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إنّ الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
أن  وأشهد  له،  هادي  فال  يضلل  ومن  له،  مضلّ  فال  ه اهللا  يهدِ من  أعمالنا،  سيئات 

ال إله إالّ اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
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أمــــا بـــعـــد، فــــإن أصـــــدق الـــحـــديـــث كــــتــــاب اهللا، وخـــيـــر الـــهـــدي هــــدي مــحــمــد 
بدعة  وكــل  بــدعــة،  محدثة  وكــل  محدثاتها،  األمـــور  وشــرّ  وســلــم،  عليه  صلى اهللا 

ضاللة، وكل ضاللة في النار.
äÓÓÃn€a @Ú‰ç

فرض اهللاچ على األمة اإلسالمية أن تعلي كلمته في األرض وأن تسعى 
  4   3    2 أن يكون الدين الظاهر على األرض هو دين اهللاچ ﴿1  
5  6  7  8  9  :   ;  >  =  <﴾ [التوبة: 
راً فيمن حوله والمجتمع الذي يعيش  ٣٣]، وأوجب على كل مسلم أن يكون مؤثِّ

الشر. عن  ناهياً  بالخير،  فيه 
وال شــك أن حــيــاة الــمــســلــم بــإســالمــه ال تــكــون عــلــى الــوجــه األكــمــل إال في 
مــجــتــمــع مــســلــم، والـــحـــيـــاة بـــاإلســـالم فـــي مــجــتــمــع ال يــلــتــزم بـــاإلســـالم فـــي أنــظــمــتــه 

بقلم: فضيلة الشيخ محمود العكال
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ومــنــاهــجــه قــبــضٌ عــلــى الــجــمــر - ومــــا أقــــلّ مـــن يــقــدر عــلــى أن يــكــون قــابــضــاً على 
إلى  دين اهللا  عــن  االنــحــراف  نجد  الــيــوم  المسلمين  واقــع  إلــى  نظرنا  فــإن  الجمر - 
يستوجب  مما  والمجتمعات،  األفراد  في  منتشراً  ظاهراً  والضالل  الباطل  مناهج 
موقف  يقف  ال  أن  الشامل  الصحيح  الفهم  يفهمه  دينه  على  غيور  مسلم  كل  على 
إلزالته  ساكناً  يحرك  أن  دون  الفساد  وجــود  على  يتحسر  الــذي  السلبي  المتفرج 
وإلقـــامـــة الــخــيــر والـــمـــعـــروف مــكــانــه. وهــــذا الــمــوقــف الــســلــبــي مـــن الــكــثــيــريــن من 
الملتزمين يدلّ على نقص اإليمان وال بد، ألن الجميع يخالط المجتمع ويعيش 
واإلعــالم  التعليم  في  المختلفة  منكراته   ير وهو  ويتأثر  وأبناؤه،  وأهله  هو  فيه 
وسائر  المرأة  ووضع  واالقتصاد  والسالم  والحرب  والحكم  والتشريع  والقضاء 
في  ويــشــارك  الــمــنــكــرات  تــلــك  تغيير  وجـــوب  يستشعر  لــم  فــمــن  المجتمع،  أنــظــمــة 
تغييرها بكلّ ما يقدر عليه من أنواع القدرة بنفسه أو مع غيره من إخوانه المسلمين 
أو بأمره القادرين وحثّهم على التعاون على ذلك، فهو كما قال رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص: 
جاهدهم  ومن  مؤمن  فهو  بلسانه  جاهدهم  ومن  مؤمن  فهو  بيده  جاهدهم  «فمن 

بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من اإليمان حبة خردل»(١).
وفي حديث آخر عن النبيملسو هيلع هللا ىلص: «من رأ منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم 
الحديث  فهذا  اإليمان»(٢).  أضعف  وذلك  فبقلبه  يستطع  لم  فإن  فبلسانه  يستطع 
المسلم  من  المطلوب  الفساد  إزالــة  مسؤولية  الفرد  تحميل  في  صريح  الشريف 
استعداد  حالة  في  المسلم  يكون  بــأن  أيضاً  يأمر  الشريف  الحديث  وهــذا  إزالــتــه. 
يستطع  لــم  «فــإن  عــبــارة  مــن  يفهم  المعنى  وهــذا  للفساد،  وإزالـــة  لــإلصــالح  وتهيؤ 
«فبقلبه  النووي:  اإلمام  يقول  المنكر،  كراهية  يعني  بالقلب  التغيير  ألن  فبقلبه»، 
في  الــذي  هــو  ولكنه  للمنكر  منه  وتغيير  بــإزالــة  ذلــك  وليس  بقلبه  فليكرهه  معناه 

أخرجه مسلم في صحيحه (٥٠) في كتاب اإليمان، (باب بيان كون النهي عن المنكر من اإليمان).  (١)
أخرجه مسلم في صحيحه برقم(٤٩) في كتاب اإليمان، (باب بيان كون النهي عن المنكر من اإليمان).  (٢)
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وتغييراً  إزالــة  يكن  لم  وإن  وهو  المنكر  كراهية  يعني  بالقلب  فالتغيير  وســعــه»(١) 
لتغييره  النفس  وإعــداد  له  وتهيؤ  للتغيير  مقدمة  أنــه  إال  الــنــووي  اإلمــام  يقول  كما 
فــعــالً، ألن اإلنـــســـان عــــادة، ال يــزيــل شــيــئــاً يــحــبــه وإنــمــا يــزيــل ويــغــيــر شــيــئــاً يــكــرهــه، 
على  التغيير  اســم  إطــالق  فجاز  لتغييره،  وسابقة  إلزالــتــه  مقدمة  الــشــيء  فكراهية 
حياً  القلب  يجعل  للمنكر  القلب  وكراهية  االعتبار،  بهذا  للمنكر  القلب  كراهية 
ترك  المسلم  يسع  وال  والفساد،  المنكرات  ضد  كافية  حساسية  ذا  باإليمان  عامراً 
فقدها كان ذلك عالمة مرض قلبه فليسارع إلى تطبيبه بعالج  وإذا  الكراهية  هذه 

اإليمان قبل فوات األوان.
المنكر  وإزالة  فيه  يعيش  الذي  المجتمع  تعهد  مسلم  كل  على  يجب  ولهذا 
تؤثر  التي  كالجراثيم  المنكرات  ألن  بــه،  يستهين  ال  وأن  وقوعه  أو  ظهوره  حــال 
عليها  فيسهل  مقاومته  تضعف  فإنها  البعض  تمرض  لــم  وإذا  قطعاً،  الجسد  فــي 
هذا  إقــامــة  اإلسالمية  الــدولــة  مهمات  أولــى  كانت  ولــهــذا  عليه.  التغلب  بعد  فيما 

   U  T﴿ :الــمــجــتــمــع اإلســـالمـــي الــفــاضــل وإزالـــــة الــمــنــكــرات مــنــه، قـــال تــعــالــى
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وقــيــام األفـــــراد بــإصــالح الــمــجــتــمــع يــنــجــيــهــم ويــنــجــي الــمــجــتــمــع مــن الــهــالك 
يصيب  الذي  والشرّ  والقلق  والضنك  الضيق  أو  الجماعي  العقاب  أو  الجماعي 
المجتمع. وتوضيح هذه الجملة يحتاج إلى شيء من التفصيل ألهمية الموضوع 

فنقول: وخطورته، 
يــشــيــع فــيــه الــمــنــكــر، وتــنــتــهــك فــيــه  الـــــذي  أن الــمــجــتــمــع  سنة اهللا تــعــالــى  مـــن 
فإنَّ اهللا  والتغيير،  اإلنكار  عن  األفراد  ويسكت  الفساد،  فيه  وينتشر  حرمات اهللا، 

شرح النووي على صحيح مسلم (٢٥/٢).  (١)
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وهذه  والطالح،  الصالح  وتصيب  الجميع  تعمّ  قاسية  غالظ  بمحن  هم  يعمّ تعالى 
في الحقيقة سنة مخيفة وقانون رهيب يدفع كلّ فرد ال سيّما من كان عنده علم أو 
فقه أو سلطان إلى المسارعة والمبادرة فوراً لتغيير المنكر دفعاً للعذاب والعقاب 

والسنة. القرآن  نقول  ما  على  والدليل  مجتمعه،  وعن  نفسه  عن 
أ ) من القرآن الكريم:

  Ì   ËÊ   É    È   Ç   Æ    Å   Ä   Ã﴿ تــعــالــى:  قـــال 
Ð  Ï  Î  Í﴾ [األنفال: ٢٥] قال ابن عباسگ في هذه اآلية: أمر اهللا 
اآليــة،  فمقصود  الــعــذاب(١)  هم  فيعمّ أظهرهم  بين  المنكر  وا  يــقــرّ ال  أن  المؤمنين 
القرطبي(٢). اإلمام  قال  كما  والطالح  الصالح  فتصيب  الظالم   تتعد فتنة  واتقوا 

عــبــاده  تــعــالــى  الــكــريــمــة: «يحذر اهللا  اآليـــة  هــذه  بــصــدد  كثير  ابــن  تفسير  وفــي 
الــمــؤمــنــيــن فــتــنــة أي اخــتــبــاراً ومــحــنــة يــعــمّ بــهــا الــمــســيء وغــيــره ال يــخــصّ بــهــا أهــل 

ها»(٣). الذنب بل يعمّ وال من باشر  المعاصي 
نهى  بعضهم  أن  الــســبــت،  فــي  اعــتــدوا  لما  إســرائــيــل  بني  عــن  حكى اهللا  وقــد 
بالمعتدين،  الــعــذاب  فأنزل اهللا  وعــظــهــم،  مــن  ـــخ  وبّ أو  ســكــت  وبــعــضــهــم  وأنــكــر، 

  ('   &   %   $   #   "   !﴿ تعالى:  فقال  الــســوء،  عن  ينهون  الذين  ى  ونجّ
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الناهين،  وأنــجــى  الظالمين،  فأهلك   [١٦٥  -  ١٦٤ [ألعــــراف:   ﴾H    G   F

وسكت عن الذين قالوا: لِمَ تعظون.
نقله الحافظ في الفتح (٦/١٣)عن الطبري.  (١)

تفسيرالقرطبي (٣٩٣/٧).  (٢)
تفسير ابن كثير (٣٧/٤).  (٣)
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المطهرة: النبوية  السنة  من  ب) 

جـــاء فــي صــحــيــح اإلمــــام الــبــخــاري۴ عــن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص «مــثــل الــقــائــم على 
أعالها،  بعضهم  فصار  سفينة  على  استهموا  قــوم  كمثل  فيها  والــواقــع  حدود اهللا 
وا عــلــى من  وبــعــضــهــم أســفــلــهــا، فــكــان الــذيــن فــي أســفــلــهــا إذا اســتــقــوا مــن الــمــاء مـــرّ
ا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذِ من فوقنا، فإن تركوهم وما  فوقهم، فقالوا: لو أنَّ

.(١)« ونجوا جميعاً نجوا  أيديهم  أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على 
فــفــي هـــذا الــحــديــث دلــيــل كــمــا يــقــول اإلمــــام الــقــرطــبــي عــلــى تــعــذيــب الــعــامــة 
المعاصي  ظــهــور  عند  كلها  للجماعة  العقوبة  استحقاق  وفــيــه  الــخــاصــة،  بــذنــوب 
إلى  األمـــور  وتــرجــع  المنكرات  تغير  لــم  إذا  وأنــه  التغيير،  وعــدم  المنكر  وانــتــشــار 
البلد(٢). ذلك  هجران  بقلوبهم  لها  المنكرين  المؤمنين  على  وجب  الشرع  حكم 

اآليــة:  الصديقگ قــال: يــا أيها الــنــاس إنكم تــقــرؤون هــذه  وعــن أبــي بكر 
 [١٠٥ ﴾ [المائدة:  GF   E   D   C   B   A    @?   >   =   <   ;﴿
على  يأخذوا  فلم  الظالم  رأوا  إذا  الناس  يقول: «إنَّ  رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سمعت  وإني 
في  الــفــســاد  وقــوع  أن  على  يــدل  فــهــذا  مــنــه»(٣)  بعقاب  هم اهللا  يعمّ أن  أوشــك  يــديــه 

الجماعي. للعقاب  سبب  تغييره  وعدم  عليه  والسكوت  المجتمع 
رســــول اهللاملسو هيلع هللا ىلص  ســمــعــت  قــــال:  عبد اهللا  جرير بن  عـــن  داود  أبـــو   رو وقـــد 
يقول: «ما من رجل يكون في قوم يعملُ فيهم بالمعاصي، يقدرون على أن يغيروا 
عليه فال يغيروا، إال أصابهم اهللا بعذاب من قبل أن يموتوا»(٤) وهذا وعيد شديد، 
وخطر كبير يهدد األمة عند انتشار المنكرات وعدم تغييرها، وهو أن العقوبة إذا 

أخرجه البخاري في صحيحه (٢٤٩٣) في كتاب الشركة، (باب هل يقرع في القسمة واإلستهام فيه).  (١)
تفسير القرطبي (٣٩٢/٧).  (٢)

غيَّر المنكر). أخرجه الترمذي في سننه (٢١٦٨) في كتاب الفتن، (باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يُ  (٣)
أخرجه أبو داود في سننه (٤٣٣٩) في كتاب المالحم، (باب األمر والنهي).  (٤)
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   È   Ç   Æ    Å   Ä   Ã﴿ تعالى:  كقوله  وغيره،  الصالح  عمّت  نزلت 

﴾ [األنفال: ٢٥]. ËÊ  É
وفينا  رسول اهللا، أنــهــلــك  أم الــمــؤمــنــيــنڤ قــالــت: «يــا  زيــنــب  حــديــث  وفــي 

الخبث»(١). كثر  إذا  قال: «نعم  الصالحون؟ 
وأخــيــراً هــذا هــو التغيير الــمــطــلــوب مــنّــا وبــخــاصــة فــي هــذه األيـــام الــتــي نمرّ 
الذي  األمر  هو  وهذا  المنكرات،  حقائق  بقاء  مع  األلــوان  بتغير  نرضى  أن  بها،ال 

  K   J﴿ تعالى:  قــال  كما  والــرفــعــة  والــعــزة  األمــة  لــهــذه  التمكين  يجلب 
   Z  Y  X  W  V   U  T  S  R   Q  P  O  NM  L
e﴾ [الحج:    d   c    ba   `   _   ^   ]   \   [

.[ ٤٠ - ٤١
وهـــو األمـــر الـــذي عــلــقــت عــلــيــه ســنــة الـــتـــداول مــن الــشــدة إلـــى الـــرخـــاء، ومــن 
الـــرخـــاء إلـــى الـــشـــدة، ومـــن الــنــصــر إلـــى الــهــزيــمــة، ومـــن الــهــزيــمــة إلـــى الــنــصــر، قــال 

  ²   ±   °    ¯®   ¬   «   ª   ©   ¨   §   ¦﴿ تــعــالــى: 
 ﴾Á   À    ¿   ¾   ½¼   »   º   ¹    ¸   ¶   μ   ´   ³

[آل عمران: ١٤٠].
نصر الدين، واجعلنا من أنصاره، واخذل من خذل الدين،  انصر من  اللهم 

خذله. ن  ممّ تجعلنا  وال 
وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واهللا تعالى أعلم 

      

أخرجه البخاري في صحيحه (٣٣٤٦) في كتاب أحاديث األنبياء، (باب قصة يأجوج ومأجوج). ومسلم   (١)
في صحيحه (٢٨٨٠) في كتاب الفتن وأشراط الساعة، (باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج).

¯”¬<ÅÁ€¶<'Èé÷]<Ì◊Èñ<‹◊œe<HÌÈu^jj˜]
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ی(١) ال مد  ن  ن  د ا عد  د. 

المسؤول  والمدير  لبنان،  شمال  عكار  فـي  اإلسالمية  للشريعة  البخاري  اإلمــام  معهد  مدير   (١)
المعاصرة  المالية  المعامالت  منها:  مؤلفات  ة  عــدّ له  اإلســالمــي،  العلمي  البحث  مجلة  عن 
فـي ضوء اإلسالم - رسالة ماجستير - والتعليقات الزهية على الدرر البهية لإلمام الشوكاني، 

وشرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي، وغيرها.

ıaÏôc
Êb‰j€@Ôœ@—”Ï€a@‚bƒ„@·€b»fl@·Ác@Û‹«

M@pbÓïÏmÎ@ûä«@M
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إنّ الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
أن  وأشهد  له،  هادي  فال  يضلل  ومن  له،  مضلّ  فال  ه اهللا  يهدِ من  أعمالنا،  سيئات 

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد: فإن الوقف في اإلسالم من أعمال البرّ والقربات، وله أثر كبير في 
الخيرية،  المؤسسات  تنامي  إلــى  ويــؤدي  أبنائه،  بين  والتكافل  المجتمع،  خدمة 
فيسدّ حاجة الفقراء، والمساكين، واأليتام، واألرامل، والعلماء، وطالب العلم، 
المؤسسات  في  التكامل  إلى  يؤدي  بذلك  وهو  المجاهدين،  والجنود  والدعاة، 
الـــخـــيـــريـــة الـــتـــي تــلــبــي حـــاجـــة الــمــجــتــمــع، مــــن مـــســـاجـــد، ومــــــــدارس، وجـــامـــعـــات، 

المجتمع. يحتاجه  ا  ممّ ذلك  وغير  ومساكن،  حضانة،  ودور  ومستشفيات، 
كــمــا يــســهــم الــوقــف فــي تــعــزيــز اقــتــصــاد الـــدول والــمــؤســســات، فــيــعــود عليها 
الوقف  نــشــئَ  أُ التي  الجهة  فــي  التشغيلية،  مصاريفها  على  منها  تنفق  التي  بالغلّة 

. عليها
من هنا، كان للوقف هذه األهمية البالغة، وكانت له أحكام مرعية سواء في 
إنشائه، والحفاظ عليه، وصيانته، وشروط الواقف والموقوف عليهم، واستثمار 

استبداله. وأحكام  الوقف،  أموال 
ـــا يــنــبــغــي أن يــهــتــم بـــه الـــبـــاحـــثـــون، والـــقـــائـــمـــون عــلــى شـــــؤون األوقـــــاف  ومـــمّ
على  يحافظ  بما  وتــطــويــره  للوقف،  الفقهي  التقنين  فــي  النظر  إعـــادة  اإلســالمــيــة، 
مقصود الشارع من الوقف، وقصد الواقف وشرطه، ويتالءم مع تغيّر الزمان من 

وقوته. الديني  الوازع  ضعف  حيث 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، كــانــت لــي مــشــاركــة فــي مــلــتــقــى (الـــوقـــف اإلســـالمـــي في 



١٤
الجزائر تاريخه وسبل تفعيله)، وذلك بإلقاء الضوء على أهم معالم نظام الوقف 
فــي لــبــنــان، وقــد رأيـــت أن أتــمــم هــذا الــبــحــث لــيــصــار إلــى نــشــره فــي مــجــلــة البحث 

اإلسالمي. العلمي 
وصلى اهللا  عليه.  والقادر  ذلك  ولي  فإنه  به  ينفع  أن  سبحانه  المولى  سائالً 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبينا  على 
Zs�z�j€a @Ú�İ�Å

النحو  على  جاء  وقد  وخاتمة،  مباحث  وستة  تمهيد  من  البحث  هذا  يتألف 
التالي:

تمهيد
ولزومه. الخيري  الوقف  ملكية  في  األول:  المبحث 

أنواع الوقف في لبنان. الثاني:  المبحث 
األوقاف. على  التولية  الثالث:  المبحث 

الوقف. أموال  استثمار  الرابع:  المبحث 
الوقف. استبدال  الخامس:  المبحث 

تــوصــيــات بــشــأن تــعــديــل وتــطــويــر الــتــقــنــيــن الــفــقــهــي  السادس:  المبحث 
للوقف.

البحث. نتائج  أهم   : خاتمة 

      

·^flf÷<ª<ÃŒÁ÷]<%^√⁄<‹‚_<Ó◊¬<]Áï_
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Z‚˝ç⁄a@Ôœ@—”Ï€a@ÚÓ‡Ác@Z ḈÎc
يتبوأ الوقف في اإلسالم مكانةً عالية، فهو من األعمال الجليلة، والقربات 
الــعــظــيــمــة، فــهــو مــن أعــمــال الــبــرّ والـــصـــدقـــات، ويــــدلّ عــلــى صـــدق إيــمــان الــواقــف 
األرحام،  صلة  من  المجتمع  في  طيّبة  آثار  وله  والبخل،  الشحّ  من  نفسه  وطهارة 
وتكافل المجتمع، وبذل الخير والمعروف، ونشر العلم والثقافة، وغير ذلك من 

والخير. البرّ  جهات 
والوقف من األعمال الخيرية التي سبقت إليها األمة اإلسالمية. قال اإلمام 

اإلسالم(١). أهل  وحبس  الجاهلية،  أهل  يحبس  لم  الشافعي۴: 
والــــوقــــف فـــي اإلســـــالم وســيــلــة مـــن وســـائـــل تــحــقــيــق مــصــالــح األمـــــة الــعــامــة 
والــخــاصــة، ولــه مقاصد وأركــان وشــروط تــدور فــي معظمها حــول رعــايــة الوقف 

عليه. للموقوف  النفع  إيصال  ودوام  الواقف،  غرض  وتحقيق 
Z—”Ï€a @—Ìä»m @ZĆbÓ„bq

اللغة: في  الوقف  تعريف 
 : قوفاً وُ تقف  الدابة  قَفَت  وَ يقال:  وقف،  مادة  من  مأخوذ  اللغة،  في  الوقف 

سكنت(٢). أي 
: حبستها في  ــقــال: وقــفــت الــدابــة وقــفــاً والــوقــف: هــو الــحــبــس والــتــســبــيــل، يُ

سبيل اهللا(٣).
المطلع للبعلي (ص: ٢٨٥).  (١)

مختار الصحاح للرازي (ص: ٣٤٤).  (٢)
لسان العرب البن منظور، مادة: (وقف).  (٣)



١٦
والــوقــف إذا أطــلــق فــي الــفــقــه اإلســالمــي فــيــراد بــه: حــبــس الــعــيــن عــلــى ملك 

الواقف، أو على ملك اهللا تعالى(١).
الشرعي: االصطالح  في  الوقف  تعريف 

هو تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف 
الواقف في رقبته، يصرف ريعه إلى جهة برٍّ تقرباً إلى اهللا تعالى(٢).

      

المعجم الوسيط (ص: ١٠٥١) مجمع اللغة العربية.  (١)
اإلقناع للشربيني (٢٦/٢) والمطلع للبعلي (ص: ٢٨٥).  (٢)

·^flf÷<ª<ÃŒÁ÷]<%^√⁄<‹‚_<Ó◊¬<]Áï_
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تــحــكــم الــمــحــاكــم الــشــرعــيــة فـــي لــبــنــان بــالــمــذهــب الــحــنــفــي، والــمــشــهــور في 
مــذهــب أبــي حنيفة أن الــواقــف إذا جــعــل وقــفــه وقــفــاً فــي حــيــاتــه، ولــم يــقــل وصــيــةً 
بالدار  وبالسكنى  بالغلّة،  التصدق  حقّ  في  صحيحاً  يكون  الوقف  فإن  موته،  بعد 
ملكه،  على  األرض  رقبة  وتكون  بذلك،  بالتصدق  نذراً  ويكون  وفاته،  وقت  إلى 

ميراثاً للورثة(١). يصير الوقف  وإذا مات  والتصرف فيه،  يجوز له بيعه 
أن  بمعنى  كالعارية،  الزم  غير  جائز  الــوقــف  إن  الحنفية:  قــول  معنى  وهــذا 
له  يحقّ  لــه،  الملك  رقبة  وتبقى  به  ينتفعوا  كي  للمستحقين  الوقف  يعير  الواقف 

التصرف بملكه، وإلغاء الوقف في أيّ وقت يشاء.
وال يلزم الوقف عند أبي حنيفة إال بأحد أمور ثالثة:

الناظر  مع  الواقف  يختصم  بــأن  م،  المحكَّ ال  المولَّى  الحاكم  به  يحكم  أن   -١
باللزوم،  الحاكم  فيقضي  الــلــزوم،  عــدم  بعلّة  وقفه  عن  يرجع  أن  يريد  ألنــه 

الخالف. يرفع  الحاكم  وحكم  فيه،  مجتهد  أمر  ألنه  فيلزم، 
فقد  مـــتُّ  إذا  فــيــقــول:  بــمــوتــه  يعلقه  كـــأن  الــوصــيــة،  مــخــرج  الــوقــف  خـــرج  إذا   -٢

وقفت داري مثالً على كذا، فيلزم كالوصية من الثلث بالموت ال قبله.
صلّى  فإذا  فيه،  بالصالة  ويأذن  ملكه،  عن  ويفرزه  لمسجد،  وقفاً  يجعله  أن   -٣
واحـــد، زال ملكه عــن الــواقــف عــنــد أبــي حنيفة، وأمـــا اإلفــــراز فــألنــه ال  فــيــه 
عــنــده،  التسليم  مــن  ـــدَّ  بُ ال  الــصــالة فــيــه فــألنــه  وأمـــا  إال بــه،  هللا تــعــالــى  يخلص 

تحفة الفقهاء للسمرقندي (٣٧٦/٣).  (١)
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فيه(١). بالصالة  يكون  المسجد  وتسليم 

ومن هنا، صارت المحاكم الشرعية في لبنان، تنصّ في حجة الوقف على 
إليه  ويسلمه  كمالك  يده  من  القاضي  وينتزعه  كمالك،  ملكه  في  الواقف  منازعة 

وقفه. في  الرجوع  من  األصلي  المالك  الواقف  ويمتنع  ليلزم الوقف  كواقف، 
ZÂÓjybñ€a @kÁàfl

وأما الصاحبان محمد بن الحسن وأبو يوسف فيريان أن ملكية الوقف هي 
هللا تعالى، كقول الجمهور من أهل العلم، إال أنَّ محمد بن الحسن ذهب إلى أن 
الوقف ال يلزم وال يزول ملك الواقف حتى يسلمه الواقف إلى الولي أي متولي 

الوقف(٢).
المتولي،  إلــى  الوقف  لتسليم  حاجة  ال  أنــه  إلــى  ذهــب  فقد  يوسف  أبــو  وأمــا 
اللفظ  صــدور  يكفي  بــل  الزمــاً،  الــوقــف  يصبح  كــي  القاضي  لحكم  حاجة  ال  كما 

موقوفة(٣). ما  عين  تصبح  كي  المختص 
وتكثيرها: األوقاف  إنشاء  بشأن  توصيات 

وتكثيرها: األوقاف  إنشاء  تسهيل  بخصوص  توصيتين  هنا  وأسجل 
: إن اعتماد مــا ذهــب إلــيــه اإلمـــام أبــو يــوســف، مــن أنــه ال حــاجــة لحكم  أوالً
كي  المختص  اللفظ  صــدور  يكفي  بــل  شــرعــاً،  الزمــاً  الــوقــف  يصبح  كــي  القاضي 
سيّما  ال  عليها،  ويشجع  األوقــاف  إنشاء  عمليات  ل  يسهّ موقوفة،  ما  عين  تصبح 
وأن بعض الشخصيات قد تمنعهم اإلجراءات الشكلية، من إنشاء الوقف والتبرع 

به، فإذا تمَّ اعتماد مبدأ تيسير إنشاء الوقف، كان ذلك حافزاً على التشجيع.
وهبة  د.  وأدلته،  اإلسالمي  والفقه  للسمرقندي (٣٧٦/٣)  الفقهاء  وتحفة  للمرغيناني (١٦/٣)  الهداية   (١)

الزحيلي (١٥٣/٨ و١٥٤) والوقف دراسات وأبحاث، د. سليم حريز (ص: ٨).
الهداية للمرغيناني (١٥/٣) والوقف دراسات وأبحاث، د. سليم حريز (ص: ١٠).  (٢)

الوقف دراسات وأبحاث، د. سليم حريز (ص: ١٠).  (٣)

·^flf÷<ª<ÃŒÁ÷]<%^√⁄<‹‚_<Ó◊¬<]Áï_



١٩
المختصة  األوقـــاف  دائـــرة  أو  الشرعية  المحكمة  فــي  الــوقــف  تسجيل  وأمــا 
الوقف  لتوثيق  شكلية  قضية  كــانــت  وإن  فهي  بــذلــك،  وثيقة  على  واالســتــحــصــال 
إال أنــهــا مــهــمــة فــي هـــذا الـــزمـــان، الـــذي ضــعــف فــيــه الــــوازع الــديــنــي، ومـــا أســـرع أن 
بعدم  فيتمسك  ورثــتــه،  لــذلــك  يتنكر  أو  لــهــا،  ويــتــنــكــر  عــهــوده،  عــن  اإلنــســان  يــعــود 
الشرعية  المحكمة  فــي  الــوقــف  تسجيل  كــان  لذلك  فيه،  يعود  ثــم  الــوقــف،  صحة 
المختصة واالستحصال على وثيقة بذلك، يساعد في حفظ الوقف ويمنع قضاءً 

فيه. الرجوع  من 
ومن هذا القبيل، وفيما يخص األوقاف العامة، صدر عن المجلس الشرعي 
اإلســالمــي األعــلــى فــي لــبــنــان قــــراراً يــنــصّ عــلــى أن يــســجــل الــوقــف بــاســم الطائفة 
لاللتباس،  مــنــعــاً  الــوقــف  منطقة  فــي  اإلســالمــيــة  األوقـــاف  دائـــرة  السنية  اإلســالمــيــة 
من  األوقاف  يحفظ  إجراء  وهو  المستقبل.  في  حدوثها  الممكن  اإلشكاالت  أو 
تؤثر  وال  الوقف،  لتوثيق  شكلية  قضية  فهي  عليها،  االعتداء  أو  ضياعها  إمكانية 

تالية. خطوة  في  إجراؤها  ويمكن  لزومه  على 
: إن في اعتماد ما ذهب إليه اإلمام أبو يوسف۴، يعين على تكثير  ثانياً
شهد  أمر  وهذا  ووسائله،  الخير  على  الحثّ  الدين  هذا  طبيعة  من  ألن  األوقاف، 
لما  هرقل  أسئلة  على  يجيبون  وهم  الدولية،  المحافل  أحد  في  قريش  زعماء  به 
ســألــهــم: بــمــاذا يــأمــركــم؟ فــقــال أبــو ســفــيــان: (يــأمــرنــا بــالــصــالة والــصــدقــة والــعــفــاف 

والصلة)(١).
يبتغي  فالواقف  اإلسالم،  في  الوقف  قاعدتا  هما  والصلة،  بالصدقة  فاألمر 
، ويــبــتــغــي بــذلــك صــلــة الــرحــم األســــري إذا  بــوقــفــه الــصــدقــة بــعــمــل مــن أعــمــال الــبــرّ
أوقف لجهة من جهات القرابة، أو صلة الرحم الديني إذا أوقف لجهة المساجد 

واألرامل. واأليتام  والمساكين  والفقراء  الدينية،  والمعاهد 
رواه البخاري في صحيحه (٧) في كتاب بدء الوحي، وهو جزء من حديث.  (١)



٢٠
ولسنا نحتاج في إشاعة الثقافة الوقفية، ألكثر من إبراز جوانب الدعوة إلى 
على  تحثّ  التي  النصوص  بإبراز  الدين،  هذا  في  والمعروف  والخير  البرّ  أعمال 
ذلك وهي كثيرة، وربما ال تخلو منها سورة من سور القرآن الكريم في الغالب.
فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: فـــي ســــورة الـــبـــقـــرة وحـــدهـــا آيــــات كــثــيــرة تـــحـــثّ عــلــى 

منها: الصدقة، 
قوله تعالى: ﴿-  .  /  0  1   2  3  4﴾ [البقرة: ٣].  -١

   :   9   8   7   6   5   4﴿ تــــعــــالــــى:  وقـــــولـــــه   -٢
;  >  =  <  ?  @﴾ [البقرة: ١٧٧].

  Ð   Ï   Î   Í   Ì    Ë   ÊÉ   È   Ç﴿ وقــــولــــه:   -٣
Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ﴾  [البقرة: ٢١٥].

   ¾   ½   ¼   »   º   ¹   ¸   ¶   μ   ´﴿ وقـــــولـــــه:   -٤
¿﴾  [البقرة: ٢٤٥].

  V    U    T   S   R   Q   P   O   N   M﴿ وقوله:   -٥
b  a   `  _  ^]  \  [   Z  Y  X  W﴾  [البقرة: ٢٦١].
وقوله: ﴿!  "  #  $  %  &  '   )    -٦
  2  1  0   /  .  -  ,   +  *  )

3  4  5  6  87   9  :  ;  >﴾ [البقرة: ٢٦٥].
  :   9   8   76   5   4    3   2﴿ وقـــــولـــــه:   -٧

;   >  =  <﴾  [البقرة: ٢٧١].
  ]   \  [  Z  YX   W   V  U  T﴿ :وقوله  -٨
 ﴾  i   h   g    f   e   d   c   b   a    `_   ^

.[٢٧٢ [البقرة: 
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٢١
وقوله: ﴿£  ¤  ¥  ¦   §  ¨  ©  ª﴾ [البقرة: ٢٧٣].  -٩

  ³   ²   ±   °    ¯    ®   ¬﴿ وقــولــه:   -١٠
 ﴾¾   ½   ¼   »   º    ¹   ¸    ¶   μ   ´

.[٢٧٤ [البقرة: 
وقوله: ﴿X  W  V  U   T﴾  [البقرة: ٢٧٦].  -١١

ZÊeä‘€a@Ôœ@Ú”Üñ€a@pbÌe@âaäÿm@Âfl@Ú‡ÿz€a
ولــعــلَّ مــن الــحــكــمــة مــن تــكــرار آيـــات الــصــدقــة فــي الـــقـــرآن الــكــريــم، بــل في 
متعددة  وجهات  وجوه  في  تكرارها  يطلب  عبادة  أنها  رأينا،  كما  الواحدة  السورة 

آياتها. تكرار  فناسب  المجتمع،  في  البرّ  جهات  تعدد 

      



٢٢

Ô„br€a @szj‡€a
Êb‰j€@Ôœ@—”Ï€a@aÏ„c

رئيسين: نوعين  من  لبنان  في  الوقف  يتألف 
الخير  جهات  على  وقف  الذي  الوقف  وهو  الخيري،  الوقف  األول:  النوع 
والمستشفيات،  الــديــنــيــة،  والــمــعــاهــد  الــمــســاجــد،  على  كــالــوقــف  إنــشــائــه،  حين  مــن 

والمساكين. والفقراء  والمالجئ، 
وذريته،  نفسه  على  الواقف  وقفه  الذي  وهو  الــذري،  الوقف  الثاني:  النوع 

قسمان: وهو 
المحض. الذري  الوقف   أ  - 

الخيرية. والجهة  الذرية  بين  المشترك  الوقف  ب- 
ZÊb«Ï„ @“b”Î˛bi @Ú‘‹»n‡€aÎ @Êb‰j€ @Ôœ @ÚÓ„Ï„b‘€a @âÖbñ‡€a

. وكما أن الوقف في لبنان نوعان، فإن المصادر القانونية لألوقاف نوعان أيضاً
مــنــهــا مـــا هـــو مــخــتــص بــالــوقــف الــخــيــري وراجــــع فـــي مــعــظــمــه إلـــى األحــكــام   -١
الــشــرعــيــة، كــمــا أن الــنــظــر فــي الــوقــف الــخــيــري الــمــتــعــلــق بــالــمــعــاهــد الــديــنــيــة 
يصدرها  التي  والقرارات  الشرعية،  لألحكام  تابع  الخيرية،  والمؤسسات 

لبنان(١). في  لألوقاف  األعلى  المجلس 
ومــنــهــا مـــا يــتــعــلــق بــالــوقــف الـــــذري أو الــمــشــتــرك، ومــرجــعــه عــلــى األخــــصّ   -٢

.(٢) ١٩٤٧/٣/١٠ قانون  المدنية،  المحاكم 
وهو اآلن: المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى.  (١)

الوقف دراسات وأبحاث، د. سليم حريز (ص: ٦).  (٢)
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كــمــا أن الــنــظــر فــي الــوقــف الـــــذري، وإنــشــائــه، وقــســمــتــه، وانــتــهــائــه، يخضع 
عليه  ـــع  ووقَّ الــنــواب  مجلس  ه  أقـــرّ والـــذي   .١٩٤٧/٣/١٠ فــي  الــصــادر  لــلــقــانــون 

الجمهورية. رئيس 
Zâà€a @—”Ï€a @ÜÓidni@’‹»nÌ@bfl

ومما تجدر اإلشارة إليه أن للوقف الذري نظاماً خاصاً يختلف عن الوقف 
يلي: بما  أبينه  الخيري، 

ت المادة (٨) من قانون الوقف الصادر في ١٩٤٧/٣/١٠ على أنه ال  نصّ
يجوز تأبيد الوقف الذري، وال يجوز على أكثر من طبقتين.

أو  الطبقة  بــانــتــهــاء  الـــذري  الــوقــف  ينتهي  أنــه  عــلــى  الــمــادة (١٠)  ــت  نــصّ كــمــا 
الطبقتين، ويرجع الوقف إلى ملكية الواقف إن كان حياً، أو إلى ورثته من الطبقة 

. األولى أو الثانية إن كان ميتاً
، عاد الوقف  ت على أنه إذا لم يترك الواقف ورثةً وأما المادة (١١) فقد نصّ

إلى إدارة األوقاف العامة، إذا لم يشترط الواقف جهة برّ مؤبدة.
Zâà€a @—”Ï€bi @ónÇm@‚bÿyc

 ١٩٤٧/٣/١٠ بتاريخ  اللبناني  القانون  أجراها  التي  التعديالت  بموجب 
فإنه نصّ على ما يلي:

١- جواز الرجوع عن الوقف الذري.
توقيته. جواز   -٢

المستحقين. بين  الزمة  نهائية  قسمة  قسمته  جواز   -٣
٤- إقامة المستحق متولياً على حصته مع حفظ حق الفروع واألزواج.

٥- وجوب انتهاء الوقف إذا أصبح نصيب المستحقين ضئيالً من الغلّة، أو 
إذا خربت عقارات الوقف، وكان ال يمكن عمارتها واستبدالها على وجه مقبول.



٢٤

s€br€a @szj‡€a
“b”Î˛a @Û‹«@ÚÓ€Ïn€a

إلى  وإدارتــهــا  عليها،  التولية  باعتبار  لبنان  فــي  اإلســالمــيــة  األوقـــاف  تنقسم 
أوقاف عامة، وأوقاف خاصة.

ZÚflb»€a@“b”Î˛a@ZḈ Îc
ــاهــا الــقــانــون: األوقـــاف الــمــضــبــوطــة، وهــي  أمــا األوقـــاف الــعــامــة، والــتــي ســمَّ
العامة،  اإلسالمية  األوقـــاف  مديرية  إلــى  عــائــدةً  وإدارتــهــا  توليتها  أمــر  يكون  التي 

تأسيسها. منذ  رأساً  بها  مرتبطة  وهي 
وكـــذلـــك األوقـــــاف الـــذريـــة الــتــي انــقــرضــت وعــــاد أمـــر إدارتـــهـــا إلـــى مــديــريــة 

العامة. األوقاف 
يتولى  الــتــي  وهــي  الــعــامــة،  بــاألوقــاف  الملحقة  األوقـــاف  الــقــســم:  هــذا  ومــن 

عليها من نصّ عليه صكّ الوقف إنما تحت مراقبة إدارة األوقاف العامة.
ZÚïbÇ€a @“b”Î˛a @ZĆbÓ„bq

عن  تماماً  المستقلة  األوقــاف  وهي  المستثناة،  األوقــاف  القانون:  اها  وسمّ
الشرعية(١). المحاكم  إشراف  تحت  متولوها  ويديرها  األوقاف،  نظارة 

رأي الباحث في األوقاف الخاصة:
على  كبير  أثــر  لبنان  في  الوقف  قانون  في  الخاص  الوقف  إلقــرار  كــان  لقد 
لبنان  في  فنشأت  والخير،  البرّ  جهات  على  العقارات  ليوقفوا  المسلمين  تشجيع 
القرآن  تحفيظ  ودور  الدينية،  والمعاهد  المساجد،  منها:  خاصة،  كثيرة  أوقــاف 

د. سليم حريز، مصدر سابق (ص: ٢٦).  (١)
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األيتام  كرعاية  التربوية  والمحاضن  الشريف،  النبوي  الحديث  وإقــراء  الكريم، 
والمعوزين،  والمحتاجين  الفقيرة  األسر  لكفالة  االجتماعية  والمراكز  واألرامل، 
أعمال  من  ذلك  وغير  الصغيرة،  الطبية  والعيادات  المستشفيات  منها:  كان  كما 
على  والحفاظ  اإلسالمي،  الوعي  نشر  في  الكبير  األثــر  له  كان  مما   ، والبرّ الخير 
القيم اإلسالمية، وكفالة المئات من األيتام واألرامل، ومدُّ يد العون والمساعدة 
الصائم،  كإفطار  الموسمية،  المعونات  وتنفيذ  والمساكين،  الفقراء  من  كثير  إلى 

العيد. وكسوة  األضاحي،  ولحوم 
ZòbÇ€a @—”Ï€a @Êdíi@pbÓïÏm

الخاص: الوقف  بشأن  التوصيات  بعض  هنا  وأسجل 
: يجب على المحاكم الشرعية، أو إدارات األوقاف اإلسالمية العامة،  أوالً
إجراءات  ل  تسهّ أن  وإنشائها،  أعمالها  وتنظيم  األوقاف  على  اإلشراف  لة  المخوَّ
على  التولية  أرادوا  ما  إذا  الواقفين  على  تضيّق  ال  وأن  الخاصة،  األوقــاف  إنشاء 
أوقافهم، ألن عمرگ عندما أوقف أرضه التي بخيبر عهد أمر توليتها إلى ابنته 
ها: ة فوائد، من أهمِّ ه النبيملسو هيلع هللا ىلص على ذلك، وفي هذا اإلجراء عدّ حفصةڤ وأقرَّ
لجميع  متاحة  فردية  عبادة  كونه  من  عليه،  كان  ما  على  الوقف  حكم  إبقاء 
األمة،  ألفراد  خطاب  أنه  الوقف،  على  الشارع  حثّ  في  األصل  ألن  األمة،  أفراد 
حيث أن الوقف يدخل في أبواب الصدقات والهبات، وهي عبادات فردية يقوم 
ــه أن يــتــولــى عــلــى وقــفــه، أو يــعــيّــن مــن يتولى  بــهــا الــمــالــك لــرقــبــة الــوقــف، ومــن حــقِّ
ة أمر الشارع في تكليف  ه الشرعي يؤدي إلى مضادَّ ذلك، ومنعه من ممارسة حقّ

العظيمة. العبادة  بهذه  األمة  أفراد 
المجتمع  تنعش  أنها  الــتــاريــخ  مــرِّ  على  الخاصة  األوقـــاف  أثبتت  لقد   : ثــانــيــاً
التعليمية،  النواحي،  جميع  في  بينهم  فيما  التكافل  مظاهر  من  وتزيد  اإلسالمي، 
والتربوية، واالجتماعية، واالقتصادية، ولذلك، فال يجوز بتاتاً تعطيل هذا الدور 



٢٦
الكبير. التكافلي 

: إن معالجة الخوف من حدوث خلل في بعض األوقاف الخاصة، ال  ثالثاً
يستلزم إغالقَ باب الوقف الخاص أو الحدَّ منه، وبإمكان المحاكم الشرعية، أو 
ها في اإلشراف  إدارات األوقاف العامة أن تنظم األوقاف الخاصة، وتُمارسَ حقَّ
المحاكم  أو  العامة  األوقــاف  إهمال  يــؤدي  أن  يجوز  وال  تسلّط،  دون  من  عليها 
باب  إلغاء  إلى  الخاصة  األوقــاف  على  اإلشــراف  في  ها  حقّ ممارسة  في  الشرعية 

الوقف الخاص أو الحدّ منه.
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٢٧

…iaä€a @szj‡€a
—”Ï€a @fiaÏflc @âb‡rnça

يجب  وتنميته،  لتطويره  الوقف  أمــوال  استثمار  عن  الحديث  في  للدخول 
غير  تكون  أن  يشترط  وهل  وقفها،  يجوز  التي  األموال  نوعية  على  أوالً  الحديث 

كالنقود؟ المنقولة  األموال  وقف  يجوز  أنه  أم  مثالً،  كالعقارات  منقولة، 
المالكي،  المذهب  فــي  المعتمد  بــالــرأي  لبنان  فــي  الــوقــف  قــانــون  أخــذ  لقد 
يجوز  أنه  على  عشرة  الخامسة  مادته  في  نصَّ  فقد  المنقول(١)،  وقف  جواز  وهو 
وقـــف الــعــقــار الــمــنــقــول، كــمــا يــجــوز وقـــف حــصــص وأســهــم الــشــركــات المستغلة 

. شرعياً جائزاً  استغالالً 
 :( شرعياً جــائــزاً  استغالالً  (المستغلة  قولهم:  فــي  األخــيــر  بالتعبير  والــمــراد 
فالبنوك  الشرع،  أحكام  تخالف  ال  أسهمها  وقف  الجائز  الشركات  تكون  أن  أي 
الربوية، ال يجوز وقف أسهمها التي هي ودائع استثمارية ألنها تتعاطى القروض 

بالربا.
عن  أمــوالــهــا  تستثمر  أنــهــا  إذ  الــتــأمــيــن،  بــشــركــات  يختص  فيما  األمـــر  كــذلــك 

.(٢) شرعاً المحرم  القمار  أنواع  من  المعتبرة  المخاطرة  طريق 
الوقف: أموال  استثمار  بخصوص  توصيات 

أما ما ال ينتفع به إال باستهالكه من الطعام، فال يوقف إال للسلف إذا كان مما ال يسرع إليه الفساد، كالقمح   (١)
والشعير يتسلفه من يحتاج إليه، ويرده فيصير حكمه كالنقود يجوز وقفها للسلف بحيث يتسلفها من احتاج 
ل رد البدل منزلة بقاء العين. [مدونة الفقه المالكي، د. الصادق الغرياني (٢١٧/٤)]. إليها ويردها، وينزّ

(ص:  الوقف  قانون   .(٣) الجزء  اإلسالمي  الفقه  من  المختارة  المصرية  القوانين  مجموعة  السنهوري،   (٢)
.(١٢٣



٢٨
الوقف: أموال  استثمار  يخصّ  فيما  التوصيات  بعض  هنا  ل  وأسجّ

مهم  أمر  إلى  هنا  وأنبّه  م،  محرّ غير  شرعاً  جائزاً  االستثمار  يكون  أن   -١
وهو: أنه ال يجوز وال يصحّ االستثمار مع ضمان رأس مال الوقف، 
ألنــــه يــصــيــر ربـــــاً، وقــــد ســئــل الــحــســن عـــن رجــــل دفــــع إلــــى رجــــلٍ مـــاالً 

ضمانه(١). إلى  يلتفت  وال  بينهما  الربح  فقال:  إياه،  نه  وضمَّ مضاربةً 
كتأجير  الــوقــف،  مــال  على  فيه  يحافظ  فيما  آمــنــاً  االستثمار  يكون  أن   -٢

. مثالً العقارات 
أن ال تــزيــد مــدة إجـــارة الـــدور والــعــقــارات عــلــى ثــالث ســنــيــن مــراعــاة   -٣
المدة،  هذه  بعد  اإلجــارات  قيمة  الرتفاع  باً  وتحسّ الوقف،  لمصلحة 

التأجير بأقلّ من ثمن المثل. فيؤول األمر إلى 
أن ال تــكــون األجــــرة أقــــلّ مـــن ثــمــن الــمــثــل، ويــجــب أن يــضــمــن نــاظــر   -٤
ر الوقف بأقلّ من قيمة المثل، كما هو مذهب الحنابلة. الوقف إذا أجّ
ويــجــوز الــتــأجــيــر بــأقــلّ مــن أجـــرة الــمــثــل فــي حـــال لــم يــرغــب أحـــد في   
اســتــئــجــار الــوقــف إال بــأقــلّ مــن أجـــرة الــمــثــل، كــي ال يبقى الــوقــف بال 

تأجير وال إيراد.
وتــجــدر اإلشـــارة هــنــا إلــى أن مــدة اإليــجــار فــي هــذه الــحــالــة ينبغي أن   
بدله  وأجــرة  العقار  واقــع  لتحسن  تحسباً  سنين  ثــالث  من  أقــلّ  تكون 

القريب. المستقبل  في 
في حال استثمار أموال الوقف العائدة منه، في الصناعة أو التجارة،   -٥
باالستثمار  المحتفة  المخاطر  نسبة  دراســـة  بعد  ذلــك  يــتــمّ  أن  ينبغي 
ض أمــر ذلــك إلــى لــجــنــة اقــتــصــاديــة من  الــصــنــاعــي أو الــتــجــاري، ويــفــوَّ

انظر ابن أبي شيبة (٣١٨/٥).  (١)
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٢٩
الوقف. مال  على  والحريصين  الثقات  الخبرة  أصحاب 

دون  لنفسه  الوقف  أعيان  يستأجر  أن  الوقف  على  للمتولي  يجوز  ال   -٦
لبنان،  في  الوقف  قانون  عليه  نصّ  ما  وهذا  القاضي(١)،  إلى  الرجوع 
وعلى  العقد،  طرفي  يتولى  أن  ألحد  يجوز  ال  بأنه  المنع  علَّل  أنه  إال 
الرغم من أن هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، إال أنني أؤيد 
كباحث ما نصّ عليه قانون الوقف، عمالً بمذهب أبي حنيفة۴، 
مصالح  تحقيق مــصــالــح الــوقــف لــحــســاب  فــي  ســـداً لــذريــعــة الــتــســاهــل 

المتولين.
كما نصّ قانون الوقف في لبنان، على أنه ال يجوز للمتولي أن يؤجر أعيان 
الوقف لمن ال تقبل شهادتهم له(٢)، وهم: أصوله، وفروعه، وزوجه، إال إذا كان 

األجر أكثر من أجر المثل، وهذا قول اإلمام أبي حنيفة۴.

      

د. سليم حريز، مرجع سابق (ص: ١٦١ و١٩٠).  (١)

د. سليم حريز، مرجع سابق (ص: ١٦١ و١٩٠).  (٢)



٣٠

èflbÇ€a @szj‡€a
—”Ï€a @fiaÜjnça

رقم  قــرار   .١٩٢٦/١/٢٩ فــي  الــصــادر  لبنان،  فــي  الــوقــف  قــانــون  نــصّ  لقد 
الوقفية  الــعــقــارات  جميع  اســتــبــدال  إمكانية  على  الــوقــف،  اســتــبــدال  بــشــأن   ،(٨٠)

األولى). الجوامع (المادة  خال  ما  المبنية،  غير  أو  المبنية 
كــمــا نـــصَّ عــلــى أن االســتــبــدال يــمــكــن أن يــتــمّ إمـــا مــقــابــل دفـــع الــقــيــمــة، وإمــا 

الثانية). نفسها. (المادة  القيمة  من  لك  مِ بعقارات  بإبدالها 
استبدال  عــن  الناتجة  المبالغ  أن  على   (١٢) رقــم  الــمــادة  فــي  الــقــرار  ونــصّ 

اآلتية: الشروط  ضمن  تستخدم  الوقفية  العقارات 
ألحكام  وفــقــاً  فتستخدم  مــضــبــوطــة(١)،  بــأوقــاف  متعلقاً  األمــر  كــان  إذا   -١
الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس األوقاف اإلسالمية األعلى.
القيمة  نصف  فيستخدم  الملحقة(٢)،  باألوقاف  متعلقاً  األمر  كان  إذا   -٢
فـــي إنـــشـــاء مــؤســســات ديــنــيــة عــنــد الـــحـــاجـــة، أو إصــــالح الــمــؤســســات 
الدينية، أو مؤسسات األعمال الخيرية التي تخصّ الوقف المذكور، 
غير  أو  ومياتم،  ومــالجــئ،  ومحاجر  ومستشفيات  مــدارس  إنشاء  أو 

الخيرية. المؤسسات  من  ذلك 
لحفظ  إيرادها  يخصص  مسقفات  إنشاء  في  الثاني  القسم  ويستخدم   

أعاله. المذكورة  المؤسسات  وإدارة 
وهي التي يكون أمر توليتها وإدارتها إلى األوقاف العامة مباشرة.  (١)

وهي التي يتولى إدارتها من ينصّ عليه الواقف تحت مراقبة اإلدارة العامة لألوقاف اإلسالمية.  (٢)
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٣١
إذا كــــان األمـــــر مــتــعــلــقــاً بـــأوقـــاف الــــذريــــة، واألوقـــــــاف الــمــســتــثــنــاة(١)،   -٣
وفقاً  إيــراداتــهــا  تستعمل  عــقــارات  شــراء  أو  بــنــاء  فــي  القيمة  فتستخدم 

الوقفية. ألحكام 
ثم إن استخدام المبالغ الناجمة عن استبدال األوقاف الملحقة، واألوقاف 

الذرية، أو األوقاف المستثناة يجري تحت مراقبة إدارة األوقاف.
تودع هذه المبالغ باسم المتولي في بنك الدولة، وال يمكن أن يدفع البنك 

المحلية(٢). األوقاف  إدارة  من  رسمي  ترخيص  بدون  للمتولي  منها  شيئاً 
وبعد القرار رقم (٨٠) الــذي نحن بصدده، جاء األمــر رقم (٣) الصادر عن 
التشريعي  بالقرار  ق  والمصدّ  ١٩٣٠/١/١٢ بتاريخ  اإلسالمية  األوقـــاف  مجلس 
يجب  التي  والشكليات  اإلجــــراءات  فنظم   ،١٩٣١/١٢/١٦ تــاريــخ   (١٥٦) رقــم 
اتباعها في معاملة االستبدال، ومن أهم هذه اإلجراءات: قاعدة البيع بالمزاد العلني.

الــمــحــلــي  اإلداري  الــمــجــلــس  االســـتـــبـــدال:  فـــي  لــلــنــظــر  الـــصـــالـــح  والـــمـــرجـــع 
المجلس  قــرار  صــدور  وقبل  والــذريــة،  الخيرية  المسلمين  بــأوقــاف  يختص  فيما 
المحلي باالستبدال، يجب االستحصال على إذن مسبق من المجلس اإلسالمي 
والــقــانــونــيــة،  الــشــرعــيــة  شــروطــهــا  المعاملة  تستكمل  أن  بــعــد  ثــم  األعــلــى،  الــشــرعــي 
االســتــبــدال،  هــذا  فــي  المصلحة  بــوجــود  قـــراره  المحلي  اإلداري  المجلس  يتخذ 

عليه(٣). للتصديق  األعلى  الشرعي  اإلسالمي  المجلس  إلى  قراره  ويرفع 
Z’jç@bfl@óÇ‹fl

يلي: ما  يتبين  سبق  ما  وبتلخيص 
أن قـــانـــون الـــوقـــف فـــي لــبــنــان أبــــاح اســـتـــبـــدال األوقـــــاف الــمــبــنــيــة وغــيــر   -١

وهي األوقاف المستقلة أو الخاصة ويديرها متولوها.  (١)
قانون الوقف الصادر في ١٩٤٧/٣/١٠ وانظر: د. سليم حريز، مصدر سابق (ص: ٨٢).  (٢)

د. سليم حريز، مصدر سابق (ص: ٨٣).  (٣)



٣٢
المساجد. خال  المبنية، 

بالمال. أو  قيمتها  يساوي  بعقار  إما  يكون  استبدالها  أن   -٢
أن األوقاف المباعة والعائدة إلى إدارة األوقاف العامة يصرف ثمنها   -٣
اإلســالمــيــة  األوقـــاف  مجلس  قــبــل  مــن  عليها  الــمــصــادق  الــمــيــزانــيــة  فــي 

األعلى.
مؤسسات  إنــشــاء  فــي  نصفها  فيصرف  الملحقة،  األوقـــاف  ثمن  وأمــا   -٤

دينية أو خيرية، أو في إصالح مؤسسات دينية وخيرية.
بنى به مسقفات ينفق منها على المؤسسات الوقفية  والنصف الثاني يُ  

المذكورة.
شراء  أو  بناء،  في  قيمتها  فتستخدم  والخاصة،  الذرية  األوقــاف  وأمــا   -٥

الوقف. ألحكام  وفقاً  وارداتها  تستعمل  عقارات 
ZıbË‘–€a@fiaÏ”c@…fl@—”Ï€a@ÊÏ„b”@Ú„âb‘fl

يلي: ما  نجد  الفقهاء  وأقوال  لبنان،  في  الوقف  قانون  بين  وبالمقارنة 
: الحنفية: ذكر ابن عابدين في الحاشية، أن استبدال الوقف على ثالثة  أوالً

وجوه:
األول: أن يشرط الواقف لِنفسه أو لغيره، أو لنفسه وغيره، فاالستبدال فيه 

. اتفاقاً وقيل:  جائز، 
الــثــانــي: أن ال يــشــرطــه، ســـواء شــرط عــدمــه أو ســكــت، لــكــن صــار بحيث ال 
ينتفع به بالكلية، بأن ال يحصل منه شيء أصالً، أو ال يفي بمؤنته، فهو أيضاً جائز 

على األصح، إذا كان بإذن القاضي ورأيه لمصلحة فيه.
الثالث: أن ال يشرطه أيضاً، ولكن فيه نفع في الجملة، وبدله خير منه ريعاً 
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٣٣
المختار(١). األصح  على  استبداله  يجوز  ال  وهذا  ونفعاً، 

أقسام: ثالثة  على  بيعها  إلى  بالنظر  األحباس  قالوا:  المالكية:   : ثانياً
. أصالً بيعها  يحلّ  فال  المساجد،  األول: 

الثاني: العقار، ال يجوز بيعه إال أن يكون مسجداً تحيط به دور محبَّسة، فال 
بأس أن يشتري منها ليوسع به، والطريق كالمسجد في ذلك. وكذلك المقبرة إذا 
ضاقت عن الدفن. فإن هذه الثالثة يجوز توسعة بعضها عن بعض، أو من أرض 
المقبرة  أو  الــطــريــق،  أو  المسجد،  بها  ــع  ويــوسَّ  تشتر بــجــوارهــا،  محبَّسة   أخــر
في  أُدخــل  وقــد  بعض،  فــي  ببعضه  يستعان  أن  بــأس  ال  هللا  كــان  مــا  ألن  لــلــضــرورة، 

ع، دوراً كانت محبَّسة. سِّ مسجد رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص حين وُ
آخر  عــقــاراً  بثمنه   يشتر الــحــاالت،  هــذه  مــن  حــالــة  فــي  الحبس  وســع  وإذا 

يجعل حبساً مكان األول، حفاظاً على بقاء الحبس ودوام نفعه ما أمكن(٢).
الثالث: وأما غير العقار من األحباس، فيجوز بيع كل ما أصبح عديم النفع 
والعروض، فيجوز بيع ما ضعف  حبس فيه من غير العقارات، من الحيوان  فيما 
مَ واســتــهــلــك مــن الــمــنــقــوالت، كــالــكــتــب واألثـــاث  ــــدِ مــن الــــدواب الــمــوقــوفــة، أو قَ
والسيارات، يباع ويوضع ثمنه في جديد مثله، حسب الوقف المباع، فإن لم يفِ 

مثله(٣). وقف  شراء  في  به  يستعان  بالجديد،  القديم  ثمن 
ZÚÓ»œbí€a @Ćbr€bq

يعد  لم  فيه،  الصالة  انقطعت  أو  تعطل  إذا  المسجد  أن  إلــى  الشافعية  ذهــب 
إلى ملك أحد، ولم يجز التصرف فيه بحال ألنه ما زال الملك فيه لحق اهللا تعالى.
مسجداً  بأنقاضه  الحاكم  وبنى  نقض،  السقوط،  المسجد  على  خيف  وإن 

حاشية ابن عابدين (٥٨٣/٦ و٥٨٤) المكتبة العصرية - صيدا - لبنان.  (١)
زي (ص: ٢٩١) ومدونة الفقه المالكي، د. الصادق الغرياني (٢٣٦/٤). القوانين الفقهية البن جُ  (٢)

د. الصادق الغرياني، مصدر سابق (٢٣٨/٤).  (٣)



٣٤
آخر إن رأ ذلك، وإال حفظه إن توقع إعادة بنائه.

أما إن تلفت حصر المسجد الموقوفة، أو يبست نخلة موقوفة، أو زمنت بهيمة 
موقوفة، وال يمكن االنتفاع بها إال ببيعها جاز بيعها، ألن البيع أولى من التلف(١).

ZÚ‹ib‰z€a @ZĆb»iaâ
ينتفع  ال  مكان  في  وكــان  فخرب،  مسجداً  وقــف  إن  أنــه  إلــى  الحنابلة  ذهــب 

عل في مكان ينتفع به. به، بيع وجُ
دَّ شيئاً، بيع واشتُري بثمنه ما يردّ على أهل الوقف. وكل وقف خرب ولم يرُ
في  نفع  ال  ألنه  بيعها،  جاز  رت،  فتكسّ جذوعاً  أو  فيبست،  نخلة  وقف  وإن 
ال  وألنه  أولى،  ببيعها  ماليتها  على  المحافظة  فكانت  ماليتها،  ذهاب  وفيه  بقائها، 
يجوز وقف ما ال نفع فيه ابتداء، فال يجوز استدامة وقفه، ألن ما كان شرطاً البتداء 

رف ثمنها في مثلها(٢). الوقف، كان شرطاً الستدامته كالمالية. وإذا بيعت صُ
ZÚÓ‡Óm@Âia@‚˝ç⁄a@ÉÓë@câ

وقد ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية۴ إلى جواز إبدال الوقف للمصلحة 
األرجح، وجواز إبداله بما هو أنفع منه للموقوف عليه، وإن لم تتعطل منافع الوقف. 
واستدلَّ ابن تيمية۴، بما ثبت في الصحيحين عن عائشةڤ عن النبيملسو هيلع هللا ىلص أنه 
دم، فأدخلت فيه ما  ، ألمــرت بالبيت فهُ قــال: «لــوال أن قومك حديث عهدٍ بجاهليةٍ

أخرج منه، وألزقته باألرض، وجعلت له بابين، باباً شرقياً وباباً غربياً »(٣).
ويستدل ابن تيمية۴ بأن الكعبة أفضل وقف على وجه األرض، ولو كان 
 ٢٢٤/٨) الزحيلي  وهــبــة  د.  وأدلــتــه،  اإلســالمــي  والفقه   (٣٦١  -  ٣٦٠/١٥) المهذب  شــرح  المجموع   (١)

و٢٢٥).
الكافي البن قدامة المقدسي (٥٩٠/٣ - ٥٩١).  (٢)

صحيحه  في  ومسلم  وبنيانها)  مكة  فضل  (بــاب  الحج،  كتاب  في   (١٥٨٦) صحيحه  في  البخاري  رواه   (٣)
(١٣٣٣) في كتاب الحج، (باب نقض الكعبة وبنائها).
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٣٥
لم أنه جائز، وأنه كان أصلح. تغييرها وإبدالها بما وصفهملسو هيلع هللا ىلص واجباً لم يتركه، فعُ

فيجوز  الكعبة،  بناء  غيَّر  النبيملسو هيلع هللا ىلص  لكان  الراجح،  المعارض  فلوال  ويقول: 
الراجحة. المصلحة  ألجل  تغيير بناء الوقف من صورة إلى صورة 

ـــرا مــســجــد الـــنـــبـــيملسو هيلع هللا ىلص، وكـــذلـــك خــلــفــاء  قــــال: وألن عــمــر وعـــثـــمـــانک، غـــيّ
بمسجدي  ذلك  مثل  فعلوا  والمهتدي،  والمنصور،  كالوليد،  بعدهم،  المسلمين 
الحرمين، وفعل ذلك الوليد بمسجد دمشق وغيرها، مع مشورة العلماء في ذلك 

وإقرارهم(١).
Z—”Ï€a@fiaÜjnça@Ôœ@sybj€a@câ

تشريع  مــن  ومقصودها  الشريعة  روح  مــع  ويتماشى  األدلـــة،  تقتضيه  الــذي 
الوقف، هو ما يلي:

الواقف  نصّ  ألن  عليها،  أوقفها  التي  وقفه  وجهة  الواقف  نصّ  إعمال   -١
كـــنـــصّ الــــشــــارع، وهــــذا يــقــضــي بـــعـــدم االســـتـــبـــدال مـــا دام الـــوقـــف نــافــعــاً ويــحــصــل 

منه. المقصود 
إصالحها،  يمكن  ولم  منافعه،  تعطلت  أو  الوقف،  مصالح  نقصت  إذا   -٢
العصر  تطور  مع  يتماشى  بما  سيّما  ال  منها  المقصود  وتحقيق  فيها  النفع  إعادة  أو 
الفقهي  الــتــقــنــيــن  فــي  إلــيــه  يــصــار  أن  ينبغي  فــالــذي   ،والـــقـــر الــمــدن  رقــعــة  واتــســاع 
على  يحافظ  بما  الوقف  إبــدال  جواز  مصالحه:  ورعاية  الوقف  لتطوير  المعاصر 

منه. المرجوة  والمنافع  ومصالحه،  مقصوده 
Z—”Ï€a @fiaÜjnça @Êdíi@pbÓïÏm

الوقف: استبدال  بشأن  التوصيات  بعض  هنا  أسجل  وإني 
١- أن يتمّ االستبدال بقرار صادر عن إدارة األوقاف اإلسالمية العامة، أو 

انظر: مجموع الفتاو البن تيمية (٢٢١/٣١ - ٢٥٢ - ٢٥٣).  (١)



٣٦
التالعب  لذريعة  ســداً  المباشر،  وإشرافها  اإلجــراء،  المرعية  الشرعية  المحكمة 
باألوقاف وضياعها، ال سيّما في زمن ضعف الوازع الديني، وقد اشترط الحنفية 
وهو  الــجــنــة:  قــاضــي  المستبدل  يــكــون  الــمــســاجــد: (أن  غير  فــي  االســتــبــدال  لــجــواز 
هو  كما  المسلمين،  أوقــاف  إبطال  إلــى  االستبدال  يــؤدي  لئال  والعمل،  العلم  ذو 

األخير)(١). الزمن  في  الغالب 
من  الــســعــدي۴  نــاصــر  عبد الرحمن بن  الــشــيــخ  أيــضــاً  ذهـــب  هـــذا  وإلـــى 
في  قال: (ولكن  تيمية،  ابن  اإلسالم  شيخ  ترجيح  ذكر  عندما  المتأخرين  الحنابلة 
ويجتهد  للحاكم،  األمر  يرفع  بل  بيعه،  في  الناظر  يستقلَّ  أن  ينبغي  ال  الحال  هذه 
فــي األصــلــح، ألنــه فــي هــذه الــحــال يــدخــل الــهــو والــخــطــأ، مــا يــحــتــاج إلــى رفعه 

بالحاكم )(٢). عنه  المسؤولية  ورفع 
٢- أن ال يخلّ االستبدال بنصّ الواقف، وال جهة وقفه، فإذا كان الموقوف 
الــمــســتــبــدل مــدرســة، وجــب إعــادتــهــا مــدرســة بــعــد االســتــبــدال، ألن نــصّ الــواقــف 

الشارع. كنصّ 
وأمـــــا مـــا جــــاء فـــي قـــــرار الـــوقـــف رقــــم (٨٠) مـــن نـــظـــام الـــوقـــف فـــي لــبــنــان،

األوقـــــاف  إلــــى  يـــعـــود  كــــان  إذا  الــمــســتــبــدل  الـــعـــقـــار  أن  مـــن   ،١٩٢٦ عــــام  الــــصــــادر 
اإلســالمــيــة الــعــامــة، فــإن ثمنه يــســتــخــدم وفــقــاً لــمــيــزانــيــة األوقــــاف الــمــصــادق عليها 
ضياع  إلى  يؤدي  القرار  هذا  فإن  اإلسالمية،  لألوقاف  األعلى  المجلس  قبل  من 

العامة. الميزانيات  في  المستبدلة  األوقاف  ثمن  بصـرف  اإلسالمية  األوقاف 
٣- أن يكون االستبدال بعقار يساوي قيمته، ال دراهم ودنانير، وهو شرط 

الفقه اإلسالمي وأدلته، د. وهبة الزحيلي (٢٢٢/٨).  (١)
السعدي  عبد الرحمن  للشيخ  األسباب،  وأيسر  الطرق  بأقرب  الفقه  لنيل  واأللباب  البصائر  أولــي  إرشــاد   (٢)

(ص: ٢٣٤).
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٣٧
النظَّار(١). يأكلها  لئال  بقولهم:  ذلك  وعللوا  لالستبدال،  الحنفية  عند 

قلت: ويمكن أن يعلل هذا الشرط في هذا العصر بالخوف من تدني القيمة 
المفاجئة،  االقــتــصــاديــة  واألزمــــات  ات  الــهــزّ مــع  ســيّــمــا  ال  الــوقــف،  لثمن  الــشــرائــيــة 
التمكن  وعــدم  القيمة،  هبوط  إلــى  يــؤدي  مما  العملة،  سعر  معها  يتغير  قد  والتي 

االستبدال. من 
وينبغي أن يجوز االستبدال بالثمن في حال تمّ االتفاق مع مالك آخر لعقار 
قــريــب، بحيث يــؤخــذ الــثــمــن مــن الــمــشــتــري، ويــدفــع فـــوراً لــلــبــائــع صــاحــب العقار 
أو  داراً  باع  فقال: «من  حديثه،  في  الناحية  هذه  إلى  النبيملسو هيلع هللا ىلص  وقد أشار  الجديد. 
عن  روايــة  وفــي  فــيــه»(٢)،  ــبــارك  يُ ال  أن  قمناً  كــان  مثله،  فــي  ثمنه  يجعل  فلم  عــقــاراً، 
ثمنها  يجعل  ولــم  داراً  بــاع  «مــن  رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  قــال  قــال:  اليمانک  حذيفة بن 

فيها»(٣). له  بارك  يُ لم  مثلها  في 

      

د. وهبة الزحيلي، مصدر سابق (٢٢٢/٨).  (١)
رواه ابن ماجه في سننه (٢٤٩٠) في كتاب الرهون، (باب من باع عقاراً ولم يجعل ثمنه في مثله)، وحسنه   (٢)

األلباني.
رواه ابن ماجه في سننه (٢٤٩١) في كتاب الرهون، (باب من باع عقاراً ولم يجعل ثمنه في مثله)، وحسنه   (٣)

األلباني، وانظر: صحيح الجامع (٦١١٩ و٦١٢٠).
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êÖbé€a @szj‡€a
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الوقف،  مصالح  مع  يتناسب  بما  للوقف  الفقهي  التقنين  وتطوير  تعديل  إن 
تتجدد  المصالح  أن  حيث  وزمــان،  عصر  كل  في  واجب  أمر  عليهم،  والموقوف 
بــتــجــدد الـــزمـــن وتــخــتــلــف بـــاخـــتـــالف األحــــــوال والــــــدول واألشــــخــــاص، فــمــا كــان 
أهمية  تظهر  هــنــا،  ومــن  آخـــر،  عــصــر  فــي  مصلحة  يــكــون  ال  قــد  عــصــر  فــي  مصلحة 
على  للحفاظ  وتحديثها  تطويرها  بغية  القانونية  وتشريعاته  الوقف  نظام  في  النظر 

العصور. كل  في  الوقف  تشريع  من  والمقاصد  المصالح  تحقيق 
ZäÌÏİn€a @Ôœ@bËn„ÎäflÎ@Ú»Ìäí€a @òÏñ„@‚Ï‡«@äqc

إن نــصــوص الــشــريــعــة اإلســـالمـــيـــة الــمــتــعــلــقــة بــالــوقــف ومــفــاعــيــلــه، إنــمــا هي 
فقوله  المجتمعات،  كل  مع  وتتالءم  عصر،  كل  في  للتطبيق  تصلح  عامة  نصوص 
فاآلثار   .[١٢ ¶﴾  [يس:    μ   ´    ³   ²   ±   °   ¯﴿ تعالى: 
وقد  الــشــروط،  روح  عليه  تــدور  أن  ويمكن  للشارع،  ومقصود  بقاؤها،  مطلوب 

منها. المقصود  على  للحفاظ  آخر  إلى  عصر  من  ذلك  يختلف 
وقولهملسو هيلع هللا ىلص: «إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة: إال من صدقة 
جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»(٤). فالصدقة الجارية، كاألوقاف 
كالمعلمين  العامة،  للمصالح  وقفاً  كان  ســواء  وزمــان،  وقت  كلَّ  نفعها  الجارية، 
والمتعلمين، ومن يقوم بوظيفة من الوظائف الدينية، أو الخاصة لطائفة أو أفراد، 

والمساكين.(٥) كالفقراء 

رواه مسلم في صحيحه (١٦٣١) في كتاب الوصية، (باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته).  (٤)
الشيخ عبد الرحمن السعدي، مصدر سابق (ص: ٢٢٩).  (٥)
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٣٩
والسنة  القرآن  في  الوقف  منها  يستفاد  التي  النصوص  كانت  ا  ولمَّ لذلك، 
قرائحهم،  عليها  شحذوا  اجتهادية،  مادة  والفقهاء  األئمة  منها  جعل  (فقد  عامة، 
العلماء  وبين  بل  وغيرهم،  األربعة  المذاهب  بين  مختلفة  قواعد  ذلك  عن  فنتج 

من مذهب واح)(١).
األمــــر الــــذي يــجــعــل الــفــقــه اإلســـالمـــي غــنــيــاً بــنــصــوص فــقــهــيــة كــثــيــرة تــتــالءم 
وتــتــنــاســب مــع تــقــدم الــمــديــنــة، وتــطــور الــعــمــران، واتــســاع الــمــجــتــمــعــات، مــا يدعو 
اإلسالمي  العالم  في  الوقف  وأنظمة  ألحكام  والمنظمين  المعاصرين،  الفقهاء 
إلى أن يأخذوا منها ما يحقق مقصود الشارع من إنشاء الوقف، وتطوره، والحفاظ 

والتقدم. والتطور  التضخم  مع  يتناسب  بما  وأهدافه  أغراضه  ليؤدي  عليه، 
Z—”Ï‹€ @ÔË‘–€a @ÂÓ‰‘n€a @äÌÏİm@Û€g @Ôfl˝ç⁄a@·€b»€a @Úuby@ÊbÓj€ @fibrfl

الفقهي  التقنين  تطوير  إلى  اإلسالمي  العالم  حاجة  تبين  التي  األمثلة  ومن 
لــلــوقــف، أن الــعــقــار الـــذي أوقـــف مــن عــشــرات الــســنــيــن عــلــى مــســاحــة ١٠٠ مــتــر، 
في  المتعلمين  ألعـــداد  يتسع  يعد  لــم  المنطقة،  أبــنــاء  لتعليم  مــثــالً  مــدرســة  ليكون 
على  ت  يفوّ الــذي  األمــر  السكان،  عدد  وزيــادة  المدينة  التساع  الحديث،  العصر 
الدارسين االنتفاع به، فضالً عن كونه ال يتناسب أيضاً مع متطلبات الدراسة في 

الوقف. منافع  تعطيل  إلى  يؤدي  وبالتالي،  الحديث،  العصر 
فــــإذا كـــان نــظــام الــوقــف يــنــصّ مــن خــمــســيــن عــامــاً عــلــى الــمــنــع مــن اســتــبــدال 
الــوقــف، حــرصــاً عــلــى بــقــائــه وعـــدم تــضــيــيــعــه، صـــار اإلبــقــاء عــلــى هـــذا الــحــكــم بعد 
خمسين عاماً يأتي بضده، وصار التنصيص على جواز االستبدال بالشروط التي 
ويتالءم  الحديث،  العصر  في  الدارسين  مصالح  يُحقق  لَ وتطوره،  الوقف  تحفظ 

مع مقصود الشارع من الوقف.
د. سليم حريز، مصدر سابق (ص: ٥).  (١)



٤٠
في  الوقف  شؤون  على  القائمين  من  المجال،  هذا  في  أتقدم  فإنني  لذلك، 

التوصية: بهذه  عموماً  اإلسالمي  العالم 
ما  صاحبه،  إلى  نسبته  تثبت  معتبر  فقهي  قول  بأيِّ  األخذ  من  التحرج  عدم 
دام يحقق مصالح األوقاف ويحفظها ويطورها وينميها، وال يؤدي العمل به إلى 
محظور شرعي، فإن ذلك يتناسب مع مقاصد الشارع من تشريع الوقف، وليس 
الوقف  مصلحة  في  تصبّ  كانت  إذا  الفقهية  األقــوال  من  اإلفــادة  من  يمنع  ما  ة  ثمّ
األزمـــان)  بتغير  األحــكــام  تغير  ينكر  (ال  يــقــولــون:  والــعــلــمــاء  سيّما  ال  ومــقــاصــده، 
األحكام  من  يتغير  ما  ألن  الفقهي للوقف،  التقنين  على  تنطبق  فقهية  قاعدة  وهذه 
بتغير األزمان، ما كان منها مبنياً على عرف وعادة، أو بالنظر إلى تحقيق المصالح 
في  المعتبر  القدر  هو  وهذا  الحكم،  تشريع  من  الشارع  مقصود  وبقاء  والمفاسد، 

الوقف. أحكام 
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E

لــقــد عــرضــت فــي بــحــثــي هـــذا أهـــم مــعــالــم نــظــام الــوقــف فــي لــبــنــان وخــرجــت 
التالية: بالنتائج 

بمذهب  ولــزومــه  الــوقــف  إنــشــاء  فــي  تعمل  لبنان  فــي  الشرعية  المحاكم  أن   -١
اإلمــام أبــي حنيفة۴ مــن عــدم لــزوم الــوقــف وإمــكــان الــرجــوع فيه مــا لم 
أو  للمتولي،  ويسلمه  ملكه  عن  ويفرزه  مسجداً  يكون  أو  حاكم،  فيه  يحكم 
في  ينصّ  لبنان  في  الشرعي  القاضي  صار  ولذلك  موته،  بعد  وصية  يجعله 
حجة الوقف على منازعة الواقف في ملكه كمالك، وينتزعه منه كمالك ثم 
الرجوع  من  الواقف  ويمتنع  الوقف  ليلزم  الوقف  على  كمتولٍ  إليه  يسلمه 

فيه.
أن الوقف في لبنان نوعان: خيري وذري، ويعود النظر في الوقف الخيري   -٢
إلى األحكام الشرعية، والقرارات التي يصدرها المجلس األعلى لألوقاف 

المدنية. المحاكم  إلى  فيه  النظر  فيعود  الذري  الوقف  اإلسالمية.أما 
: أن التولية على األوقاف في لبنان نوعان أيضاً  -٣

المجلس  إلى  إدارتها  تعود  العامة  باألوقاف  والملحقة  العامة،  فاألوقاف 
األعلى لألوقاف العامة. وأما األوقاف الخاصة، فيعود أمر توليتها وإدارتها 

العامة. األوقاف  بإشراف  متوليها  إلى 
وعــدم  الــخــاصــة،  األوقـــاف  إنــشــاء  تسهيل  ينبغي  أنــه  الــتــوصــيــات  فــي  ذكـــرت   -٤
ألنه  وإدارتــهــا،  أوقافهم  على  التولية  أرادوا  مــا  إذا  الواقفين  على  التضييق 
التضييق  يجوز  فال  كالصدقات،  فردية  عبادة  وهو  الوقف،  في  األصــل  هو 
بين  والــتــعــاون  الــتــكــافــل  روح  وتــعــزيــز  لــألوقــاف،  تكثير  ذلــك  وفــي  عليهم، 



٤٢
المجتمع. أفراد 

أن اســتــثــمــار أمـــــوال الـــوقـــف يــنــبــغــي أن يـــكـــون فـــي الـــمـــجـــاالت الــمــشــروعــة   -٥
في  عليهم  والموقوف  الوقف  مصالح  تحقيق  مــراعــاة  ينبغي  كما  واآلمــنــة، 

ومنها: والعقار،  الدور  إجارة 
أن ال تقلّ األجرة عن أجرة المثل. أ- 
أن ال تزيد المدة عن ثالث سنين. ب- 

أن قانون الوقف في لبنان نصّ على جواز استبدال األوقاف عدا الجوامع،   -٦
وقارنت ذلك بأقوال الفقهاء، وذكرت في التوصيات، جواز االستبدال إذا 
نقصت مصالح الوقف أو تعطلت منافعه، شرط أن يكون ذلك بقرار صادر 
وأن  المختص،  القاضي  إشــراف  أو  وبإشرافها،  العامة  األوقــاف  إدارة  من 
مراعاة  مع  ودنانير،  بدراهم  ال  القيمة،  يماثل  آخر  بعقار  االستبدال  يكون 
الوقف  ثمن  صــرف  جــواز  وعــدم  وقــفــه،  وجهة  الــواقــف  نــصّ  على  الحفاظ 
األوقاف. ضياع  إلى  يؤدي  ألنه  لألوقاف  العامة  الميزانيات  في  المستبدل 

أنه يجب تعديل وتطوير نظام الوقف كلما احتاج األمر إلى ذلك، لتحقيق   -٧
في  ويراعى  المدن،  واتساع  العصر  تطور  مع  يتناسب  بما  الوقف  مصالح 
وال  الــوقــف  مصالح  يحقق  فقهي  قــول  بــأيّ  األخــذ  مــن  التحرج  عــدم  ذلــك: 

محظور. إلى  يؤدي 
هذا وأسأل اهللا العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن يبارك في 
ويوفقهم  ويرضى  يحب  لما  بأيديهم  ويأخذ  اإلسالمية  األوقــاف  على  القائمين 
على  وصلى اهللا  عليه.  والقادر  ذلك  ولي  فإنه  وتطويرها،  األوقاف  على  للحفاظ 

. كثيراً تسليماً  وسلم  وصحبه  وآله  محمد  نبينا 
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األسباب -  وأيسر  الطرق  بأقرب  الفقه  لنيل  واأللباب  البصائر  أولي  إرشاد   -١
الرياض. السلف -  أضواء  مكتبة  السعدي -  الرحمن  عبد  للشيخ 

العلمية  الكتب  دار  الشربيني -  للخطيب  شجاع  أبي  ألفاظ  حل  في  اإلقناع   -٢
- بيروت.

بيروت. العلمية -  الكتب  دار  للسمرقندي -  الفقهاء  تحفة   -٣
لبنان. صيدا  العصرية -  المكتبة  عابدين -  ابن  حاشية   -٤

سنن ابن ماجه - ابن ماجه القزويني - مكتبة المعارف الرياض.  -٥
صحيح البخاري - أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري - بيت األفكار   -٦

الدولية.
صــحــيــح مــســلــم - أبــــو الــحــســيــن مــســلــم بـــن الـــحـــجـــاج بـــن مــســلــم الــقــشــيــري   -٧

الدولية. األفكار  بيت  النيسابوري - 
المكتب   - األلباني  الدين  ناصر  محمد   - وزيادته  الصغير  الجامع  صحيح   -٨

بيروت. اإلسالمي 
الفقه اإلسالمي وأدلته - د. وهبة الزحيلي - دار الفكر دمشق.  -٩

١٩٤٧/٣/١٠م. في  الصادر  اللبناني  قانون الوقف   -١٠
القاهرة. المختار -  مؤسسة  المالكي -  زي  جُ ابن  الفقهية -  القوانين   -١١

الكافي - ابن قدامة المقدسي - وزارة السؤون اإلسالمية بالسعودية.  -١٢
منظور. البن  العرب  لسان   -١٣

السعودية. اإلفتاء  طبع  تيمية -  ابن   - الفتاو مجموع   -١٤



٤٤
الوقف  قانون   - اإلسالمي  الفقه  من  المختارة  المصرية  القوانين  مجموعة   -١٥

للسنهوري.  -
بيروت. الفكر  دار  المطيعي -  تكملة  المهذب -  شرح  المجموع   -١٦

لبنان. صيدا  العصرية -  المكتبة  للرازي -  الصحاح  مختار   -١٧
مدونة الفقه المالكي - د. الصادق الغرياني - مؤسسة الريان بيروت.  -١٨

اإلسالمي  المكتب   - الحنبلي  البعلي  محمد   - المقنع  أبواب  على  المطلع   -١٩
بيروت.

مصنف ابن أبي شيبة - ابن أبي شيبة الكوفي العبسي - دار الفكر - بيروت.  -٢٠
المكتبة   - المؤلفين  من  جماعة   - العربية  اللغة  مجمع   - الوسيط  المعجم   -٢١

استانبول. تركيا -  اإلسالمية - 
الجامعة  المنشورات  دائــرة   - حريز  سليم  د.   - وأبحاث  دارســات  الوقف:   -٢٢

١٩٩٤م. المتحف -  بيروت  اللبنانية - 

بيروت. العلمية -  الكتب  دار  للمرغيناني -  المبتدي  بداية  شرح  الهداية   -٢٣
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ÚÓ„Ï„b‘€a @›ˆbçÏ€a
—”Ï€a @ä√b„@pbœäñm@Âfl@—”Ï€a @ÚÌb‡z€

(١) ذ ی  و أ.
الجامعي المركز 

بتمنراست أخموك  أق  موسى  الحاج  العقال  أمين 

محاضر بالمركز الجامعي الحاج موسى أق أخموك بتمنراست - الجزائر.  (١)
جامعة   - اإلسالمية  العلوم  كلية  من  الماجستير  درجــة  على  وحائز  الــدكــتــوراه،  لشهادة  معد   

الجزائر.
مة تصدر عن وزارة الشؤون الدينية واألوقاف الجزائرية،  له أبحاث منشورة في مجلة محكَّ  

وأخر تصدر عن المركز الجامعي بتمنراست.
والمركز  الجزائرية،  الدينية  الــشــؤون  وزارة  نظمتها  التي  المؤتمرات  مــن  العديد  فــي  شــارك   

الجامعي بتمنراست الجزائر.
األحكام  بين  والــزكــاة  بالجزائر،  الــزراعــي  االستصالح  قوانين  على  مالحظات  أبحاثه:  مــن   
التعليم.  إصالح  في  ودوره  باديس  بن  الحميد  عبد  والشيخ  السلطانية،  والتصرفات  الفردية 

وغيرها.



٤٦
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Ú˜üÏm

من  تعتبر  مناحيها،  جميع   مستو وعلى  أنواعها  بشتى  الوقف  حماية  إن   
لبقائه  الضامن  هي  إذ  وأهمها،  األولــويــات  وأولــى  وأوكــدهــا،  الواجبات  أوجــب 

ونمائه. زيادته  على  والمشجع  استمراره  على  والمحافظ 
عليها  أتــى  الوقفية  األعــيــان  مــن  ا  كثيرً أن  نجد  المعيش  الــواقــع  خــالل  ومــن 
الــتــعــطــيــل إن لـــم نــقــل الـــضـــيـــاع(١)جـــراء تــقــصــيــر أو إهـــمـــال الــقــائــمــيــن عــلــيــهــا، هــذا 
مـــن جــهــة، ومـــن جــهــة أخــــر فـــإن الــمــتــصــفــح لــكــتــب فــقــهــاء الــمــســلــمــيــن (الــقــدمــاء 
الوقفي  الملك  بناظر  المتعلقة  للمسائل  بالغة  أهمية  أولوا  يجدهم  والمحدثين) 
وبخاصة  عليهم،  الواردة  والنوازل  عصرهم  وفق  على  أحكام  من  به  يختص  وما 

الحماية. حيث  من 
هذا، وإن الوقف تصرف قانوني من إرادة منفردة يمتاز بالشخصية المعنوية 

الخصائص. من  وغيرها  التقاضي  وحق  المالية  الذمة  له  ا(٢)وقانونًا(٣)؛  شرعً
على  القدرة  للوقف  يجعل  إذ  الدراسة،  مجال  في  أهمية  له  االعتبار  وهذا 
تبعات  الوقف  يتحمل  فال  النظار،  وبخاصة  الضرر  مريدي  تصرفات  من  حمايته 
ما يقارب ١٢٥٨٣ ملك وقفي في الجزائر ما بين سكنات ومحالت تجارية ونخيل وأشجار مثمرة ومخابز   (١)
ومكتبات وأسواق ومرشات ومدارس وحمامات ومستودعات ونوادي، المصدر: وزارة الشؤون الدينية 
واألوقــاف، «األوقــاف الجزائرية»، الجزائر: تقرير غير منشور (وثيقة داخلية)، جوان ١٩٩٨م، نقال عن 
والحاضر  التاريخ  األوقـــاف:  إدارة  في  الجزائرية  التجربة  منصوري:  وأ.كــمــال  مسدور  أ.فــارس  لـــ:  مقال 

والمستقبل، ص١٧-١٨.
مصطفى الزرقاء: أحكام الوقف، ص٢٠.  (٢)

المادة رقم: ٤٩ القانون المدني الجزائري، والمادة الخامسة (٠٥) من القانون رقم: ٩١-١٠ المؤرخ في:   (٣)
١٢ شوال ١٤١١هـ الموافق لـ: ٢٧ أبريل ١٩٩١م المتعلق باألوقاف المعدل والمتمم.



٤٨
الصفة  وهــذه  اإلهــمــال،  حــال  فــي  الحماية  تــوفــر  أنــهــا  كما  الــضــارة،  الناظر  أعــمــال 
التدخل  للدولة  تسمح  كما  التقاضي  حق  للوقف  تجعل   - المعنوية  - الشخصية 
للوقف  الفردية  اإلدارة  أن  ا  قديمً التجربة  أثبتت  وقــد  وإدارتـــه،  لحمايته  إيجابيًا 

للضياع(١). ا  معرضً األحيان  من  كثير  في  تجعله 
قبل  من  وذلــك  الجزائري  المشرع   لــد قانونية  بحماية  الوقف  حظي  لقد 
نوفمبر   ١٥ في:  له  تعديل  آخر  في  جاء  إذ  الدستور،  وهو  أال  للتشريع  هرم  أعلى 
وأمالك  الوقفية  األمالك  «أن  منه:   (٥٢) والخمسين  الثانية  المادة  وفي  ٢٠٠٨م 

تخصيصها»(٢). القانون  ويحمي  بها  معترف  الخيرية  الجمعيات 
العادية: القوانين  خالل  ومن  وعليه، 

• مــا هــي الــوســائــل الــقــانــونــيــة الــمــتــاحــة لــحــمــايــة الــوقــف بــاعــتــبــاره شخصية   
معنوية من تصرفات القائمين عليه مباشرة والمنصوص عليهم قانونًا؟ أو ما هي 
الوقف؟ ناظر  تصرفات  من  الوقف  لحماية  المشرع  سنّها  التي  القانونية  الحماية 

باعتباره  الــوقــفــي  الــمــلــك  لــنــاظــر  بالتعريف  ســأتــطــرق  النقطة  هــذه  ولــدراســة 
الجزائري  القانون  في  الوقف  ناظر  حقيقة  وإلى  الوقف،  على  المباشر  المسؤول 
المحظورة  واألفعال  له  الموكلة  المهام  إلى  ثم  الفقهي،  المعيار  باعتبار  ونوعها 
عــلــيــه، هـــذا كــلــه فــي مــبــحــث ثــم إلـــى أنـــواع الــمــســؤولــيــة الــقــائــمــة عــلــى نــاظــر الملك 

. ثانٍ مبحث  في  الوقفي 

      

زهدي يكن: الوقف في الشريعة اإلسالمية، ص ٢٩٩.  (١)
القانون رقم: ٠٨-١٩ المؤرخ في: ١٥ نوفمبر ٢٠٠٨ الجريدة الرسمية رقم: ٦٣ السنة ٢٠٠٨، ص٠٨.  (٢)
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fiÎ˛a @szj‡€a
@bË«Ï„ @LbËn‘Ó‘y@LbË–Ìä»m @[Ô–”Ï€a @Ÿ‹‡€a @Û‹« @Òâbƒ‰€a

N—”Ï€a @ä√b„ @pbflaån€aÎ

أتــطــرق فــي هـــذا الــمــبــحــث إلـــى بــيــان تــعــريــف الــنــظــارة عــلــى الــوقــف أو ناظر 
كي  الناظر  لعمل  القانوني  التكييف  منه  نستشف  التعريف  وهذا  الوقفي،  الملك 
تتحدد المسؤولية القانونية الواقعة عليه، ثم إلى نوع النظارة وحقيقتها على وفق 
المعيار الشرعي، وفائدة هذا التوضيح هو معرفة المسؤول المباشر على الملك 
الملك  نــاظــر  عــلــى  الــواقــعــة  االلــتــزامــات  تــحــديــد  استطعنا  هــذا  تــبــيّــن  وإذا  الــوقــفــي، 

إيجابية. أم  كانت  سلبية  سواء  الوقفي، 
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fiÎ˛a @k‹İ‡€a
NbË«Ï„Î @bËn‘Ó‘y@ÊbÓiÎ @L—”Ï€a @Û‹«@Òâbƒ‰€a @—Ìä»m
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ا: ١) شرعً
إن النظارة على الوقف على اختالف تعاريفها بين الفقهاء لفظًا أنها تصبُّ 
وهو  عليه،  الواقع  االلتزام  أو  للناظر  الموكلة  المهمة  تبيين  هو  واحد،  معنى  في 
ا(١)، ومن بين هاته التعاريف أكتفي  الوارد في معاجم اللغة أال وهو الحفظ عمومً

منها: واحد  بذكر 
وضع  في  الحق  بمقتضاه  لصاحبه  يثبت  (سلطة)  ميزة  أو  وصف  النظارة   -
وعمارتها  وإصــالحــهــا  وتحصينها  حفظها  على  للقيام  الــوقــف،  أعــيــان  على  الــيــد 

وخفضها(٢).
واستغالل  أعيانه  وتعمير  بمصالحه  والقيام  الــوقــف  شــؤون  على  فالوالية 
إدارة  في  محصورة  اإلدارة  هذه  فوظيفة  المستحقين  على  وريعه  غالته،  وتوزيع 

إرادته. عن  والتعبير  الوقف  أمور 
ا: قانونً  (٢

 ٢٧ : ذكر القانون رقم: ٩١-١٠ المؤرخ في: ١٢ شوال ١٤١١هـ الموافق لـ
والمتمم  المعدل  منه   (٣٣-٣٤) المادتين  في  باألوقاف  المتعلق  ١٩٩١م  أبريل 
٢٢ مايو   : ١٤٢٢هــــ، الــمــوافــق لـــ ٢٨ صفر  ٠١-٠٧ الــمــؤرخ فــي:  بــالــقــانــون رقــم: 

عبد القادر الرازي: مختار الصحاح، مادة (ن.ظ.ر)، ص٦٢٠.  (١)
محمد فرج السنهوري: مجموعة القوانين المصرية المختارة من الفقه اإلسالمي، مج ٠٣، ج٠٢، قانون   (٢)
لألوقاف،  العامة  الــوقــف،األمــانــة  على  النظارة  الشعيب:  عبد اهللا  خالد  د/  عــن:  ص٨٠٦.نــقــال  الــوقــف، 

.(Pdf صيغة) .الكويت، ١٤٢٨هـ، ٢٠٠٦م، ص٥٨

ÃŒÁ÷]<Üæ^fi<l^Üíi<‡⁄<ÃŒÁ÷]<ÌË^€£<ÌÈfiÁfi^œ÷]<ÿÒ^âÁ÷]
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 : ١٤٢٣هــــ الــمــوافــق لـ ١٠ شــوال  ٠٢-١٠ الــمــؤرخ فــي:  ٢٠٠١م والــقــانــون رقــم: 
الوقف،  الملك  لناظر  تكون  الوقفية  األمــالك  إدارة  أن  ٢٠٠٢م(١)،  ديسمبر   ١٤
أما بالنسبة لكيفيات تعيينه وتحديد مهامه فقد جاء المرسوم التنفيذي المطبق له 
: ١٩٩٨/١٢/٠١م  رقم: ٣٨١/٩٨ المؤرخ في: ١٢ شعبان ١٤١٩هـ الموافق لـ
ذلك،  وكيفيات  وحمايتها  وتسييرها  الوقفية  األمــالك  إدارة  شــروط  يحدد  الــذي 
والــذي  تعريفه  بينها  ومــن  الوقفي  الملك  بناظر  المتعلقة  األمــور  جميع  ا  موضحً
جاء بتوضيح المهام الموكلة للناظر فيه، حيث ورد في المادة السابعة (٠٧) منه 

ما يلي: يقصد بنظارة الوقف في صلب هذا النص ما يلي:
الوقفي. للملك  المباشر  التسيير  أ- 

رعايته، ب- 
عمارته، ج- 
استغالله، د- 
حفظه،  - هـ

حمايته. و- 
 أخر مــواد  فصلتها  مجملة  شبه  السابعة  الــمــادة  ذكرتها  التي  المهام  هاته 
عشرة  الثالثة  والمادة  الثامنة (٠٨)  المادة  التوالي؛  على  وهي  نفسه  المرسوم  من 

بعد. فيما  بيانها  على  سنأتي   (١٣)
الوقفي  الملك  على  الــنــظــارة  بتعريف  قــام  الــجــزائــري  الــمــشــرع  فــإن  وعــلــيــه؛ 
الملك  وحماية  عمارة  حــول  مجملها  في  تــدور  والتي  فيها  الناظر  مهام  بتحديد 
المكلفة  السلطة  تعينه  طبيعي  شخص  الــوقــفــي  الملك  نــاظــر  أن  بمعنى  الــوقــفــي، 
الموقوف  العين  على  يسهر  نفسه  الواقف  أو  فيه،  تتوفر  شــروط  على  بناء  بذلك 
ص  ٢٠٠١م  السنة   ٢٩ العدد  الرسمية  والجريدة   ،٦٩٠ ص  ١٩٩١م  السنة   ٢١ العدد  الرسمية  الجريدة   (١)

٠٧، الجريدة الرسمية العدد ٨٣ السنة ٢٠٠٢م ص ٠٣.



٥٢
مقابل راتب أو منح أو امتياز يحصل عليه.

ا  إداريً عموميًا  ا  موظفً يعتبر  ال  الوقفي  الملك  ناظر  أن  بالمالحظة  والجدير 
يــخــضــع لــلــقــوانــيــن والــتــنــظــيــمــات الــتــي تــســري عــلــى الــمــوظــف الــعــمــومــي، إنــمــا هو 
أمــر  وهــو  بــالــوقــف،  المتعلقة  الــشــؤون  بــعــض  لتسيير  اإلدارة  بــه  تستعين  شــخــص 

معروف لد فقهاء القانون اإلداري.
JDNEIDME OTMK<UT<V‹ŒÖ<ÎÑÈÀflj÷]<›ÁâÜ€÷]<Í<ÃŒÁ÷]<Ó◊¬<ÏÖ^øfl÷]<ÌœÈœu<V^ ⁄Èfi^m

من  آخر  ونوع  العقود  قبيل  من  هو  نوع  أنــواع؛  اإلسالمي  الفقه  في  النظارة 
الخاصة. الواليات  قبيل 

أما التي هي من قبيل العقود فتكون على قسمين؛ إما عقد وكالة(٣) وذلك 
حياته  في  آلخر  النظارة  عمل  يوكل  ثم  نفسه  الواقف  هو  الوقف  ناظر  يكون  بأن 
من   (١٥) المادة  في  الجزائري  المشرع  أشــار  وقد  االتفاقية  النيابة  تسمى  وهاته 

أكتفي بذكر رقم القانون أو المرسوم عن بقية المعلومات تجنبا للتكرار.  (١)
لعل اإلشكال الفقهي الذي يعترضنا هو حكم تعيين ناظر الملك الوقفي والذي هو من الفروض الكفائية   (٢)
الــجــزائــري  التشريع  إلــى  بالنظر  لكن  بعضهم،  قــول  عند  الــوجــوب  حتى  أو  الــفــقــهــاء،  بعض  رأي  حسب 
المعمول به نجد أن ناظر الملك الوقفي ال يزال لحد يومنا هذا حبرا على ورق، ففي القوانين والمراسيم 
نجد تقريبا كل األحكام المتعلقة بالناظر أو النظارة على الوقف، لكن وبالنظر إلى الواقع ال نجد لناظر 
الملك الوقفي وجودا فعليا، وهذا خلل كبير قد يساعد من قريب أو بعيد في إهمال األمالك الوقفية وهذا 
يخالف مقصد الشارع الحكيم، وال معنى للنظارة من دون وجود ناظر، وإن سلمنا بوجود وكيل األوقاف 
- المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم: ٩١ – ١١٤ المؤرخ في: ١٢ شوال ١٤١١هـ الموافق لـ: 
الرسمية  الجريدة  الدينية،  الشؤون  قطاع  بعمال  الخاص  األساسي  القانون  المتضمن  ١٩٩١م  أبريل   ٢٧
العدد: ٢٠، السنة: ١٩٩١م والمرسوم التنفيذي رقم: ٠٨-٤١١ المؤرخ في ٢٦ من ذي الحجة ١٤٢٩هـ 
لألسالك  المنتمين  بالموظفين  الــخــاص  األســاســي  الــقــانــون  المتضمن  ٢٠٠٨م  ديسمبر   ٢٤ لـــ:  الــمــوافــق 
الخاصة بــاإلدارة المكلفة بالشؤون الدينية واألوقــاف - والــذي يعتبر مراقبا لناظر الملك الوقفي باعتبار 

المادة ١١ من المرسوم التنفيذي رقم: رقم: ٣٨١/٩٨ المذكور أعاله، فإن عمله إداري صرف.
اختلف الفقهاء حول عقد الوكالة الذي بمقتضاه أصبح ناظر الوقف مسؤوال عن الوقف، هل هو وكيل   (٣)
يكون  كيف  إذ  الوكالة  أســاس  على  التكييف  رفض  منهم  الكثير  أن  مع  عليهم،  الموقوف  أو  الواقف  عن 

الشخص وكيال عن نفسه، راجع: خالد عبد اهللا الشعيب: النظارة على الوقف، ص٦٣ وما بعدها.
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المرسوم التنفيذي رقم: ٩٨ - ٣٨١ المذكور أعاله، إلى عقد الوكالة في الوقف 
وذلـــك عــنــدمــا يــتــعــذر عــلــى نــاظــر الــمــلــك الــوقــفــي مــمــارســة مــهــامــه بــصــفــة دائــمــة أو 
إمكانية  تتوفر  حتى  باألوقاف  المكلفة  السلطة  على  ينوبه  من  يقترح  فإنه  مؤقتة، 
الوقف  ناظر  كون  حال  في  وذلك  إيصاء(١)،  عقد  وإما  المهام،  ممارسة  استئناف 
وهي  آخــر،  شخص  إلــى  وفــاتــه  بعد  الــنــظــارة  بانتقال  يــوصــي  ثــم  نفسه  الــواقــف  هــو 
عادة  فيكون  اإليصاء  وأما  الحياة  في  يكون  الوكالة  عقد  أن  إال  الوكالة  عقد  تشبه 
من  هما  – الوصية)  الوكالة  السابقين (عقد  األمــريــن  من  ــالً  كُ أن  إال  الــوفــاة،  بعد 

القانونية. التصرفات  قبيل 
وأما التي هي من قبيل الواليات الخاصة فتثبت ابتداء للواقف إذ هو أولى 
ا به وبمنافعه، أو للقاضي  الناس بالوقف أو الموقوف عليهم الذي أصبح مختصً
النظر  لهم  ألن  الرعية  على  الــواليــة  لــه  مــن  بمعنى  شــاكــلــتــه(٢)  أو  حكمه  فــي  ومــن 

ألحد(٣). مملوك  غير  الوقف  أن  وباعتبار  ومنافعهم،  مصالحهم  في  العام 
هـــذا، وبــعــد مــعــرفــة مــا ســبــق حـــول حــقــيــقــة نــاظــر الــمــلــك الــوقــفــي بتقسيماته 
التشريع  في  عليه  المنصوص  الوقفي  الملك  ناظر  أن  نجد  اإلسالمي،  الفقه  في 
تثبت  التي  وبخاصة  الخاصة  الــواليــات  صنف  إلــى  تعود  حقيقته  إنما  الجزائري 
على  تنتفي  العقدية  صيغة  بمعنى  ابتداء،  يعينه  من  أو  حكمه  في  من  أو  للقاضي 
من  نــوع  إبــعــاد  يمكن  وبــهــذا  الــجــزائــري،  المشرع  عند  الوقفي  الملك  ناظر  عمل 

العقدية. وهي  أال  المدنية  المسؤولية 
تحدث  إنما  صفته  أو  الوقفي  الملك  ناظر  حقيقة  أن  بالذكر  الجدير  ولعلَّ 

فقط. الحنفي  المذهب  فقهاء  هم  بإسهاب  عنها 
إن التكييف القانوني لإليصاء أو الوصية أنها تصرف قانوني من إرادة منفردة وليست بتصرف قانوني من   (١)

إرادتين متفقتين (عقد).
د/أنور محمد الفزيع، الحماية للوقف، مجلة الحقوق، (صيغة PdF)، ص٣٤.  (٢)

انظر: خالد عبد اهللا الشعيب: النظارة على الوقف، ص٦٧.  (٣)
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ة  ــا؛ وهــاتــه األنـــواع إنــمــا وردت لــعــدَّ إن لــلــنــظــارة عــلــى الــمــلــك الــوقــفــي أنــواعً
اعــتــبــارات أو مــعــايــيــر، فــبــاعــتــبــار الــعــالقــة الــكــائــنــة بــيــن الــوقــف ونــاظــره تنقسم إلــى 
من  ابــتــداء  للشخص  ثبوتها  حــال  فــي  تــكــون  فــاألصــلــيــة  فــرعــيــة،  ومــســتــفــادة  أصــلــيــة 
غيره  مــن  الشخص  استفادها  إذا  تكون  والفرعية  غــيــره،  مــن  إيــاهــا  استفادته  دون 
أوكلت  فإذا  مقيدة،  أو  مطلقة  تكون  للناظر  الموكلة  المهام  وباعتبار  بواسطة،  أو 
دون  من  مهام  إليه  أوكلت  إذا  أما  مطلقة،  فالنظارة  النظارة  أعمال  جميع  للناظر 
أخـــر مــن أعــمــال الــنــظــارة فــهــي إذن مــقــيــدة، وبــاعــتــبــار الــنــظــر فــي جميع األمــالك 
الــوقــفــيــة أو بــعــضــهــا أي بــاعــتــبــار عــمــوم نــظــر الــنــاظــر عــلــى الــمــلــك الــوقــفــي وعــدمــه 

الترتيب(١). على  خاصة  أو  عامة  فتكون 
من هذا كله، وبالنظر إلى النصوص التنظيمية الخاصة بناظر الملك الوقفي 
نجد  أعاله،  المذكور   ٩٨-٣٨١ رقم:  التنفيذي  المرسوم  في  عليها  والمنصوص 
أن النظارة على الملك الوقفي عند المشرع الجزائري هي من النظارة المستفادة 
الــفــرعــيــة إذ تــعــيــيــن نـــاظـــر الــمــلــك الــوقــفــي وبــالــنــظــر لــلــمــادة (١٦) مـــن الــمــرســوم 
له  الذي  واألوقاف  الدينية  الشؤون  وزير  قبل  من  يكون  أعاله  المذكور  التنفيذي 
وهي  إليه،  توكل  النظارة  أعمال  جميع  ألن  مطلقة  أيضا  وهي  األصلية،  النظارة 
عامة وليست بخاصة ألن نظره يكون على األمالك الوقفية وعلى مستو واليته 
األمالك الوقفية التي هي تحت نظره (المادة  وإن تعددت  أو مقاطعته كلها حتى 

أعاله). المذكور  التنفيذي  المرسوم  من   (١٦)
هذا هو التكييف الشرعي لناظر الملك الوقفي المنصوص عليه في القانون 
منه،  المادة (٣٣)  سيَّما  ال  والمتمم،  المعدل  باألوقاف  المتعلق   ١٠  -  ٩١ رقم: 

.٣٨١  - ٩٨ والمرسوم التنفيذي رقم: 
انظر: خالد عبد اهللا الشعيب، مرجع سابق، ص٨٠.  (١)
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الملك  بناظر  المنوطة  الــوظــائــف  أو  الموجبات  أو  االلــتــزامــات  تحديد  إن 
ناظر  على  القائمة  القانونية  المسؤولية  لتحديد  وجوهري  أساسي  شيء  الوقفي 
االلتزامات  تتحدد  وعندما  االلتزامات،  بهاته  اإلخــالل  حــال  في  الوقفي  الملك 

عناية). ببذل  التزام  أم  غاية  بتحقيق  نوعها (التزام  يتحدد 
بمعنى  سواء،  حد  على  السلبية  أو  اإليجابية  هي  االلتزامات  بهذه  والمراد 

ا عنه. امتناعً أو  الملك الوقفي عمالً  التزام ناظر  قد يكون 
إن هـــذه االلـــتـــزامـــات ال تــكــاد يــخــتــلــف عــلــيــهــا الــفــقــهــاء ســـواء الــشــرعــيــون أو 

هي: الوظائف  وهاته  اإلجمال،  في  القانونيون 
ÌÈe^rË˝]<Ÿ^€¬˘]<V ⁄̃Ê_

الوقفي: الملك  حفظ 
ـــا اتـــخـــاذ كــافــة  ـــا هـــو أنــــه عــلــى الــنــاظــر وجـــوبً ـــا وقـــانـــونً إن الــمــتــفــق عــلــيــه شـــرعً
وهذه  واستمراره،  وبقاءه  الوقفي،  الملك  على  الحفاظ  تضمن  التي  اإلجراءات 

هي: واإلجراءات  التدابير 
الوقفي: الملك  عمارة   (١

 (٠٨) الثامنة  المادة  في  الوقفي  الملك  بعمارة  المقصود  توضيح  جاء  لقد 
٩٨-٣٨١ المذكور أعاله بأن العمارة هي: من المرسوم التنفيذي رقم: 

وترميمه. الوقفي  الملك  صيانة  أ- 
عند االقتضاء. الملك الوقفي  إعادة بناء  ب- 



٥٦
وغيره. الفسيل  بغرس  وزراعتها  الوقفية  األراضي  استصالح  ج-   

ناظر  على  الواقعة  االلتزامات  جميع  على  مقدمة  الوقفي  الملك  عمارة  إن 
الملك الوقفي، وعلى جميع جهات وأنواع الصرف ولو استغرقت جميع الغلّة، 
الصدقة  مفهوم  ألن  الجمهور(١)،  مذهب  وهو  قانونًا،  الذكر  في  التقديم  باعتبار 
الــجــاريــة مــتــوقــفــة عــلــيــه، وهـــي تــخــتــلــف بــاخــتــالف الــعــيــن الــمــوقــوفــة، إذ كــل ملك 
ــا تفسر بــصــرف الــمــال  يــحــتــاج إلــى نــوع مــن الــعــمــارة خــاص بــــه(٢)، إال أنــهــا عــمــومً

الوقفي(٣). الملك  لحفظ 
كذلك: الوقفي  الملك  عمارة  تحت  يندرج  ا  وممّ

حفظها. مع  غلّته  وتحصيل  واستغالله  وزراعته  بإجارته  استثماره؛   (٢
لإلهمال. تعرضه  وعدم  باستمرار  الوقف  تفقد   (٣

٤) أداء االلتزامات الواجبة على الوقف من ديون ومستحقات.
المخاصمة(٤).  (٥

الثانية  المادة  أحكام  إلــى  وبالنظر  ا  عمومً الوقفي  الملك  عمارة  وإن  هــذا، 
إنما  أعــاله،  المذكور   ٣٨١  -  ٩٨ رقــم:  التنفيذي  المرسوم  مــن   (٣٢) والثالثين 
تكون على ناظر الملك الوقفي ومن نفقات الملك الوقفي وهذه النفقات تكون 
جمهور  مذهب  هو  الرأي  وهذا  الوقفي،  الملك  وعائدات  إيــرادات  مجموع  من 

والحنابلة(٥). والشافعية  المالكية  الفقهاء 
انظر: خالد عبد اهللا الشعيب، مرجع سابق، ص١٦٨.  (١)

انظر: المرجع نفسه، ص١٧٩.  (٢)
يصطلح الفقهاء العمارة على األعيان الوقفية التي ال روح لها، أما اصطالحهم النفقة فيطلق على ما روح   (٣)

له.
انظر: خالد عبد اهللا الشعيب، مرجع سابق، ص١٦٦.  (٤)
انظر: خالد عبد اهللا الشعيب، مرجع سابق، ص١٧١.  (٥)
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يعبر عن االلتزامات السلبية لناظر الملك الوقفي بالمحظورات، وهي كل 
األعمال  من  عدّ  يُ بمستقبله  أو  بالوقف  الضرر  إلحاق  شأنه  من  عمل  أو  تصرف 
وقائع،  أو  قانونية  تصرفات  أكــانــت  وســواء  الوقفي  الملك  ناظر  على  الممنوعة 
إال  ممنوعة  أنها  تصرف  عقود  كانت  إن  القانونية  التصرفات  أن  الغالب  كان  وإن 
المحظورات  وهذه  اقتضاء،  إال  جائزة  أنها  فيها  فالغالب  اإلدارة  عقود  أما  بإذن، 

هي:
كالبيع  المعاوضة  عقود  قبيل  مــن  هــو  ا  تصرفً الوقفي  الملك  فــي  التصرف   -

. مثالً
لضرورة. إال  استبدال الوقف   -

.(١) مثالً بالتدليس  مشروع،  غير  استغالالً  الوقف  استغالل   -
ومـــن خـــالل مــا ســبــق بــيــانــه نــجــد أن االلــتــزامــات الــواقــعــة عــلــى نــاظــر الملك 
الوقفي (االلتزامات اإليجابية) تتأرجح بين االلتزام ببذل عناية وااللتزام بتحقيق 

غاية(٢). بتحقيق  التزامات  فكلها  السلبية  االلتزامات  أما  غاية، 

      

الــمــواد: ٢٣-٢٤-٣٦ من القانون رقــم: ٩١-١٠ المؤرخ فــي: ١٢ شــوال ١٤١١هـــ الموافق لـــ: ٢٧ أبريل   (١)
١٩٩١م المتعلق باألوقاف المعدل والمتمم.

حديث رسول اهللا: «إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» [رواه البخاري   (٢)
ا من هذا الحديث نجد أن غالبية االلتزامات بتحقيق غاية تكون في  (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧)] فانطالقً

باب المنهيات، أما االلتزامات ببذل عناية فغالبا ما تكون في األوامر.



٥٨

Ô„br€a @szj‡€a
Ô–”Ï€a @Ÿ‹‡€a @ä√b‰€ @ÚÓ„Ï„b‘€a @ÚÓ€Î˚é‡€a

بــعــد تــحــديــد بــعــض االلــتــزامــات أو الــمــوجــبــات الــواقــعــة عــلــى نــاظــر الملك 
االلتزامات. بهاته  اإلخالل  على  المترتبة  القانونية  الجزاءات  إلى  نأتي  الوقفي 

إن الـــجـــزاء الــــعــــام(١) هـــو قــيــام الــمــســؤولــيــة فـــي حـــق الــقــائــمــيــن عــلــى الــمــلــك 
الـــوقـــفـــي، والـــمـــســـؤولـــيـــة بـــوجـــه عــــام تــعــنــي الـــمـــؤاخـــذة أو تــحــمــل الــتــبــعــة، بــمــعــنــى 
هــي الــحــال األخــالقــيــة والــقــانــونــيــة الــتــي يــكــون فــيــهــا اإلنـــســـان مـــســـؤوالً عــن أمــور 
وقانونية... اجتماعية  أخالقية  وأحــكــام  وقــواعــد  بنواميس  إخــالالً  أتــاهــا  وأفــعــال 
والمسؤولية بهذا المعنى قد تكون أخالقية أدبية، وقد تكون قانونية، فاألخالقية 
الفعل  لــهــذا  المجتمع  ذمّ  أو  األخـــروي  اإلثــم  فــي  متمثل  أخــالقــي  كــجــزاء  تترتب 
بتحمل  االلتزام  فهي  القانونية  أما  الضمير،  تأنيب  أو  له  استهجانهم  أو  المجترح 
كل  مخالفة  على  الــقــانــون  يرتبه  الــذي  الــجــزاء  مضمونها  ويــكــون  القانونية  اآلثــار 

قواعده. من  قاعدة 
قد  إذ  القانون،  فروع  باختالف  تختلف  ة  عدّ ا  صورً القانونية  للمسؤولية  إن 
تــكــون مــدنــيــة أو جــنــائــيــة أو إداريــــة، وهـــذا حــســب تــولــي كــل فــرع مــن هــذه الــفــروع 
الجزاء القانوني أربعة أنواع: جزاء مدني يتمثل في بطالن التصرفات القانونية أو التعويض، وجزاء عقابي   (١)
من  الفصل  في  متمثل  إداري  وجزاء  من العقوبات،  وغيرها  والغرامة المالية  والحبس  السجن  في  يتمثل 
الحصار  مثل  الـــدول  تطبقه  دولـــي  وجـــزاء  العمومي،  للموظف  التأديبية  العقوبات  مــن  وغيرها  الوظيفة 

االقتصادي...
وجب التفرقة بين الخطإ في المسؤولية المدنية والجنائية فالخطأ المدني غير محدد فهو كل فعل ألحق   
الخطإ  من  ا  نطاقً أوســع  المدني  فالخطأ  وعليه  الشرعية،  لمبدأ  يخضع  الخطأ  فإن  الجنائي  في  أما  ضــررا، 

الجزائي.
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مسؤولية(١). بكل  الخاصة  األحكام  بوضع 

مشروع  غير  فعل  أو  خطأ  منه  صــدر  قــد  الــوقــفــي  الملك  نــاظــر  أن  ثبت  فــإذا 
 – (مدنية  قانونية  مسؤولية  جانبه  في  قامت  عليه،  المتولي  الوقفي  الملك  تجاه 

جنائية – إدارية).
وعــلــيــه؛ ســأتــنــاول أنــــواع الــمــســؤولــيــة الــقــانــونــيــة الــواقــعــة عــلــى نــاظــر الــمــلــك 

الوقفي. الملك  ناظر  على  وإسقاطاتها  بإحكامها  مطلب  في  نوع  كل  الوقفي، 

      

عوابدي عمار: نظرية المسؤولية اإلدارية دراسة تحليلة مقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، ص١٤.  (١)



٦٠

fiÎ˛a @k‹İ‡€a
Ô–”Ï€a @Ÿ‹‡€a @ä√b‰€ @ÚÓ„Ü‡€a @ÚÓ€Î˚é‡€a

قانوني  بالتزام  اإلخــالل  على  يترتب  الــذي  الجزاء  هي  المدنية  المسؤولية 
تقصيرية. ومسؤولية  عقدية  مسؤولية  قسمين:  على  وهي  سابق، 

إذ  النظارة  حقيقة  معرفة  عند  استبعادها  تمَّ  فقد  العقدية  للمسؤولية  بالنسبة 
النظارة المراد بحثها ليست من قبيل التصرفات القانونية (العقدية)، فالمسؤولية 

فقط. التقصيرية  هي  الوقفي  الملك  ناظر  جانب  في  القائمة  المدنية 
السببية والعالقة  والضرر  الخطأ  أركان:  ثالثة  التقصيرية  للمسؤولية  إن 

الخارجية  الظروف  في  المعتاد  الرجل  سلوك  عن  انحراف  هو  الخطأ:   
نفسها أو هو إخالل بالتزام قانوني سابق والمعيار في ذلك كله موضوعي.

يصيب  الــذي   األذ هــو  أو  الشرعية  بالمصلحة  اإلخـــالل  هــو  الــضــرر:   
في  أو  مــالــه  أو  جــســده  فــي  ســواء  المشروعة  بمصلحته  المساس  نتيجة  الشخص 

والشرف...الخ. كالعاطفة  عنده  معنوي  شيء 
الضرر  هذا  يكون  أن  يجب  بمعنى  والضرر  الخطأ  بين  السببية:  العالقة   

ا عن هذا الخطأ من دون تدخل أياد أجنبية. ناتجً
وإذا توفرت هذه األركان قامت المسؤولية في جانب المسؤول عن الضرر 
والتي يكون جزاؤها التعويض الذي هو جبر الضرر بمعنى تعويض الربح الذي 

فات أو الخسارة التي لحقت(١).
مسؤولية  مسألة  على  ا  قديمً اإلسالمية  الشريعة  فقهاء  تحدث  ولقد  هــذا؛ 

محمد صبري السعدي: شرح القانون المدني الجزائري، ج٢، ص ٢٨.  (١)
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الوقفي. الملك  ناظر  تضمين  عنوان:  تحت  المدنية  الوقفي  الملك  ناظر 

إن أهم االلتزامات التي تقع على عاتق ناظر الملك الوقفي هي التي تكون 
– بصفة عامة – عندما يترك ما وجب عليه في نظارته على الملك الوقفي، وقد 
تكلم الفقهاء عن أعمال ناظر الوقف التي تخضع لرقابة القضاء(١) والتي أحالها 
أو أوكلها المشرع الجزائري بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم: ٣٨١/٩٨ لوكيل 

األوقاف مباشرة السيّما المادة (١١) منه.
وتكلموا عن نوع يد ناظر الوقف من حيث األمان أو الضمان، إذ جعلوها 
نصها:  قاعدة  لها  وقعدوا  ضامنًا،  يكون  حتى  مدينًا  ليس  ألنه  ضمان  ال  أمــان  يد 
ناظر الوقف ليس مدينًا حتى يكون ضامنا، بمعنى أنه ال يضمن ما تحت يده في 
حال هالكه إذا كان هالكه ال يد له فيه كالقوة القاهرة «اآلفة السماوية» أو السبب 
ط فــي رعــايــتــه للوقف  ــر أو فـــرَّ األجــنــبــي الـــذي ال يــد وال دخــل لــه فــيــه، إال إذا قــصَّ

.(٢)والحفاظ عليه فإنه يضمن أو إذا تعد
وعليه؛ فإن الخطأ التقصيري يكون بإخالل الناظر إلحد التزاماته الواقعة 
عليه، فإذا تعطلت منافع الوقف أو لحقه الخراب قام الركن الثاني أال هو الضرر 
الوقفي  الملك  ناظر  إخالل  عن  ا  ناتجً الضرر  وكان  السببية  الرابطة  تحققت  فإذا 
جانبه  في  قامت  قصد  غير  عن  أو  بقصد  اإلخالل  كان  وسواء  القانونية  بالتزاماته 
الذي  الضرر  جبر  عليه  وجب  أي  التعويض  عليه  ووجــب  التقصيرية  المسؤولية 

الوقفي. الملك  لحق 
اإلثبات،  أما من حيث أحكامها فإن أساس المسؤولية هو الخطأ الواجب 
ويكون  الوقفي  الملك  ناظر  جانب  في  ثبت  الخطأ  هــذا  أن  إثبات  وجــب  بمعنى 
ن لحقه الضرر  اإلثبات على من يدعي خطأ ناظر الملك الوقفي، ويكون عادة ممّ

انظر: خالد عبد اهللا الشعيب، مرجع سابق، ص٣٣٣.  (١)
انظر: خالد عبد اهللا الشعيب، مرجع سابق، ص ٣٤٩.  (٢)



٦٢
الناظر. هذا  على  المباشر  المسؤول  أو  نفع الوقف  عليه  يعود  ن  ممّ

وإن  المسؤولية  تقوم  فال  وتقصيره  كإهماله  جانبه  في  الخطأ  يثبت  لم  فإذا 
ا وإنما هو خطأ واجب  تحقق الضرر بالملك الوقفي بمعنى أن خطأه ليس مفترضً

الموضوعية). (النظرية  اإلثبات 
فإن  التعويض   دعو عليه  ورفعت  اتهم  إن  الوقفي  الملك  ناظر  أن  بمعنى 
ــا عن  لــه أن ينفي أو يــدفــع هــاتــه الــدعــو بــإثــبــات الــعــكــس، كــأن كــان الــضــرر نــاتــجً

سبب أجنبي أو أنه قام بكل ما في وسعه لتجنب الضرر إال أنه قد وقع(١).
التي  المسائل  على  الفقهاء  نصَّ  عندما  اإلسالمي  الفقه  في  أساس  له  وهذا 
في  الخطأ  أو  بالتقصير  اتهامه  حــال  فــي  دونــهــا  مــن  أو  بنية  الناظر  قــول  فيها  يقبل 
فيه  األصـــل  ألن  بنية  إال  الــنــاظــر  قــول  فيها  يقبل  ال  الــتــي  الــحــاالت  وعـــدوا  عــمــلــه، 
وهذا  اإلثــبــات،  واجــب  خطأ  جانبه  في  والخطأ  مؤتمن  ألنــه  بينة  بغير  قوله  قبول 
التخصيص يعني أن خطأه واجب اإلثبات إال استثناء في حاالت وهاته الحاالت 

هي:
ا يكذبه الظاهر ولو كان أمينًا. ١- إذا ادعى الناظر أمرً

٢- إذا ظهرت خيانة من ناظر الملك الوقفي.
٣- إذا ظهرت عليه صفات تسقط عنه صفة األمانة كظهور صفات مخالفة 

ا. فاسقً بها  يصير  والتي  للشرع، 
صفة الحكمة(٢). فزالت عنه  التبذير،  إذا ظهرت عليه عالمات   -٤

يقبل  ال  الــتــي  المسألة  هــذه  فــي  الفقهاء  ذكــرهــا  الــتــي  الــحــاالت  بعض  وهــذه 
ال يوجد نص قانوني يحدد نوع الخطأ بالنسبة لناظر الملك الوقفي وإنما كان االستناد إلى القاعدة العامة   (١)
الــواجــب  (الخطأ  الشخصية  النظرية  هــي  والــتــي  المدنية  المسؤولية  أســـاس  فــي  الــجــزائــري  المشرع   لــد

اإلثبات ) (م - ١٢٤ ق م ج).
انظر: خالد عبد اهللا الشعيب، مرجع سابق، ص ٣٤٥.  (٢)
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العكس،  بإثبات  إال  إليه  المنسوبة  التهم  رفع  يستطيع  ال  بمعنى  الناظر،  قول  فيها 
أو إثبات أنه قام ما كان في وسعه القيام به إال أن الضرر وقع ال محالة، إذ لو كان 
خطؤه غير مفترض لما شرع له القانون أو الشرع دفع الخطإ عن نفسه ولما بقي 
ألن  اإلثــبــات  وســائــل  بكافة  إثباته  ويــكــون  األجنبي  السبب  إثــبــات   ســو شــيء  لــه 

قانون. ال  واقع  مسائل  مسائله 
 ٣٨١/٩٨ هـــذا؛ وقـــد نــصــت الـــمـــادة (٢١) مــن الــمــرســوم الــتــنــفــيــذي رقـــم: 
يضرّ  أنه  ثبت  إذا  الوقفي  الملك  ناظر  مهمة  إسقاط  بحاالت  الخاصة  الفقرة  في 

الوقف: بشؤون 
التعويض  عليه  وجب  الوقفي  الملك  ناظر  جانب  في  المسؤولية  ثبتت  إذا 
أو  فات  الذي  الربح  تعويض  أساس  على  ضرر  من  الوقفي  الملك  لحق  ما  جراء 

الحكم. صدور  يوم  التعويض  تقدير  ويكون  لحقت،  التي  الخسارة 
إن التعويض الوارد هنا على نوعين: تعويض عيني وهذا بردّ الحال إلى ما 
الوقفي  الملك  من  جدار  ترميم  في  يقصر  كالناظر  الضرر  عين  من  أي  عليه  كان 
فيلزم  الضرر  قيمة  بتقدير  وهــذا  بمقابل  أو  نقدي  تعويض  أو  بنائه،  بإعادة  فيلزم 

الخاص. ماله  من  بدفعه  الوقفي  الملك  الناظر 
أمـــا بــالــنــســبــة إلـــى الــمــحــاكــم الــمــخــتــصــة فـــإذا كـــان الــمــلــك الــوقــفــي عــقــارا فــإن 
فالمحكمة  ذلــك  غير  كــان  إذا  أمــا  العقار،  تواجد  مكان  هي  المختصة  المحكمة 

عليه. المدعي  موطن  أو  مكان  هي  المختصة 
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باعتبار  الــوقــفــي  الملك  لناظر  اإلداريـــة  المسؤولية  عــن  الــحــديــث  يمكن  ال 
التصنيف  وجود  عدم  باعتبار  عام  موظف  أنه  أساس  على  تكييفه  نستطيع  ال  أننا 

العمومية. للوظيفة  األساسي  القانون   لد به  الخاص 
ومع هذا؛ فإن الحديث عن هذه المسؤولية أو استبعادها ال يضرّ ألن جزاء 
المدنية،  المسؤولية  فــي  الــحــال  هــي  كما  التعويض  بينه  مــن  اإلداريـــة  المسؤولية 
والــقــاعــدة الــقــانــونــيــة أنـــه ال يــجــمــع بــيــن تــعــويــضــيــن عــلــى فــعــل ضـــارٍّ واحـــد أو على 

موضوع واحد أو ضرر واحد.
لــكــن، قــد تــطــبــق عــلــى نــاظــر الــمــلــك الــوقــفــي بــعــض الـــجـــزاءات الــمــنــصــوص 
عليها في القانون اإلداري كالعزل من المهام أو الفصل وقد تحدث فقهاؤنا عن 
كيفية عزل ناظر الملك الوقفي والحاالت التي يمكن بها عزله كما نصت المادة 
ذلك،  على   ٣٨١/٩٨ رقــم:  التنفيذي  المرسوم  من  «ب»  البند  أو  الفقرة   (٢١)
والتي حددها في حال إلحاق الضرر بالملك الوقفي حاالً أو في المستقبل أو إذا 
المشرع  اها  سمّ قد  الحاالت  وهاته  جنحة(١)،  أو  جناية  بارتكابه  عدالته  جرحت 

الوقفي. الملك  ناظر  مهمة  إسقاط  حاالت  الجزائري 
اإلعفاء  حــاالت  إذ  المرسوم  من  الــمــادة (٢١)  نص  في  واإلعــفــاء  اإلســقــاط  بين  الجزائري  المشرع  خلط   (١)
بالعزل  اإلسالمي  الفقه  في  اختيارا، (يسمى  العزل  طلب  أو  مهامه  أداء  على  قدرته  عــدم  حــال  في  تكون 
القصدي) كاألسباب الراجعة للمرض أو فقد القدرة على مباشرة التصرفات القانونية كالجنون (يسمى 
الوقفي  الملك  ناظر  إلحاق  حال  في  فتكمن  اإلسقاط  حاالت  أما  الحكمي)،  العزل  اإلسالمي  الفقه  في 

الضرر به (الملك الوقفي).
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إذا  وبخاصة  الوقفي  الملك  ناظر  عزل  فموجبات  اإلسالمي  الفقه  في  أما 

هي: الخاصة  الواليات  قبيل  من  تعيينه  كان 
كله  وهــذا   ،(١) مــثــالً بالبيع  الــوقــفــي  الملك  فــي  كالتصرف  والــخــيــانــة  الفسق 
يــدخــل ضــمــن الــصــفــات الــتــي تــشــتــرط فــي نــاظــر الــمــلــك الــوقــفــي كــي ال يــضــرّ بــه - 
الملك الوقفي- فإذا انتفت شروط تعيينه فإن المفترض فيه أنه يصبح غير مؤتمن 

الوقفي. بالملك  الضرر  يلحق 
بين  الوقفي  الملك  ناظر  عزل  موجبات  بين  ا  تامً ا  تشابهً هناك  فإن  وعليه؛ 

الجزائري. والقانون  اإلسالمي  الفقه 
ناظر  غياب  حــال  في  المسؤولية  أن  الجزائري  المشرع  نبَّه  فقد  هــذا؛  ومــع 
 ١٣ ا (م-  إداريً عموميًا  ا  موظفً باعتباره  األوقاف  وكيل  على  تقوم  الوقفي  الملك 

.(٢)(٣٨١/٩٨ رقم:  التنفيذي  المرسوم 

      

انظر: خالد عبد اهللا الشعيب، مرجع سابق، ص٤٠٧.  (١)
تجدر المالحظة إلى أنه لحد الساعة لم تقم الوزارة بتعيين نظار األوقاف، والسبب في ذلك مجهول وإنما   (٢)

تقوم بتعين وكالء األوقاف.
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١٩٩٠م  نــوفــمــبــر   ١٨ فـــي:  الـــمـــؤرخ   ٢٥  -  ٩٠ رقــــم:  الـــقـــانـــون  إلـــى  بــالــنــظــر 
والمتضمن التوجيه العقاري ال سيّما المواد (٢٣ - ٣١ - ٣٢) منه نجد أن األمالك 
ها بتصنيف خاص مستقل عن باقي األمالك الوطنية والخاصة، فهي  الوقفية خصَّ
أفريل  فــي:  الــمــؤرخ   ١٠  -  ٩١ رقــم:  الــقــانــون  إلــى  تخضع  وتسييرها  تكوينها  فــي 

والمتمم. المعدل  باألوقاف  المتعلق  ١٩٩١م 
والــحــمــايــة الــجــنــائــيــة الــتــي تــتــمــتــع بــهــا األمــــالك الــوقــفــيــة لــيــســت هــي الــحــمــايــة 
على  الجزائري  العقوبات  قانون  نصَّ  إذ  العامة،  األموال  بها  تتمتع  التي  الجنائية 

العامة(١). األموال  على  للمتعدي  عقوباتها  مع  الجرائم  من  مجموعة 
ت (م - ٣٦) من القانون رقم: ٩١ – ١٠ بأنه: يتعرض كل شخص  وقد نصَّ
أو  وقــف  عــقــد  يخفي  أو  تــدلــيــس  أو  مستترة  بطريقة  وقــفــي  مــلــك  بــاســتــغــالل  يــقــوم 
وثــائــقــه أو مــســتــنــداتــه أو يــزورهــمــا إلـــى الـــجـــزاءات الــمــنــصــوص عــلــيــهــا فــي قــانــون 

العقوبات.
مة  المجرّ األعــمــال  هــذه  مــن  عمالً  الوقفي  الملك  ناظر  ارتــكــاب  حــال  ففي 
األعمال  هاته  تحديد  لكن  حقه  في  تقوم  الجنائية  المسؤولية  فإن  المادة  هاته  في 
لــم يــكــن بــصــورة دقــيــقــة ومــفــصــلــة حــســب الــجــرائــم الــمــنــصــوص عــلــيــهــا فــي قــانــون 

الجزائري. العقوبات 
وعــلــيــه؛ وجـــب الــعــمــل عــلــى تــحــديــد هـــذه الــجــرائــم بــصــفــة دقــيــقــة وإحــالــتــهــا 

إن عقوبة المساس بالمال العام مشددة من التشريع الجزائري.  (١)
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الجنائية  الحماية  من  الوقف  يستفيد  كي  العقوبات  قانون  من  صريحة  مواد  على 

الالزمة والتي من شأنها سدّ الباب أمام كل طامع في هذا النوع من األمالك.
إن هــــذا الــتــعــمــيــم فـــي الــتــقــنــيــن الــعــقــابــي الـــــذي يــعــانــي مــنــه قـــانـــون األوقـــــاف 

اإلماراتي. القانون  ومنها  العربية  التشريعات  من  كثير  منه  تعاني  الجزائري 
أو  الجرائم  من  معين  بنوع  األمــوال  هــذه  تفرد  فلم  اإلســالمــي  الفقه  في  أمــا 
الــعــقــوبــات، وإنــمــا يــطــبــق عليها الــنــظــام الــجــزائــي الـــذي يــطــبــق عــلــى بــاقــي األمـــوال 

العامة. األموال  من  ماالً  باعتبارها 
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مـــن خـــالل مـــا ســبــق بــيــانــه نــجــد أن الــمــشــرع الـــجـــزائـــري قـــد حـــد بـــه األمـــل 
لحماية الوقف من كل أنواع األضرار والمخاطر والجرائم كما نصّ في دستوره 
بعيد  حد  إلــى  يوفق  لم  أنــه  فنجد  تسعفه،  لم  الوسيلة  أن  إال  الوقف،  حماية  على 

األصل. هي  إذ  الجنائية  الحماية  وبخاصة  الالزمة  القانونية  الحماية  لتوفير 
قضائية  قضايا  وجــود  عدم  منها  أسباب  ة  عــدّ إلى  يرجع  التعميم  هذا  ولعلّ 
الكثير  استرجاع  وعدم  الوقفية  األمــالك  جرد  إتمام  وعدم  المسألة،  موضوع  في 

فعليين. وجود نظار أوقاف  ا إلى عدم  أيضً منها، ولعله يعود 
من  النوع  لهذا  وأنفع   أقو قانونية  حماية  توفير  على  العمل  وجب  وعليه، 
وبخاصة  الوطنية  بــاألمــالك  الــجــزائــري  المشرع  فعل  كما  لخصوصيتها  األمــالك 

منها. العامة 
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.(PdF الحقوق، (صيغة  مجلة  للوقف،  الحماية  الفزيع،  محمد  أنور   -١
١٩٩١م السنة   ٢١ العدد  الرسمية  الجريدة   -٢
٢٠٠١م السنة   ٢٩ العدد  الرسمية  الجريدة   -٣

٢٠٠٢م. السنة   ٨٣ العدد  الرسمية  الجريدة   -٤
لــألوقــاف،  العامة  الــوقــف،األمــانــة  على  الــنــظــارة  الشعيب:  عبد اهللا  خــالــد  د/   -٥

.(Pdf ٢٠٠٦م، ص٥٨. (صيغة  ١٤٢٨هـ،  الكويت، 
د/ زهدي يكن: الوقف في الشريعة اإلسالمية.  -٦

الصحاح،. مختار  الرازي:  القادر  عبد   -٧
ديوان  مقارنة،  تحليلة  دراســة  اإلداريــة  المسؤولية  نظرية  عمار:  عوابدي  د/   -٨

الجامعية. المطبوعات 
الجزائري المدني  القانون   -٩

الرسمية  الجريدة   ٢٠٠٨ نوفمبر   ١٥ فــي:  المؤرخ   ٠٨-١٩ رقــم:  القانون   -١٠
رقم: ٦٣ السنة ٢٠٠٨،.

 ٢٧ : الــقــانــون رقـــم: ٩١-١٠ الــمــؤرخ فــي: ١٢ شـــوال ١٤١١هــــ الــمــوافــق لـــ  -١١
والمتمم. المعدل  باألوقاف  المتعلق  ١٩٩١م  أبريل 

 ٢٧ : الــقــانــون رقـــم: ٩١-١٠ الــمــؤرخ فــي: ١٢ شـــوال ١٤١١هــــ الــمــوافــق لـــ  -١٢
والمتمم. المعدل  باألوقاف  المتعلق  ١٩٩١م  أبريل 

د/مـــحـــمـــد صـــبـــري الـــســـعـــدي: شــــرح الـــقـــانـــون الـــمـــدنـــي الـــجـــزائـــري، ديــــوان   -١٣
الجامعية. المطبوعات 



٧٠
المرسوم التنفيذي رقم: ٠٨-٤١١ المؤرخ في ٢٦ من ذي الحجة ١٤٢٩هـ   -١٤
٢٠٠٨م الــمــتــضــمــن الــقــانــون األســـاســـي الــخــاص  ٢٤ ديــســمــبــر   : الــمــوافــق لــــ
الدينية  بالشؤون  المكلفة  باإلدارة  الخاصة  لألسالك  المنتمين  بالموظفين 

واألوقاف
١٤١١هــــ  ١٢ شـــوال  ٩١ – ١١٤ الــمــؤرخ فـــي:  الــمــرســوم الــتــنــفــيــذي رقـــم:   -١٥
١٩٩١م المتضمن القانون األساسي الخاص بعمال  ٢٧ أبريل   : الموافق لـ

١٩٩١م السنة:   ،٢٠ العدد:  الرسمية  الجريدة  الدينية،  الشؤون  قطاع 
.٣٨١/٩٨ رقم:  رقم:  التنفيذي  المرسوم   -١٦

الوقف. أحكام  الزرقاء:  مصطفى   -١٧
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بقلم
با(١) غازی  ن  ل  إسما ور  د ا خ  ا ة  ی

أطروحته  وكانت  المنورة،  بالمدينة  اإلسالمية  الجامعة  من  الــدكــتــوراه  شهادة  على  حاصل   (١)
عدد  له  عليها).  المترتبة  واآلثــار  البشرية  الطبية  بالبنوك  المتعلقة  الفقهية  بعنوان: (األحكام 
من المؤلفات، منها: مسائل اإلمام أحمد بن حنبل الفقهية رواية مهنا بن يحيى الشامي جمعاً 
ودراسة وهي رسالته في الماجستير، وله عدد من الكتب المحققة، من أبرزها: تهذيب السنن 

البن قيم الجوزية، مطبوع في مكتبة المعارف الرياض في خمسة مجلدات.
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الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه ومن وااله، وبعد:
فـــإن الــتــعــلــيــم الــشــرعــي رســالــة شــريــفــة، قـــام بــهــا األنــبــيــاء والــصــالــحــون، فهذا 
علّماً  مُ رأيــتُ  ما  بقوله:  رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سيدنا  يصف  السلمي  الحكم  معاوية بن 

منه(١). تعليماً  أحسنَ  بعده  وال  قبله 
 .(٢) وأمـــيـــراً معلماً  باليمن  جــبــل  معاذُ بن  أتــانــا  قـــال:  يــزيــد  األسود بن  وعــن 

. شرفاً التعليم  هذا  ويكفي 
السمواتِ  وأهــلَ  ومالئكتَه  «إن اهللاَ  قــولــهملسو هيلع هللا ىلص:  التعليم  فضل  فــي  ورد  ــا  ومــمّ
ــم الــنــاسِ  ــونَ عــلــى مــعــلِّ هــا وحــتــى الــحــوتَ لــيُــصــلّ ــرِ ــحْ واألرضـــيـــنَ حــتــى الــنــمــلــةَ فــي جُ

.(٣)« الخيرَ
وإنما كان كذلك ألن آثار التعليم الحميدة تعود على الفرد وعلى المجتمع 
وعلى األمة، بل وعلى العالم ككل، وإن حصر هذه اآلثار ال يمكن أن يكون في 
لقاء أو ندوة أو مؤتمر، وال يمكن أن يكون في رسالة أو بحث أو كتب ومجلدات.
مهنة  فــي  الشرعي  التعليم  أثــر  مــن  لجوانب  هــذا  بحثي  فــي  أعــرض  وســوف 
مــن أشـــرف الــمــهــن، أال وهــي مهنة الــطــب، مــن هنا كــان عــنــوان البحث هــو: (أثــر 

الطب). مهنة  في  الشرعي  التعليم 
مزايا  أهــم  في  فنظرت  متسع،  فيه  والــكــالم  رحــب،  مجاله  الموضوع  وهــذا 
منها  أنطلق  أن  فرأيت  واألمانة)،  والصدق،  منها: (العلم،  فكان  الشرعي  التعليم 
رواه مسلم في صحيحه (٥٣٧) في كتاب المساجد، (باب تحريم الكالم في الصالة ونسخ ما كان من إباحة).  (١)

رواه البخاري في صحيحه (٦٧٣٤) في كتاب الفرائض، (باب ميراث النبات).  (٢)
رواه الترمذي في جامعه (٢٦٨٥) في كتاب العلم، (باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة).   (٣)



٧٤
ألبيّن أثر هذه المزايا الموجودة في التعليم الشرعي على مهنة الطبيب، فانتظمت 

عندي الخطة وفق ما يلي:
Zszj€a @ÚİÅ

وخاتمة: مباحث  وخمسة  مقدمة  إلى  البحث  قسمت 
البحث. وخطة  وأهمية  االختيار  وأسباب  االفتتاحية  فتحوي  المقدمة  أما 

الطب. مهنة  في  وأثره  الشرعي  التعليم  في  األول: (العلم)  المبحث 
الطب. مهنة  في  وأثره  الشرعي  التعليم  في  الثاني: (الصدق)  المبحث 

الطب. مهنة  في  وأثرها  الشرعي  التعليم  في  الثالث: (األمانة)  المبحث 
والتوصيات. النتائج  ألهم  وإبراز  تلخيص  وفيها  الخاتمة: 

Zszj€a @wË‰fl
كالتالي: المتواضع  البحث  هذا  في  منهجي  وسيكون 

مزايا  مــن  األمــانــة)  أو  الــصــدق  أو  (العلم  عنها  المتكلم  المزية  إبـــراز   : أوالً
التعليم الشرعي، مع ذكر بعض نصوص العلماء الذين ألفوا في التعليم الشرعي 
سواء أكان كتاباً مفرداً ككتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم 
البن جماعة، أو ما تحويه بعض الكتب من آداب المتعلمين ككتاب إحياء علوم 

الغزالي. لإلمام  الدين 
: أبــيّــن أثـــر هـــذه الــمــزيــة فــي مــهــنــة الــطــب، مــن خـــالل الــكــتــب المختصة  ثــانــيــاً
بالطب  فقهاء  أو  التونسية،  الطبيب  واجــبــات  كمجلة  أطــبــاء  كتبها  ســواء  بــذلــك، 

الشنقيطي. محمد  للدكتور  الطبية  الجراحة  أحكام  ككتاب 
فيه  ولما  خير  لكل  الطبي  العمل  على  القائمين  يوفق  أن  تعالى  أسأل اهللا 

المرضى. منفعة 
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fiÎ˛a @szj‡€a
kİ€a@Ú‰Ëfl@Ôœ@ÍäqcÎ@Ô«äí€a@·Ó‹»n€a @Ôœ@H·‹»€aI

ــه، ولــلــعــلــم عــنــده مــكــانــة خــاصــة، فهو  ــجــلّ التعليم الــشــرعــي يــحــتــرم الــعــلــم ويُ
منها: ومتعددة،  كثيرة  المكانة  هذه  ومظاهر  القاهر،  وسلطانه  الباتر  سيفه 

VÍ¬Üé÷]<‹È◊√j÷]<Í<‰È<gÈ∆Üj÷]Ê<‹◊√÷]<Ó◊¬< flov÷]<IM

واألحــاديــث  اآليـــات  مــن  الــعــديــد  المتعلم  عــلــى  تــمــرّ  الــشــرعــي  التعليم  أثــنــاء 
التي تحثّ على طلب العلم، من ذلك:

  ﴾â    á   à   ß   Þ    Ý   Ü   Û   Ú﴿ تــعــالــى:  قـــــول اهللا 
.[١١ [المجادلة: 

 ﴾Ñ   Ð    Ï    Î   ÍÌ    Ë    Ê   É   È   Ç   Æ   Å﴿ وقوله: 
.[٩ [الزمر: 

من  إال  عمله  عنه  انقطع  اإلنــســان  مــات  الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص: «إذا  قــول  عليه  يــمــرّ  كما 
ثالثة؛ إال من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»(١).

طرق  من  طريقاً  به  سلك اهللا  علماً  فيه  يطلب  طريقاً  سلك  وقولهملسو هيلع هللا ىلص: «من 
الجنة، وإن المالئكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من 
على  العالم  فضل  وإن  الماء،  جوف  في  والحيتان  األرض  في  ومن  السموات  في 
العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة األنبياء وإن 

ثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر»(٢). األنبياء لم يورثوا ديناراً وال درهماً، ورّ
رواه مسلم في صحيحه (١٦٣١) في كتاب الوصية، (باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته).  (١)

رواه أبو داود في سننه (٣٦٤١)، في كتاب العلم، (باب الحثّ على طلب العلم).  (٢)



٧٦
يقول ابن جماعة في كالمه على أدب العالم مع الطالب: (أن يرغبه في العلم 
الكرامات  مــنــازل  مــن  للعلماء،  تعالى  أعدّ اهللا  مــا  بــذكــر  األوقـــات  أكــثــر  فــي  وطلبه 
ا  وأنهم ورثة األنبياء وعلى منابر من نور تغبطهم األنبياء والشهداء ونحو ذلك ممّ

ورد في فضل العلم والعلماء من اآليات واألخبار واآلثار واألشعار)(١).
القرآنية  اآليــات  هذه  مثل  طالبه  نفس  في  يغرس  حين  الشرعي  التعليم  إن 
ال  المتعلم،  نفس  في  أساسية  قضية  العلم  قضيةَ  يجعل  فإنه  النبوية،  واألحاديث 

الثمن. كان  مهما  عنها  يتنازل 
فإنها  وحينئذ  ربــه،  إلى  بها  يتقرب  طاعة  عنده  ستكون  التعلّم  قضية  أن  كما 
العمر  استمر  مــا  معه  مستمرة  قضية  فهي  مــحــدد،  وقــت  لها  وليس  بزمن  تنتهي  ال 

الحياة. وبقيت 
V‹◊¬<¯e<ŸÁœ◊÷<Í¬Üé÷]<‹È◊√j÷]<‹ËÜvi<IN

يُسأل  ســوف  واإلنــســان  جريمة،  علم  بال  القول  يجعل  الشرعي  التعليم  إن 
   T   S   R    Q   P﴿ :عــن إقــدامــه عــلــى كــل أمـــر ال عــلــم لــه بـــه، قـــال تــعــالــى
  f   e    d   c    b   a   `   _   ^   ]    \   [   Z   Y    X   W    V    U
   ÈÇ   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á﴿ وقوله:   .[٣٣ l﴾ [األعـــراف:     k   j   i   h   g

Ñ  Ð   Ï  Î   Í  Ì   Ë  Ê  É﴾ [اإلسراء: ٣٦].
بعنوان:  فصالً  الشرعية  اآلداب  كتابه  في  مفلح  ابن  اإلمــام  عقد  فقد  لذلك 

.(٢)(فصل في قول العالم ال أدري واتقاء التهجم على الفتو)
V^„€◊√Ë<˜<Íj÷]<ÖÁ⁄˘]<‡¬<Ÿ]ˆä÷]<Ó◊¬<‹◊√j€÷]<ƒÈréi<IO

، قال تعالى: م، فالحلّ هو أن يسأل الجاهلُ العالمَ وبما أن القول بال علم محرّ
 ﴾0  /  .  -   ,   +  *  )(  '  &   %  $  #  "  !﴿

تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم (ص: ١٣٨ ١٣٩).  (١)
اآلداب الشرعية (٦١/٢).  (٢)
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  v   u   t   sr   q  p  o  n  m  l﴿ :[النحل: ٤٣]، وقــــــال

z   y  x   w﴾ [األنبياء: ٧].
أشكل  مــا  ســؤال  مــن  يستحيي  ال  (أن  المتعلم:  أدب  فــي  جماعة  ابــن  يقول 

وسؤال(٢))(٣). وأدب  خطاب  وحسن  بتلطف  يتعقد(١)  عليه وتفهم ما لم 
Vl^ŒÁ◊~€÷]<Í<Ü”Àj÷]<–ËÜõ<‡¬<‹◊√÷]<Ó÷c<Á¬Çi<Íj÷]<ÌÀ◊j~€÷]<ÌÈ¬Üé÷]<Ì÷Å˘]<IP

على  الحثّ  طريق  عن  والحق  العلم  إلى  الوصول  إلى  تدعو  األدلة  جاءت 
   j   i   h   g   f   e   d﴿ تعالى:  قال  تعالى،  خلق اهللا  في  التفكر 
  {z    y   x   w    v   u   t   s   r   q   p   o   n    m   lk

ے   ¡¢   £   ¤  ¥  ¦  §  ¨﴾ [العنكبوت: ١٩ - ٢٠].   ~  }  |
   a   `   _   ^   ]   \   [    Z   Y﴿ تعالى:  وقــال 
  l   k   j    i   h   g   f   e   d   c   b
  {    z  y   x   w   v   u   t   s   r   q    p   o   n    m
  ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £¢  ¡  ے  ~  }   |
  ¼    »   º   ¹   ¸   ¶   μ   ´³   ²   ±    °   ¯   ®

½  ¾  ¿﴾ [آل عمران: ١٩٠ - ١٩٣].
يــقــول اإلمـــــام ابـــن الــقــيــم: (ولـــهـــذا أثــنــى تــعــالــى عــلــى عـــبـــاده الــمــتــفــكــريــن في 
باطالً  يخلقها  لــم  تعالى  بــأنــه  شهادتهم  إلــى  فيها  هم  فكرُ ــهــم  أوصــلَ بــأن  مخلوقاته 
وثوابه  ونهيه  ه  أمـــرَ يستلزم  خلقها  أن  علموا  بــه،  وشــهــدوا  ذلــك  علموا  لما  وأنــهــم 
وعــقــابــه، فــذكــروا فــي دعــائــهــم هــذيــن األمـــريـــن... فلما عــلــمــوا أن خــلــق الــســمــوات 
واألرض يستلزم الثواب والعقاب تعوذوا باهللا من عقابه، ثم ذكروا اإليمان الذي 

هكذا في المطبوع، وفي مخطوط للكتاب عندي: (يتعقله). ولعلها األصح.  (١)
هكذا في المطبوع والمخطوط: (وسؤال)، واألليق أن تكون بحذف الواو. واهللا أعلم.  (٢)

تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم (ص: ٢٣٤).  (٣)



٧٨
  ¬  «  ª  ©﴿ :هم في خلق السموات واألرض فقالوا أوقعهم عليه فكرُ
السموات  خلق  في  فكرهم  ثمرة  فكانت    ﴾³   ²   ±    °   ¯   ®

واألرض: اإلقرار به تعالى وبوحدانيته وبدينه وبرسله وبثوابه وعقابه)(١).
VÍ÷]à«÷]<›^⁄˝]<›¯”e<ÂÁqÁ÷]<ÂÑ‚<‹j}_Ê<IQ

(فتعليم العلم من وجه: عبادة هللا تعالى. ومن وجه: خالفة هللا تعالى، وهو 
هو  الــذي  العلم  العالم  قلب  على  فتح  قد  تعالى  فإن اهللا  خالفة اهللا(٢)؛  أجل  من 
أخــصّ صــفــاتــه، فهو كــالــخــازن ألنــفــس خــزائــنــه؛ ثــم هــو مـــأذون لــه فــي اإلنــفــاق منه 
على كل محتاج إليه؛ فأيّ رتبة أجلّ من كون العبد واسطة بين ربه سبحانه وبين 

.(٣)(المأو جنة  إلى  وسياقتهم  زلفى  إلى اهللا  تقريبهم  في  خلقه 
مكانة  ويــقــدر  الــعــلــم،  يــحــتــرم  الــشــرعــي  التعليم  أن  نــجــد  ســبــق  مــا  خــالل  مــن 
إلــى  الــشــرعــي  التعليم  ويــدعــو  بــل  الــشــخــص،  يجهله  فيما  الــكــالم  ويــمــنــع  ــم،  الــتــعــلّ

والحقيقة. العلم  إلى  للوصول  حولنا  ا  ممّ الخلق  في  التفكر 
قيمة  فــإن  الشرعي،  التعليم  من  قسطاً  تلقى  الــذي  الطبيب  أن   نــر هنا  من 
أكثر  فتجده  تعالى،  إلى اهللا  بها  يتقرب  ديــانــة  عنده  ن  تــكــوّ عليه  والــحــرص  العلم 

ا على التحصيل وأعظم رغبة فيه وأبعد الناس عن القول بال علم. حرصً
خالل  من  إدراكه  ويمكن  للغاية،  وخطير  مهم  الطب  مهنة  في  العلم  وتوفر 

يلي: ما 
VÌÈ€◊√÷]<l^íí~j÷]<›]Üju]Ê<Ht¯√÷]<ÌœËÜŞe<‹◊√÷]<IM

للطبيب  يجوز  ال  أنه  لنا  يتبين  هذا  (ومن  الشنقيطي:  محمد  الدكتور  يقول 
التامة  المعرفة  وعــنــده  بها،  عالماً  يــكــون  أن  بعد  إال  الــجــراحــة  فعل  على  ــقــدم  يُ أن 

بدائع الفوائد (١٥٩٦/٤ ١٥٩٧).  (١)
معلومٌ الخالف في التعبير بأن اإلنسان خليفة اهللا، أو يُقال: خليفة يخلف بعضهم بعضاً، وليس هذا محل   (٢)

التفصيل في ذلك.
إحياء علوم الدين (١٩/١ ٢٠).  (٣)

gŞ÷]<Ìfl„⁄<ª<Í¬Üé÷]<‹È◊√j÷]<Üm_
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أن  مثل  بالكلية،  بها  جاهالً  كان  بأن  ذلك  فيه  يتوفر  لم  فإذا  التفصيلية،  بمراحلها 
ويعتبر  فعلها،  عليه  يحرم  فإنه   ، ببعضٍ جاهالً  أو  اختصاصه،  عن  خارجة  تكون 

الجسد)(١). على  المعتدي  الجاني  بمثابة  جهله  حال  في  عليها  إقدامه 
تتوفر  أن  فيجب  ر،  المخدّ الطبيب  في  الزماً  الشرط  هذا  يقول: (ويعتبر  ثم 
في  أيضاً  يشترط  كما  الجراح.  الطبيب  في  كالقول  فيه  والقول  أيضاً،  األهلية  فيه 
بحسب  كــلّ  والممرضات،  والممرضين  ومساعديه،  الفاحص  الطبيب  مــن  كــلّ 

عمله)(٢). ومجال  اختصاصه 
ويـــقـــول فـــي مــوضــع آخـــر مــفــصــالً فـــي بــيــان األمــــر: (فـــال يــحــلّ لــلــطــبــيــب وال 
من  شيء  فعل  على  يُقدموا  أن  الفحص  مهمة  في  بهم  يستعين  الذين  لألشخاص 
بتلك  يقوم  فيمن  طبياً  المشترطة  األهلية  فيهم  تتوفر  أن  بعد  إال  المهمات  هــذه 
على  القدرة  وعندهم  المطلوبة،  بالمهمة  وبصيرة  علم  على  فيكونوا  المهمات، 
اإلقــدام  عليهم  حــرم  وإنــمــا  االخــتــصــاص،  أهــل  عند  المتبعة  األصــول  وفــق  أدائــهــا 
الضرر  لتحقق  قدرتهم،  عدم  أو  جهلهم  حال  المهمات  هذه  من  شيء  فعل  على 

الذي سيلحق المريض من جراء ذلك.
أعــراضــه  يجهل  جــراحــي  مــرض  فــحــص  عــلــى  أقـــدم  إذا  الــفــاحــص  فالطبيب 
للمرض  وتشخيصه  فحصه  في  أخطأ  وإذا  الفحص،  ذلك  في  خطؤه  الغالب  فإن 

للخطر. المريض  حياة  فتتعرض  معالجته...  في  الخطأ  ذلك  على  ترتب 
والتصوير باألشعة يحتاج إلى معرفة لقدر المواد المشعة المطلوبة لتصوير 
بجسم  سيضرّ  المواد  تلك  من  المسلط  القدر  في  والخطأ  فيه،  المشتبه  الموضع 
الحيطة  أخذ  بوجوب  اإلشعاع  بعلم  المختصون  ينصح  ولذلك  وبنسله،  اإلنسان 

واألضرار. األخطار  لتلك  تالفياً  السينية  باألشعة  التصوير  أثناء  والحذر 
أحكام الجراحة الطبية (ص: ١٠٧). المصدر السابق (ص: ١٠٩).(١)   (٢)
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وإخراجه  إدخاله  طريقة  يحسن  أن  شخص  لكلّ  يمكن  ال  الطبي  والمنظار 
التعلم  طريق  عن  اإلنسان  يكتسبها  وخبرة  تامة  معرفة  بعد  إال  المريض  جسم  من 

المختصين. أيدي  تحت  التطبيق  وكثرة 
إخــراجــهــا  أو  المناظير  تــلــك  إدخـــال  بمهمة  يــقــوم  الـــذي  الــشــخــص  كــان  فـــإذا 
ض  سيعرّ فإنه  المهمة  بهذه  للقيام  المشترطة  األهلية  فيه  تتوفر  ولم  بذلك  جاهالً 
من  أعظم  يكون  قد  جسمه  في  له  ضرر  حصول  في  يتسبب  أو  للموت،  المريض 
أو  المناظير  هذه  إدخــال  طريقة  في  الخطأ  ألن  وذلــك  تشخيصه،  المراد  المرض 
إخراجها قد يتسبب في حبس نفس المريض فيموت أو يتسبب في خدش جدار 
األضــرار  من  ذلــك  غير  إلــى  سمح اهللا  ال  داخلي  دمــوي  نزيف  له  فيحدث  أمعائه 

وجهها. غير  على  المهمة  بهذه  القيام  على  المترتبة 
التقارير  وكتابة  الالزمة  التحاليل  بإجراء  يقوم  لمن  بالنسبة  الحال  وهكذا 
عنها، فإنه إن لم يكن ذا علم ومعرفة تؤهله للقيام بتلك المهمة، ال بدّ وأن يعرض 

وتقريره...)(١). التحليل  في  خطئه  بسبب  للخطر  المريض  حياة 
وفي حال عدم توفر علم الطبيب بحالة ما فإن عليه أن يحيل إلى طبيب غيره 
يعلم عالجها، وسيأتي بيان لهذا في الكالم على صفة الصدق تحت عنوان: (الصدق 

في عدم إلمامه بتخصصٍ غير تخصصه أو عدم معرفته للحالة التي تُعرض عليه).
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- فــقــد جــاء فــي (مــجــلــة واجــبــات الــطــبــيــب) الــتــونــســيــة: (يــجــب عــلــى األطــبــاء 
وتطويرها)(٢). معلوماتهم  بتنمية  االهتمام 

نفسه: (أن  تجاه  الطبيب  واجــبــات  ضمن  الــطــب)  مهنة  وفــي (أخــالقــيــات   -
بحضور  أو  المستمرين،  والقراءة  االطالع  خالل  من  العلم  طلب  عن  يتوقف  ال 
التعليم  أهمية  يدرك  وأن  والعالمية،  المحلية  والمؤتمرات  والندوات  الــدورات 

أحكام الجراحة الطبية (ص: ٢٠٧ ٢٠٨). الفصل ١٤ من المجلة (ص: ٧).(١)   (٢)

gŞ÷]<Ìfl„⁄<ª<Í¬Üé÷]<‹È◊√j÷]<Üm_
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تطوير  تجاه  المسؤولية  يستشعر  وأن  والمهارات،  المعلومات  تطوير  في  الذاتي 

المهمة)(١). بهذه  ليقوم  غيره  ينتظر  ال  وأن  نفسه 
- وتقول الدكتورة ميادة الحسن في معرض كالمها على وقوع الخطأ الطبي:
(اإلخــــــالل بـــاألصـــول الــعــلــمــيــة لــلــمــهــنــة: وهــــي األصـــــول الــثــابــتــة والــقــواعــد 
طبيب  كــلّ  بها  ــلــمّ  يُ أن  يجب  والتي  األطــبــاء،  بين  وعلمياً  نظرياً  عليها  المتعارف 

نوعين: على  تشتمل  فهي  الطبي،  بالعمل  قيامه  وقت 
١- العلوم الطبية الثابتة: وهي ما ال ينفك علم الطب عنه من المسلّمات...

٢- العلوم الطبية المستجدة: وهي العلوم التي تطرأ يومياً من كشف حديث 
بشرطين: علمية  أصوالً  اعتبارها  يمكن  وإنما  هذا  ونحو  جديدة  عالج  نظرية  أو 

(١) أن تصدر هذه العلوم عن جهة علمية معتبرة.
والممارسة. للتطبيق  بالصالح  الخبرة  أهل  لها  يشهد  أن   (٢)

فـــإذا اجــتــمــع هـــذان الــوصــفــان لـــزم الــطــبــيــب أمـــرٌ ثــالــث مــن جــهــتــه هـــو: تأهله 
إلى  يبادر  فال  جــديــدة،  جراحية  تقنية  تكون  كــأن  المستجدة،  العلوم  هــذه  لتطبيق 

بها...)(٢). للقيام  تؤهله  تدريبية  دورة  حضور  أو  إشراف  دون  تطبيقها 
- ويقول األستاذ عاطف أبو هربيد: (ويجب أن يكون لد الطبيب معرفة 
بــاالكــتــشــافــات الــطــبــيــة الــحــديــثــة؛ ألن األصـــل فــي الــمــعــارف الــطــبــيــة أنــهــا فــي تطور 
باختصاصه...  المتعلقة  الطبية  المجالت  متابعة  الطبيب  على  فيجب  مستمر؛ 
حقيقتها وأســبــابــهــا  األمــــراض لــمــعــرفــة  عــن  الــبــحــث  مــواصــلــة  فــيــحــســن بــالــبــاحــثــيــن 

لعالجها)(٣). الطرق  وأحسن  فيها  المؤثرة  واألدوية 
- ويـــقـــول الـــدكـــتـــور الــســبــاعــي والـــدكـــتـــور الـــبـــار ضــمــن ذكــرهــمــا لــخــصــائــص 

المسلم: الطبيب 
أخالقيات مهنة الطب، دليل إرشادي للممارسين الصحيين (ص: ١٨).  (١)

الخطأ الطبي (ص: ٤٤٤٦ ٤٤٤٧). فقه الطب وأخالقيات الطبيب (ص: ٤٦).(٢)   (٣)
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عــلــى الــطــبــيــب أن ال يــتــوقــف عــن الــتــعــلــم مـــد الــحــيــاة، ومـــن الــمــعــروف أن 
٧ سنوات. فمن وقف به اطالعه وقراءته عند ما  العلوم الطبية يتجدد أكثرها كل 

بالطب. جاهالً  نفسه  فليعتبر  الطب،  كلية  من  تخرجه  يوم  تعلمه 
والتعليم الذاتي له وسائل عدة؛ منها االطالع المستمر، وحضور الندوات 
هو  ما  لكل  ذهنه  الطبيب  يفتح  أن  وسائله  ومن  والعالمية.  المحلية  والمؤتمرات 
من  الــجــديــدة  الــفــكــرة  تــأتــيــه  أن  يستكبر  وال  عــلــم،  طــالــب  نفسه  يعتبر  وأن  جــديــد، 

زميله أو مرؤوسه أو تلميذه....
التعليم الذاتي يجب أن تُغرس مبادئه في طالب الطب أثناء دراسته، ولكننا 
البلدان  في  خاصة  الطب  كليات  أكثر  في  التعليمية  المناهج  أن  نجد  الحظ  لسوء 

الذاتي)(١). التعليم  ملكة  تكوين  على  الطالب  تُساعد  ال  النامية 
التعليمية  المناهج  الــجــرح:  على  يدهما  الــفــاضــالن  الــدكــتــوران  وضــع  لقد 
عن  الشرعي  التعليم  فصل  بسبب  وهذا  الذاتي،  التعليم  غرز  على  تساعد  ال  التي 
نفس  فــي  يــربــي  الــشــرعــي  التعليم  أن  علموا  ولــو  الــبــلــدان،  أكــثــر  فــي  الــطــب  كليات 
الشرعي  التعليم  احــتــرام  إلــى  لــســارعــوا  سبق،  مــا  خــالل  مــن  الملكة  هــذه  المتعلم 

الحقيقية. مكانته  وإعطائه 
فإذا كان العلم في مهنة الطب بهذه المثابة، فال شك أن التعليم الشرعي الذي 
فإنه  كبير،  ونفعه  عظيم  تأثيره  أن  شك  فال  التخصصات،  ويحترم  العلم  إلــى  يدعو 
العلم  بعد  إال  عــالج  أيِّ  على  يُقدم  ال  وأن  التعلمّ  على  حرصاً  أكثر  الطبيب  يجعل 
متابعة  على  يــحــرص  حين  غــيــره  على  متفوقاً  المسلم  الطبيب  مــن  ويجعل  بــل  بــه، 

المستجدات وتطبيقها لتحسين المستو الطبي في المجتمعات اإلسالمية.
الطبيب أدبه وفقهه (ص: ٤٥).  (١)
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ه،  ودلّ هديُه  للمتعلم  فهو  (الصدق)،  الشرعي:  للتعليم  المهمة  المزايا  من 
منها: كثيرة  وجوه  من  المتعلم  نفس  في  مترسخ  والصدق  مثله،  يُساوم  وال 

VÍ¬Üé÷]<‹È◊√j÷]<Í<—Çí÷]<Ó◊¬< flov÷]Ê<gÈ∆Üj÷]<IM

واألحــاديــث  اآليـــات  مــن  الــعــديــد  المتعلم  عــلــى  تــمــرّ  الــشــرعــي  التعليم  أثــنــاء 
التي تحثّ على الصدق، من ذلك:

  0    /   .   -﴿ تـــــــعـــــــالـــــــى:  ـــــولـــــه  ــــــ ــــــ قــــــ
  5   4    3﴿ ـــــــه:  ــــ وقـــولــــ  ،[١٧ عـــــمـــــران:  [آل   ﴾2   1

6  87  9  :  ;﴾ [الزمر: ٣٣].
فال  فــيــك  كـــن  إذا  قــــال: «أربــــع  رســـــول اهللاملسو هيلع هللا ىلص  أن  عــمــرو  عبد اهللا بن  وعـــن 
في  وعفة  خليقة،  وحسن  حديث،  وصدق  أمانة،  حفظ  الدنيا:  من  فاتك  ما  عليك 

طعمة»(١).
VÍ¬Üé÷]<‹È◊√j÷]<Í<‰fl⁄<ÜËÑvj÷]Ê<hÑ”÷]<‡⁄<ÜÈÀflj÷]<IN

كما تمرّ على الطالب آيات وأحاديث الترغيب بالصدق، تمرّ عليه أيضاً اآليات 
واألحاديث التي تحذر من ضده، أال وهو الكذب وتنفر منه، من ذلك: قوله تعالى:

 ﴾K   J   I   HG   F   E   D    C   B   A   @﴿
  ¤   £   ¢   ¡ ے      ~    }   |   {﴿ وقــولــه:   ،[١٠٥ [الــنــحــل: 
¥  ¦  §  ¨  ©ª   »   ¬  ®  ¯  °  ±   ²   ³﴾ [النحل: ١١٦].

رواه أحمد في المسند (٢٣٣/١١).  (١)



٨٤
كذب،  حدث  إذا  ثالث:  المنافق  آية  قال: «  النبيملسو هيلع هللا ىلص  عن  هريرة  أبي  وعن 

وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان »(١).
من  قلبه  يطهر  نــفــســه: (أن  فــي  المتعلم  آداب  فــي  جــمــاعــة  ابــن  يــقــول  لــذلــك 
العلم  لقبول  بــذلــك  ليصلح  وخــلــق؛  عقيدة  وســوء  وحــســد  وغــلّ  ودنــس  غــش  كــل 
وحــفــظــه، واالطــــالع عــلــى دقــائــق مــعــانــيــه وحــقــائــق غــوامــضــه، فـــإن الــعــلــم كــمــا قــال 
التي  الــصــالة  تصلح  ال  وكــمــا  الــبــاطــن،  وقــربــة  القلب  وعــبــادة  الــســر  صــالة  بعضهم 
فكذلك  والخبث،  الــحــدث  مــن  الظاهر  بطهارة  إال  الظاهرة  الــجــوارح  عــبــادة  هــي 
وحــدث  الصفات  خبيث  عــن  بطهارته  إال  القلب  عــبــادة  هــو  الــذي  العلم  يصح  ال 

ورديئها)(٢). األخالق  مساوئ 
وال شك أن الكذب من تلك الصفات الخبيثة.

VhÑ”÷]<ÿ‚_<Ìffi^r⁄Ê<H—Çí÷]<ÿ‚_<Ìfu^í⁄Ê<Ì⁄á¯€e<Ü⁄˘]<IO

وألجــــل تــرســيــخ الـــصـــدق وحــمــايــة هــــذه الــصــفــة، والــتــنــفــيــر مـــن عــكــســه، لم 
نصوص  جاءت  بل  الكذب،  من  والتنفير  الصدق  على  بالحضّ  النصوص  تكتف 

   H   G   F   E   D   C   B﴿ تعالى:  قــال  الصادقين،  بمالزمة  تأمر 
.[١١٩ I﴾ [التوبة: 

فعن  السوء:  والجليس  الصالح  الجليس  الجملة  حيث  من  لذلك  ويشهد 
أبـــي مــوســى األشـــعـــريگ عـــن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قــــال: « إنــمــا مــثــل الــجــلــيــس الــصــالــح 
يحذيك  أن  إمــا  المسك  فحامل  الكير  ونــافــخ  المسك  كحامل  الــســوء  والجليس 
ثيابك  يحرق  أن  إمــا  الكير  ونــافــخ  طيبة  ــا  ريــحً منه  تجد  أن  وإمــا  منه  تبتاع  أن  وإمــا 
رواه البخاري في صحيحه (٣٣) في كتاب اإليمان، (باب عالمة المنافق)، ومسلم في صحيحه (٥٩) في   (١)

كتاب اإليمان، (باب بيان خصال المنافق).
تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والتعلم (ص: ١٦٧).  (٢)

gŞ÷]<Ìfl„⁄<ª<Í¬Üé÷]<‹È◊√j÷]<Üm_



٨٥
ا خبيثة »(١). وإما أن تجد ريحً

سوء. جليس  الكاذب  والجليس  صالح،  جليس  الصادق  والجليس 
ال  الكذاب  ومصادقة  شيء،  كل  رسالته: (وقيل:  في  القشيري  يقول  لذلك 

شيء)(٢).
V‰iÜÈâ<Í<ملسو هيلع هللا ىلصÍffl÷]<l^Àë<áÜe_<‡⁄<—Çí÷]<·Á“<IP

فــفــي الــتــعــلــيــم الــشــرعــي يــتــعــلــم الــطــالــب فـــي ســيــرتــهملسو هيلع هللا ىلص أنــــه (كـــانـــت قــريــش 
سالة  ن صدقه قبل اإلسالم... ولو حفظوا عليه كذبة نادرة في غير الرّ بأسرها تتيقّ
في  له  كان  صغره  في  دق  الصّ لزم  ومن  سالة،  الرّ في  تكذيبه  على  دليالً  لجعلوها 
الكبر ألزم ومن عصم منه في حقّ نفسه كان في حقوق اللّه تعالى أعصم وحسبك 

لمعاند)(٣). ورداً  لجاحد  ا  دفعً بهذا 
أوسع  الصدق  ولكن  فقط،  اللسان  صــدق  هو  بالصدق  المقصود  وليس   -

من ذلك:
يقول اإلمام الغزالي: (اعلم أن لفظ الصدق يستعمل في ستة معان: صدق 
فــي الـــقـــول، وصـــدق فــي الــنــيــة واإلرادة، وصـــدق فــي الـــعـــزم، وصـــدق فــي الــوفــاء 

كلها)(٤). الدين  مقامات  تحقيق  في  وصدق  العمل،  في  وصدق  بالعزم، 
فالصدق كما يكون بالقول فإنه يكون في األعمال ويكون في األحوال كذلك.
- ووجود الصدق في الطبيب من أهم األمور، والكذب إذا وقع من الطبيب 
فخطره أعظم من غيره، وسيتبين لنا بعض ذلك من خالل عرض بعض الجوانب 
رواه البخاري في صحيحه (٢١٠١) في كتاب البيوع، (باب في العطار وبيع المسك)، ومسلم في صحيحه   (١)

(٢٦٢٨) في كتاب البرّ والصلة واآلداب، (باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء).
الرسالة القشيرية (ص: ٣٠٥).  (٢)

نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريمملسو هيلع هللا ىلص (٤٤٣/١).  (٣)
إحياء علوم الدين (٣٢٨/٤).  (٤)



٨٦
الطب: مهنة  في  فيها  الصدق  توفر  ينبغي  التي 

<Íj÷] <Ì÷^v◊÷ <‰jÜ√⁄ <›Ç¬ <Ê_ <‰íí~i <ÜÈ∆ < žìí~je <‰⁄^€÷c <›Ç¬ <Í <—Çí÷] <IM

V‰È◊¬<öÜ√Łi

يعلم  ال  أنــه  إال  الــطــبــي  بتخصصه  تعلق  لــهــا  حــالــة  الطبيب  عــلــى  ــعــرض  تُ قــد 
ال  تخصصه  نطاق  عن  خارجة  حــاالت  عليه  تُعرض  قد  أنــه  كما  عالجها،  طريقة 
وال  بــالــعــالج،  لــهــا  يــتــعــرض  ال  أن  الطبيب  عــلــى  يــوجــب  فــالــصــدق  عــالجــهــا،  يعلم 

بعالجها. معرفته  يدعي  أن  يجوز 
يقول الدكتور سعد الشثري: (وعلى الطبيب أن يكون صادقاً في حديثه عن 
نفسه أو عيادته، فال يدعي خدمات عالجية أو تشخيصية وهو غير مؤهل لها)(١).
إلجــراء  مؤهل  طبيب  (كــل  التونسية:  الطبيب)  واجــبــات  (مجلة  فــي  وجــاء 
 كلّ األعمال المتعلقة بالتشخيص والوقاية والعالج، إال أنه يُحجر عليه ما عد
عالج  وصفات  إعطاء  أو  متابعتها  أو  بعالجات  القيام  االستثنائية  الــحــاالت  في 

به)(٢). له  المعترف  واالتصاف  كفاءته  تتجاوز  والتي  اختصاصه  من  ليست 
الطب): مهنة  وفي (أخالقيات 

(- ال يجوز للطبيب أن يدعي لنفسه أو عيادته مهارات وخدمات تشخيصية 
بمزاولتها. مرخص له  وغير  غير مؤهل لها  عالجية  أو 

الطبية،  بالمعلومات  المرضى  جهل  استغالل  عــدم  الطبيب  على  يجب   -
إلى  تستند  ال  عالجية  أو  تشخيصية  بــإجــراءات  القيام  إمكانه  بــادعــاء  وتضليلهم 

األمراض)(٣). دليل علمي، وأال يعرض ضمانات بشفاء بعض 
علمه  بحدود  يلتزم  أن  الطبيب  (فعلى  هربيد:  أبــو  عاطف  األســتــاذ  ويقول 

أخالقيات الطبيب المسلم (ص: ٣٥).  (١)
الفصل ١٣ من المجلة (ص: ٦).  (٢)

أخالقيات مهنة الطب، دليل إرشادي للممارسين الصحيين (ص: ٢٢).  (٣)

gŞ÷]<Ìfl„⁄<ª<Í¬Üé÷]<‹È◊√j÷]<Üm_



٨٧
التخصص؛  أهل  إلى  تخصصه  نطاق  عن  تخرج  التي  الصعبة  المشكالت  ل  فيُحوّ

المخلص)(١). الطبيب  يرجوها  التي  الغاية  وهي  المريض،  فائدة  ذلك  في  ألن 
ولضمان عدم تجاوز التخصصات فإن مجرد ادعاء تخصص ما غير معترف 
التونسية:  الطبيب)  واجــبــات  (مجلة  في  جــاء  فقد  محظوراً،  يكون  الــدولــة  في  به 
(ال يسمح للطبيب أن ينصّ بأوراق وصفاته أو بالدليل إال على البيانات التالية:
واللقب  االســم  الــمــرضــى:  مــع  عالقته  تسهيل  شأنها  مــن  الــتــي  البيانات   (١

العيادة. وأوقات  الهاتف  ورقم  والعنوان 
األطباء. لعمادة  الوطني  المجلس  طرف  من  بها  المعترف له  الصفة   (٢

٣) الــشــهــادات والــوظــائــف الــجــامــعــيــة واالســتــشــفــائــيــة الــتــي يــجــب أن تحدد 
المعنيين. المستشفى  أو  الكلية 

يــجــب أن تــكــون هـــذه الـــشـــهـــادات والـــوظـــائـــف مــتــزامــنــة مـــع هـــذه الــبــيــانــات، 
كلمة:  قبلها  تـــدرج  أن  يــجــب  فــإنــه  لــهــا  الــســابــقــة  والــوظــائــف  لــلــشــهــادات  وبــالــنــســبــة 

ا)(٢). (سابقً
VÌÈvë<l]]Üqc<‡⁄<‰⁄à◊Ë<^⁄Ê<òËÜ€÷]<Ÿ^u<ƒŒ]Ê<·^Èe<Í<—Çí÷]<IN

الفحوصات  إجـــراء  طــلــب  فــي  الــصــدق  أيــضــاً،  المهنة  هــذه  فــي  الــصــدق  مــن 
األطباء  بعض  يطلب  فقد  الالزم؛  عن  نقص  أو  المطلوب  على  زيادة  دون  الطبية 
وقد  غيرها.  أو  مالية  منفعة  نفسه  على  ليردّ  الفحوص  إجراء  في  زيادة  الخاصين 
ــر بــعــض األطـــبـــاء، كــمــا إذا كـــان مــوظــفــاً، يــقــصــر ويــنــقــص مــن الــقــدر الــواجــب  ــقــصّ يُ
والكسل  للراحة  إيثاراً  المريض،  ذلك  حالة  لمثل  الفحوص  من  إجراؤه  والالزم 

الجاد. العمل  على 
جــــاء فـــي (أخـــالقـــيـــات مــهــنــة الـــطـــب) ضــمــن أخـــالقـــيـــات الــطــبــيــب: (إجـــــراء 

فقه الطب وأخالقيات الطبيب (ص: ٤٦). الفصل ٢٣ من المجلة (ص: ٨).(١)   (٢)



٨٨
الـــفـــحـــوص الــطــبــيــة الــــالزمــــة لــلــمــريــض دون إضــــافــــة فـــحـــوص ال تــتــطــلــبــهــا حــالــة 

المريض)(١).
ا: (تحري الصدق في إخبار المريض أو من ينوب عنه بالحالة  وجاء فيها أيضً
والــعــالجــيــة،  التشخيصية  اإلجــــراءات  وفــائــدة  ومــضــاعــفــاتــهــا،  وأســبــابــهــا  الــمــرضــيــة 

واضح)(٢). بأسلوب  للعالج  أو  للتشخيص  المناسبة  بالبدائل  وتعريفهم 
وكذلك: (ال يجوز إخضاع المريض لفحوصات أو إجراءات طبية بغرض 

زيادة أجرة دون مبرر طبي واضح)(٣).
ويقول الدكتور سعد الشثري: (ومن األخالق المشينة كذب الطبيب على 

الطبية...)(٤). اإلجراءات  أو  الفحوصات  بعض  إجراء  بأهمية  المريض 
الخلق  من  أنه  هنا  اإلشــارة  من  بدّ  (وال  هربيد:  أبو  عاطف  األستاذ  ويقول 

الفحوصات)(٥). بعض  إجراء  بأهمية  المريض  على  الطبيب  يكذب  أن  المشين 
: (إجــــراء الــفــحــوص الــطــبــيــة الــالزمــة دون إضــافــة فــحــوص ال  ويــقــول أيــضــاً

المرضية)(٦). حالته  تتطلبها 
Vt¯√÷]<≈]Áfi_<‡⁄<òËÜ€÷]<‰q^jvË<^⁄<·^Èe<Í<—Çí÷]<IO

وبعد الصدق في الفحص الالزم دون تقصير أو زيادة، تأتي قضية الصدق 
. في بيان أنواع العالج الالزم للمريض، ودون زيادة أو نقصان أيضاً

في  الطبيب: (االقتصار  أخالقيات  ضمن  الطب)  مهنة  في (أخالقيات  جاء 
أخالقيات مهنة الطب، دليل إرشادي للممارسين الصحيين (ص: ٨).  (١)
أخالقيات مهنة الطب، دليل إرشادي للممارسين الصحيين (ص: ٨).  (٢)

أخالقيات مهنة الطب، دليل إرشادي للممارسين الصحيين (ص: ٢١).  (٣)
أخالقيات الطبيب المسلم (ص: ٣٥).  (٤)

فقه الطب وأخالقيات الطبيب (ص: ٤٤).  (٥)

فقه الطب وأخالقيات الطبيب (ص: ٤٩).  (٦)
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٨٩
المريض)(١). حالة  تتطلبه  ما  على  الجراحية  العمليات  إجراء  أو  الدواء  وصف 

على  الطبيب  كذب  المشينة  األخالق  الشثري: (ومن  سعد  الدكتور  ويقول 
المريض بأهمية إجراء بعض الفحوصات أو اإلجراءات الطبية أو استخدام بعض 
األدوية التي ال يحتاج إليها، كما يفعله بعض األطباء الخاصين من أجل الحصول 
م، وفــيــه إلــحــاق للضرر  عــلــى الــمــقــابــل الــمــالــي لــهــذه الــخــدمــات، وهـــذا كــذب مــحــرّ
قد  أدويــة  يتناول  جعله  أو  يحتاجها  ال  التي  لألشعة  تعريضه  خالل  من  بالمريض 
.(٢)( تُؤثر عليه، زيادة على ما في ذلك من أكل المال بالباطل فيكون سحتاً محرماً

في  الوقوع  عن  احتياطاً  التونسية  الطبيب)  واجبات  (مجلة  في  جاء  لذلك 
هذا: مثل 

يلي: بما  القيام  (يحجر 
أوالً:...

: كــل اقــتــســام لــألتــعــاب بــيــن األطــبــاء وخــاصــة كــل مــا يتعلق بــإحــالــة أو  ثــالــثــاً
خفية. بصورة  بينهم  فيما  األتعاب  بقسمة  أو  بقبول 

: كلّ سمسرة ألي شخص كان. رابعاً
: قبول سمسرة ألي عمل طبي وخاصة مقابل فحوص أو وصف أو  خامساً

أدوية وآالت أو إرسال إلى مركز نقاهة أو إلى مؤسسة صحية خاصة)(٣).
: (يحجر كلّ تواطئ بين طبيب وصيدلي أو مساعد طبي أو أي  وفيها أيضاً

آخر)(٤). شخص 
و في (أخالقيات مهنة الطب):

أخالقيات مهنة الطب، دليل إرشادي للممارسين الصحيين (ص: ٨). ومثله في: فقه الطب وأخالقيات   (١)
الطبيب (ص: ٤٩).

أخالقيات الطبيب المسلم (ص: ٣٥). الفصل ١٧ من المجلة (ص: ٧).(٢)   (٣)
الفصل ١٩ من المجلة (ص: ٧).  (٤)



٩٠
مرضاه  الطبيب  إحالة  عند  غيرها  أو  مالية  عموالت  إعطاء  أو  أخذ  يحظر   )
إلى جهة أخر، أو إحالة مرضى من جهة أخر إليه، أو وصف األدوية وغيرها. 
التصريح  فعليه  مــرضــاه  إليها  يحيل  الــتــي  بالجهة  مالية  عــالقــة  للطبيب  كــان  وإذا 

لذويه)(١). أو  للمريض  بذلك 
VgÈfŞ÷]<^„œvjäË<Íj÷]<h^√i˘]<ÌÀ◊”i<Í<—Çí÷]<IP

وبما أن مهنة الطب بشكل خاص ال يجوز أن تتحول إلى تجارة مادية، فإن 
وأن  المرضى،  من  يأخذه  الذي  المادي  األجر  في  صادقاً  يكون  أن  الطبيب  على 
المرض  من  المريض  وخــوف  ضعف  بذلك  مستغالً  فاحشة،  مبالغة  فيه  يبالغ  ال 

الذي ألم به.
ــه: (يــتــعــيــن على  وقـــد جـــاء فــي (مــجــلــة واجـــبـــات الــطــبــيــب الــتــونــســيــة) مــا نــصّ

ذلك: في  مراعياً  واعتدال  وبحذق  بنفسه  أتعابه  قائمة  تحرير  دوماً  الطبيب 
- الــتــعــريــفــات واألتـــعـــاب مــثــلــمــا تــقــتــضــيــهــا األحـــكـــام الــتــشــريــعــيــة والــتــرتــيــبــيــة 
من  المسترجعة  الطبية  المصاريف  لضبط  قاعدة  تعتبر  والتي  العمل،  بها  الجاري 

االجتماعي. الضمان  هيئات  قبل 
- مقدار األتعاب مثلما يتمّ ضبطه ومراجعته بصفة دورية من قبل المجلس 
حالة  منها  الخاصة  الظروف  وكذلك  المهنية،  والهيئات  األطباء  لعمادة  الوطني 

وصعوبته. العمل  وتشعب  المريض 
أتعابه)(٢). قائمة  شأن  في  لمريضه  بيانات  رفض  البتة  للطبيب  يحقّ  وال 

الطب): مهنة  في (أخالقيات  وجاء 
(- يجوز للطبيب – لقاء فحص المريض وعالجه أخذ أجر عادل، وهو أجرة 

أخالقيات مهنة الطب، دليل إرشادي للممارسين الصحيين (ص: ٢١).  (١)
الفصل ٤٢ من المجلة (ص: ١٢).  (٢)
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المثل حسب المقرر من الجهة المسؤولة، فإن لم يكن فحسب العرف الجاري.

- ال تــجــوز الــمــبــالــغــة فـــي تــقــاضــي األجـــــرة، واســتــغــالل حــالــة الــمــريــض في 
معنوية)(١). أو  مادية  منفعة  حصول 

ويـــقـــول األســـتـــاذ عـــاطـــف أبــــو هـــربـــيـــد: (فــالــطــبــيــب يــجــب أن يـــكـــون مــنــصــفــاً 
إليه  يسلمون  األحــيــان  مــن  كثير  فــي  ألنــهــم  وذلــك  معاملتهم،  فــي  عـــادالً  لــمــرضــاه 
الطبيب  يستغل  أن  يجوز  فال  وخدمته؛  نصحه  إلــى  ولحاجتهم  بــه،  ثقة  أمــورهــم، 
هــذه الثقة وهــذه الــحــاجــة فيغمط الــمــريــض حــقــه، ســواء كــان ذلــك الــحــق فــي نوع 
أو  المريض  تثقل  التي  المادية  التكلفة  فــي  أو  للمريض  المناسبة  الطبية  الرعاية 

وليه أو جهة عمله)(٢).
VÌÈfŞ÷]<l]Å^„é÷]<ÂÖ]Çëc<Í<—Çí÷]<IQ

مرضية  شــهــادة  يعطي  فــال  المهمة،  الــصــدق  جــوانــب  مــن  آخــر  جــانــب  وهـــذا 
الناس. الدراسة كما يفعله بعض  أو  تساعده على ترك العمل 

من  خــالٍ  أو  سليم  أنــه  لشخص  صحية  شــهــادة  يعطي  ال  بــأن  أيــضــاً  وعكسه 
زواج  على  مقبل  وهو  ما  وراثياً  مرضاً  يحمل  كمن  كذلك،  ليس  وهو  ما،  ضعف 
فيأخذ شهادة صحية من طبيب بأنه خالٍ من األمراض الوراثية، أو طالب رخصة 

ذلك. ونحو   ، ضعفٌ عنده  يكون  الحقيقة  وفي  النظر،  سليم  بأنه  يُعطى  القيادة 
وأميناً  صادقاً  يكون  أن  للطبيب  (ينبغي  الطب):  مهنة  (أخالقيات  في  جاء 
عــنــد إصـــدار أيّ شــهــادات أو وثــائــق، كــشــهــادات إثــبــات الــحــضــور، أو اإلجـــازات 
المرضية أو غيرها. فالطبيب ال تأخذه نوازع القربى أو المودة أو الرغبة والرهبة 
تغيب  أن  المثال  سبيل  على  يــدرك  فهو  للحقيقة،  مغاير  طبي  بتقرير  يدلي  أن  في 

أخالقيات مهنة الطب، دليل إرشادي للممارسين الصحيين (ص: ٢١).  (١)
فقه الطب وأخالقيات الطبيب (ص: ٤٦).  (٢)



٩٢
المجتمع)(١). لمصالح  تعطيل  فيه  حقّ  وجه  بغير  وظيفته  عن  الموظف 

- هذه بعض الجوانب التي تبيّن أهمية الصدق في مهنة الطب، وإال فحصر 
الصعوبة  مــن  والمجتمع  الــمــرضــى  فــي  وأثــرهــا  الــطــب  مهنة  فــي  الــصــدق  جــوانــب 
الجوانب  هــذه  بعض  انــتــشــرت  وقــد  حــصــرهــا،  مــكــان  هنا  ولــيــس  لكثرتها،  بمكان 
عي أن  في بعض األطباء ضعاف النفوس (فتارة تجد الطبيب من هذا الصنف يدّ
بحجة  فوراً  الجراحة  إجراء  وجوب  على  ويصرّ  جراحي،  بداء  مصاب  المريض 

بالخطر. مهددة  المريض  حياة  أن 
النتائج  بتزوير  يقومون  الذين  بمساعديه  الكاذبة  دعواه  إثبات  في  ويستعين 

الطبية. والمناظير  باألشعة  والتصوير  التحاليل،  خالل  من  إليها  توصلوا  التي 
وقــد يــقــوم بعض هــؤالء األطــبــاء بــوعــد الــمــريــض حتى إذا جــاءه فــي الــزمــان 
م غــيــره لــمــكــان الــكــســب الـــمـــادي أو الــمــعــنــوي  الــمــحــدد اعــتــذر عــن مـــوعـــده، وقــــدّ

له)(٢). السابق  المريض  ذلك  على  المتأخر  المريض  هذا  بتقديم  المتعلق 
وبــهــذا تــتــضــح أهــمــيــة الــتــعــلــيــم الــشــرعــي الــقــائــم عــلــى الـــصـــدق، الـــذي إذا ما 
تحقق في هذه المهنة عاد ذلك بالنفع الظاهر والخير الكبير، وإذا ما فقد أو أُخلّ 
به جراء عدم التربية على هذه الخلّة والصفة الحميدة، فانظر إلى مد ما قد يقع 
الواقعية  واألمــثــلــة  للخطر،  وتعريض  واســتــغــالل  وضــيــم  معاناة  مــن  المرضى  فيه 
على مثل هذه األمور ال تخفى على الكثيرين فقد رأينا وسمعنا األشياء الكثيرة. 

العافية. تعالى  نسأل اهللا 

      

أخالقيات مهنة الطب، دليل إرشادي للممارسين الصحيين (ص: ١٤).  (١)
أحكام الجراحة الطبية للدكتور محمد الشنقيطي (ص: ٤٣١ ٤٣٢) باختصار.  (٢)
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s€br€a @szj‡€a
kİ€a@Ú‰Ëfl@Ôœ@bÁäqcÎ@Ô«äí€a@·Ó‹»n€a @Ôœ@HÚ„bfl˛aI

األمانة في التعليم الشرعي هي شارته المرموقة وخلّته المشوقة، ولها عند 
اآلتي: من  ذلك  يتضح  موقعها،  ويجلّ  خطرها  يعظم  مكانة  المتعلم 
V‡Èfl⁄ˆ€÷]<l^Àë<‡⁄<^„◊√qÊ<Ìfi^⁄˘]<]Å`e<Í¬Üé÷]<‹È◊√j÷]<Í<Ü⁄˘]<IM

تمرّ في التعليم الشرعي آيات عديدة تأمر بأداء األمانة، من ذلك قوله تعالى:
  0   /   .   -   ,    +*   )    (   '   &   %   $   #   "  ﴿
  ?    >   =   <   ;:   9   8   76   5    4   3   2   1

@E  D  C  B  A﴾ [البقرة: ٢٨٣].
ــهملسو هيلع هللا ىلص: « أدِّ األمــانــة إلــى من  وحــديــث أبــي هــريــرةگ قـــال: قــال رســـول الــلّ

ائتمنك، وال تخن من خانك »(١).
  !﴿ تعالى:  قوله  في  األمــانــة  على  المحافظة  منها  بصفات  اإليــمــان  لق  وعُ
  P    O   N﴿ :إلى قوله ﴾)   (   '   &   %   $   #   "

R  Q﴾ [المؤمنون: ١ - ٨].
VDÌfi^È~÷]E<^‚Çï<‡⁄<gÈ‚Üj÷]<IN

وتمرّ على المتعلم في العلوم الشرعية أدلة تنهى عن الخيانة، منها قوله تعالى:
 ﴾  ?   >   =   <   ;   :   9   8    7   6   5﴿

.[٢٧ [األنفال: 
  z   y   x   w   vu   t    s   r   q   p    o   n   m﴿ وقــولــه: 

﴾ [األنفال: ٥٨].  {

رواه أبو داود في سننه (٣٥٣٥) في كتاب أبواب اإلجارة، (باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده).  (١)



٩٤
بل زيادة في التنفير من الخيانة يمرّ على المتعلم في العلوم الشرعية ما هو 
ن من خانه، وذلك في حديث أبي هريرة السابق. ، أال يَخُ أعظم على النفس وأشقّ
ربما كان ذلك ألن الخيانة من صفات المنافقين، كما جاء في حديث أبي
وعد  وإذا  كــذب،  حــدث  إذا  ثــالث:  المنافق  آيــة  قــال: «  النبيملسو هيلع هللا ىلص  أن  هــريــرةگ 

أخلف، وإذا اؤتمن خان »(١).
V›¯ä÷]Ê<Ï¯í÷]<‹„È◊¬<ÿâÜ÷]<l^Àë<áÜe_<‡⁄<^„fiÁ“<IO

سيدنا  وســيــرة  الــرســل عــمــومــاً  ســيــرة  فــي  الــشــرعــي  الــعــلــم  طــالــب  يتعلم  كــمــا 
مــحــمــدملسو هيلع هللا ىلص خــصــوصــاً أهــمــيــة هـــذا الــخــلــق الــعــظــيــم، ذلـــك أن (األمـــانـــة مـــن أبـــرز 
عراء  الشّ ســورة  فــي  وشعيب  ولــوط  وصــالــح  وهــود  فنوح  ســلپ؛  الــرّ أخــالق 

.﴾Ò   Ñ    Ð    Ï﴿ :يخبرنا اللّهڬ أنّ كلّ رسول من هؤالء قد قال لقومه
بينهم  مشهوراً  وبعدها  سالة  الرّ قبل  قومه  في  كان  قد  محمّدملسو هيلع هللا ىلص  ورسولنا 
وكّل  هاجرملسو هيلع هللا ىلص  ا  ولمّ عنده.  ودائعهم  لحفظ  يختارونه  النّاس  وكان  األمين.  بأنّه 

الودائع إلى أصحابها)(٢). عليّ بن أبي طالب بردّ 
وعـــن عبد اهللا بن عــبــاسک قـــال: أخــبــرنــي أبـــو ســفــيــان أن هــرقــل قـــال لــه: 
والوفاء  والعفاف،  والــصــدق،  بالصالة،  أمركم  أنــه  فزعمتَ  يأمركم  مــاذا  سألتك 

بالعهد، وأداء األمانة. قال: وهذه صفة نبي »(٣).
V^„e<‘ä€j◊÷<⁄̂fÈ∆ÜiÊ<⁄̂ñËÜvi<^„e^‚ÉÊ<^„¬^Èñe<Ö^f}˝]<IP

على  للمحافظة  فــريــد  وتــرغــيــب  خــاص  حــضّ  الــشــرعــي  التعليم  فــي  يــمــرّ  بــل 
رواه البخاري في صحيحه (٣٣) في كتاب اإليمان، (باب عالمة المنافق)، ومسلم في صحيحه (٥٩) في   (١)

كتاب اإليمان، (باب بيان خصال المنافق).
نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم (٥٠٩/٣).  (٢)

رواه البخاري في صحيحه (٢٦٨١)، كما رو الحديث مسلم في صحيحه (١٧٧٣) نحوه، إال أنه بدون   (٣)
جملة أداء األمانة.
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لُق إلى آخر رمق، وذلك عن طريق اإلخبار بأنها ستضيع في آخر الزمان  هذا الخُ

وترفع وال تكاد توجد:
فــعــن أبـــي هـــريـــرةگ أن الــنــبــيملسو هيلع هللا ىلص قـــال لــمــن ســألــه مــتــى الــســاعــة؟: « فــإذا 
إلى  األمر  د  وسّ إذا  قال: «  إضاعتها؟  كيف  قــال:  اعة».  السّ فانتظر  األمانة  ضيّعت 

اعة »(١). السّ فانتظر  أهله  غير 
الــلّــهملسو هيلع هللا ىلص  رســـول  ثــنــا  حــدّ قـــال: «  عنهما  ــه  الــلّ رضـــي  الــيــمــان  حذيفة بن  وعـــن 
ثنا أنّ األمانة نزلت في جذر قلوب  حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر اآلخر: حدّ
ينام  قال:  رفعها.  عن  ثنا  وحدّ السنّة.  من  علموا  ثمّ  القرآن  من  علموا  ثمّ  جال،  الرّ
ينام  ثــمّ  ـــت(٢)،  كْ الـــوَ أثــر  مثل  أثــرهــا  فيظلّ  قلبه  مــن  األمــانــة  فتقبض  الــنّــومــة  جــل  الــرّ
رجلك  على  دحرجته  كجمر  المجل(٣)،  أثر  مثل  أثرها  فيها  فيبقى  فتقبض  النّومة 
فــنــفــط(٤) فــتــراه مــنــتــبــراً ولــيــس فــيــه شـــيء، ويــصــبــح الــنّــاس يــتــبــايــعــون، فــال يــكــاد أحــد 

... » الحديث(٥). يؤدّي األمانة، فيقال: إنّ في بني فالن رجالً أميناً
يحضّ  بإذن اهللا  وسيبقى  كان  الشرعي  التعليم  فإن  وغيرها  األسباب  لهذه 

العظيمة: الخلّة  هذه  على 
نــفــســه: (دوام  فـــي  الـــعـــالـــم  آداب  مـــن  األول  الـــنـــوع  فـــي  جــمــاعــة  ابــــن  يـــقـــول 
حركاته  جميع  فــي  خوفه  على  والمحافظة  والعالنية  السر  فــي  تعالى  مراقبة اهللا 
وســكــنــاتــه، وأقـــوالـــه وأفــعــالــه؛ فــإنــه أمــيــن عــلــى مـــا أودع مــن الــعــلــوم ومـــا مــنــح من 

والفهوم)(٦). الحواس 
رواه البخاري في صحيحه (٥٩). كْت: سواد في اللون. فتح الباري (٤٣/١٣).(١)  الوَ  (٢)

ل: أثر العمل في اليد. فتح الباري (٤٣/١٣). جْ المَ  (٣)
. وهو المنتبر. يُقال: انتبر الجرح وانتفط: إذا ورم وامتأل ماء. فتح الباري (٤٣/١٣). فنَفِط: صار منتفطاً  (٤)

في  ومسلم  الــنــاس)،  من  حثالة  في  بقي  إذا  الفتن، (بــاب  كتاب  في  صحيحه (٧٠٨٦)  في  البخاري  رواه   (٥)
صحيحه (١٤٣) في كتاب اإليمان، (باب رفع األمانة واإليمان من بعض القلوب، وعرض الفتن على 

القلوب).
تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم (ص: ٨٥).  (٦)



٩٦
وفـــي اآلداب الــشــرعــيــة البـــن مــفــلــح: (وقــــال ســعــيــد(١): كــل الــخــصــال يطبع 
فالن؟  عبد بني  ألست  الحكيم:  للقمان  قيل  والكذب.  الخيانة  إال  المؤمن  عليها 
وأداء  الحديث،  وصــدق  تقو اهللاڬ،  قــال:   أر ما  بك  بلغ  فما  قيل  بلى  قــال: 

األمانة، وترك ما ال يعنيني)(٢).
قلبه  يطهر  نــفــســه: (أن  فــي  المتعلم  آداب  فــي  قــولــه  جــمــاعــة  ابــن  عــن  وســبــق 
العلم  يصح  ال  فكذلك  وخلق...  عقيدة  وسوء  وحسد  وغلّ  ودنس  غش  كل  من 
الذي هو عبادة القلب إال بطهارته عن خبيث الصفات وحدث مساوئ األخالق 

ورديئها)(٣).
وال شك أن الخيانة من تلك الصفات الخبيثة.
واسعة: ومعانيها  جامعة،  صفة  اإلمانة  وإن  هذا 

الصحيح  على  الدين  وظائف  جميع  تعمّ  (واألمانة  القرطبي:  اإلمام  يقول 
من األقوال، وهو قول الجمهور)(٤).

بعد  تــوفــي  الــكــبــار،  الفقهاء  األثــبــات  العلماء  أحــد  الــمــخــزومــي،  الــقــرشــي  حــزن  المسيب بن  سعيد بن  هــو   (١)
(ص:  التهذيب  وتقريب   ،(٨٨  ٨٤/٤) التهذيب  تهذيب  في  ترجمته  انظر  الثمانين.  ناهز  وقــد  التسعين 

.(٣٨٨
اآلداب الشرعية (٦٩/١).  (٢)

في الكالم على التنفير من الكذب والتحذير منه في التعليم الشرعي.  (٣)
الجامع ألحكام القرآن (١٦٢/١٤). ثم يقول القرطبي ١٦٣/١٤: (فاألمانة هي الفرائض التي ائتمن اهللا   (٤)
األمــوال  أمــانــات  فــي  هــي  مسعود:  ابــن  فقال  أقـــوال:  على  بعضها  تفاصيل  فــي  اختلف  وقــد  الــعــبــاد.  عليها 
كالودائع وغيرها. وروي عنه أنها في كل الفرائض، وأشدها أمانة المال. وقال أبي بن كعب: من األمانة 
أن ائتمنت المرأة على فرجها. وقال أبو الدرداء: غسل الجنابة أمانة، وإن اهللا تعالى لم يأمن ابن آدم على 
شيء من دينه غيرها. وفي حديث مرفوع (األمانة الصالة) إن شئت قلت قد صليت وإن شئت قلت: لم 
من  تعالى  خلق اهللا  ما  أول  الــعــاص:  عمرو بن  عبد اهللا بن  وقــال  الجنابة.  وغسل  الصيام  وكذلك  أصــل. 
أمانة،  فالفرج  حفظتك  حفظتها  فــإن  بحق،  إال  تلبسها  فــال  استودعتكها،  أمــانــة  هــذه  وقــال  فرجه  اإلنــســان 
ال  لمن  إيمان  وال  أمانة،  والرجل  أمانة،  واليد  أمانة،  والبطن  أمانة،  واللسان  أمانة،  والعين  أمانة،  واألذن 

أمانة له. وقال السدي: هي ائتمان آدم ابنه قابيل على ولده وأهله، وخيانته إياه في قتل أخيه).

gŞ÷]<Ìfl„⁄<ª<Í¬Üé÷]<‹È◊√j÷]<Üm_



٩٧
أمور: على  األمانة  تشمل  يجدها  األمانة  تعريفات  في  والناظر 

. ا ليس له به حقّ ة األمين عمّ ل: عفّ (األوّ
الثاني: تأدية األمين ما يجب عليه من حقّ لغيره.

الثالث: اهتمام األمين بحفظ ما استؤمن عليه، وعدم التّفريط بها والتهاون 
بشأنها)(١).

وبعد هذا البيان والتوضيح لعناية التعليم الشرعي باألمانة وحرصه عليها، 
ومد سعة هذه الخلّة واستيعابها، يمكن اآلن أن نشرع في بيان خطر هذه الصفة 
جوانب  أن  ذلــك  المرضى،  وعلى  األطــبــاء  على  العظيم  وأثــرهــا  الطب،  مهنة  في 

منها: متنوعة،  متعددة  الطب  مهنة  في  األمانة 
Vÿ€√÷]<·^œic<IM

والصحية: (التزام  الطبية  لألخالقيات  العالمي  اإلسالمي  الميثاق  في  جاء 
الــضــروري  الــوقــت  وتخصيص  والتشخيص  الطبي  الفحص  فــي  واإلتــقــان  ــة  الــدقَّ

لذلك)(٢).
نفسه: (أن  نحو  الطبيب  واجبات  ذكر  ضمن  الطب)  مهنة  وفي (أخالقيات 
أمر  وذلك  العمل؛  وإتقان  المعرفة  وطلب  التعلم  في  االجتهاد  على  نفسه  يحمل 

ثقيل على النفس إال على من وفّقه اهللا تعالى)(٣).
VòËÜ€÷]<ìÈ~éje<ÌË^fl√÷]<IN

يعتني  أن  الطبيب  على  التونسية: (يتعين  الطبيب)  واجبات  في (مجلة  جاء 
غاية االعتناء بتشخيص المرض، وعند االقتضاء االستعانة بقدر االستطاعة بأنير 

نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم (ج ٣ / ص ٥٠٩).  (١)
ضمن المادة رقم (١٦).  (٢)

أخالقيات مهنة الطب، دليل إرشادي للممارسين الصحيين (ص: ١٧).  (٣)



٩٨
الالزمة)(١). العلمية  الطرق  وأنجع  النصائح 

ومـــــن الـــعـــنـــايـــة بــتــشــخــيــص الــــمــــريــــض: عـــــدم تـــأخـــر الـــطـــبـــيـــب عــــن الـــحـــضـــور 
األمانة:  عدم  لصور  ذكره  ضمن  الشثري  سعد  الدكتور  يقول  الحالة،  لتشخيص 
عند  الطوارئ  أو  للمستشفى  الحضور  عن  الطبيب  تأخر   : أيضاً ذلك  صور  (ومن 

استدعائه)(٢).
V‰fl⁄<hÁ◊Ş€÷]<‰qÁ÷]<‰È<–œvjË<˜<t¯¬<Ó◊¬<› ŽÇœ ŁË<˜<·_<IO

جـــاء فــي (مــجــلــة واجــبــات الــطــبــيــب) الــتــونــســيــة: (يــتــعــيــن عــلــى الــطــبــيــب عــدم 
في  عــدا  مــا  الطبية  وبــاألعــمــال  الــعــالج  بــجــودة  تــخــلّ  قــد  ظــروف  فــي  مهنته  مباشرة 

المرضى)(٣). مصلحة  تبررها  التي  الضرورة  حاالت 
يقول الدكتور محمد الشنقيطي ضمن شروط جواز الجراحة الطبية: (وأما 
اشتراط القدرة على التطبيق وأداء الجراحة على الوجه المطلوب، فهو أمر مهم 

جداً، ال يحكم بتحقق األهلية إال بعد وجوده)(٤).
ويــقــول الــدكــتــور مــحــمــد الــشــنــقــيــطــي ضــمــن شــــروط جــــواز الــجــراحــة الــطــبــيــة: 
وبناء  نجاحها،  الجراح  الطبيب  ظن  على  يغلب  أن  الجراحة  فعل  لجواز  (يشترط 
فعلها،  له  يجوز  ال  فإنه  بسببها  المريض  هــالك  ظنه  على  غلب  إذا  فإنه  ذلــك  على 
وإقدام الطبيب على فعل الجراحة التي يقطع بهالك المريض بسببها أو يغلب على 

ظنه ذلك، يعتبر ضرباً من الفساد في األرض الذي حرمه اهللاچ ونهى عنه)(٥).
Vt¯√÷]<ÌœËÜŞe<‰€◊¬<Ÿ^u<Í<òËÜ€÷]<t¯¬<‡⁄<ƒflj€Ë<˜<·_<IP

الطبيب  امتناع  األمــانــة  استشعار  عــدم  (ومــن  الشثري:  سعد  الدكتور  يقول 
مات  عدّ من المحرّ عن العالج، ومن هنا يُعلم أن عدم اهتمام الطبيب بالمريض يُ

الفصل ٣٢ من المجلة (ص: ١٠). أخالقيات الطبيب المسلم (ص: ١١).(١)   (٢)
الفصل ٤ من المجلة (ص: ٥). أحكام الجراحة الطبية (ص: ١٠٨).(٣)   (٤)

أحكام الجراحة الطبية (ص: ١١٠ ١١١) باختصار.  (٥)

gŞ÷]<Ìfl„⁄<ª<Í¬Üé÷]<‹È◊√j÷]<Üm_



٩٩
نفسه  عــلــى  الــطــبــيــب  أخـــذه  الـــذي  الــعــهــد  ولــمــعــارضــتــه  األمــانــة،  لــواجــب  لمخالفته 

المرضى)(١). بمعالجة 
وجــــاء فـــي (مــجــلــة واجـــبـــات الــطــبــيــب) الــتــونــســيــة: (يــتــعــيــن عــلــى كـــلّ طبيب 
بتقديم  اإلسراع  اختصاصه  أو  وظيفته  كانت  ومهما  القاهرة،  القوة  حالة  باستثناء 
اإلسعافات المتأكدة جداً لمريض في حالة خطر محدق، وذلك إذا تعذر تقديم 

أخر له)(٢). طبية  خدمات 
VòËÜ€÷]<t¯¬<Í<Ÿ^€‚˝]<›Ç¬<ÿe<IQ

قد ال يمتنع الطبيب من عالج المريض، ولكنه إذا عمل على عالجه فإنك قد 
تجد الطبيب يهمل في هذا العالج، فتجده يهمل المريض أو يتأخر في موعده دون 

عذر أو تراه ال يبذل وسعه وطاقته في العالج، واألمانة تقتضي أن ال يكون ذلك:
يهمل  أن  للطبيب  يمكن  (ال  التونسية:  الطبيب)  واجــبــات  (مجلة  في  جــاء 
مــرضــاه فــي صـــورة خــطــر عــمــومــي إال بـــإذن صــريــح مــن الــســلــطــة الــتــي لــهــا الــصــفــة 

الشأن)(٣). هذا  في  القانونية 
يقول الدكتور سعد الشثري: (ومن صور عدم استشعار األمانة والمسؤولية 
السريع  التدخل  حالته  تستدعي  الذي  المريض  معالجة  عن  الطبيب  تأخر  الطبية: 

والفوري)(٤).
م لــه حـــاالً، بــمــا في  ــقــدّ جــاء فــي (مــجــلــة واجــبــات الــطــبــيــب) الــتــونــســيــة: (أن يُ
ذوي  من  غيره  بإعانة  أو  بنفسه  ســواء  المطلوبة  العالجات  جميع  آنــذاك،  وسعه 

الكفاءة)(٥).
أخالقيات الطبيب المسلم (ص: ١١). وانظر: فقه الطب وأخالقيات الطبيب لألستاذ عاطف أبو هربيد   (١)

(ص: ٤٤).
الفصل ٥ من المجلة (ص: ٥). الفصل ٦ من المجلة (ص: ٥).(٢)   (٣)

أخالقيات الطبيب المسلم (ص: ١١). الفصل ٣١ من المجلة (ص: ١٠).(٤)   (٥)



١٠٠
V⁄̂ñË_<òËÜ€÷]<Ì√e^j⁄<Í<Ÿ^€‚˝]<›Ç¬<ÓjuÊ<IR

المريض  حالة  تكون  أن  ذلك(١)  صور  الشثري: (ومن  سعد  الدكتور  يقول 
تقتضي تكرار تردد الطبيب على المريض فال يفعل ذلك وال يتابع التغيرات التي 

للمريض)(٢). تحدث 
باالتكال  مسؤولياته  بعض  عــن  الطبيب  تخلّي  ذلــك  صــور  (ومــن  ويــقــول: 
أثناء  الــالزمــة  للعناية  المريض  تلقي  من  الطبيب  تأكد  وعــدم  يــده  تحت  من  على 

الطبيب)(٣). غياب 
: (ومــــن صــــور عــــدم أمـــانـــة الــطــبــيــب: عــــدم الــجــديــة فـــي رصــد  ويـــؤكـــد قـــائـــالً
التكاسل  ذلك  ومن  يومي،  بشكل  واضح  بخط  المريض   لد التغير  مستجدات 

الليلية)(٤). االستدعاءات  عند  المتكامل  الفحص  أداء  في 
ويـــقـــول األســـتـــاذ عـــاطـــف أبــــو هـــربـــيـــد: (فــالــطــبــيــب يــجــب أن يـــكـــون مــنــصــفــاً 
إليه  يسلمون  األحــيــان  مــن  كثير  فــي  ألنــهــم  وذلــك  معاملتهم،  فــي  عـــادالً  لــمــرضــاه 
الطبيب  يستغل  أن  يجوز  فال  وخدمته؛  نصحه  إلــى  ولحاجتهم  بــه،  ثقة  أمــورهــم، 
هــذه الثقة وهــذه الــحــاجــة فيغمط الــمــريــض حــقــه، ســواء كــان ذلــك الــحــق فــي نوع 
أو  المريض  تثقل  التي  المادية  التكلفة  في  أو  للمريض  المناسبة  الطبية  الرعاية 

أو جهة عمله)(٥). وليه 
VÓïÜ€÷]<‡Èe<ÌŒÜÀj÷]<›Ç¬<IS

- جاء في الميثاق اإلسالمي العالمي لألخالقيات الطبية والصحية: (على 
ق  الطبيب أن يحرص على المساواة في المعاملة بين جميع المرضى، وأن ال يفرِّ
بسبب  أو  االجتماعية،  أو  األدبية  مراكزهم  بَايُن  تَ بسبب  الطبية  الرعاية  في  بينهم 

أي: صور عدم اإلمانة. أخالقيات الطبيب المسلم (ص: ١١).(١)   (٢)
أخالقيات الطبيب المسلم (ص: ١٢). أخالقيات الطبيب المسلم (ص: ١٢).(٣)   (٤)

فقه الطب وأخالقيات الطبيب (ص: ٤٦).  (٥)

gŞ÷]<Ìfl„⁄<ª<Í¬Üé÷]<‹È◊√j÷]<Üm_



١٠١
أو  جنسهم  أو  العرقي  أو  الديني  انتمائهم  بسبب  أو  تجاههم،  الشخصية  مشاعره 

لونهم)(١). أو  جنسيَّتهم 
- وجاء في (مجلة واجبات الطبيب) التونسية: (يتعين على الطبيب معالجة 

ميز)(٢). أي  وبدون  الضمير  بنفس  المرضى  جميع 
المالية  المريض  حالة  كانت  (ومهما  هربيد:  أبــو  عاطف  األســتــاذ  ويقول   -
المريض   لشكو االستماع  يحسن  أن  الطبيب  فعلى  االجتماعية،  أو  الصحية  أو 
 ... شخصياً به  تتعلق  التي  األمور  في  خاصة  نظره،  وجهة  واحترام  معاناته،  وفهم 
وأن يساوي في المعاملة بين جميع المرضى وعدم التفريق بينهم في الرعاية الطبية 

بسبب تباين مراكزهم األدبية أو االجتماعية أو شعوره الشخصي نحوهم)(٣).
VÓïÜ€◊÷<ÌvÈífl÷]<IT

يـــقـــول الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــشــنــقــيــطــي: (تــعــتــبــر الــنــصــيــحــة لــلــمــرضــى مـــن أهــم 
الوجه  على  بها  والقيام  مراعاتها  ومساعديهم  األطباء  على  ينبغي  التي  الواجبات 
المطلوب، فيشيروا عليهم باختيار األصلح، واألخف ضرراً، سواء كان ذلك في 

الجراحة. مهمة  في  كان  أو  الطبي،  الفحص  مهنة 
وعلى األطباء ومساعديهم بذل النصح ولو كان في سبيل فوات المصلحة 
بوسائل  المريض  فحص  أن  علم  فــإذا  وأبقى،  خير  عند اهللا  فما  عليهم،  الدنيوية 
المرجوة  المصلحة  بها  تتحقق  غيره،  عند  موجودة  وهي  عنده،  توجد  ال   أخــر
األمــر،  بحقيقة  فيخبره  الــنــصــح  الــمــريــض  يمحض  أن  عليه  فــإن  فــحــصــه،  بــخــالف 

بخالفها. ووسائله  الضرر  مأمونة  الوسائل  تلك  كانت  لو  وهكذا 
وإذا علم الطبيب بالبديل الذي يمكن عالج المريض به وهو أخفّ ضرراً 
خشية  نــصــحــه  مــن  يمتنع  وال  بــذلــك،  الــمــريــض  ــخــبــر  يُ أن  عــلــيــه  فـــإن  الــجــراحــة  مــن 

المادة رقم (٣). الفصل ٣ من المجلة (ص: ٥).(١)   (٢)
فقه الطب وأخالقيات الطبيب (ص: ٤٨).  (٣)



١٠٢
الدنيوية. المصلحة  فوات 

السيئة  العواقب  ببيان  لمرضاهم  ينصحوا  أن  ومساعديهم  األطــبــاء  وعلى 
الــمــتــرتــبــة عــلــى بــعــض الــمــهــمــات الــتــي يــطــلــب مـــن الــمــرضــى فــعــلــهــا، حــتــى يــكــون 
ا يعتبر  المرضى على بينة من أمرهم فإن شاؤوا أقدموا وإن شاؤوا أحجموا، وممّ
مــن الــغــش ومــخــالــفــة الــنــصــح الــواجــب أن يــقــوم الــطــبــيــب بــخــداع الــمــريــض وذلــك 
بتهوين أمر الجراحة وتكاليفها بأسلوب يجذب المريض إلى فعلها مع اشتمالها 

الباهظة)(١). المالية  والتكاليف  المخاطر  من  كثير  على 
: ( وتارة تجد الطبيب من هذا الصنف يقوم بفحص المريض  ويقول أيضاً
الالزمة  بالجراحة  التدخل  يستلزم  جــراحــي  بــداء  مصاب  المريض  أن  لــه  ويتبين 
إلنقاذ ذلك المريض من آالم ذلك المرض وخطره الذي يهدد حياته، ومع ذلك 
المستقبل  فــي  مــوعــداً  ويعطيه  الــمــهــدئــة،  واألدويــــة  العقاقير  بــعــض  بــإعــطــائــه  يــقــوم 
إجــراء  تأخير  على  يترتب  ومــا  المرض  ذلــك  بخطورة  علمه  مع  زمــانــه،  يطول  قد 
. الجراحة الالزمة له من متاعب وأضرار جسدية ونفسية تؤذي المريض مستقبالً
عــذراً،  تعتبر  ال  ألمــور  الجراحة  بفعل  المبادرة  من  الحالة  هــذه  في  فيمتنع 
غيره  على  المريض  بإحالة  يقوم  أن  بإمكانه  كان  فإنه  عــذراً  تعتبر  أنها  فرض  ولو 
من األطباء اآلخرين، ولكنه امتنع من ذلك رجاء الكسب المادي المترتب على 

المريض)(٢). مصلحة  إلى  النظر  دون  الجراحة  تلك  بفعل  قيامه 
وجــــاء فـــي (أخـــالقـــيـــات مــهــنــة الـــطـــب) ضــمــن ذكـــر واجـــبـــات الــمــريــض نحو 
لديه  طبيب  إلى  أو  مرضه،  بنوع  مختص  طبيب  على  المريض  (إحالة  المرضى: 
وسائل أكثر فعالية إذا استدعت حالة المريض ذلك. وال يجوز للطبيب أن يتباطأ 

أحكام الجراحة الطبية (ص: ٤٣٩ ٤٤٠) باختصار.  (١)
أحكام الجراحة الطبية (ص: ٤٣١ ٤٣٢).  (٢)
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١٠٣
في اإلحالة متى ما كان ذلك في مصلحة المريض)(١).

وجــــاء فـــي (أخـــالقـــيـــات مــهــنــة الـــطـــب) ضــمــن ذكـــر واجـــبـــات الــمــريــض نحو 
وما  به،  سيقوم  عما  وافية  معلومات  للمريض  م  قدّ يُ أن  الطبيب  (على  المرضى: 

ومخاطر)(٢). مضاعفات  من  عليه  سيترتب  وما  فعله،  المريض  من  مطلوب  هو 
VÏÖ^rj“<gŞ÷]<åÖ^€Ë<˜<·_<IU

الطب  يــمــارس  ال  أن  (يجب  التونسية:  الطبيب)  واجــبــات  (مجلة  فــي  جــاء 
كتجارة، ويحجر على األطباء استعمال وسائل الدعاية واإلشهار المباشرة وغير 

المباشرة)(٣).
VÌÈví÷]<ÅÖ]Á€÷]<Ó◊¬<Ìø^v€÷]<IML

- جاء في الميثاق اإلسالمي العالمي لألخالقيات الطبية والصحية: (على 
ية،  الطبيب أن يحرص على المحافظة على الموارد الصحية، البشرية منها والمادِّ

المثلى)(٤). بالطريقة  استخدامها  وعلى 
مجتمعه:  نحو  الطبيب  واجبات  ذكر  ضمن  الطب)  مهنة  (أخالقيات  وفي 
بالطريقة  واستخدامها  الصحية  الموارد  على  المحافظة  في  مسؤوليته  يدرك  (أن 
االستشارات  إجراء  أو  األدوية  صرف  أو  الفحوص  إجراء  تجنب  وعليه  المثلى، 

المريض)(٥). لحالة  الضرورية  غير  العمليات  أو 
V‰fi^€j“Ê<òËÜ€÷]<Üâ<¿Àu<IMM

جــاء فــي الــمــيــثــاق اإلســالمــي الــعــالــمــي لــألخــالقــيــات الــطــبــيــة والــصــحــيــة: (ال 
كان  سواء  المهنة،  مزاولته  بسبب  علمه  إلى  وصل  سراً  يفشي  أن  للطبيب  يجوز 

أخالقيات مهنة الطب، دليل إرشادي للممارسين الصحيين (ص: ٨).  (١)

أخالقيات مهنة الطب، دليل إرشادي للممارسين الصحيين (ص: ٩).  (٢)
الفصل ١٦ من المجلة (ص: ٧). المادة رقم (٤٧).(٣)   (٤)

أخالقيات مهنة الطب، دليل إرشادي للممارسين الصحيين (ص: ١٣).  (٥)



١٠٤
المريض قد عهد إليه بهذا السر، أو كان الطبيب قد اطَّلع عليه بحكم عمله وذلك 

اآلتية...)(١). الحاالت  عدا  فيما 
جــــاء فـــي (مــجــلــة واجــــبــــات الــطــبــيــب) الــتــونــســيــة: (يــتــعــيــن عــلــى كــــلّ طــبــيــب 
ـــر الــمــهــنــي إال فـــي الـــحـــاالت االســتــثــنــائــيــة الــتــي يــنــصّ عليها  الــمــحــافــظــة عــلــى الـــسّ

القانون)(٢).
وجــــاء فـــي (أخـــالقـــيـــات مــهــنــة الـــطـــب) ضــمــن ذكـــر واجـــبـــات الــمــريــض نحو 
د اإلسالم على حفظ السر والستر  المرضى: (حفظ سر المريض وكتمانه: لقد أكّ
على المسلم، خاصة إذا كان هذا السر ال يجرّ إلى مفسدة راجحة في المجتمع. 
والتحدث  األســرار  هذه  كشف  له  يبيح  ال  المريض  أســرار  على  الطبيب  واطــالع 

االستثنائية...)(٣). الحاالت  في  إال  إفشائها،  إلى  يؤدي  بما  عنها 
VòËÜ€÷]<ÏÖÁ¬<¿Àu<IMN

(على  والصحية:  الطبية  لألخالقيات  العالمي  اإلسالمي  الميثاق  في  جاء 
مخالفات  أيِّ  ارتكاب  عدم  على  يحرص  أن  مرضاه...  في  يتَّقي اهللا  أن  الطبيب 
شرعية، مثل الخلوة بشخص من الجنس اآلخر، أو الكشف على عورة المريض 
شخص  وبوجود  والعالج،  والتشخيص  الفحص  عملية  تقتضيه  الذي  بالقدر  إال 

المريض)(٤). استئذان  وبعد  ثالث، 
على  الواجبة  واألخــالق  اآلداب  ضمن  الشنقيطي  محمد  الدكتور  ويقول 
ستر  وجـــوب  رحمهم اهللا عــلــى  األطـــبـــاء ومــســاعــديــهــم: (وقـــد أجــمــع أهـــل الــعــلــم 
العورة عن أعين الناس، ومن ثمّ فإن األطباء ومساعديهم مطالبون شرعاً بالتزام 
المرضى  بمطالبة  يقوموا  أن  لهم  يجوز  فــال  الــعــورة،  حرمة  ومــراعــاة  األدب  هــذا 

المادة رقم (٣٠). الفصل ٨ من المجلة (ص: ٦).(١)   (٢)
أخالقيات مهنة الطب، دليل إرشادي للممارسين الصحيين (ص: ١١).  (٣)

المادة رقم (٤).  (٤)
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١٠٥
الحاجة  توجد  أن  بعد  إال  الــعــورة  مــن  موضع  عــن  بالكشف  نساء  أو  كــانــوا  رجــالً 
الداعية إلى ذلك الكشف بحيث يتعذر الفحص والعالج بطريقة ال تشتمل عليه، 

.(١)( كلّ ذلك مراعاة لهذا األدب الواجب شرعاً
V‰È◊¬<]Çj¬˜]<Ê_<òËÜ€÷^e<ÖÜñ÷]<—^v÷c<›Ç¬<IMO

وقــع  طبيب  ألي  يمكن  الــتــونــســيــة: (ال  الــطــبــيــب)  واجــبــات  فــي (مــجــلــة  جــاء 
بصفة  يــتــولــى  أن  بــحــريــتــه  يتمتع  ال  مــريــض  مــعــالــجــة  أو  لــفــحــص  تــســخــيــره  أو  طــلــبــه 
بإلحاق  التسامح  حضوره،  طريق  عن  ذلك  كان  وإن  حتى  مباشرة  غير  أو  مباشرة 
ضمان  أو  كرامته  من  المسّ  أو  المريض  لهذا  العقلية  أو  الجسدية  للحرمة  ضرر 

ذلك)(٢). حصول 
ويــقــول الــدكــتــور مــحــمــد الــشــنــقــيــطــي ضــمــن مــوجــبــات الــمــســؤولــيــة الــمــهــنــيــة: 
بالمريض  الضرر  يوجب  ما  فعل  على  اإلقدام  الموجب:  بهذا  المراد  (االعتداء: 

قصده. مع  والتخدير،  كالفحص  مهام،  من  تستلزمه  بما  أو  بالجراحة  سواء 
فــيــقــوم الــطــبــيــب بـــإجـــراء جـــراحـــة تــضــرّ الــمــريــض مـــع عــلــمــه بـــآثـــارهـــا الــســيــئــة 

لها. وقصده 
التدخل  يستلزم  بمرض  المريض  إصابة  بادعاء  الفاحص  الطبيب  يقوم  أو 
بجراحة إذا أجريت له هلك أو تضرر في جسده، مع علمه بتلك العواقب السيئة 

لها. وقصده 
مع  تتفق  ال  التي  المخدرة  المواد  من  نوعية  باختيار  يقوم  ر  المخدّ وهكذا 
فعله  على  المترتبة  السلبية  بالنتائج  علمه  مع  التخدير  جرعة  في  يزيد  أو  المريض 

لها. وقصده 
فهذه الصور وأمثالها يتحقق بها موجب االعتداء، وهي صورة في الحقيقة 

أحكام الجراحة الطبية (ص: ٤٤١). الفصل ٧ من المجلة (ص: ٥).(١)   (٢)



١٠٦
يُجلّ عنها األطباء ومساعدوهم الذين نذروا حياتهم لخدمة المرضى ورعايتهم.

والـــغـــالـــب فــيــهــم الـــســـالمـــة والـــبـــعـــد عـــن هــــذا الـــمـــوجـــب الـــــذي ال يــتــخــلــق بــه 
حــــدوده  تـــرعـــى  وال  تـــعـــالـــى،  تخاف اهللا  ال  الـــتـــي  الــدنــيــئــة  الـــنـــفـــوس  أصـــحـــاب  إال 

ومحارمه...)(١).
هـــذه بــعــض جــوانــب األمـــانـــة، وكــلــهــا تـــدور حـــول الــثــالثــة األمـــور الــتــي سبق 

وهي: ذكرها 
. ا ليس له به حقّ ة األمين عمّ األول: عفّ

الثاني: تأدية األمين ما يجب عليه من حقّ لغيره.
الثالث: اهتمام األمين بحفظ ما استؤمن عليه، وعدم التّفريط بها والتّهاون 

بشأنها.

      

أحكام الجراحة الطبية (ص: ٤٥٦).  (١)
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الواضح  وأثرها  الشرعي  التعليم  خصائص  أبرز  بعض  في  الجولة  هذه  بعد 
على بعض جوانب مهنة الطب، ألخص ما تمّ عرضه:

حاولت إبراز أثر التعليم الشرعي في واحدة من المهن فقط، من خالل ثالث 
: صفات هي: (العلم، والصدق، واألمانة) فقط، وقد وجدنا أن أثرها كبير جداً

VgŞ÷]<Ìfl„⁄<Í<ÂÜm_Ê<Í¬Üé÷]<‹È◊√j÷]<Í<D‹◊√÷]E<V⁄̃ Ê_

خالل: من  للغاية،  وخطير  مهم  الطب  مهنة  في  العلم  توفر 
العلمية. التخصصات  واحترام  العالج،  بطريقة  العلم   -١

الحديثة. الطبية  االكتشافات  وتعلم  معرفة   -٢
VgŞ÷]<Ìfl„⁄<Í<ÂÜm_Ê<Í¬Üé÷]<‹È◊√j÷]<Í<D—Çí÷]E<V⁄̂Èfi^m

الطبيب  من  وقع  إذا  والكذب  األمــور،  أهم  من  الطبيب  في  الصدق  وجود 
توفر  ينبغي  التي  الجوانب  لبعض  الباحث  عــرض  وقــد  غــيــره،  مــن  أعظم  فخطره 

الطب: مهنة  في  فيها  الصدق 
للحالة  معرفته  عــدم  أو  تخصصه  غــيــر  بتخصصٍ  إلــمــامــه  عــدم  فــي  الــصــدق   -١

عليه. تُعرض  التي 
الصدق في بيان واقع حال المريض وما يلزمه من إجراءات صحية.  -٢

الصدق في بيان ما يحتاجه المريض من أنواع العالج.  -٣
الطبيب. يستحقها  التي  األتعاب  تكلفة  في  الصدق   -٤

الطبية. الشهادات  إصداره  في  الصدق   -٥
VgŞ÷]<Ìfl„⁄<Í<^‚Üm_Ê<Í¬Üé÷]<‹È◊√j÷]<Í<DÌfi^⁄˘]E<V⁄̂n÷^m

منها: متنوعة،  متعددة  الطب  مهنة  في  األمانة  جوانب 



١٠٨
العمل. إتقان   -١

المريض. بتشخيص  العناية   -٢
أن ال يقدم على عالج ال يتحقق فيه الوجه المطلوب منه.  -٣

أن ال يمتنع من عالج المريض في حال علمه بطريقة العالج.  -٤
بل مجرد اإلهمال في العالج يخالف األمانة.  -٥

. أيضاً المريض  متابعة  في  اإلهمال  وحتى   -٦
المرضى. بين  التفرقة  عدم   -٧

للمرضى. النصيحة   -٨
أن ال يمارس الطب كتجارة.  -٩

الصحية. الموارد  على  المحافظة   -١٠
وكتمانه. المريض  سر  حفظ   -١١

المريض. عورة  حفظ   -١٢
االعتداء عليه. أو  الضرر بالمريض  عدم إلحاق   -١٣

الطب،  مهنة  فــي  عكسها  وجــود  فليفترض  ذكــرنــا،  مــا  أهمية  ر  يــقــدّ لــم  ومــن 
حينئذ. حالها  يكون  وكيف 

من هنا ندرك تماماً أننا بحاجة شديدة إلى التعليم الشرعي الذي ينشر القيم 
في  خاصة  األمام،  إلى  خصوصاً  الطب  وبمهنة  عموماً  بالمهن  ويدفع  واألخالق 
هذا العصر بسبب تقاعس الناس عموماً والغرب خصوصاً عن التعاليم األخالقية 
التي يبثها التعليم الشرعي، وال نريد أن نصل إلى حالة الغرب التي يصفها األستاذ 
الدكتور حسان حتحوت بقوله: (ومن الجلي كذلك أن اهتمام الناس في الغرب 
المرور  إشــارات  فنظام  األخالقية.  بالجوانب  ال  المادية  بالجوانب  احتفاء  أكثر 
أحدٌ  يجرؤ  فما  الكاملين،  واالمتثال  بالطاعة  محوطة  الحوادث  لتجنب  الضوئية 
مسيس  في  عندهم  األخالقية  الحياة  أن  حين  على  الحمراء..  اإلشارة  يخترق  أن 
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الــحــاجــة إلــى أكــثــر مــن إشـــارة حــمــراء، والــتــراخــي فــي ذلــك يــســتــأدي منهم ضريبة 

واقتصادهم)(١). وسعادتهم  الناس  صحة  حساب  على  فادحة 
باهظة  فاتورة  إلى  سيؤدي  العامة  الحياة  عن  الشرعي  التعليم  إبعاد  إن  نعم 
التعليم  بنشر  نــنــادي  لــذلــك  واقــتــصــادهــم،  وســعــادتــهــم  الــنــاس  صحة  حــســاب  على 

األصعدة. كافة  على  الشرعي 
فمثالً (مهنة الطب مفتقرة إلى الشخصية المحافظة على اآلداب واألخالق 
قد  الدنيئة  النفوس  لكن  المقصودة،  لألهداف  الوصول  على  تعين  التي  الحميدة 
بلت على مخالفة هذه األخالق، ونبذ هذه اآلداب، واإلعراض عنها في سبيل  جُ

الزائلة. الدنيوية  والشهوات  الحظوظ  على  الحصول 
ودفع  اآلالم،  تخفيف  منها  قصد  التي  النبيلة  المهنة  هــذه  بذلك  فاستغلت 
من  العكس  على  تصبح  لكي  واألجسام،  األرواح  عن  واألسقام  األمراض  ضرر 

حق)(٢). بغير  المحرمة  واألرواح  األجساد  على  بالضرر  فتسلطت  ذلك، 
فـــإذا كـــان هـــذا فــي هـــذه الــمــهــنــة الــشــريــفــة، فــقــل مــثــل ذلـــك وأكــثــر فــي المهن 
تكاد  ال  الحياة  إن  مفادها:  نتيجة  إلى  بسهولة  نصل  أن  لنا  يمكن  لذلك   ،األخر
عن  الــشــرعــي  التعليم  إقــصــاء  وإن  وأخــالقــيــاتــه،  الــشــرعــي  التعليم  عــن  بــعــيــداً  ــطــاق  تُ

كبيرة. وباليا  مصائب  إلى  بهم  سيدفع  الناس  حياة 
وكل تقصير في كليات الطب أو في المعاهد الشرعية، أو تباطئ في ذلك، 
في  التسامح  عدم  يجب  لذلك  السيئة،  اآلثار  هذه  بعض  ظهور  إلى  بحسبه  يؤدي 

وغيرها. األخالقيات  هذه  يخالف  ما  فيهم  ظهرت  إذا  المتعلمين 
رب  هللا  والــحــمــد  مــنــهــا،  جــمــيــعــاً  مجتمعاتنا  يــعــافــي  أن  وعـــال  جــل  أسأل اهللا 

العالمين.
لماذا المنظور اإلسالمي (ص: ١١٣).  (١)

أحكام الجراحة الطبية للدكتور محمد الشنقيطي (ص: ٤٣١) بتصرف.  (٢)
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محمد  محمد بن  لــلــدكــتــور  عليها  الــمــتــرتــبــة  واآلثــــار  الــطــبــيــة  الــجــراحــة  أحــكــام   -١
.١٩٩٣ هـ،  ط١٤١٣/١  الطائف.  الصديق  مكتبة  الشنقيطي.  المختار 

إحـــيـــاء عــلــوم الـــديـــن لـــإلمـــام أبـــي حــامــد الـــغـــزالـــي. وبــذيــلــه الــمــغــنــي عـــن حمل   -٢
الفكر  دار  العطار.  صدقي  ومراجعة  تقديم   .أخــر وكتب  للعراقي  األسفار 

بيروت.
 – إشبيليا  دار  الشثري.  ناصر  سعد بن  للدكتور  المسلم  الطبيب  أخالقيات   -٣

.٢٠٠٣ الرياض. ط١٤٢٤/١هـ، 
أخالقيات مهنة الطب، دليل إرشادي للممارسين الصحيين. الهيئة السعودية   -٤

.٢٠٠٣ ط١٤٢٤/٢هـ،  الطبية.  للتخصصات 
اآلداب الشرعية ألبي عبد اهللا محمد بن مفلح المقدسي (ت٧٦٣). تحقيق   -٥

ط١٤١٦/١هـ. بيروت.  الرسالة  مؤسسة  القيام.  وعمر  األرنؤوط  شعيب 
الجوزية  قيم  ابــن  أيــوب  بكر بن  أبــي  محمد بن  عبد اهللا  ألبــي  الــفــوائــد  بــدائــع   -٦
– مــكــة.  الـــفـــوائـــد  عـــالـــم  دار  الـــعـــمـــران.  مــحــمــد  علي بن  تــحــقــيــق  (ت٧٥٢). 

. ط١٤٢٥/١هـ
الدين بن  بــدر  للعالمة  والمتعلم  الــعــالــم  أدب  فــي  والمتكلم  الــســامــع  تــذكــرة   -٧
عباس  ابن  مكتبة  علي.  عمر  عبد السالم  تحقيق  الكناني (ت٧٣٣).  جماعة 

ط١٤٢٥/١هـ، ٢٠٠٥. – مصر. 
الــعــســقــالنــي(ت٨٥٢).  حــجــر  علي بن  أحمد بن  لــلــحــافــظ  الــتــهــذيــب  تــقــريــب   -٨

ط١٤١٦/١هـ. بيروت.  العاصمة  دار  شاغف.  أحمد  صغير  تحقيق 
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تهذيب التهذيب لإلمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني(ت٨٥٢).   -٩

١٣٢٥/١هـ. طـ الهند.  النظامية  المعارف  دائرة  مجلس 
عيسى بن  محمد بن  عـــيـــســـى  أبـــــــي  الــــحــــافــــظ  لـــــإلمـــــام  الـــــتـــــرمـــــذي  جـــــامـــــع   -١٠

بيروت. العلمية  الكتب  دار  شاكر.  أحمد  تحقيق  سورة(ت٢٧٩). 
األنــصــاري  أحــمــد  محمد بن  عبد اهللا  أبــي  لــإلمــام  الــقــرآن  ألحــكــام  الــجــامــع   -١١

/١٤١٣هـ. طـ بيروت.  العلمية  الكتب  دار  (ت٦٧١). 
الــخــطــأ الــطــبــي لــلــدكــتــورة مــيــادة مــحــمــد الــحــســن، أســتــاذ مــســاعــد فــي جامعة   -١٢
الــمــلــك فــيــصــل. مــطــبــوع ضــمــن الــســجــل الــعــلــمــي لــمــؤتــمــر الــفــقــه اإلســالمــي 
الـــثـــانـــي، قــضــايــا طــبــيــة مـــعـــاصـــرة. الــمــجــلــد الـــخـــامـــس. طــبــع جــامــعــة اإلمــــام 

.٢٠١٠ ط١٤٣١/١هـ،  الرياض.  اإلسالمية  محمد بن سعود 
الــقــشــيــري  عبد الكريم  لـــلـــعـــالمـــة  الـــتـــصـــوف  عـــلـــم  فــــي  الـــقـــشـــيـــريـــة  الـــرســـالـــة   -١٣

مصر. التوفيقية  المكتبة  الحاج.  هاني  تحقيق  النيسابوري. 
ســـــنـــــن ابـــــــــن مـــــــاجـــــــه. لـــــــإلمـــــــام الـــــحـــــافـــــظ أبـــــــــي عـــــــبـــــــد اهللا مــــحــــمــــد بــــن يــــزيــــد   -١٤
العلمية  الكتب  دار  عبد الباقي.  فــؤاد  محمد  تحقيق  الــقــزويــنــي(ت٢٧٣). 

بيروت.
السجستاني  األشعث  سليمان بن  داود  أبي  الحافظ  لإلمام  داود  أبي  سنن   -١٥

األزدي (ت٢٧٥). تحقيق عزت الدعاس. دار الحديث حمص.
الباري. فتح  البخاري =  صحيح   -١٦

اج القشيري النيسابوري  صحيح مسلم لإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجّ  -١٧
/١٤٠٣هـ. (ت٢٦١). تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار الفكر بيروت. طـ

محمد  والدكتور  السباعي،  أحمد  زهير  الدكتور  تأليف  وفقهه  أدبه  الطبيب   -١٨
عــلــي الـــبـــار. دار الــقــيــم دمـــشـــق، والـــــدار الــشــامــيــة بـــيـــروت. ط١٤١٣/١هـــــــ، 
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١١٢
فتح الباري بشرح صحيح البخاري لإلمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر   -١٩
محب  تــصــحــيــح  عبد الباقي.  فــــؤاد  مــحــمــد  تــرقــيــم  (ت٨٥٢).  الــعــســقــالنــي 

١٤٠٩/٢هـ. طـ القاهرة.  للتراث  الريان  دار  الخطيب.  الدين 
لـــمـــاذا الــمــنــظــور اإلســــالمــــي لـــألســـتـــاذ الـــدكـــتـــور حـــســـان حـــتـــحـــوت. مــنــشــور   -٢٠
(السياسة  الــخــامــســة:  الطبية  الفقهية  الــنــدوة  ألعــمــال  الــكــامــل  الثبت  ضمن 
عقدت  والتي  إسالمي).  منظور  من  اإلنسانية  والقيم  األخالقيات  الصحية 
 – الطبية  للعلوم  اإلســالمــيــة  المنظمة  طبع   .١٩٨٨ ١٤٠٩هــــ،  الــقــاهــرة  فــي 

ط١٩٩٧/١. الكويت، 
الرسمية  المطبعة  منشورات  التونسية.  الجمهورية  الطبيب.  واجبات  مجلة   -٢١

.٢٠٠٨ التونسية  للجمهورية 
مؤسسة  األرنـــاؤوط.  شعيب  الشيخ  بإشراف  جماعة  تحقيق  أحمد.  مسند   -٢٢

.١٩٩٧ الرسالة بيروت. ط١٤١٧/١هـ، 
نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريمملسو هيلع هللا ىلص إعداد جماعة بإشراف   -٢٣
دار  مـــلـــوح.  محمد بن  الرحمن بن  وعــبــد  حــمــيــد،  عبد اهللا بن  صالح بن 

.١٩٩٨ الوسيلة جدة. ط١٤١٨/١هـ، 
فـــقـــه الـــطـــب وأخــــالقــــيــــات الـــطـــبـــيـــب لـــألســـتـــاذ عـــاطـــف مـــحـــمـــد أبـــــو هـــربـــيـــد.   -٢٤

ط١٤٢٩/١هـ، ٢٠٠٨. بدون دار طباعة.
موقع  من  نقلته  والصحية.  الطبية  لألخالقيات  العالمي  اإلسالمي  الميثاق   -٢٥
www.sehha.com/) :(صحة) على الشبكة اإللكترونية على الموقع

medical /IslamicCodeEthics1.htm) وما بعدها.
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demise.
Thus took advantage of this noble profession that 

is intended to ease the pain, and ward off harm, disease 
and sickness of spirits and objects, in order to become on 
the contrary, so it hogged damage to their bodies and the 
forbidden spirits without the right)(1).

If this is the profession noble, say like that and more in 
other professions, so we can get easily to the conclusion: that 
life is almost unbearable away from legitimate education and 
ethics, and the exclusion of legitimate education about the life 
of people will pay them to the misfortunes and tribulations of 
a large.

Every failure in medical schools or in institutions of 
legitimacy, or a slowdown in that, calculation leads to the 
emergence of some of these ill effects, so it should not be 
tolerated with the teachers if you see them as contrary to the 
ethics and others.

I ask Allah Almighty that healed our societies all of them, 
and praise be to Allah, Lord of the Worlds.

      

(1) Provisions for medical and surgical by Dr. Mohammad Al-Shanqeeti (Page: 
431) quote.

22 The impact of legal education
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12- Save roughness of the patient.
13- Not to harm the patient or assault.

Anyone who does not appreciate the importance of what 
we are, should suppose presence reflected in the medical 
profession, and how to be intact at the time.

Here are fully aware that we are in dire need of a 
legitimate education, published values, ethics and paid 
professions in general and the medical profession, especially 
forward, especially in this era because of the failure of people 
in general and the West, especially the moral teaching 
broadcast by legitimate education, we do not want to get to 
the case of the West, which is described by Prof. Dr. Hassan 
Hathout, saying: (It is obvious also that the attention of people 
in the West more to celebrate aspects of the material is not 
ethical aspects. The system of traffic lights to avoid accidents 
surrounded by obedience and compliance with the full, what 
one dares to penetrate the red light, while the moral life they 
have in the urgent need for more than a red flag, and inaction 
in this matter huge tax at the expense of people›s health and 
happiness and economy)(1).

Yes, the removal of legal education from public life will 
lead to a huge phone bill at the expense of people›s health and 
happiness and their economy, so we call for the deployment 
of legal education at all levels.

For example, (lacking in the medical profession to 
maintain personal morals and morality, which had to reach 
the goals intended, but the demeanor will have the inherent 
violation of these ethics, and the rejection of these rules, and 
ignoring it in order to obtain the fortunes and desires worldly 

(1) Why is the Islamic perspective? (Page: 112).
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1- A lack of honesty in his knowledge of specialization is 
specialization or lack of knowledge of the situation before 
him.

2- truth in the statement of the reality of the patient and the 
necessary health measures.

3- truth in the statement of what the patient needs a form of 
treatment.

4- honesty in the cost of the fees that they deserve a doctor.
5- released in the honesty of medical certificates.

Third: (Secretariat) in the legitimate education and its 
impact in the medical profession:

Aspects of the Secretariat of the medical profession in 
the multi-varied, including:

1- A master work.
2- Diagnosis of patient care.
3- That does not provide a cure is not achieved in the 

face is required of him.
4- Could not refrain from treating the patient in the 

event of his knowledge in a manner of treatment.
5- Just neglect in the treatment contrary to the 

Secretariat.
6- Negligence in patient follow-up also.
7- Non-discrimination between patients.
8- Advice to patients.
9- That is not practiced medicine a business.
10- Conservation of health resources.
11- Save the mystery of the patient and conceal it.

20 The impact of legal education
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The impact of legal education
in the medical profession

By Dr. Ismail Ghazi Marhaba

Praise be to Allah, prayer and peace upon the Messen-
ger of Allah Muhammad Ibn Abdullah and his family and com-
panions and allies.

After this round in some of the main characteristics of le-
gitimate education and its impact is clear on some aspects of 
the medical profession, summarize what was presented:

I tried to highlight the impact of education in forensic and 
only one of the professions, through the three attributes are: 
(science, honesty, and the Secretariat) only, and we have 
found that a very large impact:

First: (science) in legitimate education and its impact in 
the medical profession:

The knowledge in the medical profession is important 
and very dangerous, through:

1- Science in a manner of treatment, and respect for the 
scientific disciplines.

2- knowledge and learning of modern medical discoveries.
Second: (honesty) in the legitimate education and its 

impact in the medical profession:
Of honesty in the doctor of the most important things, and 

lying if signed by a doctor its risk is greater than the other, has 
introduced the researcher to some aspects which should be 
available by the honesty in the medical profession:

19
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Legal means to protect the Waqf
from the actions of the Waqf stander

By Mister Shawki Nazir

Praise be to Allah, prayer and peace upon the Messen-
ger of Allah Muhammad Ibn Abdullah and his family and com-
panions and allies.

Through the foregoing, we find that the Algerian legis-
lature has separately by the hope for the protection of the 
stay of all types of damage and the risks and the crimes as 
stipulated in its Constitution on the protection of the Waqf, but 
that means he was too, we find that it was unsuccessful to a 
large extent to provide the necessary legal protection and in 
particular the criminal protection as is the origin.

Commented this generalization is due to several reasons 
including the lack of cases on the subject of a judicial matter, 
and failure to complete an inventory of Waqf property and not 
retrieved many of them, and perhaps also due to the absence 
of principals in real Waqfs’ standers.

Therefore, it must work to provide stronger legal protec-
tion and more beneficial for this type of property for privacy, 
as did the legislator Algerian national property especially pub-
lic ones.

      

18 Legal means to protect the Waqf
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because it leads to loss of Waqfs.
7- That should be amended and the development 

of the Waqf system as needed to that, to achieve the in-
terests of the Waqf in line with the evolution of the age 
and the spread of cities, and take into account: the lack 
of conscientious objection than by any words of jurispru-
dential interests of the Waqf does not lead to prohibited.
This I ask Almighty Allah by His beautiful names and attri-
butes of Almighty, to bless those who in the Islamic Waqfs are 
concerned, and take into their own hands which He loves and 
which pleases Him.

May Allah bless our Prophet Muhammad and his family 
peace and recognition of a lot.

      

17
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The Public Waqf, and that Waqf attached to Public Waqf 
return back its management to the Supreme Council of the 
General Endowment.

The Private Waqf is attributable to the Held and manage-
ment Incumbent under the supervision of the General Endow-
ment.

4- I mentioned in the recommendations that should facili-
tate the establishment of Private Waqf, and not to restrictions 
on Waqf donors if they wanted the inauguration on Waqfs and 
its management, because it is the basic principle in Waqf, 
which is an individual worship as contributions (Sadakat), 
therefore there must no be restrictions on them, and so in-
crease the numbers of Waqfs, and promote the spirit of soli-
darity and cooperation between members of the community.

5- That the investment of Waqf funds should be in areas 
of legitimate and safe, and should take into account the inter-
ests of the Waqf and detained them in the role of leasing and 
real estate, including:

A- Not is less than a taxi fare for the same.
B- Length should not exceed three years.

6- That the Trust Law in Lebanon, the text of a passport 
replacement Waqfs other than mosques, and compared it with 
words scholars, as stated in the recommendations, passport 
replacement if decreased the interests of the Waqf or impaired 
benefits, provided that this is a decision of the Department of 
Awqaf General and under the supervision, or supervision by a 
competent judge , and that the replacement drug is similar to 
another value, not for dirhams and dinars, while keeping the 
text of the standing point of pause, and not to pay the costs 
of the Waqf may be replaced in the public budgets for Waqfs 

16 Lights on the most important features
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Lights on the most important features
of the Waqf System in Lebanon

- the view and the recommendations -
By Dr. Sa’ad Ad Deen Ibn Muhammad Al-Kibbi

Praise be to Allah, prayer and peace upon the Messen-
ger of Allah Muhammad Ibn Abdullah and his family and com-
panions and allies.

The research presented in these most important features 
of the Waqf System in Lebanon and the results came out the 
following:

1- That the courts in Lebanon, working in the establish-
ment of the Waqf and being necessary doctrine (Mazhab) of 
Imam Abu Hanifa, may Allah have mercy on him not to un-
necessary suspension and the possibility of irrevocable un-
less governing the governor, or be a mosque and produced 
by the Queen and deliver to the Incumbent, or it will after his 
death, and therefore became a judge of Forensic in Lebanon 
provided for in the argument of the Waqf to dispute his stand-
ing in the owner, and being snapped up as the owner of it and 
then deliver it to him as an Incumbent to Waqf inorder to stay 
the Waqf donor and refrain him from standing back in it.

2- The Waqf in Lebanon is two types: atomic and charity, 
due consideration of the Endowment to the legal provisions, 
and decisions by the Supreme Council for the Islamic Waqf.
The cessation of atomic considered attributable to the civil 
courts.

3- That the inauguration of religious Waqfs in Lebanon is 
two types also:
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    Z  Y  X  W  V        U  T  S  R   Q  P  O  NM  L  K  J﴿
̀  f   e  d  c   ba﴾ [احلج: 40 - 41 ].   _  ̂   ]  \  [

(And to support Allah who supports him that Allah is The 
Strong, Almighty, who said that in the ground set up prayer 
and pay (Zakat) and ordered the good and forbade evil, and to 
Allah  the consequence of things).

Which was suspended by the intensity of the trading year 
of prosperity, and prosperity to adversity, and victory to defeat, 
and defeat to victory, he says:

  ¶  μ   ´  ³  ²  ±  °   ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦﴿
¸     Â  Á  À   ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹﴾ [آل عمران : 140].
(If touched you ulcers It touches people like him ulcers 

and we put those days among the people and Allah  knows 
those who believe and take you to the martyrs and Allah  does 
not love the oppressors).

O Grant victory to religion supporters, and make us of his 
supporters, and humiliate the failed religion, do not make us 
who let it down.

And Allah knows best and may Allah bless our master 
Muhammad and his family and him.
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Islam has Allah punish him»(1).
This indicates that the occurrence of corruption in society 

and ignoring him and not to change the cause of collective 
punishment.

Abu Dawood narrated from Jarir ibn Abdullah said:
I heard the Messenger of Allah Peace be upon him says: 

«No man is in the people who work in them sins, estimate 
that the change was not change, but have suffered Allah ‹s 
torment by die»(2) and this gala is severe, high risk threatens 
the nation when the spread of evil and not change is that the 
penalty if I got swept interest and other, meaning:

﴿ËÊ  É   È  Ç  Æ     Å  Ä  Ã﴾ [األنفال: 25].
(And fear tumult affecteth not those who wronged you, 

especially).
In an interview with Zainab The mother of believers 
May Allah be pleased with her  said: ‘O Messenger of Al-

lah , and Onhlk us righteous? Said: «Yes, if a lot of malice»(3).
Finally, this is the change required of us, especially in 

these days we are going through, not to accept change colors 
with the survival of facts evils, and this is something that brings 
empowerment of the nation and the pride and dignity as he 
says:

(1) Narrated by al-Tirmithi in his Sunan (2168) in the book of temptation, (the 
door in what was the punishment if evil did not change).

(2) Narrated by Abu Dawood in his Sunan (4339) in a book of epic (the 
door of the commands and prohibitions).

(3) Bukhari narrated in his Saheeh (3346) in the Book of Prophets, (the 
door of the story of Gog and Magog). And Muslim in his Saheeh 
(2880) in the Book of Signs of discord and time, (the door of the ap-
proach of temptation and open the bridge of Gog and Magog).
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they forgot what they said We saved him, who forbid evil, and 
we take the pains of those who wronged their evil Bins).

Decimating the oppressors, and Rescued the Forbaders, 
and not say anything about who said: why you make Preaching.

B) of the Sunnah:
According to Imaam Bukhaari, from the Prophet Peace 

be upon him «such as based on the borders of Allah  and 
the reality which is like a folk made Ballot on a ship the ship 
became some of the top, and some below it, was that at the 
bottom if they derive from the water passed on from above 
them, and they said if I have violated in our share violation 
has not harmed from above us, it left them and they wanted 
all of whom perished, though they took on their hands all sur-
vived and escaped»(1).

This (hadeeth) indicates, as Imam al-Qurtubi the torture 
of public guilt for, and it deserves punishment of the group are 
all at the appearance of sin and the spread of evil, and not to 
change, and if he did not change the evil and the situation is 
back to the Islamic ruling shall believers deniers have their 
hearts abandonment of that country(2).

Abu Bakr Alsidik May Allah be pleased with him said: O 
people, you you read this verse:

﴿;  >  =  <  ?@   GF  E  D  C  B  A﴾ [املائدة: 105].
(O you who believe, you yourselves do not harm you 

if you strayed from the (right) guidance), and I heard the 
Messenger of Allah Peace be upon him says: «The people, 
when they saw the oppressor did not take his hands about to 

(1) Bukhari narrated in his Saheeh (2493) in the book of the company, (the 
door knocks you in the division and the Ballot).

(2) Tafseer al-Qurtubi (7 / 392).

12
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Sunnah.
A) of the Holy Qur›an:
He says:

 ﴾Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì   ËÊ   É    È   Ç   Æ      Å   Ä   Ã﴿
[األنفال: 25].

(And fear tumult affecteth not those who wronged you 
and know that Allah is severe in punishment).

Ibn AbasMay Allah be pleased with him said in this verse: 
Allah  commanded the believers not to recognize the evil 
among the backs inorder to prevail torment(1). So the purpose 
of the verse, And fear tumult that infects the good and the 
bad, as Imam Al-Qurtubi(2).

In the interpretation of Ibn Kathir on this verse: «Allah  
warns the faithful slaves of any test of temptation prevails and 
the plight of the abuser and the other does not belong to the 
people of sin and guilt but proceeded from the state where»(3).

Has told Allah  the children of Israel to beat on Saturday, 
some are forbidden and denied, and some silent or 
reprimanded by their preaching, revealed Allah ‹s punishment 
offenders, and survived, who forbid evil, Allah  said:
  3     2   1   0   /.   -    ,    +   *   )   ('   &   %   $   #   "   !﴿
  C  B  A     @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7   6  5  4

I   H         G  F  E  D﴾ [األعراف: 164 - 165].
(As a nation of them has said Why do you preach people 

Allah will destroy them or torture them severe suffering they 
said sorry to the Lord, but perhaps they are cautious when 

(1) Told in al-Fath BY Ibn- Hagar (13 / 6) for al-Tabari.
(2) Tafseer al-Qurtubi (7 / 393).
(3) Tafseer Ibn Katheer (4 / 37).
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heart to he should rush for treatment of faith before it›s too 
late.

To this end, every Muslim community pledged in which 
they live and the evil event of an outbreak or occurrence and 
not to belittle it, because evils are like

Bacteria that affect the body in pieces, and if some peo-
ple get sick, they weaken the resistance by making it easier to 
later overcome. This was the first tasks of the establishment 
of this Islamic state the Muslim community and the removal of 
Mr. evils of it, he says:
  _  ^  ]  \  [    Z  Y  X  W  V        U  T﴿

`  f   e  d  c   ba﴾ [احلج:41].
(Who said that in the ground enabled them set up the 

prayer and pay the (Zakat) and ordered the good and forbade 
evil, and to Allah the consequences of things).

Survive the change of collective punishment.
And reform of society that individuals save them and 

save society from destruction or mass collective punishment 
or discomfort and distress, anxiety, and the evil that infects 
society. And clarify this sentence needs to be something of 
the detail of the importance of the matter and gravity, we say:

Of the law of Allah  Almighty, a society that commonly 
it is evil, and violate the sanctity of Allah , and spread the 
corruption, the silent individuals for denial, change, Allah  Islam 
has ordeals callous cruel permeated everyone and cause the 
good and bad, and this, in fact years scary and the law of a 
terrible everyone pays do not had a particular knowledge or 
jurisprudence or authority to quickly and promptly pushed to 
change the evil of torment and punishment for himself and his 
community, as evidenced by what we say the Koran and the 

10
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brothers or ordering of the needy and urged them to cooper-
ate, he said the Messenger of Allah Peace be upon him: «it 
is who strove his hand is a believer and who Strove tongue 
is a believer and who Strove his heart is a believer and not 
beyond that of a mustard seed of faith»(1).

In another narration (hadith) the Prophet Peace be upon 
him: «Whoever among you sees an evil let him change it 
with his hand if he can not, then with his heart and that is the 
weakest of faith»(2). This hadith explicitly to load the individual 
responsibility of eliminating corruption is recognized to be 
removed. This (Hadith) also order to be a Muslim in a state 
of readiness and preparedness for reform and the elimination 
of corruption, and this meaning is understood from the words 
«the not with his heart», because the change is the heart 
means the hatred of evil, says Imam al-Nawawi: «feeling it is 
wrong means hates by his heart, not by removing and chang-
ing it for evil But he is in his power»(3) Change is the heart 
means hatred of evil, which if not remove and change, says 
Imam al-Nawawi, however the introduction of change and 
creating and preparing oneself to change it really, because the 
man usually does not remove a thing loves, but remove and 
change something that he dislikes, hatred thing Introduction 
to remove The precedent for change, opinion on this matter 
to name change on the hatred of the heart to the evil of this 
account, and hatred of the heart of evil makes the heart alive, 
full of faith, a sensitive enough against evil and corruption, no 
Muslim can leave this hatred, if the loss was a sign of disease 

(1) Narrated by Muslim in his Saheeh (50) in a book of faith, (the door of a 
statement that the prevention of vice of faith

(2) Narrated by Muslim in his Saheeh (49) in a book of faith, (the door of a 
statement that the prevention of vice of faith). 

(3) Al-Nawawi Explain on Saheeh Muslim (2 / 25).
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his speech in the land and seek religion to be apparent on the 
ground is the religion of Allah.
  =   <   ;    :   9   8   7   6   5   4   3    2   1﴿

<  ?﴾ [التوبة: 33].
(Is the one who sent His Messenger with guidance and the 

religion of truth to proclaim it over all religions even though 
the pagans may detest).

And enjoined the every Muslim to be around him and 
those who influence society in which they live well, to convince 
him of evil.

There is no doubt that the life of a Muslim become Muslim 
are not fully only in the Muslim society, and life of Islam in a 
society that adheres to Islam in the systems and methods of 
grasping a hot coal and less than is estimated to be holding 
the hot coals. If you look at the reality of Muslims today, we 
find the deviation from the religion of Allah  to the curricula 
of falsehood and error in the apparent spread of individuals 
and communities, which requires every Muslim who feels 
his religion to understand the comprehensive understanding 
of the right not to stand by the negative and bemoans the 
existence of corruption, without moving a finger to remove it 
and to establish a good and well known place. This negative 
attitude of many people who are committed to demonstrating 
a lack of faith must be, because everyone mixes with the 
community and live where he and his family and his sons, 
and influenced by his view different.

Evils in education, media, judiciary, legislation, gover-
nance, war and peace, the economy and the status of women 
and other systems of society, it has not felt the need to change 
that evils and participates in change everything he can from 
the types of power by himself or with others of his Muslim 
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The Opening
by Sheikh Mahmoud Ukla

Praise be to Allah we praise Him and seek His help and 
forgiveness and seek refuge with Allah from the evils of our-
selves and our evil deeds, of whom Allah is not misleading 
him, and not mislead guide him, and I bear witness that there 
is no god except Allah alone with no partner, and I bear wit-
ness that Muhammad is His slave and Messenger.

﴿4  5  6  7  8  9  :  ;  >  =  <   ?  @﴾ [آل عمران: 102].
 (O you who believe, fear Allah He should be feared and 

die not unless you are Muslims).
  3  21         0  /  .  -  ,    +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿

4  5  6   7    98  :  ;  >        =  <  ?﴾ [النساء: 1].
(O people, fear your Lord who created you from one of 

her husband and to create and broadcast them many men 
and women, and fear of Allah, who Asked him and the wombs 
that Allah was an observer that you).
  ¦   ¥¤     £   ¢   ¡ ے      ~   }   |   {   z   y   x   w   v   u﴿

§  ¨  ©   ª  »   ¬  ®  ¯﴾ [األحزاب: 70 - 71].
(O you who believe, fear Allah and speak always the truth 

works for you your deeds and forgive you your sins, and obey 
Allah and His Messenger has won a great victory).

As yet, the authors believe talk of Allah , and the best 
guidance is the guidance of Muhammad peace be upon him, 
worst of matters are those which are innovated, and all an 
innovation and every innovation is misguidance and every 
misguidance in the fire.

Way of Change:
The imposition of Allah  on the Islamic nation to uphold 
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