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 :الممخص
( 77تختمؼ أمكاؿ العتبات المقدسة مف حيث المصدر ليذه األمكاؿ , كقد أك ضحت المادة )

تمؾ األمكاؿ , كاف  5005( لسنة 79العتبات المقدسة كالمزارات الشيعية الشريفة رقـ ) إدارةمف قانكف 
عماراستثمار تمؾ األمكاؿ في المجاالت الصناعية كالزراعية كالتجارية كتطكير  ت العتبابنيات  كا 

كالمزارات الشريفة, تختمؼ باختالؼ مصدر الماؿ مف حيث نكع الكقؼ ككيفية شركط الكاقؼ  ةالمقدس
 ر في استثمار ذلؾ الماؿ.اكالمز  ةحية متكلي العتبالكص

صرؼ بذلؾ تفبعض تمؾ األمكاؿ تعطي مساحة أك حرية لمتكلي العتبة أك المزار في كيفية ال
ف شركط معينة كاطمؽ الكاىب أك الناذر  يد المتكلي في اليدايا أك النذكر بدك  تالماؿ , خاصة اذا قدم

ف شمؿ ذلؾ  الماؿ المكصى بو  أك المكقكؼ عمى العتبة أك  اإلطالؽكيفية التصرؼ بذلؾ الماؿ , كا 
 المزار.
اما اذا لـ يطمؽ الكاىب يد المتكلي في كيفية التصرؼ بالماؿ كلـ يحدد بشكؿ كاضح شركط اليبة      

مف الرجكع الى الحاكـ الشرعي ) المرجع الديني األعمى( , الكصية , فينا ال بد اك أك الكقؼ 
كالحصكؿ عمى اذف  أك استفتاء في كيفية التصرؼ بتمؾ األمكاؿ , ككؿ ذلؾ يؤثر في طبيعة كنكع 
كمدة االستثمار, كقد حاكلنا في ىذا البحث  ارجاع كؿ ماؿ إلى أصمو  ككيفية التصرؼ بو مف 

 عية كالقانكنية.الناحية الشر 
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The funds of the holy shrines differ in terms of the source of these 

funds, and Article (71) of the Law of Management of the Holy Shrines and 
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Honorable Shiite Shrines No. (71) of 5002 clarified these funds, and that the 

investment of these funds in the industrial, agricultural and commercial 

fields, as well as the development and reconstruction of the structures of the 

holy shrines and honorable shrines , they differ according to the source of the 

money in terms of the type of endowment, how the terms of the endowment 

are, and the authority of the guardian of the threshold and shrine to invest that 

money. 

Some of those funds give space or freedom to the custodian of the shrine or 

shrine in how to dispose of that money, especially if gifts or vows are given 

without certain conditions and the donor or vow releases the hand of the 

custodian in how to dispose of that money, even if that release includes the 

bequeathed or endowed money on the threshold or The shrine. 

But if the donor does not release the hand of the trustee in how to dispose of 

the money and does not clearly specify the conditions of the gift, endowment 

or will, then here it is necessary to refer to the legal ruler (the highest 

religious authority), and obtain permission or a referendum on how to dispose 

of those funds, and all of this affects In the nature, type and duration of 

investment, we have tried in this research to return every money to its origin 

and how to dispose of it in terms of legitimacy and legality. 

Keywords: (investment, endowed funds, Islamic law, Iraqi law). 

    :المقدمة
الشريفة, مف حيث  تختمؼ المكارد المالية لمعتبات المقدسة كالمزارات الشيعية

, فيي اما أف تككف عمى شكؿ ىدايا كىبات  أك نذكر أك منح أك نكعيا كمصدرىا
أمكاؿ مكصى بيا لمعتبات المقدسة أك المزارات الشريفة أك تككف  مساعدات أك تككف

أمكاؿ مكقكفة ليا أك تككف تمؾ األمكاؿ مقدمة مف ديكاف الكقؼ الشيعي كحسب الحصة 
, أك تككف تمؾ األمكاؿ ناشئة  مف زنة الديكاف مف الميزانية العامةالمخصصة في مكا

الؾ أك استبداؿ األمكاؿ عف بدالت استماستثمار أمكاؿ العتبات كالمزارات , أك ناشئة 
( مف قانكف العتبات المقدسة  كالمزارات 77, كىذا ما نصت عميو المادة )المكقكفة

 ( .5005( لسنة )79الشيعية الشريفة رقـ )
اليبات كاليدايا  إلى ثالثة مطالب تتناكؿ في األكؿلذا سكؼ يتـ تقسيـ المبحث      

رىا في االستثمار ك كفي الثاني نتناكؿ األمكاؿ المكصى كالنذكر  لمعتبات المقدسة كأث
بيا لمعتبات المقدسة  كأثرىا في االستثمار, كفي الثالث نتناكؿ األمكاؿ المكقكفة  

 لمعتبات المقدسة كأثرىا في االستثمار.
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 املطلب األول
 اهلدايا واهلبات والنذور للعتبة املقدسة وأثزها يف االستثمار

تعارؼ الزائركف عمى كجكد شباؾ يحيط  بالقبر الشريؼ , ليككف داللة عمى القبر       
, كالزائركف عند زيارتيـ لمعتبات المقدسة  كالمزارات الشريفة , يقكمكف بتقديـ اليدايا 
كالنذكر  مف ألمكاؿ النقدية كالعينية  كالمجكىرات كالتحؼ  كغيرىا , طاعة هلل تعالى 

ظيما كاحترامان  لصاحب  المرقد, كقد يضع الزائر تمؾ األمكاؿ  داخؿ كقربة لو , كتع
 الصندكؽ , أك قد يسمميا لمجيات  القائمة عمى العتبة المقدسة  أك المزار الشريؼ.

لذا يجب التعريؼ باليدية كاليبة كالنذر  قدر تعمؽ األمر بالبحث  كما أثر ذلؾ       
  -تييف:عمى االستثمار , كذلؾ في الفرعيف اآل

 
 

 الفرع األول
 اليدايا واليبات  لمعتبات المقدسة وأثرىا ف االستثمار
ليو  .(7)اليدية في المغة مف اليدم , كاليدية ما اتحؼ بو , يقاؿ أىديت لو كا 

 أما في االصطالح فقد عرفت اليبة  بتعاريؼ متعددة منيا :
 (5)ىك التمميؾ بال عكض  مع النقؿ إلى مكاف  المكىكب لو 

, فقد عرؼ اليبة أكال ثـ أضاؼ قيد آخر  (3)أما الشيخ زيف الديف بف عمي العاممي     
في تعريفو لميدية, فاليبة ىي العقد المقتضي  تمميؾ العيف مف غير  عكض تمميكان 
منجزا مجردا عف القربة , أما اليدية فيي أخص مف اليبة  كتفتقر إلى قيد آخر , كىك 

إلى مكاف المكىكب  منو اعظاما لو  كتكقيرا  , كليذا ال   أف يحمؿ المكىكب مف مكاف
يطمؽ لفظيا عمى العقارات الممتنع نقميا فال يقاؿ أىدل إليو  دارا كال أرضان, كيقاؿ: 

 كىب ذلؾ , فصارت اليدية أعـ منيا.
كعمى ىذا لك نذر اليبة برئ باليدية كالصدقة  دكف العكس مطمقا فاليدية ىك     

خمفو غرضا أك عكض , كعمى ذلؾ , فإنو ال كاىب  إال اهلل تعالى , اما العطاء الذم ي
ف سميت باليبات.  ما يقع بيف الناس فيي ىدايا كا 
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, أما اليبة  لغة : (4)كقد عرؼ الجرجاني اليدية بأنيا ) ما يؤخذ  بال شرط اإلعادة(    
ب لمف يشاء إناثان , كمنيا قكلو تعالى  ))يي(5)العطية الخالية مف األعكاض  كاألغراض 

 . (6)كييب لمف يشاء الذككر((
كاختمؼ الفقياء المسممكف في تعريؼ اليبة , فقد عرفيا الحنفية بأنيا تمميؾ  العيف     

مف غير عكض , كمما يؤخذ عمى التعريؼ  المذككر أنو غير مانع , فيدخؿ في 
ؾ فيي ال تعتبر التعريؼ المذككر , الكصية , ألنيا تمميؾ  عيف بغير عكض  كمع ذل

 .  (7)ىبة
أما اإلمامية , فقد عرفكا اليبة بأنيا ) العقد  المقتضي تمميؾ العيف مف غير عكض     

. كتختمؼ اليبة عف العارية كاإلجارة , ككف اليبة (8)تمميكان منجزان مجردان عف القربة(
تمميؾ العيف كالمنفعة , أما العارية كاالجارة فيي تمميؾ  المنفعة , كتختمؼ عف البيع , 
فميس فييا عكض , أما البيع فيك عقد معاكضة , كقكؿ )منجزان( الكارد في التعريؼ , 

 لمكت , كبقكلو ىك إلخراج الكصية باالعياف , فإف ممكيا يتكقؼ عمى ا
 .(9)) مجردان عف القربة ( يخرج مف التعريؼ الصدقة , فإنيا مشركطة بالقربة

أما المالكية فقد عرفكا اليبة بأنيا ) تمميؾ مف لو التبرع ذاتان تنقؿ شرعان بال عكض      
 ..(70)ألىؿ بصيغة أك ما يدؿ عميو(

ر المحجكر عميو , كىك قيد خرج كقكليـ ) بمف لو التبرع( ىك الحر البالغ العاقؿ غي    
بو  مف ال يصح تبرعو  كالصبي كالمجنكف, كقكليـ )ذاتا( خرج بو تمميؾ المنافع  
كاإلجارة كاإلعارة , كقكليـ ) تنقؿ شرعان( خرج بو ما ال يرد عميو النقؿ شرعان , كأـ الكلد 

عمى التمميؾ  , قكليـ )) بصيغة ( ىي الصيغة الصريحة, اإليجاب كالقبكؿ , أك ما يدؿ 
ف كاف ذلؾ بالمعاطاة  .(77)كا 

كيعتبر (75)كقد عرؼ المشرع العراقي  اليبة بأنيا ) تمميؾ ماؿ اآلخر بال عكض...(    
كيعتبر عقد اليبة الكاردة  عمى العقار مف العقكد الشكمية , فيشترط فيو (75)عكض...(

ال عد العقد باطال, كىذا ما نصت عميو الماد ة التسجيؿ في دائرة التسجيؿ العقارم  كا 
( مف القانكف المدني حيث نصت عمى ما يمي ) إذا كاف المكىكب عقاران كجب 605)

النعقاد اليبة  أف تسجؿ في الدائرة المختصة( , ككذلؾ ما نص عميو قانكف التسجيؿ 
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( حيث نصت عمى ما يمي) تنعقد اليبة الكاردة عمى حؽ 0575/7العقارم في المادة 
دؿ أك بعكض عمى حؽ التصرؼ  في األراضي الممكية  العقارية كاإلفراغ بدكف ب

األميرية  أك المكقكفة  كقفا غير صحيح  حصرا بدائرة التسجيؿ العقارم  كتسجؿ بعد 
 أخذ اقرار الطرفيف(.

 
 الفرع الثاني

 النذور لمعتبة المقدسة وأثرىا في االستثمار
كص أك النذر في المصطمح الشرعي , ىك االلتزاـ عمى ذمتو بإتياف عمؿ مخص     

 .(73)تركو هلل تعالى عمى نحك مخصكص
أك ىك ايجاب المكمؼ عمى نفسو شيئا لـ يكف عميو , سكاء كاف منجزا  أك معمقا ,     

كيعرؼ أيضا بأنو) التزاـ قربة  غير الزمة في أصؿ الشرع , بمفظ يشعر بذلؾ , مثؿ 
ي  فعمي صياـ أف يقكؿ المرء : هلل عمي أف أتصدؽ بمبمغ كذا أك اذا شفى اهلل مريض

 ثالثة أياـ أك نحك ذلؾ.
كحكـ النذر : الكفاء بالنذر  المشركع كاجب لقكلو تعالى : )) ثـ ليقضكا تفثيـ  كليكفكا 

, كقكلو )صمى اهلل عميو كآلو كسمـ() مف نذر أف يطيع اهلل فميطعو, كمف نذر (74)نذكرىـ(
 (75)أف يعصي اهلل فال يعصو(

كقد استدؿ الفقياء عمى مشركعية اليدية كالنذر لمعتبات المقدسة بالنصكص       
الكاردة  بالنذر أك اليدية لمكعبة المشرفة , لككف المناط كاحد, كىك تعظيـ شعائر اهلل 
ففي صحيحة عمي بف جعفر عف أخيو مكسى ابف جعفر ) عمييما السالـ( قاؿ: سألتو 

ة كيؼ يصنع ؟ قاؿ أال أف أبي أتاه رجؿ جعؿ جاريتو عف رجؿ جعؿ جاريتو ىديا لمكعب
لمكعبة , فقاؿ لو : قّكـ الجارية أك بعيا ثـ مر مناديا يقكـ عمى الحجر  فينادم أال مف 
قصرت نفقتو أك قطع بو  أك نفذ طعامو  فميأتي فالف بف فالف كأمره أف يعطي  أكال 

ف الكعبة ال تأكؿ كال تشرب  كما كفي ركاية أخرل: ) أ(76)فأكال حتى ينفذ ثمف الجارية(
 .(77)أىدم ليا فيك لزكارىا فبع الجارية...(
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كما ينذر مف نقد أك غيره ألحد المساجد أك المشاىد أك المراقد المقدسة, يجب     
كمصالحو  -المنذكر لو -صرؼ المنذكر في شؤكف ذلؾ المسجد أك المشيد أك المرقد

ذلؾ بأف كاف المكضكع مكتفيا مف جميع الكجكه بتعمير أك فرش أك انارة ... , كبعكس  
إف أمكف ذلؾ  –فيصرؼ لركاده  كزكاره , أعـ مف أف يككنكا فقراء  أك غيرىـ  -مثال–

ال فيصرؼ في سبيؿ الخيرات كالمبرات -أيضا  . (78)كا 
) كلك نذر شيئان لإلماـ أك بعض أكالد اإلماـ , كما لك نذر شيئا لإلماـ الحسيف أك 

س ) عمييـ السالـ( فالظاىر أف  المراد صرفو في سبيؿ الخير  بقصد رجكع االماـ العبا
عانة الزائريف  كغيرىا مف كجكه  ثكابو إليو  مف غير فرؽ  بيف الصدقة عمى المسكيف  كا 

 (79)الخير كبناء مسجد أك قنطرة أك نحك ذلؾ
 الفرع الثالث

 مار :تسجيل العقارات الموىوبة  لمعتبة المقدسة وأثرىا في االستث
بما اف اليبة الكاردة عمى العقار ىي تصرؼ عقارم , فإف ذلؾ التصرؼ , ال       

( مف قانكف التسجيؿ العقارم , كقد 3ينعقد قانكنا إال بتسجيمو  في السجؿ العقارم )ـ
ف اشترط تسجيؿ اليبة الكاردة  عمى العقار في دائرة التسجيؿ  سبؽ لممشرع العراقي كا 

( مف القانكف المدني التي نصت عمى ما يمي ) إذا كاف 605العقارم بمكجب المادة )
 المكىكب عقاران كجب النعقاد اليبة أف تسجؿ في الدائرة المختصة(.

كبما إف اليبة مف العقكد , كال بد لمعقد كفؽ القانكف  المدني العراقي  مف تكافر ثالثة    
ات الكاردة  عمى أركاف ىي ) الرضا كالمحؿ كالسبب( اضافة لركف الشكؿ في التصرف

العقار , فاليبة ال تتـ اال اذا قبميا المكىكب لو , كالسؤاؿ الذم يمكف أف يطرح ىنا , 
مف ىك الشخص الذم يمثؿ  االعتبة المقدسة  في قبكؿ اليباة الكاردة عمى األراضي 

 كالدكر المراد  تسجيميا مف ناحية قانكنية؟
مقانكف العراقي , إما أف تككف شخصية مف المعمكـ أف الشخصية القانكنية كفقا ل    

طبيعية أك شخصية معنكية )اعتبارية( كعرفت الشخصية المعنكية بعدة تعاريؼ منيا)  
مجمكعة أشخاص تستيدؼ تحقيؽ غرض معيف, , أك مجمكعة أمكاؿ  تخصص 
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لغرض معيف , كيعترؼ القانكف ليذه المجمكعة  بالشخصية المقررة لإلنساف , فتصبح 
 . (50)اب الحقكؽ  كااللتزاـ بالكاجبات(أىال الكتس

( مف قانكف ضريبة الدخؿ العراقي الشخص المعنكم بأنو ) كؿ 7/5كعرفت المادة )
 (57)ادارة أك مؤسسسة يمنحيا القانكف شخصية معنكية...(

مف األشخاص المعنكية  في المادة  -األكقاؼ  -كقد اعتبر المشرع العراقي     
(  منو بأف يككف لكؿ شخص 48/7ي كاشترط في المادة )/ق(  مف القانكف المدن47)

معنكم ممثؿ عف ارادة ذلؾ الشخص المعنكم , كيتمتع الشخص المعنكم بجميع 
الحقكؽ  إال ما كاف منيا مالزما لصفة الشخص الطبيعي, كالعتبات المقدسة تعتبر مف 

 .7966( لسنة 55األكقاؼ  بمكجب قانكف إدارة العتبات المقدسة  رقـ )
كتعتبر العتبات المقدسة كيانات حضارية تتمتع بالشخصية المعنكية  كاالستقالؿ     

( 57/ أكال( مف قانكف الكقؼ الشيعي رقـ )54المالي كاالدارم  استنادا ألحكاـ المادة )
 .5075لسنة 
( مف قانكف التسجيؿ العقارم  النافذ , فإنو تسجؿ 744كاستنادا لنص المادة )    

ية العقارية  باسـ األشخاص المعنكية  التي يمنحيا القانكف شخصية الحقكؽ العين
معنكية , كيقدـ طمب التسجيؿ  أك التصرؼ بالحقكؽ العقارية لمشخص  المعنكم مف 

( مف قانكف التسجيؿ العقارم , كيؤخذ اقرار ممثؿ الشخص 746قبؿ ممثمو القانكني ) ـ
 و القانكنية.المعنكم في التصرفات العقارية في حدكد صالحيات

لسنة  79كقد أعطى قانكف ادارة العتبات المقدسة  كالمزارات الشيعية الشريفة رقـ )    
( لمجمس االدارة في كؿ عتبة مقدسة  صالحية قبكؿ أك رفض ما يقدـ ما يقدـ 5005

كيرل البعض اف  (55)لمعتبة مف ىبات كتبرعات أك أكقاؼ  ككفؽ ما تقتضيو المصمحة
ؿ أك الرفض( المذككر , ىك أف البعض  قد يقصد مف الكقؼ أك الحكمة مف )القبك 

التبرع لمعتبة المقدسة ىك التدخؿ  في شؤكنيا أك السيطرة عمييا كألغراض مختمفة, 
فاحتياطا كلمصالح ىذه المؤسسات الكقفية يشترط مكافقة مجمس ادارة العتبة عمى تمؾ 

 .(53)التبرعات أك اليبات
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لمكىكب  ىك حؽ الممكية , بؿ يجكز أف يككف حؽ كليس مف الضركرم أف يككف ا
 .(54)انتفاع أك سكف أك غير ذلؾ , مف الحقكؽ المتفرعة عف حؽ الممكية

كقد أجاز قانكف التسجيؿ العقارم أف تقع اليبة عمى حؽ التصرؼ , أم أف تقع     
اليبة عمى المغركسات كالمنشآت التي تعكد لممتصرؼ في األرض  األميرية , كذلؾ 

( كقد أطمؽ المشرع العراقي  عمى ىبة حؽ التصرؼ اسـ ) 575/7جب المادة)بك 
االفراغ( , كقد اشترط أف يقع االفراغ  في دائرة التسجيؿ العقارم, في حيف منع المشرع 
العراقي  الكصية كالكقؼ  الكاقعة عمى حؽ التصرؼ , أم عمى المغركسات كالمشيدات 

 كضحو في الفرعيف اآلتييف.عمى األرض  األميرية  كعمى تفصيؿ سن
كيظير أثر ىبة العقارات أك المغركسات أك المشيدات كاليدايا كالنذكر  عمى مدل 
استثمار  تمؾ األمكاؿ مف قبؿ المتكلي الشرعي لمعتبة أك مجمس ادارتيا  في تنمية 

 كزيادة المكارد المالية كالتي تصب في المصالح العامة لزكار العتبات كاعمارىا.
 الثاني املطلب

 األمىال املىصى بها للعتبات املقدسة وأثزها يف االستثمار
قد تككف أمكاؿ العتبة ناشئة مف أمكاؿ مكصى بيا ك سكاء كانت الكصية تمميكية       

أك مؤبدة في المنافع, أك قد تككف كصية )بالعيف أك الريع( كما يسمييا قانكف التسجيؿ 
المقدسة احد مصادر تمكيؿ العتبات استنادا  العقارم كاألمكاؿ المكصى بيا لمعتبات

( لسنة 79( مف قانكف العتبات المقدسة كالمزارات الشريفة  رقـ )77/7لنص المادة )
5005. 
كقد أجاز قانكف االحكاؿ الشخصية  النافذ الكصية لمشخصية المعنكية  كالجيات     

 (.68الخيرية  كالمؤسسات ذات النفع العاـ)ـ
لذا سكؼ يتـ تقسيـ المطمب  الى فرعيف , نتناكؿ في األكؿ التعريؼ بالكصية      

كأنكاعيا كأثرىا  عمى االستثمار  كفي الثاني , كيفية تسجيؿ العيف المكصى بيا  باسـ 
 العتبة المقدسة.

 
 الفرع األول
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 تعريف الوصية  وأنواعيا  وأثرىا عمى االستثمار
 أوال: تعريف الوصية

كعرفت الكصية بتعريؼ آخر  (55)الكصية ىي ) تمميؾ عيف أك منفعة بعد الكفاة(     
كىك ) تمميؾ عيف أك منفعة  أك تسميط عمى تصرؼ بعد المكت( كىذا لتعريؼ يصمح  

 (56)لمكصية نكعييا التمميكية كالعيدية
مـز بمكتو كعرفيا الفقيو المالكي ) الدسكقي( بأنيا ) عقد يكجب حقا في ثمث عاقده  ي   

( مف قانكف األحكاؿ 64كعرفيا المشرع العراقي في المادة ) (57)أك نيابة عنو بعد كفاتو(
الشخصية  بيا ) تصرؼ في التركة مضاؼ إلى ما بعد المكت  مقتضاه التمميؾ بال 

 عكض(
 ثانيا: أنواع الوصية في الفقو والقانون

ميكية ىي ما لك قاؿ : اعطكا فالنا قسـ الفقياء الكصية إلى تمميكية كعيدية , فالتم     
بعد كفاتي  العقار المرقـ )كذا( أك مبمغا معينا مف الماؿ , كعد الفقياء منيا ما لك 

 أكصى لمفقراء  أك المساجد كالمدارس كنحك ذلؾ مف كجكه البر كاالحساف . 
كتتألؼ الكصية التمميكية مف المكصي كالمكصى بو  كالمكصى لو , كيضاؼ إلييـ     

 مف يعينو المكصي لتنفيذ الكصية. 
أما معنى الكصية العيدية  ىي الكصية بما عميو مف الديكف هلل كلعباده  كرعاية    

كال ريب في  (58)أيتامو  كتجييزه كقضاء ما عميو  مف صالة كصياـ كغير ذلؾ
لقكلو تعالى : )) كتب عميكـ اذا حضر احدكـ المكت إف ترؾ  (59)مشركعية الكصية

 (30)لكصية  لمكالديف كاألقربيف((خيران ا
كاعتبر المشرع العراقي , الكصية أحد اسباب كسب الممكية , فقد نصت المادة 

يكسب المكصى لو بطريؽ الكصية  -7(  مف القانكف المدني عمى ما يمي)7708)
 الماؿ المكصى بو...(

أك بالمنفعة   كالسؤاؿ الذم يمكف  أف يطرح ىنا , ىك ىؿ تجكز الكصية التمميكية
 المؤبدة لمعتبات المقدسة؟
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اف ركايات الكصية الى الكعبة  يسرم حكميا الى المشاىد المشرفة  كمنيا ركاية     
حريز بف ياسيف قاؿ سمعت أبا جعفر )ع( يقكؿ : ) اف قكما أقبمكا مف مصر فمات 

ي شيبة منيـ رجؿ فأكصى بألؼ درىـ لمكعبة  فمما قدـ الكصي مكة ساؿ فدلكه عمى بن
فأتاىـ فأخبرىـ الخبر فقالكا: قد برئت ذمتؾ ادفعيا إلينا  فقاـ الرجؿ فسأؿ  الناس فدلكه 
عمى أبي جعفر, قاؿ أبك جعفر: ) فأتاني فسألني  فقمت لو: اف الكعبة غنية عف ىذا , 
انظر إلى مف أـ ىذا البيت فقطع بو , أك ذىبت نفقتو, أك ضمت راحمتو , أك عجز أف 

 .(37)ىمو فادفعيا إلى ىؤالء الذيف سميت لؾ...(يرجع إلى أ
 كالكصية حسب قانكف التسجيؿ العراقي  تقسـ إلى قسميف ىما : 

 الكصية المؤقتة كىي:  -7
كصية التمميؾ, كىي كصية تمميؾ العقار المممكؾ صرفا أك ما ىك بحكمو حسبما  - أ

عنكية أك يقرره المكصي , كقد أجاز المشرع العراقي أف يككف المكصى لو شخصية م
 (35)جية خيرية أك مؤسسة ذات نفع عاـ

الكصية بالعيف : كىي الكصية بصرؼ ثمف العقار نفسو في كجكه البر كالخير ,   - ب
بحيث يباع العقار المكصى بو كيصرؼ ثمنو عمى الكجو المكصى بو , كما لك 
أكصى المكصي ببيع  العقار المعيف الذم ىك ثمث التركة , كصرؼ ثمنو بإعمار 

ة المقدسة  أك الصرؼ عمى زائرييا  أك جعؿ ثمنو تحت تصرؼ المتكلي العتب
 الشرعي  كمجمس ادارتيا 

الكصية المؤبدة الشبيية بالكقؼ : كىي الكصية بصرؼ ريع العقار في كجكه البر  -5
كالخيرات , كال يصح البيع في ىذا الصنؼ  مف العقار أك رىنو أك التصرؼ بو 

 (33)تصرفا مخالفا لمكصية
.  كقد كقع المشرع (34)كد بالكصية بريع العقار ىي ) الكصية المؤيدة بالمنافع( كالمقص

العراقي في تناقض  عند بياف أحكاميا فقد اعتبرىا المشرع العراقي نكعا  مف أنكاع 
المعدؿ حيث  7966( لسنة 64الكقؼ الممحؽ , في قانكف ادارة األكقاؼ رقـ )

ؼ الممحؽ  ىك الكقؼ الذم يديره متكلي ( منو عمى ما يمي) الكق7/7نصت المادة )
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كمشركط صرؼ غمتو أك جزء منيا عمى المؤسسات الدينية كالخيرية كيشمؿ الكقؼ  
 الذرم ككذلؾ الكصية بالخيرات  التي تخرج مخرج الكقؼ(.

( مف قانكف التسجيؿ العقارم  الكصية بريع 549/7في حيف اعتبرت المادة )
المنافع ( ىي أحد أنكاع الكصايا عندما  قسميا إلى العقار ) الكصية المؤبدة في 

 كصايا مؤقتة كمؤبدة.
كقد ذىب بعض شراح القانكف العراقي  إلى اعتبار الكصية المؤبدة  بالمنافع ىي      

حيث قاؿ ) الكصية بالمنافع غير محددة  المدة ألشخاص  (35)) كقؼ( مف حيث الحكـ
نقطاعيـ  كالكصية لمفقراء كالمساكيف غير محصكريف أك معنكييف, بحيث ال يظف ا

فتأخذ الكصية في ىذه الحالة حكـ الكقؼ الخيرم المؤبد , كاف لـ تخرج عف طبيعتيا 
ذا كانت الكصية  باعتبارىا  كصية ال تنفذ  فيما زاد عف ثمث الماؿ  إال بإجازة الكرثة. كا 

مف المؤسسات   لجية دائمة مف جيات البر كالمساجد  كالمدارس كالمستشفيات كغيرىا
الخيرية  ذات النفع العاـ , فإف الكصية في ىذه الحالة  تأخذ حكـ الكقؼ الخيرم 

 أيضا(
الى اعتبار الكصية بالمنافع المؤبدة  أك  (36)كقد ذىب بعض الفقو المصرم     

المطمقة  عف المدة اعتبرىا كقفا اذا كاف لقـك  غير محصكريف , كقاؿ: ) فاف كاف ال 
ـ  أك لجية ال يظف انقطاعيا , فالمنافع تككف في ىذه الحالة مكصى بيا  يظف انقطاعي

عمى التأبيد كال تنتيي, فاذا أكصى بغالت عيف لمفقراء أك أكصى بيا عمى مسجد  أك 
مدرسة أك مستشفى , كانت الغالت ليذه الجيات  عمى التأبيد , كصار التصرؼ مف 

 عيف كقفا  مف كؿ الكجكه بعد الكفاة(.بعد الكفاة كقفا  جاء بشكؿ كصية , كتككف ال
 كنحف نرل أف ىناؾ عدة فركؽ بيف الكصية المؤبدة بالمنافع  كبيف الكقؼ , منيا : 

في الكقؼ تخرج العيف المكقكفة مف ممكية الكاقؼ في الحاؿ عند قبضيا  مف  -7
المكقكؼ عميو اك المتكلي اما في الكصية المؤبدة بالمنافع  فاف ممكية العيف 

صى بيا  ال تخرج عف المكصي في الحاؿ كانما تبقى لممكصي  كمف بعده المك 
 لكرثتو ام اف ممكية الرقبة تبقى اما المنفعة فيي لممكصى ليـ 
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الكقؼ تصرؼ منجز في الحاؿ , أم اف صيغة  الكقؼ ال تقبؿ التعميؽ  أما  -5
 صيغة  الكصية فإنيا تككف  مضافة إلى ما بعد المكت 

ؤبدة  خاضعة ألحكاـ الكصية  مف مقدار المكصى بو  كىك الكصية بالمنافع الم -3
الثمث , كيبطؿ ما زاد عمى الثمث  اال باجازة الكرثة , أما الكقؼ فقد يستغرؽ  كافة 

 امالؾ الكاقؼ.
في العيف المكقكفة ال يستطيع  الكاقؼ أك كرثتو التصرؼ  بالعيف المكقكفة  بعد  -4

طيع كرثة المكصي  أف يتصرفكا برقبة  كقفيا . أما في العيف المكصى بيا , فيست
 العيف بالبيع أك الرىف.

كالكصية لمجيات العامة مثؿ الفقراء  كالفقياء كالمساجد  كالمدارس كنحكىا  ال    
تحتاج الى القبكؿ  لتعذره إف أريد مف الجميع , كال يفتقر إلى قبكؿ الحاكـ أك 

 (37)منصكبو كالكقؼ
 الفرع الثاني

 الموصى بيا  باسم العتبة المقدسة وأثره في االستثمارتسجيل العين 
األصؿ في الكصية كفقا  لمقانكف العراقي  ال تثبت اال بدليؿ كتابي استنادا ألحكاـ      

( مف قانكف األحكاؿ الشخصية  كالتي نصت عمى ما يمي : ) ال تعتبر 65/7المادة )
 بختمو أك طبعو أك ابيامو...( الكصية اال بدليؿ كتابي  مكقع مف المكصي أك مبصكـ 

كألىمية تسجيؿ الكصية في السجالت العقارية  ككيفية  اجراءات التسجيؿ في    
 المحاكـ المختصة  لذا سكؼ نتكمـ  عف ذلؾ  في النقطتيف التاليتيف:

 أوال: تسجيل الوصية في المحاكم المختصة:
المقدسة المعينة, أك كانت  إذا أراد المكصي أف يكصي بممكية عقار معيف  لمعتبة     

األمكاؿ المكصى بيا  منقكلة كتزيد قيمتيا  عمى خمسمائة دينار , فيجب أف يستند ذلؾ 
الى ) كصية مكصي(  صادرة مف محكمة األحكاؿ الشخصية  لممسمميف  كمحكمة 

 المكاد الشخصية  بالنسبة لغير المسمميف.
( منو , أجاز 77لنافذ  في المادة )كقد أجاز قانكف األحكاؿ الشخصية  العراقي ا    

الكصية بالمنقكؿ فقط مع اختالؼ الديف , كتصح الكصية بالمنقكؿ أيضا  مع اختالؼ 
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الجنسية بشرط  المقابمة بالمثؿ , أما الكصية بالعقار  فال تصح في حالة اختالؼ الديف  
 كالجنسية. 

و الفقياء  المسممكف  فيـ كيبدك أف المشرع العراقي  قد خالؼ التفصيؿ الذم قاؿ ب    
لـ يشترطكا في المكصي اف يككف مسمما  بؿ اجازكا كصية المسمـ لغير المسمـ كانما 
اشترطكا أف يككف مالكان لممتصرؼ بو ممكا يخكلو اف يتصرؼ بو  بكؿ انكاع التصرؼ  
بؿ اجاز بعضيـ كصية  الصبي في البر كما في بناء المساجد كاطعاـ  الفقراء كنحك 

 اذا بمغ الصبي عمر العشر سنكات  ككاف بصيرا عاقال يضع االشياء  في محميا.ذلؾ 
اما المكصى بو كىك محؿ الكصية  فقد اشترطكا اف يككف  قابال لالنتقاؿ الى الغير      

سكاء كاف عينا اك منفعة  اك عمال يؤدل عنو , كال تصح الكصية بشيء ال قيمة لو  
 (38)مما ال يباع كال يكىب

كيبدك اف المنع الذم اكرده لنا المشرع العراقي  في قانكف االحكاؿ الشخصية  بمنع     
الكصية بالمنقكؿ  كالعقار في حالة اختالؼ الجنسية , فقد تـ تعديمو بمكجب قانكف 

اذ اجاز القانكف  5005( لسنة 79العتبات المقدسة  كالمزارات الشيعية الشريفة رقـ )
كالنذكرات كالكصايا  كالمنح كالمساعدات المقدمة  لمعتبات  اخذ اليبات  كالتبرعات

المقدسة كالمزارات الشيعية الشريفة مف مختمؼ الجيات  كاالشخاص في داخؿ العراؽ 
 (39)كخارجو , بشرط مكافقة مجمس االدارة  لمعتبة المقدسة

كالكصية المحررة بديؿ كتابي )حجة كصايا(  كالمصدقة مف المحكمة المختصة     
( مف قانكف األحكاؿ 66تككف قابمة لمتنفيذ مباشرة , كىذا ما نصت عميو المادة )

(  مف اتفاقية الرياض المكقعة  مف قبؿ الدكؿ العربية , 36الشخصية  كأجازت المادة )
أجازت تنفيذ السندات المنظمة في احدل الدكؿ العربية  المكقعة عمى االتفاقية لدل بقية 

نظمة في الدكلة المراد تنفيذىا , فييا إذا لـ يكف في تنفيذىا الدكؿ , كما لك كانت م
تعارض  مع احكاـ الشريعة االسالمية  أك الدستكر أك النظاـ العاـ  في الدكؿ المراد 

 (40)تنفيذ ىذه السندات فييا
اما كيفية تسجيؿ الكصية في المحكمة المختصة  كفقا لمقانكف العراقي , يككف عف    

الى قاضي محكمة األحكاؿ الشخصية  اذا كاف المكصي مسممان , أك طريؽ طمب يقدـ  
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الى قاضي المكاد الشخصية  اذا كاف المكصي غير مسمـ , يذكر فيو نكع األمكاؿ 
المكصى بيا , فاذا كاف عقارا ذكر  رقمو كتسمسمو  كمساحتو , كاذا كاف أمكاال منقكلة  

ر القاضي قرارا بالكصية ) حجة فيتـ تحديدىا  أيضا , كبعد احضار شاىديف , يصد
 كصية( تككف قابمة لمتنفيذ.

 ثانيا: تسجيل الوصية في دائرة التسجيل العقاري  وأثرىا في االستثمار.
اف تسجيؿ الكصية التمميكية  اك الكصية المؤبدة بالمنافع , أم الكصية ) بالعيف أك     

 يمي: بريع العقار( في دائرة التسجيؿ العقارم  يستند الى ما 
 (47)الحكـ القضائي الحائز الدرجة القطعية  كالقابؿ لمتنفيذ -7
 يستند ايضا الى الحجج الشرعية  الصادرة مف المحاكـ المختصة  -5
باالستناد الى كصية منظمة  مف قبؿ الكاتب العدؿ , بشرط صدكرىا قبؿ نفاذ  -3

مف كالذم أصبح  نافذا اعتبارا   7977(  لسنة 57قانكف الكتاب العدكؿ رقـ )
كالذم بمكجبو ألغى صالحيات كاتب العدؿ مف تنظيـ حجة  58/8/7977

 (45)الكصية
كقد أجاز قانكف األحكاؿ الشخصية  العراقي النافذ  أف يككف المكصى لو شخصية  -4

( , كبما أف العتبات المقدسة ىي 68/7معنكية  أك جية خيرية  أك ذات نفع عاـ )ـ
االدارم  فإف الكصية ليا جائزة قانكنا  شخصيات معنكية  ليا استقالليا المالي ك 

 فضال عف ككنيا جائزة شرعا.
كقد حـر المشرع العراقي مالؾ المغركسات كالمشيدات  المقامة عمى ارض اميرية       

مف الكصية بيا , كىك بذلؾ منع المسمـ  مف حؽ اقرتو لو الشريعة  االسالمية )الكتاب 
اقي كقع في خمط  بيف ممكية رقبة االرض  التي كالسنة كاجماع الفقياء( كالمشرع العر 

تعكد لمدكلة , كممكية المشيدات كالمغركسات  التي تعكد لصاحب حؽ التصرؼ , 
فالمتصرؼ يممؾ عمى كجو االستقالؿ  المغركسات كالمنشآت العامة  عمى تمؾ األرض  

فييا  كلو حؽ بيعيا  أك رىنيا أك التصرؼ بيا في جميع انكاع التصرفات  كتتكافر
جميع شركط العيف المكصى بيا . كقد كاف المشرع العراقي  يعطي الحؽ لممتصرؼ  
في أرض أميرية  أف يسجؿ الكصية عمى المغركسات  كالمنشآت قبؿ نفاذ قانكف 
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(  مف قانكف التسجيؿ العقارم  عمى ما يمي ) 550/5التصرؼ. حيث نصت المادة )
بالعيف الكاردة  عمى المغركسات  أك يجكز تسجيؿ الكصية بالتمميؾ  أك الكصية 

المنشآت المحدثة  عمى االراضي االميرية الصرفة قبؿ نشر قانكف التصرؼ( 
فالمغركسات كالمنشآت المحدثة  عمى األراضي المممككة لمدكلة  قبؿ نشر قانكف 

كنت تعتبر ممكا لصاحبيا ككنيا  احدثت بمسكغات  7973نيساف  79التصرؼ  في )
 .  (43)كاف قانكف األراضي يجيز ذلؾقانكنية  حيث 

كنحف نرل اف المنع الكارد م القانكف المدني  العراقي كقانكف التسجيؿ العقارم       
كالمتضمف عدـ صحة الكصية بالمغركسات كالمنشئات  المقامة عمى ارض اميرية  مف 

ف /أكال/أ( م5قبؿ المتصرؼ )صاحب حؽ التصرؼ( , اصبح يتعارض كأحكاـ المادة ) 
كالتي نصت عمى ما يمي ) االسالـ ديف الدكلة   5005الدستكر العراقي الجديد لعاـ 

ال يجكز سف قانكف يتعارض مع ثكابت -الرسمي , كىك مصدر أساس لمتشريع : أ
اإلسالـ .. ( كلدل الرجكع الى شركط العيف المكصى بيا  التي كضحيا فقياء 

 كالمغركسات  التي يمتمكيا المتصرؼ  المسمميف  فإنيا تنطبؽ عمى ممكية  المشيدات
 املطلب الثالث

 االمىال املىقىفة على العتبات املقدسة واثزها يف االستثمار
تعتبر عكائد االمالؾ المكقكفة عمى العتبات المقدسة  احد المكارد المالية       

بات /ثانيا(  مف قانكف العت77لمعتبات المقدسة  كالمزارات الشيعية  بمكجب المادة )
المقدسة , كلغرض اإلحاطة باألمالؾ المكقكفة  عمى العتبات المقدسة  سكؼ نقـك  

 بتقسيـ المطمب  إلى الفرعيف اآلتييف
 الفرع االول

 انواع االموال الموقوفة عمى العتبات المقدسة  وأثرىا في االستثمار
يشترط االمامية في المكقكؼ عميو  المعيف كغير المعيف  امكرا منيا , أف يككف     

مكجكدا حيف الكقؼ , فال يصح الكقؼ ابتداء عمى المعدكـ كيصح  تبعا  لممكجكد فعال 
, كمف كقؼ عمى أكالده المكجكديف  كمف سيكجد مف أكالدىـ , كأف يككف أىال لمتممؾ 

نات , كأما الكقؼ عمى المساجد  كالمدارس  كما إلييا فيك فال يجكز  الكقؼ عمى الحيكا
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كاف الكقؼ عمى المصالح   (44)كقؼ في الحقيقة عمى مف تنتفع بيا مف االدمييف
كالقناطر  كالمساجد , كاف كاف لفظو متعمؽ بالجيات المذككرة  اال انو بالحقيقة كقفا  

قؼ عمى المسمميف  باعتبار عمى المسمميف القابميف  لمتممؾ , غاية ما ىناؾ  أنو ك 
مصمحة خاصة  ألنيـ المنتفعكف بيا , كاف الغرض  مف المسجد ترددىـ اليو لمعبادة 
كاقامة شعار الديف كنحكه , فكأنو كقؼ عمييـ  بشرط كقفو عمى كجو مخصكص , كىك 

 . (45)جائز
كأف يككف  المكقكؼ عميو معينا غير مجيكؿ , فإذا كقؼ  عمى جية مف غير  تعييف 

 .(46)بطؿ 
بالنسبة لممعصكـ )ع(؟ فقد   -ميتا–كاما كيؼ يصح الكقؼ عمى مف لـ يكف مكجكدا 

 قيؿ في جكاب ذلؾ , أف مفيـك المكجكد  مف اطالؽ الفقياء  لو معنياف : 
األكؿ: عدـ الكالدة كقد حكـ الفقياء ببطالف  مثؿ ىذا الكقؼ  عند تقسيـ الكقؼ  

اص كعاـ(  كقد اشترطكا لصحة الكقؼ  الخاص باعتبار المكقكؼ عميو الى قسميف)خ
 الكجكد.

الثاني: ما ال يمكف كجكده : كالميت . كقد حكـ عمى ىذا المعنى بعدـ صحة الكقؼ , 
لعدـ كجكد ما يصح الكقؼ عميو  ابتداء كال تبعا , كقيؿ في تصحيح الكقؼ  عمى ما 

ـ  أك ميت يمكف كجكده كالميت  كذلؾ , بأنؾ لك سألت أم شخص  اكقؼ لمعصك 
عمى االطالؽ  ما ىي الغاية المتكخاة أك القصد مف ذلؾ ؟ ألجاب  بأف  صرؼ ىذه 
األمكاؿ المكقكفة  كغيرىا في سبيؿ الخير  بقصد تحصيؿ الثكاب  الى المكقكؼ عميو 

 .(47)الميت , كىذه جية عقالئية ال منكر ليا
لة عمى صحة الكقؼ كقد استدؿ بصحة الكقؼ عمى العتبات المقدسة  بالركايات الدا

عمى المساجد  كمنيا :  ركاية جعفر بف عمي عف أبيو , عف جده الحسف بف عمي 
الككفي , عف العباس بف عامر , عف أبي العمارم , عف ابي عبد اهلل )ع( قاؿ: قمت 

أيكقفو عمى المسجد؟   (48)لو: رجؿ اشترل دارا فبناىا فبقيت عرصة  فبناىا بيت غمة 
 (49)كقفكا عمى بيت النار( فقاؿ: ) اف المجكس
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كاستظير الشيخ المجمسي )رحمو اهلل( مف الركاية المذككرة  ما يمي: )ظاىر تجكيزه كما 
ىك المشيكر بيف  االصحاب أم اذا كقؼ المجكس عمى  بيت النار , فأنتـ أكلى 

 . (50)بالكقؼ عمى معابدكـ(
كيصح الكقؼ  عمى الزائريف  أك الحجاج  أك نحك ذلؾ مف العناكيف العامة  التي تكجد 

كاف لـ يكف لو ام فرد  حيف الكقؼ مثال  –ليا أفراد  في كقت, كال تكجد في كقت آخر 
كلـ يكف في زماف الكقؼ  فقير في البمد , لكف  –اذا كقؼ بستانا عمى فقراء البمد 

 . (57)ؼسيكجد بعد الكقؼ, صح الكق
في المادة األكلى  منو الفقرة  7966( لسنة 64كقد اجاز قانكف ادرة االكقاؼ  رقـ )

/د( , أجاز الكقؼ عمى الحرميف الشريفيف  اك الى احدىما _ كالنص جاء مطمقا , 6)
 أم سكاء كاف الكقؼ منقكؿ  أك عقار.

ككف  عقارات اك كعمى ضكء ما تقدـ فاف االمكاؿ المكقكفة  عمى العتبات المقدسة قد ت
منقكالت  اك اسيـ في شركات مستقمة  استقالال جائزا شرعا أك حقكؽ معنكية اك غيرىا 
مف االمكاؿ  سكاء كانت مف داخؿ العراؽ اك مف خارجو استنادا لما ذكر مف القكانيف 

 العراقية النافذة, كلما تمؾ األمكاؿ مف أثر في االستثمار.
 الفرع الثاني

 موقوفة  باسم العتبة المقدسة واثرىا  في االستثمارتسجيل العقارات ال
, ما بيف العقارات  7977( لسنة 43ميز قانكف التسجيؿ العقارم النافذ  رقـ )    

المسجمة  في السجالت العقارية  كالعقارات غير المسجمة مف حيث الكقؼ , كجب 
 التفصيؿ اآلتي:

 أوال: وقف العقارات المسجمة في التسجيل العقاري
اف تسجيؿ الكقؼ الكارد عمى العقارات المسجمة  بأسماء مالكييا  في دائرة التسجيؿ     

العقارم  يككف باالستناد الى حجة  كقؼ صادرة مف محكمة االحكاؿ الشخصية  
بالنسبة لممسمميف , كحجة كقؼ صادرة مف محكمة المكاد الشخصية بالنسبة لغير 

المدنية , ككذلؾ يستند تسجيؿ العقار المكقكؼ   (  مف قانكف المرافعات307المسمميف )ـ
( مف 556الى حكـ قضائي صادر  مف محكمة مختصة  كحائز الدرجة القطعية )ـ
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قانكف التسجيؿ العقارم, كيشترط في الحكـ أف يبرز  الى دائرة التسجيؿ العقارم  أك 
ف قانكف ( م775دائرة التنفيذ  قبؿ مضي مدة التقادـ  المنصكص عييا في المادة )

التنفيذ , كالتسجيؿ في ىذه الحالة يتـ  دكف اقرار الكاقؼ  أك المكقكؼ عميو كيسجؿ 
 الكقؼ باسـ الكاقؼ كالمكقكؼ عميو.

كيذكر نكع الكقؼ , كاف يكتب ) كقؼ الحاج محسف الناصر  عمى العتبة      
يف الحسينية المقدسة( كيذكر في حقؿ كيفية التصرؼ شركط الكاقؼ ك كاف يضع الع

المكقكفة  تحت تصرؼ المتكلي الشرعي لمعتبة  أك مجمس ادارتيا , مما يخكليـ 
الصالحيات القانكنية  كالشرعية بالتصرؼ بكاردات  العيف المكقكفة  كنمائيا, كىذا 
األمر البد مف تكضيحو ابتداء  لمكاقؼ  عند انشاء الكقؼ , ألىمية ذلؾ في نماء أمكاؿ 

 ياـ بشؤكف زائرييا.العتبات المقدسة  لغرض الق
كيبدك أف المشرع العراقي  عندما قيد تسجيؿ الكقؼ عمى العقارات  بطريؽ حجة       

( مف قانكف التسجيؿ العقارم  556الكقؼ  أك اصدار حكـ قضائي  كؽ المادة )
كبالتالي ) ال يجكز تسجيؿ الكقؼ  باالستناد إلى اقرار الكاقؼ  أماـ المكظؼ المختص  

ف كاف الكقؼ يعد تصرفا  قانكنيا مف جانب كاحد(في التسجيؿ   (55)العقارم  , كا 
 يبدك لنا اف، المشرع العراقي قد جانب الصكاب  في ذلؾ الحصر لألسباب التالية:

 7977(  لسنة 43التسجيؿ العقارم ) (  مف قانكنى556يتضح اف نص المادة ) -7
انيا انعكاس لمرأم الفقيي  الذم ذىب اليو أبك حنيفة  كالذم يقكؿ بعدـ مشركعية  
الكقؼ أك عدـ لزكمو  اال اذا حكـ الحاكـ بمزـك الكقؼ في حالة نزاع , كاف يقؼ 
شخص كيسمـ  الكقؼ الى المتكلي ثـ يمكت  فيخاصـ الكرثة  متكلي الكقؼ  

. كيمـز كذلؾ عند أبي (53)الحكـ ليـ باإلرث  فيحكـ القاضي بمزكـ الكقؼطالبيف 
حنيفة , إذا جاء عف طريؽ الكصية , كاف يقكؿ الكاقؼ: ) إذا مت فقد كقفت دارم 
عمى كذا( فالكقؼ بإضافتو الى ما بعد المكت  يخرج  عمى الكصية , فاا مات 

الزما باعتباره   الكاقؼ مصرا عمى الكصية  بالكقؼ , أصبح التصرؼ منو
 (54)كصية
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إف الكقؼ باعتباره حؽ مف الحقكؽ العينية  األصمية استنادا  لنص المادة  -5
( مف القانكف المدني , لذا يستطيع مالؾ العيف أف يقفيا  بصكة مباشرة في 7(/68)

دائرة التسجيؿ العقارم  مع الممثؿ القانكني  لمعتبة المراد تسجيؿ الكقؼ باسميا , 
التصرؼ في صالحية المالؾ  باعتبار أف حؽ الممكية  يشمؿ كيدخؿ ذلؾ 

االستغالؿ كاالستعماؿ كالتصرؼ , كشأف الكقؼ بذلؾ شأف البيع كاليبة  كغيرىا مف 
 التصرفات التي يجرييا المالؾ .

( مف قانكف التسجيؿ العقارم , كاف نصت  عمى طرؽ تسجيؿ 556اف المادة ) -3
ف المذككريف ) ىما الطريقاف الحصرياف لتسجيؿ الكقؼ  اال أنيا لـ تجعؿ  الطريقي

 الكقؼ أك إلثبات كقكعو...(
 ثانيا: وقف العقارات  غير المسجمة في دائرة التسجيل لعقاري باسم العتبة المقدسة  

اف الكقؼ الكارد عمى العقارات  ال يقتصر عمى العقارات المسجمة  في دائرة    
نما يمكف أف يقع الكقؼ  شرعا عمى العقارات  التسجيؿ العقارم ككما أكضحنا ذلؾ , كا 
غير المسجمة ,  كيتـ تسجيؿ الكقؼ عند تسجيؿ العقار مجددا  استنادا لنص المادة 

كالتي نصت عمى ما يمي ) يسجؿ مجددا العقار   ( مف قانكف التسجيؿ العقارم56/7)
المكقكؼ  غير المسجؿ استنادا  الى الحجج كاالحكاـ الشرعية الحائزة درجة الثبات  

 باسـ الجية الكاقفة كالمكقكؼ عمييا...(
كال شؾ اف تسجيؿ العقارات  المكقكفة غير المسجمة سابقا  باسـ العتبة لمقدسة مما     

 قؼ كنماءه, كيعظـ المكارد المالية لمعتبة المقدسة . يساىـ  في غمة الك 
كقد أيد القضاء العراقي  صحة كقؼ العقارات غير المسجمة  في دائرة التسجيؿ     

العقارم , فقد قضت محكمة التمييز بما يمي ) اذا كانت العقارات غير مسجمة  في 
ا مكقكفة  كاف كارداتيا دائرة التسجيؿ العقارم , كقد ثبت مف الشيادات كالكشؼ   اني

تصرؼ لطالب العمكـ الدينية  كلمفقراء في المدرسة  التي استخرجت مف تمؾ العقارات  
 . (55)فتككف ىذه العقارات مكقكفة(

كفي ىذا االتجاه ايضا ذىبت محكمة  استئناؼ أسيكط  في مصر الى ما يمي ) مف    
ي شركطو كأحكامو المقرر فقيا كقضاء اف الكقؼ  نظاـ شرعي خاص  خاضع ف
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لمشريعة االسالمية الغراء, فميس لممحاكـ عند الفصؿ  في حجة انشاء الكقؼ  سكل 
تطبيؽ تمؾ القكاعد  بصرؼ النظر عف قكاعد التسجيؿ الحديثة  التي كاف اكجبت 

 (56)تسجيؿ الكقؼ  ليككف حجة عمى الغير...(
 
 
 
 
 
 
 
 

 االستنتاجات
 5005( لسنة 79الشيعية الشريفة رقـ )اف قانكف العتبات المقدسة كالمزارات  -7

النافذ, كاف بيف مصادر تمكيؿ العتبات اال انو لـ يبيف كيفية استثمار تمؾ 
 األمكاؿ عند اكتفاء العتبة أك المزار مف تمؾ األمكاؿ.

اف القانكف المذككر آنفان لـ يجعؿ مف العتبة شخصية معنكية , ككاف ذلؾ نقصان  -5
( لسنة 57في قانكف ديكاف الكقؼ الشيعي رقـ )في القانكف الذم تـ تداركو 

العتبات المقدسة كالمزارات  الشيعية /أكالن( عندما اعتبرت 54في لمادة ) 5075
الشريفة  كيانات حضارية تتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقالؿ المالي 

 ـز لتحقيؽ أىدفياالالكاالدارم 
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 التكصيات

نكصي القائميف عمى ادارة العتبات المقدسة كالمزارات الشيعية الشريفة بابراز  -7
أىمية ثقافة الكقؼ أك الكصية الى العتبات كالتكضيح لمكاقفيف أك المكصيف 
بياف كيفية الكقؼ أك الكصية أك اليدية أك النذر كيككف ذلؾ يشكؿ آلية مكتكبة 

 سة أك المزار الشريؼ.تكزع عمى الزائريف عند زيارة العتبات المقد
نكصي المشرع العراقي بتعديؿ قانكف العتبات المقدسة كالمزارات الشريفة رقـ  -5

كبياف كيفية استثمار أمكاؿ العتبات المقدسة , كليس فقط  5005( لسنة 79)
 مجمس االدارة في استثمار أمكاؿ العتبة أك المزار.االشارة الى صالحية 

 ىكامش البحث
                                                           

 .357, ص75ابف منظكر, لساف العرب, مصدر سابؽ,ج(7)
 .50/3/5057د. عارؼ الشيخ, بحث منشكر في االنترنت, تاريخ الدخكؿ  (5)
 .97, ص6الديف عمي العاممي, مسالؾ اإلفياـ, مصدر سابؽ, جزيف (3)
 .378, ص7,7978بيركت,ط –عمي بف محمد الشريؼ الجرجاني , التعريفات , مكتبة لبناف (4)
, كلممزيد ينظر د. حسف محمد 4959, ص6ابف منظكر, لساف العرب, مادة كىب, مصدر سابؽ,ج(5)

 .79, ص5004عة الجديدة  لمنشر , بكدم , مكانع الرجكع عف اليبة , دار الجام
 .49الشكرل: اآلية (6)
 .50د. حسف محمد بكدم , مكانع الرجكع عف اليبة , مصدر سابؽ, ص(7)
 .559, ص7لبناف, ج -الحمي, شرائع اإلسالـ في مسائؿ الحالؿ كالحراـ, دار األضكاء , بيركت(8)
 .9-7, ص6ـ , مصدر سابؽ , جلممزيد ينظر, زيف الديف بف عمي العاممي , مسالؾ اإلفيا(9)
احمد بف محمد الدردير , الشرح الصغير كحاشية الشيخ أحمد الصاكم, مطبعة عيسى الباني (70)

 .437, ص5الحمبي, ج
-57لممزيد في تعاريؼ الفقياء, ينظر, د. حسف محمد بكدم , مكانع الرجكع , مصدر سابؽ , ص(77)

55. 
 .7957( لسنة 40العراقي رقـ )( مف القانكف المدني 60/7ينظر المادة )(75)
, مكجز األحكاـ , المعامالت, ج(73) , مطبعة أكفسيتالنبراس, 5السيد حسيف بف النقي اؿ بحر العمـك

 .355ص
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 .559الحج:(74)
 .777, ص8, صحيح البخارم, ج784, ص 5سنف الدارمي,ج(75)
لبناف, باب ما ييدل -بيركت, منشكرات الفجر, 4محمد بف يعقكب الكميني, كتاب فركع الكافي , ج(76)

 .743( ص5الى الكعبة , حديث)
لممزيد ينظر, الباحث , جاسـ عمراف مشيمؿ , النظاـ القانكني الستثمار أمكاؿ العتبات المقدسة , (77)

 .75مصدر سابؽ, ص
, مكجزاالحكاـ , مصدر سابؽ, ص(78)  (7090, مسألة ) 363السيد حسيف بف التقي  آؿ بحر العمـك
 755, مؤسسة اسماعيمياف لمطباعة كالنشر , قـ المشرفة, ص5خميني , تحرير الكسيمة ,جالسيد ال(79)
لممزيد, ينظر, سعد الديف ىاشـ ميدم البناء , التنظيـ القانكني لمعتبة الحسينية المقدسة , دار بالؿ (50)

 .87, ص5077, 7لبناف,ط -لمطباعة كالنشر , بيركت
 .7985( لسنة 773رقـ ) ( مف قانكف ضريبة الدخؿ7/5المادة)(57)
 ( مف القانكف75/9ينظرالمادة )(55)
د. جاسـ عمي سالـ, مسائؿ قانكنية في أحكاـ الكقؼ, بحث مقدـ لندكة الكقؼ االسالمي, اإلمارات (53)

 .3, ص7997العربية, 
 .70كص5عبد الرزاؽ السنيكرم, مصدر سابؽ, ج(54)
 .775,ص6سابؽ,جزيف الديف عمي العاممي, مسالؾ االفياـ , مصدر (55)
 .70ىاشـ معركؼ الحسف, الكصايا كاألكقاؼ, مصدر سابؽ, ص(56)
 .455,ص4الدسكقي, حاشية الدسكقي, مصدر سابؽ, ج(57)
 .70-9ىاشـ معركؼ الحسني الكصايا كاألكقاؼ, مصدر سابؽ, ص(58)
العربي,  رحيني العاممي , الزبدة الفقيية في شرح الركضة البيية, منشكرات ذكمحسف تالسيد محمد (59)

 .5, ص6ج
 .780البقرة:(30)
رسالة ماجستير, لممزيد مف الركايات كأسانيدىا , ينظر , حيدر السيالني , فقو العتبات المقدسة, (37)

 .557-550, صجامعة الككفة, كمية الفقو
 المعدؿ 7959لسنة  788( مف قانكف األحكاؿ الشخصية رقـ 68/7تنظر المادة )(35)
 .759, ص3ؽ, جمصطفى مجيد, مصدر ساب(33)
 ( مف قانكف التسجيؿ العقارم.553ك549/7تنظر المادتاف )(34)
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مصطفى ابراىيـ الزلمي, أحكاـ الميراث كالكصية كحؽ االنتقاؿ في الفقو االسالمي  د.(35)

 .775, صمكاف لمطبع لصناعة الكتاب, بدكف عاتؾال,كالقانكف
 .749-748المصرية , صمحمد أبك زىرة, شرح قانكف الكصية, مكتبة األنجمك (36)
 .78,ص6محمد حسف ترحيني العاممي, الزبدة الفقيية , مصدر سابؽ ,ج(37)
 .57ىاشـ معركؼ الحسني, مصدر سابؽ,ص(38)
 ( مف القانكف75/9تنظر المادة )(39)
 .39,ص4,5009بغداد,ط -د. مدحت المحمكد, شرح قانكف التنفيذ, المكتبة القانكنية(40)
 .7977( لسنة 43قانكف التسجيؿ العقارم رقـ ) ( مف549/7ينظر المادة )(47)
لممزيد ينظر المحامي جمعة سعدكف الربيعي , المرشد إلى إقامة  الدعاكم الشرعية , المكتبة (45)

 .790-789القانكنية , بغداد , ص
 .767, ص3مصطفى مجيد, مصدر سابؽ,ج(43)
الخمسة , مؤسسة المعارؼ محمد الغركم, األحكاؿ الشخصية عمى المذاىب االسالمية  (44)

 .756, ص 5008, 7لبناف, ط-لممطبكعات , بيركت
 .335-337,ص5زيف الديف بف عمي العامي , مسالؾ اإلفياـ , مصدر سابؽ , ج(45)
 .756محمد الغركم , مصدر سابؽ, ص(46)
 .505لممزيد ينظر, حيدر السيالني , فقو العتبات المقدسة , مصدر سابؽ , ص(47)
, 77زرع كالبساتيف, كبيت الغمة مخزكنيا , لساف العرب, ابف منظكر , مصدر سابؽ,جغمة انتاج ال(48)

 .504ص
 .5: حديث 66, باب3الحر العاممي, الكسائؿ ,ج(49)
, كلممزيد ينظر  حيدر 7993,  7محمد باقر المجمسي , بحار األنكار , مؤسسة الكفاء , بيركت,ط(50)

 كما بعدىا  506, فقو العتبات المقدسة , مصدر سابؽ, ص السيالني
 .373حسيف بحر العمـك , مكجز األحكاـ , مصدر سابؽ, ص(57)
 .784,ص3مصطفى مجيد , مصدر سابؽ,ج(55)
 .777د. أحمد فراح حسيف كد. محمد كماؿ الديف إماـ , مصدر سابؽ,ص(53)
 المصدر نفسو , نفس الصفحة.(54)
(, أشار الى القرار القاضي  7/6/7974في  74/ ىيئة عامة أكلى / 35ينظر القرار المرقـ )(55)

 .860,ص5075 ,7طربيع محمد الزىاكم , الكقؼ, مكتبة السنيكرم, بغداد,
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اشار الى قضاء المحكمة, أحمد جماؿ الديف , الكقؼ مصطمحاتو كقكاعده, مطبعة الشريعة, بغداد, (56)

 .707,ص7955
 

 المصادر

، لساف العرب، دار صادر ابف منظكر، جماؿ  .1 الديف محمد بف مكـر
 ـ.7955ىػ،7385بيركت،

حسف محمد بكدم , مكانع الرجكع عف اليبة , دار الجامعة الجديدة  لمنشر ,  .2
5004 . 

 .5005بيركت،-،دار الفكر4الدسكقي، حاشية  الدسكقي عمى الشرح الكبير،ج .3
ئع اإلسالـ، مكسسة زيف الديف بف عمي العاممي, مسالؾ اإلفياـ إلى تنقيح شرا .4

 ىػ.7455إيراف –المعارؼ اإلسالمية قـ المقدسة 
, مكجز األحكاـ , المعامالت, مطبعة  .5 السيد حسيف بف النقي اؿ بحر العمـك

 أكفسيتالنبراس, د.ت.
عبد الرزاؽ السنيكرم، الكسيط في شرح القانكف المدني، منشأة المعارؼ،  .6

 .5004اإلسكندرية،
, 7بيركت,ط –الجرجاني , التعريفات , مكتبة لبناف عمي بف محمد الشريؼ  .7

7978. 
 محمد أبك زىرة, شرح قانكف الكصية, مكتبة األنجمك المصرية ,القاىرة, د.ت. .8
-, منشكرات الفجر, بيركت4محمد بف يعقكب الكميني, كتاب فركع الكافي , ج .9

 لبناف, د.ت.
, 7،ج7977( لسنة 43مصطفى مجيد ، شرح قانكف التسجيؿ العقارم رقـ ) .11

 العاتؾ لصناعة الكتاب ، القاىرة, د.ت.
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-ىاشـ معركؼ الحسني، نظرية العقد في الفقو الجعفرم,  دار التعارؼ .11
 .7996بيركت،

صحيح أبي عبد اهلل البخارم، بشرح الكرماني دار إحياء التراث العربي  .12
 .7987، 7بيركت،ط

, فقو العتبات المقدسة, رسالة ماجستير, جامعة الككفة, كمية  حيدر السيالني .7
 الفقو.

 .50/3/5057عارؼ الشيخ, بحث منشكر في االنترنت, تاريخ الدخكؿ   .7
 لبناف. -الحمي, شرائع اإلسالـ في مسائؿ الحالؿ كالحراـ, دار األضكاء , بيركت .5
اكم, مطبعة عيسى الباني احمد بف محمد الدردير , الشرح الصغير كحاشية الشيخ أحمد الص .3

 الحمبي.
 .7957( لسنة 40( مف القانكف المدني العراقي رقـ )60/7المادة ) .4
, مكجز األحكاـ , المعامالت,مطبعةأكفسيتالنبراس. .5  السيد حسيف بف النقي اؿ بحر العمـك

 
 , مؤسسة اسماعيمياف لمطباعة كالنشر , قـ المشرفة.5السيد الخميني , تحرير الكسيمة ,ج .6
الديف ىاشـ ميدم البناء , التنظيـ القانكني لمعتبة الحسينية المقدسة , دار بالؿ  سعد .7

 .5077, 7لبناف,ط -لمطباعة كالنشر , بيركت
 .7985( لسنة 773( مف قانكف ضريبة الدخؿ رقـ )7/5المادة) .8
 ( مف القانكف75/9المادة ) .9

الكقؼ االسالمي,  جاسـ عمي سالـ, مسائؿ قانكنية في أحكاـ الكقؼ, بحث مقدـ لندكة .70
 .7997اإلمارات العربية, 

السيد محمد حسف ترحيني العاممي , الزبدة الفقيية في شرح الركضة البيية, منشكرات ذكم  .77
 العربي.

 حيدر السيالني , فقو العتبات المقدسة, رسالة ماجستير, جامعة الككفة, كمية الفقو. .75
 المعدؿ 7959سنة ل 788( مف قانكف األحكاؿ الشخصية رقـ 68/7المادة ) .73
 ( مف قانكف التسجيؿ العقارم.553ك549/7المادتاف ) .74
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مصطفى ابراىيـ الزلمي, أحكاـ الميراث كالكصية كحؽ االنتقاؿ في الفقو االسالمي كالقانكف,  .75
 العاتؾ لصناعة الكتاب, بدكف مكاف لمطبع.

 ( مف القانكف75/9المادة ) .76
 5009بغداد,ط, -القانكنيةمدحت المحمكد, شرح قانكف التنفيذ, المكتبة  .77
 .7977( لسنة 43( مف قانكف التسجيؿ العقارم رقـ )549/7المادة ) .78
 جمعة سعدكف الربيعي , المرشد إلى إقامة  الدعاكم الشرعية , المكتبة القانكنية , بغداد . .79
محمد الغركم, األحكاؿ الشخصية عمى المذاىب االسالمية  الخمسة , مؤسسة المعارؼ  .50

 . 5008, 7لبناف, ط-بيركتلممطبكعات , 
 .7993,  7محمد باقر المجمسي , بحار األنكار , مؤسسة الكفاء , بيركت,ط .57
 7/6/7974في  74/ ىيئة عامة أكلى / 35القرار المرقـ ) .55
 .5075, 7ربيع محمد الزىاكم , الكقؼ, مكتبة السنيكرم, بغداد,ط .53
 .7955, بغداد, أحمد جماؿ الديف , الكقؼ مصطمحاتو كقكاعده, مطبعة الشريعة .54
55.  

 

 


