مباحث في الوقف اإلسالمي

تأليف

الدكتور  :جمعة محمود الزريقي
المستشار بالمحكمة العليا – طرابلس ليبيا
وأستاذ متعاون مع الجامعات الليبية

نشر اهليئت العبمت لألوقبف وشؤون الزكبة

الطبعت األوىل

دراسات في قضايا الوقف
ونظامه ومالمح عن مظاهره
وإطاره التشريعي في ليبيا وبلدان المغرب العربي

حقوق الطبع محفوظة

2

الترقيم الدولي والمحلي لإليداع

3

تقديم أمين اللجنة الشعبية للهيئة
العامة لألوقاف وشؤون الزكاة

4

ِببسْس ِبم ِهّللا ِب الرَّر حْس ممَـ ِبن الرَّر ِبح ِبيم
 ؤٌََحْسَبٌَُْ ؤَََّّٔب ُِّٔذُّىُُ بِوِ ِِٓ َِّبيٍ ًَبَنِنيَ ُٔ سَبسِعُ ٌَيُُْ فًِ اٌْخٍَْشَاثِ بًَ
الَّ ٌَشْؼُشًَُْ  إَِّْ اٌَّزٌَِٓ ىُُ ِِّْٓ خَشٍَْتِ سَبِّيُِ ُِّشْفِمٌَُْ ًَ اٌَّزٌَِٓ ىُُ
بِأٌَبثِ سَبِّيُِْ ٌُؤِِْنٌَُْ ًَ اٌَّزٌَِٓ ىُُ بِشَبِّيُِْ الَ ٌُشْشِنًَُْ ًَ اٌَّزٌَِٓ
ٌُؤْحٌَُْ َِب آحٌَا ًَّلٌٍُُبُيُُْ ًَجٍَِتٌ ؤََّٔيُُْ إٌَِى سَبِّيُِْ سَاجِؼٌَُْ
ٌُسَبسِػٌَُْ فًِ اٌْخٍَْشَاثِ ًَىُُْ ٌَيَب سَببِمٌَُْ
ًُسْؼَيَب ًٌََذٌَْنَب وِخَبةٌ ٌَنطِكُ بِبٌْحَكِّ ًَىُُْ

 ؤًٌَُْئِهَ

ًَ الَ ُٔىٍَِّفُ َٔفْسًب إِالَّ
الَ ٌُظٌٍََُّْْ  بًَْ لٌٍُُبُيُُْ فًِ

غَّْشَةٍ ِِّْٓ ىَزَا ًٌََيُُْ ؤَػَّْبيٌ ِِٓ دًُِْ رٌَِهَ ىُُْ ٌَيَب ػَبٌٍَُِِْ  حَخَّى إِرَا
ؤَخَزَْٔب ُِخْشَفٍِيُِ بِبٌْؼَزَاةِ إِرَا ىُُْ ٌَجْإَسًَُْ  الَ حَجْإَسًُا اٌٌٍَََْْ إَِّٔىُُ ِِّنَّب
الَ حُنصَشًَُْ  قَدْ وَبَٔجْ آٌَبحًِ حُخٍَْى ػٍٍََْىُُْ فَىُنخُُْ ػٍََى ؤَػْمَببِىُُْ
حَنىِصٌَُْ .)1(
صدق هللا موالنا العظيم
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ِببسْس ِبم ِهّللا ِب الرَّر حْس ممَـ ِبن الرَّر ِبح ِبيم
اإلهداء
ؤىذي ىزا اٌىخبة إىل مجٍغ اٌؼبٍِني يف جمبي األًلبف اإلسالٍِت
يف مجٍغ ؤحنبء اٌؼبمل ،اٌزٌٓ ٌسبمهٌْ يف سػبٌخيب ًاحلفبظ ػٍٍيبً ،حتمٍك
سسبٌخيب اخلريٌت يف شخى اجملبالث اٌيت حمٌَ هببً ،حنفٍز ششًط اٌٌالفني
ًسغببهتُ يف حتمٍك اٌصذلت اجلبسٌت ِٓ ؤجً ًجٌه اخلري ًاٌرب
ًاإلحسبْ اٌيت مت اٌٌلف ػٍٍيب ،داػٍبً اهلل سبحبٔو ًحؼبيل ؤْ ٌؼٍنيُ ػٍى
ؤداء ىزه ادليّتً ،ؤْ ٌسبػذىُ ػٍى اٌمٍبَ بإػببئيب ًاٌزًد ػنيبً ،اهلل
حؼبىل خري ِؼني.

المؤلف
الدكتور :جمعة محمود الزريقي

طشاثيظ اىغشة يف 2005/1/6ف.
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ِهّللا
ِبيم
ِببسْس ِبم ِب الرَّر حْس ممَـ ِبن الرَّر ح ِب

تقدمي -:
ال ٌعزطُغ أحذ أُ َِمش دوس اىىقف يف خذٍخ اجملزَؼبد اإلعالٍُخ ،ثبىْظش إىل ٍب
قذٍٔ ٍِ فىائذ جيُيخ ،عبٌٕ ٍِ خالذلب يف احلفبظ ػيً ادلؤعغبد اىذَُْخ ،وأداء دوسٕب
اىذَين اىزشثىٌ واإلصالحٍ ،واىشػبَخ االجزَبػُخ واىصحُخ ،ىطىائف اىفقشاء وادلغبمني
وادلشظً واحملزبجني يف اجملزَغ ،مَب عبٌٕ ٍغبمهخ مجريح يف اىزقذً اىؼيٍَ ثئّشبء ادلْبساد
اىؼيَُخ اىنربي ،وادلذاسط وادلغبجذ اىيت قبٍذ ثذوسٕب يف رؼيٌُ مزبة اهلل رؼبيل ،واحلفبظ
ػيً ىغخ اىقشآُ ،واىىقف ػيً ٕزٓ ادلؤعغبد ىعَبُ أداء سعبىزهب ثصىسح دائَخ ،مَب
عبٌٕ يف اجلهبد ثبىىقف ػيً احلصىُ واىقالع ،واألعىاس اىيت حتٍَ ادلذُ ،إىل غري رىل
ٍِ اجملبالد اىيت شبسك اىىقف يف اىقُبً هبب ،وٍٕ ال رقغ حتذ حصش ،وثزىل َؼزرب اىىقف
أحذ ٍظبٕش احلعبسح اإلعالٍُخ راد اجلزوس اىشاعخخ يف ٍبض اإلعالً وحبظشٓ .
وأٍبً قُبً اىذوىخ احل دَضخ ،واىيت أخزد ػيً ػبرقهب أداء ثؼط اخلذٍبد اىيت مبُ
َقىً هبب اىىقف قذميبً ،واّصشاف جهىدٕب يف اىنضري ٍِ األّشطخ ىشػبَخ اجملزَغ ثنو طجقبرٔ
وفئبرٔ ،واىؼْبَخ ثنو ٍشافقٔ ،اىذَُْخ واخلريَخ واالجزَبػُخ ،إال أُ رىل ال َيغٍ دوس
اىىقف وسعبىزٔ ،فبدلأٍىه أُ َغزؼُذ ا ىىقف دوسٓ اىغبثق ،وَقىً ثبدلشبسمخ يف رقذمي
اىشػبَخ واىؼْبَخ ىنبفخ ادلشافق اىيت عبٌٕ فُهب عبثقبً ٍِ ،أػَبه اىرب واإلحغبُ ىيفقشاء
وادلغبمني واىشػبَخ االجزَبػُخ واىصحُخ ،واىْهعخ اىؼيَُخ ،وثصىسح ػبٍخ مو ٍب مينِ أُ
َغبٌٕ ثٔ اجملزَغ ادلذين يف اىؼصش احلذَش .
غري أ ُ ادلالحع ٍِ خاله اىذساعبد واىجحىس اىيت رْشش ،أُ رلبه اىىقف ال
حيظً ثبالٕزَبً اىنبيف إال ٍِ ثؼط ادلزخصصني فُٔ ،وػيً ػنظ ٍب مبُ قذميبً حُش
مبُ اىىقف َذسط ظَِ ادلْبٕج اىذساط حٌ يف ميُبد اىششَؼخ اإلعالٍُخ واىقبّىُ ،وخبصخ
يف رلبه اىذساعبد اىؼيُب ،سغٌ أُ اٍِبه ٍؼيقخ ػيً اىىقف يف أُ َغزؼُذ دوسٓ ،وَضَذ
ٍِ ٍغبمهبرٔ ثأعبىُت ٍزطىسح رغبػذ يف رىعُغ سعبىزٔ اخلريَخ ،ورضَذ ٍِ قذسهتب وطبقهب،
ىُظ ػيً ادلغزىي احمليٍ ،ثو هرشَو اإلّغبُّخ مجؼبء ،وٕى ٍب َزفق ٍغ ٍجبدا اىذَِ
اإلعالٍٍ احلُْف.
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وطػًُب وساء رىل اذلذف اىْجُو ،فئُ األً س َغزيضً اىقُبً ثبدلضَذ ٍِ اىذساعبد
واألحببس ذلزٓ ادلؤعغخ اىزشاصُخ اإلعالٍُخ اىيت وسصْبٕب ػِ اىغيف اىصبحل ٍِ ،أجو
اىزؼشَف هبب ،وفهٌ ّظَهب وأحنبٍهب وقىاػذٕب ،وثُبُ رلبالهتب وٍغبمهبهتب يف خذٍخ
اجملزَؼبد اإلعالٍُخ يف ادلبظٍ  ،ورغيُط اىعىء ػيُهب ثزىظُح ٍب قبٍذ ثٔ ٍِ أدواس،
واعزخالص مو ٍب ٕى ٍفُذ ٍْٔ جتبسهبب ،ورقذمي االقزشاحبد اىالصٍخ ىزطىَشٕب،
واالعزفبدح ٍْهب ،ورفؼُو دوسٕب ،واحملبفظخ ػيُهب مشافذ ٍِ سوافذ احلعبسح اإلعالٍُخ،
ورىل هُ َزأرً إال ثبالٕزَبً ثبىذساعبد اىؼيَُخ يف ٕزا اجملبه ،واحلشص ػيً رذسَغٔ يف
ٍؼبٕذّب اىؼيَُخ ادلزخصصخ.
ىنو رىل سأَذ ّشش ٕزٓ اىذساعبد وادلجبحش وادلقبالد ،وٍٕ ميهب رزؼيق
مبجبه اىىقف اإلعالٍٍ ،وقذ قَذ ثنزبثزهب يف ٍْبعجبد سلزيفخٍْ ،هب ٍب شبسمذ ثٔ يف
ّذواد ػيَُخ خبصخ ثبألوقبف ،وٍْهب ٍجبحش ّششد يف دوسَبد سلزيفخ رزؼيق ثبىىقف،
وٍْهب زلبظشاد أو رؼو َقبد أىقُذ يف ٍْبعجبد ػذَذح ،واىقصذ ٍِ ّششٕب يف ٕزا
اىنزبة ىزنىُ – ثئرُ اهلل رؼبىل – ػىّبً وٍشجؼبً ىيؼبٍيني يف ٕزا اجملبه ،وىشجبه اىقبّىُ
واىششَؼخ اإلعالٍُخ واىجبحضني ادلزخصصني يف رىل ،ساجُبً أُ رقغ االعزفبدح ثٔ ،واهلل ٍِ
وساء اىقصذ ،وٕى ادلؼني ال عىآ .
واحلَذ هلل سة اىؼبدلني
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