يطلبون من الناس والذين ال يسألون.

أما ءاية املزمل: وجه اإلستدالل فيه: قول احلق تبارك وتعاىل: وما تقدموا ألنفسكم من خري  -
عند اهلل هو خريا وأعظم أجرا: أي فإن اخلري والرب بذره وأصله وأساسه ىف هذه الدنيا جتدوه 

ومن أعمال اخلري والرب األوقاف. فخالصة القول كل هذه اآلي  ،مادة اخلري والرب ىف دار القرار
 أعمل اخلري والرب ىف الناس أفضل الناس من ينفع الناس.حتث على 

 أما السنة : فمنها :

بن مالك ، رضي اهلل عنه أنه قال : كان أبوطلحة أكثر األنصار باملدينة ماال  من عن أنس   .1
، وكانت مستقبلة املسجد ، وكان رسول اهلل صلى اهلل (1)حْنل ، وكان أحبن أمواله إليه َبريححاء

عليه وسلم ، يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب ، قال أنس : فلما أحنزلت هذه اآلية : }لن 
 :لرب حىت تنفقوا مما حتبون..{ قام أبوطلحة إىل رسول اهلل ، صلى اهلل عليه وسلم ، فقالتنالوا ا

يا رسول اهلل ، إن اهلل تبارك وتعاىل يقول : } لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون ... { ، وإن 
ل اهلل و أحب أموايل إيّل بريحاء ، وإهنا صدقة هلل، أرجو بّرها وذخرها عند اهلل فضعها يا رس

ذلك مال رابح ،  (2)حيث أراك اهلل. قال : فقال رسول اهلل ، صلى اهلل عليه وسلم : ) َبخْ 
ذلك مال رابح ، وقد مسعت ما قلت ، وإين أرى أن جتعلها يف األقربني(. فقال أبوطلحة افعل 

                                                           

 .412، ص  2بريحاء على صيغة فعيل من الرباح وهي األرض الظاهرة. انظر: ابن منظور ، لسان العرب ، ج (1)
َبخ، كلمة إعجاب ورضا بالشيء ومدح به ، ختفف وتثقل، وإذا كررت فاالختيار أن ينون األول ويسكن الثاين، وفيها أربع  (2)

. وتستعمل أحيان ا لإلنكار وقد  61، ص1انظر: اخلطايب، غريب احلديث، ج لغات: اجلزم، واخلفض، والتنوين، والتخفيف.
 .247، ص  1تكون معربة عن كلمة )بَْه( الفارسية. انظر : أمحد رضا ، معجم منت اللغة ، ج
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ىي بن حييا رسول اهلل . فقسمها أبوطلحة يف أقاربه وبين عمه. قال البخاري: تابعه روح ، وقال 
 .(1)حيىي وإمساعيل عن مالك )رايح(

، وقد قال احلافظ ابن حجر يف هذا احلديث : ) وقف عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه حديث .2
. واحلديث عن ابن عمر رضي اهلل عنهما فيما (2)وحـديث عمـر هـذا أصل يف مشـروعية الوقف(

 رض خيرب ، فقال يا رسول اهلل ، صلىرواه اإلمام البخاري وغريه : أن َعْمر ا أصاب أرض ا من أ
اهلل عليه وسلم، أصبت ماال  خبيرب مل أصب قطُّ ماال  خري ا منه ، فما تأمرين؟ فقال : ) إن شئت 
حبست أصلها وتصدقت هبا ، غري أنه ال يباع أصلها ، وال يبتاع ، وال يوهب ، وال يورث ( 

 وهب ، وال تورث، يف الفقراء ، وذيقال ابن عمر : فتصدق هبا عمر على أاّل تباع ، وال ت
القرىب ، والرقاب ، والضعيف ، وابن السبيل ، وال جناح على من وليها أن يأكل منها باملعروف 

 .(3)، ويطعم غري متمول
جاء يف نصب  الراية للزيلعي : أن هناك لرجل من بين غفار عينا يقال هلا : رومة ، وكان يبيع  .3

سول لى اهلل عليه وسلم : )أتبعنيها بعني يف اجلنة ( ؟ فقال : يا ر منها القربة مبد ، فقال له ص
اهلل، صلى اهلل عليه وسلم ، ليس يل وال لعيايل غريها. فبلغ ذلك عثمان بن عفان رضي اهلل 
عنه ، فاشةاها منه خبمسة وثالثني ألف درهم ، مث أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم، فقال : 

 .(4): نعم ، قال : قد جعلتها للمسلمني أجتعل يل ما جعلت له ؟ قال

                                                           

 .530، ص  2ج ،، كتاب الزكاة ، باب الزكاة على األقارب صحيح البخاريالالبخاري ،  (1)
 .402، ص  5، جح الباري فت ،ابن حجر العسقالين (2)
،  2( البخاري،  الصحيح اجلامع، كتاب الوصايا، باب الوقف كيف يكتب، وكتاب الشروط، باب الشروط ىف الوقف، ج 3)

 .70ص 
. وهذه العني ) عني رومة ( هي اليت أشار إليها اإلمام البخاري رضي اهلل 477، ص  3( نصب الراية ألحاديث اهلداية ، ج4)

رواه عن أيب عبدالرمحن ، أن عثمان بن عفان رضي اهلل عنه حيث حوصر أشرف وقال : أنشدكم وال أنشد إال عنه ، فيما 
أصحاب النيب ، صلى اهلل عليه وسلم ، ألستم تعلمون أن رسول اهلل ، صلى اهلل عليه وسلم ، قال : ) من حفر رومة فله اجلنة ( 

 اب الوصايا ، باب إذا وقف أرض ا أو بئر ا.، كت 198، ص  3فحفرهتا. انظر: صحيح البخاري ، ج
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ما ورد عن النيب ، صلى اهلل عليه وسلم يف الصدقة اجلارية ، حيث قال : ) إذا مات ابن آدم  .4
. (1)انقطع عمله إال من ثالث : صدقة جارية ، أو علٍم ينتفع به ، أو ولٍد صاحل يدعو له (

 بئر.سكىن الدار ، وركوب الدابة ، وماء الوالصدقة اجلارية هي اليت تتجدد منافعها عرب الزمن ك
لكون كل حديث تدل وحتث على الوقف  ،اإلستدالل ىف هذه األحاديث صرحية جدا وجه

 بعينه.
فقد صرّح غري واحد من أهل العلم بأن إمجاع الصحابة منعقد قال ابن قدامة: " أما اإلمجاع:
 يكن أحد من أصحاب النيب صلى اهلل قال: ) ملأنه ضي اهلل عنه ر  جابرحلديث على صحة الوقف، 

هر وقف ، واشت ، فإن الذي قدر منهم على الوقفمقدرة إال وقف ، وهذا إمجاع منهمعليه وسلم ذو 
 .(2)"، فكان إمجاع ا (ذلك ومل ينكره أحد

وقال احلافظ ابن حجر نقال عن اإلمام الةمذي قوله: ) ال نعلم بني الصحابة واملتقدمني من 
وقال صاحب  .(3)فا يف جواز وقف األراضني، وجاء عن شريح أنه أنكر احلبس(أهل العلم خال

اإلسعاف بعد ذكره ألوقاف الصحابة : ) وهذا إمجاع منهم على جواز الوقف ولزومه ، وألن احلاجة 
هذا يف اإلمجاع املنقول على صحة الوقف ، أما اللزوم وعدمه فقد وقع فيه اخلالف  .(4)ماسة إىل جوازه(

 .(5)بو حنيفة يقول : صحيح غري الزم ، وأبو يوسف وحممد وعامة الفقهاء يقولون بأنه صحيح الزم، فأ
لوقف نوع من الرب يقصد به التقرب إىل اهلل عز وجل واإلحسان : هو أن امشروعية الوقفمن كمة واحلِ 

ناح يف إنفاق  جإىل احملتاجني والتعاون على الرب والتقوى، وإذا كان الناس مسلطني على أمواهلم فال
تلك األموال فيما حيقق أغراضا دينية أو إجتماعية أو إقتصادية من أغراض النفع العام. وميكن أن 

 واليت تتمثل يف: نعرض أغراض الوقف فيما يلي للتذكري ال للبيان واإلستقصاء.

                                                           

، ص  3، سنن أيب داود ، ج 1255، ص  2( رواه مسلم وأبو داود وغريمها ، انظر : صحيح مسلم ،كتاب الوصية، ج1)
300. 

 ، 186، ص  8، د.ط، ج المغني( ابن قدامة ،   2)
 .163، ص6ه البيهقي يف سننه الكربى، ج. وخرب شريح أورد402، ص  5، ج فتح الباري(  ابن حجر العسقالين،  3)
 .13، ص  اإلسعاف يف أحكام األوقاف(  الطرابلسي ، 4)
 .7،8،  والطرابلسي ، اإلسعاف ، ص9، ص  الروض الزاهر( السنوسي، 5)
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نشر الدعوة اإلسالمية : ومن أهم مظاهر هذا الغرض وقف املساجد اليت كانت عرب  .1
يخ منارات لنشر الدعوة وتعليم الناس وتربيتهم وهتذيبهم، وما أحلق هبا من أوقاف التار 

لإلنفاق عليها وعلى القائمني على شؤوهنا كالدكاكني والضيعات واملساكن وغري 
ذلك. والزال هلذا الغرض أمهيته فإضافة إىل املساجد فهناك العديد من املراكز الدعوية 

 اليت تقوم على األوقاف.
جتماعية : من خالل صلة الرحم باإلنفاق على القرابة من األبناء وبنيهم إلاية االرع .2

من خالل الوقف األهلي أو الذري. وكذلك رعاية األيتام وأبناء السبيل وذوي 
العاهات من خالل األوقاف اخلريية اليت خيصصها الواقفون ملثل هذه األغراض. ويذكر 

 جتماعية باملغرب ، أن األوقاف فيها قامتإلة اأحد الدارسني لدور األوقاف يف الرعاي
بدور مهم يف التآزر والتكافل االجتماعيني ، فقد حبس الواقفون كثريا من ممتلكاهتم 
 على املعتوهني واملقعدين واملكفوفني ، وأن أوقاف أيب العباس السبيت يف مراكش تعترب

آخر من األوقاف يندرج  . وقد عرفت األوقاف املغربية أنواعا(1)أكرب شاهد على ذلك
فتكاك األسرى، وأوقاف اإلطعام وأوقاف الكساء إجتماعي هي أوقاف إليف الغرض ا

)املالبس( واألغطية ملن حيتاجوهنا، وأوقاف مساعدة املصابني واملنقطعني والغرباء. 
وقد انتشرت هذه األوقاف يف مناطق متعددة يف املغرب مثل فاس ، وتطوان ، 

 .(2)ومراكش وغريها
الرعاية الصحية : يعد هذا الغرض من أوسع اجملاالت اليت وقف احملبسون أمالكهم عليها،  .3

ومشلت أنواعا كثرية مثل بناء البيمارستانات "املستشفيات واملصحات" ، والبحث العلمي 
 .(3)املرتبط باجملاالت الطبية ، كالكيمياء والصيدلة

ية املنتشرة سطر لبيانه، فيكفي املدارس الوقفالتعليم: التعليم أشهر من أن خنصص له بعض األ .4
يف سائر أحناء العامل اإلسالمي وعلى رأسها تلك املساجد واجلوامع اليت أضحت منارات 
للعلم ويف مقدمتها احلرمان الشريفان، واألزهر الشريف يف مصر، والقرويني يف املغرب والزيتونة 

                                                           

 .244، صالوقف اإلسالمي وأثره في الحياة اإلجتماعية في المغرب( أبو ركبة، 1)

 .558-556، ص  اإلسالم وتطبيقاته في المغرباإلحسان اإللزامي في ( التجكاين، 2)
 .283-282، ص  الدور االجتماعي للوقف( عبدامللك السيد ، 3)
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رها واملعاهد اليت ال ميكن عدها أو حصيف مصر، واألمويني يف دمشق. ناهيك عن املكتبات 
 يف هذه العجالة. 

أغراض األمن والدفاع : رمبا كان مستند هذا الغرض ما فعله خالد بن الوليد حينما وقف  .5
أدراعه وأعتاده يف سبيل اهلل. فقد روى أبو هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 ابن مجيل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول اهلل وسلم بعث عمر ا على الصدقة ، فقيل منع
صلى اهلل عليه وسلم ، فقال الرسول صلى اهلل عليه وسلم : )ما ينقم ابن مجيل إال أنه كان 
ا ، قد احتبس أدراعه وأعتاده يف سبيل اهلل  فقري ا فأغناه اهلل ، وأما خالد فإنكم تظلمون خالد 

وقد سار على هذا النهج الصحابة الكرام والتابعون  .(1)وأما العباس فهو علّي ومثله معه(
ومن تبعهم بإحسان من العلماء واحلكام وذوي اليسار يف األمة فوقفوا األموال على سد 

 .(2)الثغور واحلفاظ على حرمة ديار املسلمني
 

                                                           

( البخاري ومسلم واللفظ ملسلم. انظر : البخاري، الصحيح اجلامع، ، كتاب الزكاة ، باب قوله تعاىل : )ويف الرقاب والغارمني 1)
 .676، كتاب الزكاة ، ص  1لم ، ج. ومسلم ، صحيح مس534، ص2ويف سبيل اهلل(، ج

 .103-102، ص  تحرير المقال( البالطنسي ، 2)
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وفيه  ،جيرياني –ضحايا اإلعتداء فى والية يوبي  تحسين حياةالوقف فى  أثرالفصل الثاني: 
 بعة مباحث:أر 

المبحث األول: ضــــحايا اإلعتداء والية يوبي حســــب إحصــــاءات الحكومة المحلية والمنظمات 
 . وفيه ثالثة مطالب:اإلنسانية والدولية

 .تابعة للحكومة المحلية والوطنية اإلحصائياتالمطلب األول: 

يـــا ىف يوم جري لقـــد قـــابلـــت مـــدير اخلـــدمـــة واإلنقـــاذ للحكومـــة احملليـــة والوطنيـــة لواليـــة يويب الني
وماذا يعانون؟ وما هي  ،عن عدد ضــــــــــــــحايا اإلعتداء تابعة للحكومة احمللية عندهم ،5/10/2015

 مساعداهتم وخدماهتم جتاه هؤالء ضحايا اإلعتداء؟ وكيف أنقذو حياهتم اآلن؟

 كلويف   ،( هجمات19 يقل عن تســـعة عشـــر )ال فأجابين بقوله: " أن والية يويب واجهت ما
ا وإما فر أصــــــــحاهب ،روا قرية وأطقوا النار على بيوت أصــــــــحاهبا وأســــــــواقهم ودكاكينهمإما دم هجمات

مثاال بعدة  وضــرب يل ،هاربني ومهاجرين إىل قرى جبوارها أو إىل ما فيه الصــالح واألمن هلم وألهليهم
مة ىف العاص وما حدث ،وغونريى ويادي ،قرية وحكومة احمللية مثل قرية كوتركو ىف حكومة حملية غجبا

وعدد ضــحايا اإلعتداء  ،ما زاد البل طينا حىت هاجر أغلبية ســكاهنا ،2014الوالية ىف شــهر ديســمرب 
وقد قســــــــم املدير اخلدمة واإلنقاذ تابعة حلكومة احمللية والية يويب نيجرييا . (1)(135511عندهم هي)

وقســـــــم معتمد  ،كومةقســـــــمني تابعة وحتت رعاية احل ،(2)خميمات الىت فيها ضـــــــحايا اإلعتداء إىل أربعة
 وقسم للمهاجرين.  ،على نفسه

 ضحايا اإلعتداء. 3011وفيه  ،خميم فمفماري -أ
 ضحايا اإلعتداء 389خميم بكر علي ابن الكامني وفيه  -ب
  ضحايا اإلعتداء 11000خميم معتمد النفس وفيه  -ت

                                                           

 .5/10/2015يوم  ،الوكالة احمللية لإلدارة واإلغاثة يف حاالت الطوارئ ،. باللـغربا ب ،مقابلة مع مدير اخلدمة واإلنقاذ  (1)
 .5/10/2015يوم  ،ية لإلدارة واإلغاثة يف حاالت الطوارئالوكالة احملل ،. باللـغربا ب ،مقابلة مع مدير اخلدمة واإلنقاذ  (2)
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 مخميه ليس ألنـــ ،وهـــذا مل يعينوا لـــه العـــدد ،خميم للهجرة الىت تقع ىف حكومـــة حمليـــة غيـــدم -ث
 معتمد.

 التابعة للمنظمات اإلنسانية المستقلة اإلحصائياتالمطلب الثاني: 
 اآليت:ك  خمتلفة عند املنظمات اإلنسانية املستقلةوجدت عدد ضحايا اإلعتداء 

عندهم عدد ضــــــــــــــحايا اإلعتداء ىف والية يويب  ،((unicefأوال: صــــــــــــــندوق األمم املتحدة للطفولة
 2015يوليو  ،139591

عدد ضــــــــــــــحايا  ،Nigerian red cross societyالصــــــــــــــليب األمحر النيجريي والية يويب ثانيا: مجعية 
 اإلعتداء عندهم ىف الوالية على قسمني:

 .3348أوال: عدد ضحايا اإلعتداء حتت رعاية احلكومة 

 .17787ثانيا: عدد ضحايا اإلعتداء املعتمد النفسي 

  (1)ويقدمون اخلدمة لكل من األطعمة وغريها

عدد ضــــحايا  ، displacement tracking matrix report (DTM)نزوح تقدير مصــــفوفة تتبع ثالثا: ال
 2014. ديسمرب 125991اإلعتداء عندهم ىف الوالية 

 . التابعة للمنظمات الدولية اإلحصائياتالمطلب الثالث: 

: أن مجلة (3)رقال حممود أبوبك NEMA (2) الوكالة الوطنية لإلدارة واإلغاثة يف حاالت الطوارئأوال: 
هم مقسمون ىف ست  ،21135 م يبلغ:2015يف السنة  نيجريياعدد ضحايا اإلعتداء والية يويب ال

 ي:لحكومية فهالتابعة ل. أما اثنتان تابعة للحكومية وأربع مستقلة غري حكومية  ،خميمات

                                                           

  .م22/10/2015يوم اخلميس  ،جلمعية الصليب األمحر النيجريي ،علي دري ،مقابلة مع مدير اخلدمة واإلنقاذ (1)

يوم اإلثنني  ،الطوارئللوكالة الوطنية لإلدارة واإلغاثة ىف حاالت  ،حممود أبوبكر ،مقابلة مع الضابط لإلغاثة وإعادة التأهيل (2)
2/11/2015.  

  حممود أبوبكر هو الضابط لإلغاثة وإعادة التأهيل للوكالة الوطنية لإلرادة واإلغاثة ىف حاالت الطوارئ لوالية يويب النيجرييا. (3)
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 ضحايا اإلعتداء. 3012وفيها  ،حكومية ،أوال: خميم فمفماري

 نسوة. 670و –رجال  482 - ،تبنا 1139 - ،أوالد 721 -

 ضحايا اإلعتداء. 336وفيها  ،حكومية أيضا ،ثانيا: خميم بكر علي

 .90بنات:   - ،68أوالد:  - ،120نساء:  - ،68رجال:  -

 ،1311عددهم:  ،ثالثا: خميم كاسيسا

 .473بنات:  - ،245أوالد:  - ،362نساء:  - ،231رجال:  -

 .2101 عدد ضحاياها: ،YBC رابعا: خميم أباري

 .405بنات:  - ،561أوالد:  - ،722نساء:  - ،413رجال:  -

 1054عدد الضحايا:  (1)خامسا: مزرعة حممد غميب

 .13321سادسا: خميم كوكاريتا عدد ضحاياها: 

 - ،2150أوالد:  - ،446وأوالت األمحال منهن:  ،5110نســـــــــــــاء:  - ،3201رجال:  -
 .2860بنات: 

ضــــــــــــــحايا اإلعتداء  international organization for migration(IOM)ثانيا: املنظمة الدولية للهجرة 
 .2014ديسمرب 139591عندهم 

 .21135فخالصة القول أن عدد اإلحصائيات لضحايا اإلعتداء والية يويب النيجرييا  جمموعها 

                                                           

عته الىت ى مزر هذا املخيم إحد ،يسكن ىف دماتروا عاصمة الوالية ،إحدى جتار وفالحني والية يويب ،هو احلاج حممد غميب (1)
  سكن فيها ضحايا اإلعتداء.
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وذلك  .في والية يوبى إلعتداءضـــــحايا ا ي منهاالمبحث الثانى: أهم المشـــــاكل التى يعان
 مطلبين:في 

ورية الضر  الحياة متطلبات المستشفيات، المساجد، ،المدارس ،السكنى عدم: األول المطلب
. 

وأماكن العبادة وضــــــــروريات احلياة مما يعانوها أغلبية ضــــــــحايا  ،واملدرســــــــة  ،إن عدم املســــــــكن
ن م ،(1)اإلعتداء والية يويب. وهذا تيقن يل بعد مقابليت بعدد كبري من ضــــــــــــــحايا اإلعتداء ىف خميماهتم

 ضمنهم:

وكان يسكن  ،كان مزارعا وتاجرا،له زوجتان وأربعة اوالد ، 31عمره  ،أوال: قابلت مامل عبد اهلل يادى
كرب والذى وشـــقة ألخيه األ ،وشـــقة له ،شـــقة ألبويه ،ىف بيت له إحدى عشـــرة غرفة ،مع أبويه وأخويه

على  أطلقواقريتهم دمروها و يليه. فحكى يل قصــــة خروجه من بيته قائال: ملا دخل مجاعة )بوكو حرام( 
 ،أســـــــرتهو  فحاولوا أن يهربوا وعائلتهم ومل خيرجوا بشـــــــئ. فمشـــــــكلته اآلن بيت يســـــــكن هو ،بيوهتم نارا

 .(2)به ملعيشتهم ومدرسة أطفاله وما يتجرون

م هل ،كان فالحا راعيا تاجرا يســــــــــــــكن مع أبويه وعمه  ،له زوجة وأوالد ،عمره 35 ،ثانيا: كولو غوتال
كلومة كي   50ومشو ماال يقل  ،سيق كل هذه األبقار واغنام وأهرق بيتهم ،بقرة وغنم 70ماال يقل 

 .(3)ينجو حبياهتم وجنو ساملني بال شئ. مشكليهم بيت يسكنون فيه وشئ يتجرون به

كان يســــــــكن   ،61له من العمر  ،أوالد 17و ،ثالثا: محزة كوتركو و أيضــــــــا فالحا تاجرا له ثالثة أزواج
زة أهرق بيته مع تلك العجو  ،هو ىف املزرعة عندما مسع هذا الضــــــــــــــجيج ،إخوته وعجوزةمع أو أوالده 

لته فمشــــــــــكلته بيت يســــــــــكن مع عائ ،وبعد حني وجد األوالد ىف قرية جبوارهم ،وأخذ أربعة من أوالده
 .(4)وكان آمن يعبد ربه وشئ يكف عن املسألة حىت يعيش مع أسرته

                                                           

  بكر علي. مكمخيم فمفماري. وخمي  (1)

 . 12/11/2015يوم الثالثاء  ،مخيم فمفماري ،مقابلة مع مامل عبداهلل يادي (2)
 .  12/11/2015يوم الثالثاء  مخيم فمفماريمقابلة مع كولو غوتال ىف  (3)
 .12/11/2015 ،يوم الثالثاء ،مخيم فمفماري ،مقابلة مع محزة كوتركو (4)
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كلومة ال   60مشو ىف الغابة ماال يقل عن  ،بت مع إبنيها وطفلقتل زوجها وهر  ،رابعا: يا فنا غونريي
كان فمشــــــــــكلتها م ،واحلمدلل على ســــــــــالمتهم ،كادوا ميوتون من العطش واجلوع  ،يدرون اين يذهبون

 .(1)يسكنون فيه ومن يقوم بضرورياهتم احلياة

 .ةفرص العمل والمؤسسات التجاريو  المطلب الثانى: عدم المعاشات لمن عجزو العمل 

ىف جمموعة  مخذ قهرا وضح تل أو أح إما قح  ،برعايتهممن يقوم د كثري من ضحايا اهلجومات فقَ لقد 
أكثر ما رأيت و  ،العجزة من الشـــيوخ والنســـاء واألطفال ال جيدون من يكفلهم وميوهلم ءاملعتدين. فهؤال

عمل فرص ال عدم ضـــــــــــحايا االعتداءكان مما يعانيها و   ىف املخيمات ضـــــــــــحايا اإلعتداء هؤالء العجزة.
حيث دمروا بعض  ،وبوجودها هذه األعداء زاد الطني بال ،واملؤســــــســــــات التجارية خاصــــــة عاصــــــمتها

مثل ما حصل ىف يادي وغونريى وكوتركو ىف حكومة احمللية  ،األسواق باملفجرات وغصب أموال الناس
مة ث ىف عاصــوكذالك ما حد ،وكذالك ما حصــل ىف ســوق األبقار ىف حكومة حملية بوتســكم ،غجبا

 ،فدخل الناس ىف معاناة ومصـــــــيبة أكثر فأكثر ،الوالية حىت أغلق الســـــــوق ماال يقل عن ســـــــتة أشـــــــهر
 وهاهي احلكومة من جانب آخر تطرد الناس من العمل وال فرص لعمل جديد.

  

                                                           

 .12/11/2015 ،يوم الثالثاء ،مخيم فمفمارى ،مقابلة مع يا فنا غونريي (1)
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وبى ضــــحايا اإلعتداء في والية ي أهم الحلول لمشــــاكل التي تعاني منهاالمبحث الثالث: 
 -:ينلبوذلك في مط .وتحسين حياتهم

 المساجد، ،المدارس ،السكنى عدم: األول المطلب ،المطلب األول: إيجاد السكنى
 :الضرورية الحياة متطلبات المستشفيات،

من املعلوم أن حكومة والية يويب ال تســــــتطيع أن تنشــــــئ البيوت واملدارس وأماكن العبادة وضــــــروريات 
أو مواصلة تعليمهم  ،والية ىف تسكينهم بيوهتم أو جتديدهااحلياة الىت تستوعب كافة ضحايا اإلعتداء ال

ومهما   ،أوالدهم أو إنشـــــــــــــــاء أماكن العبادة الىت دمرت ملا تعانيها اآلن من عدم املادة كما هي تزعم
 ،كانت القدرات اإلقتصـــــــادية للحكومة فهي حباجة اآلن للوقف ىف ســـــــد حاجة اجملتمع ىف هذا اجملال

وقاف وعوائدها إلنشــاء الســكىن واملدارس وأماكن العبادة وضــروريات احلياة وذالك بأن توجه أموال األ
وقد كان هذا وظيفة الوقف وطبيعته ىف حل مشـــــــــــــكلة اجملتمع وتلبية الرغبة  ،هلؤالء ضـــــــــــــحايا اإلعتداء

 فإن حصل هذا فقد أدى الوقف وظيفة العظيمة ىف دعم هؤالء ضحايا اإلعتداء. ،املتزايدة فيهم

 :إيجاد فرص العمل والمؤسسات التجاريةو  إيجاد المعاشات لمن عجزوا العمل المطلب الثانى:

إن عملية تأطري العمل اخلريي ووضعه ىف اطر تنظيمية يساعد على التوجيه الصحيح لألموال األوقاف 
 الىت تقدم ملساعدة الفقراء واملساكني واحملتاجني وضحايا اإلعتداء من أفراد اجملتمع.

 الوكالة احمللية و ،اللجنة املشــــــــــــــةكة لإلغاثة والرعاية ىف حاالت التمردت اخلريية مثل ولذا فإن اجلمعيا
إلدارة ل والوكــالــة الوطنيــة ،ومجعيــة الصــــــــــــــليــب األمحر النيجريي ،لإلدارة واإلغــاثــة يف حــاالت الطوارئ

اه هؤالء تعــد من اجلمعيــات النــافعــة املفيــدة ىف اجملتمع ممــا قــامو بــه جتــ ،واإلغــاثــة يف حــاالت الطوارئ
ضحايا اإلعتداء من إطعامهم وإعطائهم الفرش وضروريات احلياة منذ أن بدأت هذه احلادثة إىل يومنا 

 إجياد الفرص العمل واملؤســـــســـــاتتللك اجلمعيات ىف أحناء الوالية. و  مث رأى اإلشـــــارة إىل إنشـــــاء ،هذا
م ريا منهم فقدوا عملهألن كث ،التجارية مما يســــــــــــــاهم ىف حل مشــــــــــــــكلة ضــــــــــــــحايا اإلعتداء والية يويب

فبإجياد فرص العمل من قبل احلكومة واملؤســســات التجارية من ناحية الوقف اإلســالمي حيل   ،وجتارهتم
 كثريا من مشاكل الىت  يعانوها ضحايا اإلعتداء.
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المبحث الرابع: آراء الفقهاء والعلماء المعاصرين فى استفادة غير المسلمين المتضررين 
 الوقفأمنياء من هذا 

 وهو أيضا يف ثالثة مطالب: 

 :أدلتهمو ستفادة غير المسلمين المتضررين أمنياء من الوقف الالمطلب األول: رأي المجيزين 
فقد دمرت  ،إن غري املسـلمني ىف  والية يويب أصـيبوا مبا أصـاب املسـلمون من اإلنفجارات والتدمري

ســــتفاد من الوقف اإلســــالمي كما ا فهل يســــتفيدون ،بيوهتم ودكاكينهم وكنائســــهم من قبل بوكو حرام
 املسلمون ىف إنشاء مساكنهم واماكن جتارهتم وكنائسهم؟ للفقهاء أقوال:

إىل جواز الوقف املســــلم على غريه واختصــــوا  (4)واحلنابلة (3)والشــــافعية (2)واملالكية (1)ذهب احلنفية
 باآلتى: إال قول عند الشافعية. واستدلوا ،بالذمي من حيث األصل وكذالك املستأمن

. إن الشروط العامة لصحة الوقف تنطبق على أهل الذمة من حيث األصل، فهم أهل للتملك، 1
 وملكهم حمةم، فلزم احلكم بصحة الوقف عليهم.

. إن الصدقة على أهل الذمة وصلتهم وجه من وجوه الرب املقررة يف شرعنا، وال مينع من ذلك  2
 ك أدلة كثرية منها:عدهم من مجلة الكفار املنكرين، دل على ذل

ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ   "قول اهلل تعاىل:  -أ

ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  

 .(5)"ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ     ہ

                                                           

، 1ج ، اإلسعاف . الطرابلسي،201، ص6، جفتح القدير . وابن اهلمام،325، ص3، جتبيين الحقائق ( الزيلعي،1)
 . 142ص

 . 80، ص7، جشرح الخرشي العدوي، حاشية على. 80، ص7، جشرح مختصر خليل ( اخلرشي،2)
، 3، جمغني المحتاج. الشربيين، 244، ص6، جتحفة المحتاج. اهليتمي، 531، ص3، جمغني المحتاج( الشربيين، 3)

 .101، ص3، جحاشية على شرح المحلي للمنهاج. القليويب، 528ص
 .  377، ص5، ج2. ط المغني ( ابن قدامة،.4)
  9-8اآلية:  ،سورة املمتحنة (5)
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ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ          ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   قوله سبحانه وتعاىل:  -ب

، ومع ذلك عد (2)إال كافرا  ، ووجه الداللة هنا أن األسري ال يكون (1) چڦ   ڦ       ڄ   ڄ  
 التصدق عليه من الرب املستوجب للمدح من اهلل تعاىل.

 .(3)ما روي أن صفية بنت حيي زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم وقفت على أخ هلا يهودي  -ج 
 . قال احلافظ(4)ما جاء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: "يف كل كبد رطبة أجر" -د  

ابن حجر: "قولــه: يف كــل كبــد رطبــة أجر. أي: كــل كبــد حيــة، واملراد رطوبــة احليــاة أو ألن 
الرطوبــة الزمــة للحيــاة فهو كنــايــة ومعىن الظرفيــة هنــا أن يقــدر حمــذوف، أي: األجر ثــابــت يف 

 (5)بد حية... واستدل به على جواز صدقة التطوع للمشركني"إرواء كل ك

 : واستدلوا باآلتى: ريب واملرتدواتفقوا أيضا على عدم جواز الوقف على احل

. إن من شروط صحة الوقف أال يكون يف معصية، والوقف على احلريب ليس كذلك، فقد هنى الشارع 1
 ق عليهم.عن برهم واإلحسان إليهم، بل حنن مأمورون بالتضيي

. إن الوقف على احلريب فيه إعانة له على كفره وعناده وحماربته لإلسالم ومنابذته للمسلمني، وما  2
 كان كذلك فال يصح من املسلم فعله يف الوقف وال يف غريه.

. الوقف صدقة جارية، ولذا يشةط يف املوقوف عليه أن يكون على جهة ال تنقطع، ومثل هذا غري 3
 احلريب. متحقق حكما  يف

                                                           

  9-8رة اإلنسان، اآلية: ( سو 1)
 ، 634، ص7، ج1، طالتاج واإلكليل( الغرناطي، 2)
، وقد أخرج ابن أيب شيبة والدارمي والبيهقي بألفاظ متقاربة أن صفية 377، ص5( هذا األثر ذكره ابن قدامة يف املغين، ج3)

نيا؟! فأىب أن ه، فقالوا: أتبيع دينك بالدزوج النيب صلى اهلل عليه وسلم قالت ألخ هلا يهودي: أسلم ترثين. فسمع بذلك قوم
، السنن الكربى للبيهقي، 517، ص2، سنن الدارمي، ج212، ص6يسلم، فأوصت له بالثلث. انظر: مصنف ابن أيب شيبة ج

ومل حيكم عليه، وقال ابن القيم يف أحكام أهل  95، ص 3. وقد أورده احلافظ ابن حجر يف التلخيص احلبري ج281، ص6ج
 : "تصح الوصية للذمي املعني وكذلك يصح الوقف عليه وفعلت صفية بنت حيي أم املؤمنني هذا وهذا".607ص ،1الذمة ج

 . 2234، كتاب املساقاة، باب فضل سقي املاء، رقمصحيح البخاري ( البخاري،4)
  .42، ص5، جفتح الباري( ابن حجر، 5)
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يصـح متلكه واحلريب ملكه إىل زوال يف حكم الشرع، ولذا   . من شروط املوقوف عليه أن يكون ممن4
 فال يصح الوقف عليه.

 الستفادة غير المسلمين المتضررين أمنياء من الوقف وأدلتهمالمطلب الثانى: رأي المانعين 

ذمة نظرا  لعدم ظهور القربة يف مثل هذا من عدم صحة الوقف على أهل ال (1)بعض الشافعيةذهب 
 الوقف فمردود بصريح األدلة اليت ساقها أصحاب الفريق األول.

هذا ما قاله الفقهاء يف حكم الوقف من حيث األصل، غري أن من الفقهاء من أضاف قيودا  الظاهر 
 منها أهنا سيقت ملراعاة شروط الوقـف األخرى، فمن ذلك:

إىل عدم صحة وقف املصحف وما شاهبه على الذمي، ويف هذا (3)ض املالكيةوبع (2)ذهب الشافعية. 1
 مراعاة ألحد شروط املوقوف عليه اليت وهو كونه ممن يصح متلكه.

أن الوقف على بعض أهل الذمة ال يصح  إىل(5)وهذا ما يؤخذ من كالم احلنفية (4). ذهب الشافعية2
 بان الكنائس وخدم األديرة.إن ظهر يف تعيينهم قصد معصية، ومثلوا هلذا بره

كراهة الوقف على أهل الذمة ما مل يكونوا أقرباء للواقف أو فقراء  تأكيدا   (6)املالكية. يرى بعض 3
 وهذه قيود صحيحة ال بد من مراعاهتا واهلل أعلم. لتحقق معىن القربة يف املوقوف عليه.

                                                           

  ،531، ص3ج ،1ط مغني المحتاج الشربيين،  (1)

 . 528ص ،3ج ،مغنى المحتاج ،. والشربيين244ص ،6ج ،تحفة المحتاج ،اهليثمي (2)
 .13ص ،8ج ،منح الجليل ،عليش (3)
 . 528ص ،3ج ،مغني المحتاج ،. والشربيين244ص ،6ج ،تحفة المحتاج ،اهليثمي (4)
 . 142ص ،اإلسعاف ،الطرابلسي (5)
 . 80ص ،7ج ،حاشية على شرح اخلرشي ،العدوي ،اخلرشي (6)
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 :المطلب الثالث: الرأي الراجح

 علم هو جواز وقف املسلم على غريه لعدة أسباب منها:الرأي الراجح عندي واهلل أ

قول الشــيخ عبدالرمحن ابن ســعدي رمحه اهلل ىف تفســري قوله تعاىل: " ال ينهكم اهلل عن الذين   .1
أي ال ينهاكم اهلل عن الرب والصــــــــــــــلة واملكافأة باملعروف والقســــــــــــــط  (1)مل يقتلوكم ىف الدين.."

 حبال مل ينتصـــــــــبوا لقتالكم ىف الدين واإلخراج من للمشـــــــــركني من أقاربكم وغريهم حيث كانوا
 .(2)دياركم فليس عليكم جناح أن تصلوهم.

وقال مساحة الشـــيخ عبد العزيز بن عبداهلل بن باز رمحه اهلل: معىن االية: الرخصـــة ىف اإلحســـان  .2
 (3)إىل الكفار والصدقة عليهم إذا كانوا مساملني مبوجب عهد أو أمان أو ذمة.

يف " جيوز بل جيب اإلعطاء لتأليف من حيتاج إىل تأل ،م ابن تيمية رمحه اهللقال شيخ اإلسال .3
عة كإسالمه فالكافر إما أنه يرجى بعطيته منف ،وذكر أن املؤلفة قلوهبم نوعان: كافر ومسلم ،قلبه

. قال (4)ضا"املنفعة أي واملسلم املطاع يرجى بعطيته ،أو دفع مضرته إذا مل يندفع إال بذالك
ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ    تعاىل: "

 (5)"ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  
فإن اإلسالم دين اهلل الذي ارتضى لعباده، فيه اهلدى والرمحة للناس مجيعا ، ويف مبادئه         

دنيا، لوقواعده وأحكامه التشريعية ما حيفظ املصاحل احلقيقية لإلنسان أيا  كان موقعه يف هذه ا
بل أيا  كان موقفه من هذا الدين من حيث األصل، وهذه ميزة ال تنحصر يف جانب من جوانبه 

 أو باب من أبوابه، بل هي صفة الزمة ومسة بارزة يدركها كل باحث منصف، ومطلع بصري.

ومن غري  ،وهذا اجلانب حيتاج خاصـــــــــة  يف أيامنا هذه إىل أن يحربز كما هو، من غري حتريف وال تزييف 
جحود أو إنكــار، فنحن نعيش اليوم يف عــامل أصــــــــــــــبحــت فيــه القيم اإلنســــــــــــــــانيــة اخلرية حمــل مراجعــة 

                                                           

 . 8املمتحنة اآلية:  سورة (1)
 . 857ص  ،تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كالم المنان ،السعدي (2)
 .36ص  ،5ط  ،نقد القومية العربية ،ابن باز (3)
 . 28/29ص  ،مجموع الفتاوى ، ،ابن تيمية (4)
  .60اآلية:  ،سورة التوبة (5)
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وتشــــــــكيك، بعد أن صــــــــارت هذه القيم مطية من قبل أصــــــــحاب القوة والنفوذ لتحقيق أهداف مادية 
 بعيدة كل البعد عن األخالق النبيلة.
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 الخاتمة
إذ فيه الوقف يســد عن حاجات هؤالء  ،لكل زمان ومكان  صــاحل حلمدهلل الذي جعل دين اإلســالما 

لك ملات أغلبية هؤالء الناس لعدم من ال ذولو  ،ضــــــــحايا اإلعتداء عن حال الذى وجدوا أنفســــــــهم فيه
 يقوم حباجاهتم ويكفل األرامل واأليتام والعجزة.

 إنه ويل ذالك والقادر عليه. ،واهلل أسأل أن ينفع هبذا البحث
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 أهم النتائج
 هي اآليت:إن من أهم النتائج الىت ميكن ذكرها من هذا البحث 

 مع نفعتهم وتســـبيل اململوك حبس، ويراد به: أن الوقف مشـــروع بالكتاب والســـنة واإلمجاع .1
 ىف عــامــة هــةج أو بتمليكــه ميلــك معني على التربع أهــل من بــه اإلنتفــاع ودوام ،عينــه بقــاء
 تعاىل.  اهلل إىل تقربا معصية غري

 عن ياهتمح وحتســـني يوىب والية  اإلعتداء ضـــحايا مشـــكلة حل يف وفعال مهم دور للوقف .2
 واملســـــــــــــــاجد واملدارس املســـــــــــــــاكن بناء يف وعوائده الوقف أموال اســــــــــــــتخدام: أوال :طريق

 فرص إجياد دبقص اإلستثمار وشركات واملتاجر املصانع إنشاء: ثانيا.وغريها واملستشفيات
 واملكافآت اتاملرتب تقدمي: ثالثا (.الكسب على قادرينال)اإلعتداء  ضحايا لتوظيف العمل

 طبيعتهو  الوقف وظيفة من هذا ألن العمل، عن العاجزين للمتضــــررين واملعاشــــات الشــــهرية
 الوقف أدى فقد هذا حصل فإن ،فيهم املتزايدة الرغبة وتلبية اجملتمع مشكلة حل ىف ودوره
 .الضحايا هؤالء دعم ىف العظيمة وظيفة

إلعتداء أن عدد ضـــحايا املعلومات واملقابالت للجهات املعينة توصـــل الباحث ببعد مجع ا .3
 .21135 وصل إىل والية يويب النيجرييا

 من -املتضررين من اإلعتداء  - املسلمني غري أن الراجح من أقوال العلماء جواز استفادة .4
 باألذى للمسلمني يتعرضوا اإلسالمي، لإلحسان إليهم وخاصة الذين مل الوقف

 .إسالمهم وتأليفا لقلوهبم ىف طمعا والعدوان،
بوكو حرام" هي مجاعة مســــــــلحة وتعترب فئة ضــــــــالة " واجلهاد للدعوة الســــــــنة أهل أن مجاعة .5

م على يد 2002 عام ومنحرفة حيث حتارب احلكومة والفرد واجملتمع، ولقد تأســـــــــــســـــــــــت
 يوسف. حممد األستاذ

 التوصيات
 هي: ،رهامن أبرز وأهم التوصيات الىت يسعىن ذك

ضـــرورة دعم احلكومة الفدرالية لوزارة الشـــئون الدينية لوالية يويب النيجريية خصـــوصـــا قســـم  -1
 األوقاف والزكوات ملساعدة ضحايا اإلعتداء ومحايتهم.
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ضـــــرورة قيام احلكومة واألغنياء بدعم اجلمعيات واملؤســـــســـــات اخلريية مثل مجعية الصـــــليب  -2
مون به من فيما يقو  دارة واإلغاثة يف حاالت الطوارئلإل و الوكالة احمللية ،األمحر النيجريي

 مساعدات جتاه الفرد واجملتمع.
 ضرورة إنشاء مجعيات األوقاف واملؤسسات اخلريية ىف احلكومات احمللية. -3
قيــام العلمــاء والــدعــاة بتوعيــة النــاس وتعليمهم بــأمهيــة الوقف ودوره يف اإلســــــــــــــالم ومنفعتــه  -4

 املتعددة جتاه اجملتمع.
 يام احلكومة الفدرالية بإنشاء مجعية األوقاف ىف مجيع الواليات النيجريية.ضرورة ق -5
ضــــــرورة اســــــتخدام احلكومة بوســــــائل اإلعالم ىف تعريف الناس بأوضــــــاع ضــــــحايا اإلعتداء  -6

 خصوصا أغنيائهم  ملساعدهتم.
 ضرورة إعطاء الفرص للمتربعون الدويل مساعدة ضحايا اإلعتداء والية يويب النيجرييا. -7
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 الحقم
 

MARCH 2015 STSUMMARY OF UPDATED DATA ON IDPs IN THE STATE AS AT 31 

 

 نيجرييا –ية يويب ضحايا اإلعتداء ىف وال عددملخص بيانات 

حـــــــكـــــــومـــــــة  رقم
 احمللية

دفعــة األوىل 
2014 

دفـــــــــــــعـــــــــــــة 
الـــــثـــــــانـــــيـــــــة 

2014 

دفعــة الثــالثـة 
2014 

دفعة الرابعة 
2014 

دفعـــة األوىل 
2015 

 جمموعة

 11039 - 3462 3000 4577 - بدى .1
 1835 - 785 1050 - - برسارى .2
 41580 10181 - 6173 15266 9960 دماترو .3
 11960 4097 681 2483 4699 - فيكا .4
 6834 - - 1351 543 - فىن .5
 1857 - 918 - 11939 - غيدم .6

S/N LGA QTR  ST1

2014 

QTR  ND2

2014 

QTR  RD3

2014 

QTR  TH4

2014 

QTR  ST1

2015 

TOTAL 

1. BADE - 4577 3000 3462 - 11039 

2. BURSARI - - 1050 785 - 1835 

3. DAMATURU 9960 15266 6173 - 10181 41580 

4. FIKA - 4699 2483 681 4097 11960 

5. FUNE - 5483 1351 - - 6834 

6. GEIDAM - 11939 - 918 - 12857 

7. GUJBA       

8. GULANI       

9. JAKUSKO - - 2630 2101 2040 6771 

10. KARASUWA - - 989 3001 2965 6955 

11. MACHINA - - - 1281 - 1281 

12. NANGERE - - 900 - 2397 3297 

13. NGURU - - - 4258 5942 10200 

14. POTISKUM 5114 6405 - 682 - 12201 

15. TARMUWA - 4824 1174 389 - 6387 

16. YUNUSARI - - 247 779 - 1026 

17. YUSUFARI - - - 1288 - 1288 

     TOTAL 

IDPs  = 

 135511 
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 - - - - - - غجبا .7
 - - - - - - غوالىن .8
 6771 2040 2101 2630 - - جاكوسكو .9

 6955 2965 3001 989 - - كرسو .10
 1281 - 1281 - - - ماشنا .11
 3297 2397 - 900 - - ننغريى .12
 10200 5942 4258 - - - غروان .13
 12201 - 682 - 6405 5114 بوتسكم .14
 6387 - 389 1174 4824 - ترمو .15
 1026 - 779 247 - - يونسارى .16
 1288 - 1288 - - - يوسفارى .17

                                                                                                          
 13 5511جمموع =
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 الفهارس العامة
 

 

 فهرست القرآن الكريم

 فهرست اآلحاديث النبوية واآلثار

 فهرست األعالم

 المصادر والراجع
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 فهرست القرآن الكريم
 الصفحة الرقم   اآلية                                        السورة

ڱ  ں    گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ چ  البقرة

ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  

  چھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  

267 1 

ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ے    ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀچ  البقرة

 ۓ  

195 2 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې  چ  البقرة

 ې  ى  ى  ائ  ائ  

28 24 

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ    چ  آل عمران

  چ

92 56 

گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں              ں    ڻ  چ  النساء

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ    ہ  ھ    ھھ  ھ  ے  ے  

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   

ې  ې        ې  ې     ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  

ېئ  ىئ     ىئىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ  مئ       ىئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ 

 چيئ  جب   

11 45 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ      ڀ  ڀڀ  ڀ  چ  النساء

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ   ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   

ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ    گ    ڎڈ  ڈ  ژ              ژ

ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  

ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ   

 چڭ  

12 46 
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  چ  املائدة

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڄ     ڄ  ڃ   ڃ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  

  چگ   

3 56 

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  چ   التوبة

  چۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   

6 74 

ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ  هود

 چۀ    ہ  ہ  ہ  

113 24 

 24 18  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺ  چ  املؤمنون

ۈئ  ۈئ   ېئ     ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   چ  النور

يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  مت     ىت  يت      جث  مث  ىث  يثحج  

  چمج  جح  مح   جخ  حخ  مخ   

43 24 

 24 20  چڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ چ  الروم

ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  چ  األحزاب

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  

  چڑ     ڑ  ک  ک   ک  ک  

33 23 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  چ   األحزاب

ې  ې   ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  

  چۇئ   ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   

6 56 

 56 19  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  الذاريات

-26  چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ  الرمحن
27 

24 
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ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ   املمتحنة

ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  

ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ     ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  

  چہ  

8-9 71،73 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  چ  املزمل

ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   

ڌ  ڌ  ڎ    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  

ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  گڳ  ڳ  ڳ  

  چہ  ھ  ھ   

20 56 

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         چ  اإلنسان

  چڦ   ڦ       ڄ   ڄ  

8-9 2،71 
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 فهرست اآلحاديث النبوية واآلثار
 الصفحة احلديث/األثر الصحايب/التابعي

صدقة جارية أو  ،ذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث" إ أبو هريرة
 علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعوا له"

2 

"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث : صدقة جارية ، أو  أبو هريرة
 علٍم ينتفع به ، أو ولٍد صاحل يدعو له"

58 

نْـ "ِإنن اهلَل اَل َيْظِلمح محْؤِمنا  َحَسَنة   أنس بن مالك َيا َوجيحَْزى هِبَا يف ، يـحْعَطى هِبَا يف الدُّ
نـَْيا َحىتن اآلِخَرِة َوأَمنا الَكاِفرح فـَيحْطَعمح حِبََسَناِت َما َعِمَل هِبَا هلِل يف الدُّ 

 ِإَذا أَْفَضى ِإىَل اآلِخَرِة، ملَْ َتكحْن َلهح َحَسَنٌة جيحَْزى هِبَا"

54 

يل عليه وسلم بعث عمر ا على الصدقة ، فق "أن رسول اهلل صلى اهلل أبو هريرة
منع ابن مجيل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم ، فقال الرسول صلى اهلل عليه وسلم : )ما ينقم ابن مجيل إال 
ا ، قد  أنه كان فقري ا فأغناه اهلل ، وأما خالد فإنكم تظلمون خالد 

مثله ل اهلل وأما العباس فهو علّي و احتبس أدراعه وأعتاده يف سبي
 معه"

61 

"أن صفية بنت حيي زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم وقفت على  ابن أيب شيبه
 أخ هلا يهودي"

71 

"أن َعْمر ا أصاب أرض ا من أرض خيرب ، فقال يا رسول اهلل ، صلى  عمر ابن اخلطاب
ري ا منه ، فما خاهلل عليه وسلم، أصبت ماال  خبيرب مل أصب قطُّ ماال  

تأمرين؟ فقال : ) إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا ، غري أنه 
ال يباع أصلها ، وال يبتاع ، وال يوهب ، وال يورث ( قال ابن عمر 
: فتصدق هبا عمر على أالّ تباع ، وال توهب ، وال تورث، يف الفقراء 
، وذي القرىب ، والرقاب ، والضعيف ، وابن السبيل ، وال جناح 

 على من وليها أن يأكل منها باملعروف ، ويطعم غري متمول"

57 
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"أن هناك لرجل من بين غفار عينا يقال هلا : رومة ، وكان يبيع منها  عثمان بن عفان
نة القربة مبد ، فقال له صلى اهلل عليه وسلم : )أتبعنيها بعني يف اجل

 لعيايل ال( ؟ فقال : يا رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم ، ليس يل و 
غريها. فبلغ ذلك عثمان بن عفان رضي اهلل عنه ، فاشةاها منه 
خبمسة وثالثني ألف درهم ، مث أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم، فقال 
 : أجتعل يل ما جعلت له ؟ قال : نعم ، قال : قد جعلتها للمسلمني"

58 

 71 "يف كل كبد رطبة أجر" أبو ذر
من خطبته  فكان ،سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خطيبا"قام فينا ر  أبو سعيد اخلدري

فيليكم عمال من  ،أن قال: " أال إىن أوشك ان أدعى فأجيب
 ،ك طاعةوطاعة أولئ،ويعملون مبا يعرفون ،يقولون ما يعلمون ،بعدى

مث يليكم عمال من بعدهم يقولون ماال  ،فتلبثون كذالك دهرا
د على وش ،ووازرهم ،مفمن ناصحه ،ويعملون ماال يعرفون ،يعلمون

وزايلوهم  ،خالطوهم بأجسادكم ،فأولئك قد هلكوا ،أعضادهم
ه وعلى املسئ بأن ،واشهدوا على احملسن بأنه حمسن ،بأعمالكم

 مسيء"

23 

"كان أبوطلحة أكثر األنصار باملدينة ماال  من حْنل ، وكان أحبن  أنس بن مالك
هلل صلى ، وكان رسول ا أمواله إليه َبريححاء، وكانت مستقبلة املسجد

اهلل عليه وسلم ، يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب ، قال أنس : 
فلما أحنزلت هذه اآلية : }لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون..{ قام 
أبوطلحة إىل رسول اهلل ، صلى اهلل عليه وسلم ، فقال : يا رسول 

 تنفقوا مما لرب حىتاهلل ، إن اهلل تبارك وتعاىل يقول : } لن تنالوا ا
حتبون ... { ، وإن أحب أموايل إيّل بريحاء ، وإهنا صدقة هلل، أرجو 
بّرها وذخرها عند اهلل فضعها يا رسول اهلل حيث أراك اهلل. قال : 

بح ، ذلك مال را فقال رسول اهلل ، صلى اهلل عليه وسلم : ) َبخْ 
 يف ذلك مال رابح ، وقد مسعت ما قلت ، وإين أرى أن جتعلها

57 
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األقربني(. فقال أبوطلحة افعل يا رسول اهلل . فقسمها أبوطلحة يف 
أقاربه وبين عمه. قال البخاري: تابعه روح ، وقال حيىي بن حيىي 

 وإمساعيل عن مالك )رايح("
"مل يكن أحد من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم ذو مقدرة إال  جابر بن عبداهلل

ن الذي قدر منهم على الوقف وقف وقف ، وهذا إمجاع منهم ، فإ
 ، واشتهر ذلك ومل ينكره أحد ، فكان إمجاع ا"

58 

"من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ، نفس اهلل عنه كربة من   أبو هريرة
كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر، يسر اهلل عليه يف الدنيا 

اهلل يف رة ، و واآلخرة ، ومن سة مسلما ، سةه اهلل يف الدنيا واآلخ
 عون العبد ، ما كان العبد يف عون أخيه ..."

5 
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 فهرست األعالم
 الصفحة ماسم العل  

 1 حممد بن علي بن حممد بن عبد الرمحن احلنفي احلصكفي ،احلصفكي
 39 .أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاىن ،األصفهاىن

 
 ين الشريف اجلرجاينعلي بن حممد بن علي الز  ،اجلرجاين

39 

 39 د. حممود عبدالرحن عبد املنعم ،عبد املنعم
 40 كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي املعروف بابن اهلمام  ،ابن اهلمام

 40 أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب
م الضيب، أبو احلسن ابن احملاملي أمحد بن حممد بن أمحد بن القاس ،أبو احلسن 

 الشافعيّ 
40 

 42 الشيخ عبد الباقي الزرقاين ،الزرقاين
 53 حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرملي ،الرملي

 53 ه476أبو إسحاق بن علي بن يوسف الشريازي املتوىف  ،الشريازي
 55 ه483سرخسي املتوىف حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس الدين ال ،السرخسي
 61 ه884حممد بن حممد بن عبداهلل البالطنسي املتوىف  ،البالطنسي

أبوبكر الشاشي القفال الفارقي  ،حممد بن أمحد بن احلسني بن عمر ،الشاشي
 امللقب فخر اإلسالم

55 

 ،ماهر عبد اجمليد ،عبود ،حممد بن عثمان ،سنوسي ،حمسن ،زكريا ،السنوسي
 اينسليم ه ،منصور

59 
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 المصادر والمراجع
المفردات في غريب  صفهاىن، أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاىن،األ .1

 )هـ 1412 - ،)بريوت:دار القلم، 1، طالقرآن
 ،1ط  ،صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري ،إمام أيب احلسن .2

 (م2008/ه1429، ةاملؤسسة السعودي ،)مصر: مطبعة املددين،
،)اإلمارات:مؤسسة 1ط  ،موطأ مالك ،إمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين .3

 م( 2004 /هـ  1425زايد بن سلطان 
ير إدارة وتثمضمن وقائع: ندوة  ،حسن عبداهلل األمني. الدور اإلجتماعي للوقف ،منياأل .4

  ه(.1404م/1984 ،والتدريب)جدة:املعهد اإلسالمي للبحوث  ،ممتلكات األوقاف
صحيح البخاري: الجامع الصحيح  حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي. ،بخاريال  .5

  ه(1407م/1987 ،)بريوت:دار ابن كثري ،3ط  ،المختصر
تاب اإلسعاف كإبراهيم بن موسى بن أيب بكرابن الشيخ علي الطرابلسي احلنفي.  ،برهان الدين .6

 ه(.1320م/ 1902صر:مطبعة هندية )م،2. ط فى أحكام األوقاف
 . طالوجيز فى إيضاح قواعد الفقه الكليةحممد احلبيب التجكاين.  ،تجكاينال .7

  ه(.1404م/1983 ،)بريوت:مؤسسة الرسالة،1
نن س ،حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الةمذي، أبو عيسى ،ةمذيال .8

  م( 1975 -ـ ه 1395)مصر:مطبعة مصطفى البايب ،2ط  ،الترمذي
)بريوت: دار ،1ط  ،التعريفات ،علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين ،رجايناجل .9

  (.1983-هـ 1403 ،الكتب العلمية
. لتقريعاأبو الفضل شهاب الدين أمحد بن علي ابن حجر العسقالين.  ،حجر العسقالينابن  .10

 ه(.1404م/1987 ،)بريوت:دار الغرب افسالمي،1ط 
ح صحيح فتح الباري شر  ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ،حجرابن  .11

 (.1379 –  ،)بريوت:دار املعرفة ،13ط ،البخاري
 2009)ديب:إدارة البحوث اخلريي ،1. طمن فقه الوقفأمحد بن عبدالعزيز احلداد.  ،داداحل .12

 ه(.1430م/
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 ،و احلسن ابن احملاملي الشافعيّ أمحد بن حممد بن أمحد بن القاسم الضيب، أب ،سنحلأبو ا .13
  هـ(1416 ،،)السعودية:دار البخاري1ط  ،اللباب في الفقه الشافعي

 ،بصارتنوير األ ،حممد بن علي بن حممد بن عبد الرمحن احلنفي احلصكفي ،صفكياحل .14
  (.2002 / 1423  ،)دار الكتب العلمية،1ط

 ،د بن عمرو األزدي السِِّجْستاينسليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شدا ،أبو داود .15
 .)بريوت: املكتبة العصرية(،4ج  ،سنن أبي داود

)دار ،3ط ،نهاية المحتاج ،حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرملي ،رمليال .16
  (.2003 / 1424 ،الكتب العلمية

جلامعة السورية )سوريا:ا،2. طأحكام األوقافالشيخ عبد الباقي الزرقاين.  ،زرقاينال .17
 ه(.1366م/1947

ير كالم تيسير الكريم الرحمن في تفس ،عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي ،سعديال .18
  م( 2000/هـ 1420 ،)مؤسسة الرسالة ،1ط  ،1ج  ،المنان

)مصر:دار ،ط.. دأحكام الوصايا واألوقاف بين الفقه والقانونحممد مصطفى شليب.  ،شليب .19
 ه(1382م/1963 ،التأليف

ن مسند اإلمام أحمد ب ،عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباينأبو  .20
 م(. 2001 /هـ  1421،)مؤسسة الرسالة 1ط  ،حنبل

الجامع  ،عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيبأبو  .21
 .م( 1964 -هـ 1384رة:دارالكتب املصرية ،)القاه2ط ،تفسير القرطبي =ألحكام القرآن

د  ،د ط ،معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهيةحممود عبدالرحن عبد املنعم. د.  ،عبد املنعم .22
 )القاهرة:دار الفضيلة(.،ت

)بريوت:دار ،ط.د،منح الجليل شرح مختصر خليل ،حممد بن أمحد بن حممد عليش ،عليش .23
 م(1989هـ/1409 ،الفكر

لكافي في فقه ا ،عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيبعمر يوسف بن  أبو .24
  م(.1980هـ/1400 ،،)السعودية:مكتبة الرياض احلديثة2ط ،أهل المدينة
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 ،)كويت:األمانة العامة لألوقاف،2. طموجز أحكام الوقفعيسى زكي.  .25
 ه(.1416م/1995

 ،آن العظيمتفسير القر  ،مث الدمشقيفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري لأبو ا .26
  م( 1999 /هـ 1420 ،)دار طيبة للنشر والتوزيع،2ط

 ،)بريوت:دار صادر،ط.د ،لسان العرب منالخسرو حممد بن فرموزا. ،فرموزا .27
 ه(.1375م/1956

 ،)القاهرة:دار حجرة،2. ط المغنيأبو حممد عبداهلل بن أمحد ابن قدملة احلنبلي.  ،قدامةابن  .28
 .ه(1426م/1992

الفقهاء فى  أنيس ،مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر ابن القيم اجلوزية ،ابن القيم .29
  ه(.1406م/1986 ،)جدة:دار الوفاء،1. ط تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء

أهمية األوقاف مع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية ) مؤسسة آل البيت(. ندوة: اجمل .30
 ه(.1417م/1996)األردن: ،. مطبع مجعية عمال املطابع التعاونيةالم اليوماإلسالمية في ع

 .صحف املدنية النبويةامل .31
دى إح ،مزارع ىف قرية كوتركو حتت حكومة احمللية غجبا ،75عمره  ،مقابلة مع محزة كوتركو .32

 ضحايا اإلعتداء.
 ري.  إحدى ضحايا اإلعتداء ىف خميم فمفما ،فالح تاجر ،مقابلة مع كولو غوتال .33
 إحدى ضحايا اإلعتداء ىف خميم فمفماري. ،مقابلة مع يا فنا غونريي .34
 رع والية يويب.ف ،مدير التنسيق واإلنقاذ للجمعية الصليب األمحر النيجريي ،مقابلة: علي دري .35
 ،ارئللوكالة احمللية لإلدارة واإلغاثة يف حاالت الطو  ،مدير اخلدمة واإلنقاذ ،مقابلة: غربا بـ. بالل .36

 يويب النيجرييا. والية
الضابط لإلغاثة وإعادة التأهيل للوكالة الوطنية لإلدارة واإلغاثة ىف  ،مقابلة: حممود أبوبكر .37

 فرع والية يويب. ،حاالت الطوارئ
إحدى  ،ياوالية يويب النيجري  ،موظف حتت حكومة احمللية غجبا ،مقابلة: مع مامل عبداهلل يادي .38

 ضحايا اإلعتداء ىف خميم فمفماري. 
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.  جملة ثقافية فصلية حمكمة متخصصة يف شؤن القارة قراءات إفريقيةنتدى اإلسالمي. ملا .39
 م(.2012هـ /1433اإلفريقية. ) 

دار )بريوت:،ط.د ،لسان العربحممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري.  ،منظورابن  .40
 (ت.د ،صادر

 ،الوقفكتاب أحكام العالمة هالل بن حيي بن مسلم البصري.  ،هالل البصري .41
 ه(.1355 ،)اهلند:جملس دائرة املعارف،1ط

د  ،لقديرفتح ا ،كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي املعروف بابن اهلمام  ،مامابن اهل .42
 )دار الفكر(.،د ت ،ط


