
 )دراسة فقهية( األوقاف في العصر الحديث ، كيف نوجهها لدعم الجامعات وتنمية مواردها
 1 

 

 األوقاف يف العصر احلديث 
كيف نىجهها لدعم اجلامعات وتنمية مىاردها  

 )دراسة فقهية(

 

 د/ خالد بن علي بن حممد املشيقح 



 )دراسة فقهية( األوقاف في العصر الحديث ، كيف نوجهها لدعم الجامعات وتنمية مواردها
 2 

 
 املكدمـة

إف اٟتمد هلل ، أٛتده ، وأستعينو ، وأستغفره ، وأعوذ باهلل من شرور أنفسنا 
ي لو ، وأشهد وسيئات أعمالنا ، من يهد اهلل فال مضل لو ، ومن يضلل فال ىاد

 أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ، وأشهد أف ٤تمداً عبده ورسولو . 
  يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّو َحقَّ تُ َقاتِِو َوال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم

ُمْسِلُمونَ 
(ٔ) . 

  َُها يَاأَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكْم الَِّذي َخَلَقك ْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
ُهَما رَِجااًل َكِثيًرا َوِنَساًء َوات َُّقوا اللََّو الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِو َواأَلْرَحاَم  َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ

 . (ٕ) ِإنَّ اللََّو َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيًبا 
  َُقوُلوا قَ ْواًل َسِديًدا يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّو و  ُيْصِلْح َلُكْم

 َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطْع اللََّو َوَرُسوَلُو فَ َقْد فَاَز فَ ْوزًا 
 . (ٖ) َعِظيًما 

 أما بعد : 
فقد جاءت الشريعة اإلسالمية باٟتث على عمل ا٠تَت، واإلنفاؽ يف سبيل اهلل 

األمواؿ وٖتبيسها على أبواب الرب واإلحساف، فإف الوقف من  ، ومن ذلك توقيف
                                                           

 . ٕٓٔسورة آؿ عمراف :  ( ٔ)
 . ٔسورة النساء :  ( ٕ)
 . ٔٚ-ٓٚسورة األحزاب :  ( ٖ)



 )دراسة فقهية( األوقاف في العصر الحديث ، كيف نوجهها لدعم الجامعات وتنمية مواردها
 3 

الصدقات اٞتارية يف حياة ا١تتصدؽ وبعد وفاتو، يعم خَتىا، ويكثر برىا ، وتتضافر 
هبا اٞتماعة يف مد ذوي اٟتاجات ، وإقامة ا١تساجد ، وإنشاء دور ا٠تَت من 

وترفع اٞتهل ، مستشفى جامع يطب أدواء الناس ، ومدارس ومعاىد تنشر العلم 
ونزؿ تؤي أبناء السبيل ، ومالجىء تؤوي اليتامى ، ولذا تكاثرت أبواب الرب 
بأوقاؼ الصحابة ، ٍب التابعُت ، ٍب من جاؤوا من بعدىم واتبعوا ىديهم بإحساف ، 
ومل يكن ذلك مقصورًا على اإلنفاؽ على الفقراء ، وا١تساجد، وا١تدارس والوقف 

على اٟتيوانات والبهائم ا١تريضة وا١تسنة ، إىل غَت ذلك  عليها ، بل أوقفوا األمواؿ
 ٦تا ال ٯتكن حصره ، كل ذلك يتم برغبة خالصة ابتغاء مرضاة اهلل عز وجل . 

وقد ظل الوقف طوؿ تاريخ اإلسالـ يؤدي دوره على وجو التماـ وخصوصاً 
 فيما يتعلق بالعلم ودوره من حلقات يف ا١تساجد ، وكتاتيب ، ومدارس . 

ن ىنا أحببت أف أجلي ىذه ا١تسألة، وأف أكتب يف دور الوقف يف نشر وم
العلم؛ ١تا يًتتب على ذلك من فائدة عظيمة تظهر يف اٟتث على التحبيس على 
العلم وأىلو، وتنشيط ا٢تمم على ذلك أو بياف أثر الوقف يف ذلك ، فكانت 

امعات األوقاف في العصر الحديث كيف نوجهها لدعم الجالكتابة يف : " 
 " . وتنمية مواردىا 

 وقد رأيت جعل ما كتبتو يف ٘تهيد ، وثالثة مباحث : 
: يف إيضاح العنواف، وأدلة مشروعية الوقف ، وأقساـ الوقف، وأىدافو. التمهيد  -

 مطالب :ثالثة ويشتمل على 
 يف إيضاح العنواف .ا١تطلب األوؿ :  
 : أدلة مشروعيتو . الثاين ا١تطلب  
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 : أقساـ الوقف ، وأىدافو . لثالثاا١تطلب  
 المبحث األول : الوقف على العلم ، وفيو مطالب : 

 . عند الفقهاءا١تطلب األوؿ : شرعيتو  
 ا١تطلب الثاين : الوقف على دور العلم ، وفيو أمور :  
 األمر األوؿ : الوقف على األزىر ، ودور الوقف يف دعمو .   
 ب . األمر الثاين : الوقف على الكتاتي  
 األمر الثالث : الوقف على ا١تدارس .   
 ا١تطلب الثالث : الوقف على ا١تكتبات .  

 المبحث الثاني : اإلفادة من األوقاف الواقعة في نشر العلم :
 ا١تطلب األوؿ : إمكانية اإلفادة بتغيَت شرط الواقف ، وفيو أمراف : 
  األمر األوؿ : قوؿ العلماء شرط الواقف كنص الشارع .  
 األمر الثاين: أقساـ تغيَت شرط الواقف ، وخالؼ العلماء يف ذلك.  
ا١تطلب الثاين : اإلفادة من الوقف إذا كاف مصرفو يف سبيل اهلل ، أو طرؽ  

 ا٠تَت ، والثواب .
 ا١تطلب الثالث : اإلفادة من نقل الوقف من ٤تلة إىل ٤تلة أخرى . 
 .  ا١تطلب الرابع : اإلفادة من الوقف ا١تنقطع 
 ا١تطلب ا٠تامس : اإلفادة من فاضل الوقف. 

 وتشتمل على أمرين :: الخاتمة 
 األوؿ : أبرز النتائج اليت توصلت إليها .  
السبل الشرعية للحث على ٖتبيس األمواؿ على دور العلم، ومنها الثاين :  

 . اٞتامعات 
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 وفيو مطالب : 
 ا١تطلب األوؿ : يف ميداف الدعوة .  
 ين : يف ميداف السياسة واٟتكم . ا١تطلب الثا 
 ا١تطلب الثالث : يف ميداف االقتصاد . 

 وقد سلكت يف كتابة ىذا البحث ا١تنهج العلمي يف كتابة البحوث العلمية . 
-فقمت بًتقيم اآليات القرآنية ، وٗتريج األحاديث النبوية ، وآثار الصحابة 

 .  -رضي اهلل عنهم
أقواؿ العلماء من مصادرىا ا١تعتربة حسب وٖترير مذاىب األئمة ، وتوثيق 

 . (ٔ)ا١تستطاع ، وبياف أدلتهم ، وما ورد عليها من مناقشات 
 وقد جعلت للبحث فهرسُت : 

 فهرساً للمصادر ، وا١تراجع .  -
 فهرساً للموضوعات .  -

واهلل أسأؿ أف ٬تعل عملنا خالصاً لوجهو الكرًن ، وأف ينفع بو ، إنو ويل ذلك 
 يو ، وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وآلو وصحبو . والقادر عل

 كتبــُ :   
 د/ خايد بٔ عًي بٔ حمُد املشيكح   

 األستاذ المشارك بقسم الفقو بكلية الشريعة وأصول الدين   
 بفرع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالقصيم

                                                           

 مل أترجم لشيء من األعالـ خشية اإلطالة. ( ٔ)
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 دـــالتنَي

 إيضاح العيواٌاملطلب األول : 

 يوقف يػة واصطالحًا :أواًل : تعسيف ا
قاؿ ابن فارس : " الواو والقاؼ والفاء : أصل واحد يدؿ على ٘تكُّث يف 

 . (ٔ)شيء ٍبّ يقاس عليو ، والوقف مصدر ... " 
وقاؿ الفيومي : " وقفت الدابة تقف َوْقفًا ووقوفاً : سكنت، ووقفتها يتعدى، 

 .  (ٕ)وال يتعدى ... " 
 .  (ٖ)" أما أوقف فهي لغة رديئة " 

وقيل للموقوؼ " وقف " تسمية با١تصدر ، ولذا ٚتع على " أوقاؼ " كوقت 
 . (ٗ)وأوقات 

، يقاؿ : وقفت الدابة وقفًا حبستها يف  (٘)والوقف ىو : اٟتبس ، والتسبيل 
 سبيل اهلل .

. وىو يدؿ على التأبيد ، يقاؿ : وقف فالف أرضو وقفاً  (ٙ)واٟتبس : ا١تنع 
                                                           

 .  ٖ٘ٔ/ٙانظر : معجم مقاييس اللغة ، مادة ) وقف (  ( ٔ)
 . ، مادة ) وقف ( ٜٙٙ/ٕا١تصباح ا١تنَت  ( ٕ)
 ، مادة )وقف( . ٜٙٙ/ٕ، مادة ) وقف ( ، وا١تصباح ا١تنَت  ٜٖ٘/ٜلساف العرب  ( ٖ)
 . ٖٖٖ/ٜانظر : هتذيب اللغة  ( ٗ)
 . ٕ٘ٛ، وا١تطلع ص ٜٖ٘/ٜ، ولساف العرب  ٓٗٗٔ/ٗينظر : الصحاح  ( ٘)
 ، مادة )حبس( . ٙٚٔ/ٔانظر : ا١تغرب  ( ٙ)
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 .  (ٔ)ساً ال تباع وال تورث مؤبداً ، إذا جعلها حبي

 :تعسيف ايوقف يف االصطالح ثاْيًا : 
اختلفت عبارات الفقهاء يف تعريفهم للوقف شرعًا ، وذلك تبعًا الختالفهم 
يف لزـو الوقف وعدـ لزومو ، ومصَت العُت ا١توقوفة بعد الوقف ، وغَت ذلك . 

 وىذه طائفة من ىذه التعريفات : 

 ايتعسيف األوٍ : 
يس مالك مطلق التصرؼ مالو ا١تنتفع بو مع بقاء عينو بقطع تصرؼ ىو ٖتب

 الواقف وغَته يف رقبتو ، يصرؼ ريعو إىل جهة بّر تقرباً إىل اهلل تعاىل . 
، على أف بعضهم يًتؾ  (ٖ)، واٟتنابلة  (ٕ)وإىل ىذا التعريف ذىب الشافعية 

قولو : "ٖتبيس بعض القيود للعلم هبا ، و٢تذا عّرفو بعض أصحاب ىذا القوؿ ب
 .  (ٗ)األصل ، وتسبيل ا١تنفعة" 

قاؿ ا١ترداوي : أراد من حّد هبذا اٟتّد مع شروط الوقف ا١تعتربة ، وأدخل 
 .  (٘)غَتىم الشروط يف اٟتّد 

 شسح ايتعسيف : 
 قو٢تم : "ٖتبيس مالك" : سواء بنفسو أو نائبو .

                                                           

 ، مادة ) أبد ( . ٖٙانظر : اللساف ص ( ٔ)
 .ٖٕ٘/ٙ، وٖتفة احملتاج  ٕٙ٘/ٕ، وفتح الوىاب  ٕٙ/ٕاإلقناع للشربيٍت  ( ٕ)
 . ٜٛٗ/ٕ، وشرح ا١تنتهى للبهوٌب  ٘ٛٔ، التنقيح  ٕ٘ٛانظر : ا١تطلع  ( ٖ)
 .  ٗٛٔ/ٛا١تغٍت  ( ٗ)
 . ٖ/ٚاإلنصاؼ  ( ٘)
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كلف ، البال  وقو٢تم : "مطلق التصرؼ" : وَمْن لو مطلق التصرؼ ىو : ا١ت
 .  (ٔ)العاقل ، اٟتّر ، الرشيد 

وىذاف القيداف مل يذكر٫تا الشافعية يف تعريفاهتم للعلم هبما ، والشًتاطهما 
لكل تصرؼ يرتب عليو الشارع أثرًا شرعيًا ، فهم يشًتطوف يف الواقف " صحة 

 .  (ٕ)عبارتو ، وأىلية التربع " 
 وقو٢تم : "ٖتبيس " إشارة إىل الصيغة . 

وقو٢تم : "مالو ": أي الشرعي ، فخرج ما ليس شرعيًا كاحملـر ، وما كاف 
: " وعلم منو : أنو ال (ٖ)٥تتصًا ككلب الصيد ، و٢تذا جاء يف مطالب أويل النهى 

 يصح الوقف من ٨تو مكاتب ، وال سفيو ، وال وقف ٨تو الكلب وا٠تمر...".
يف اٟتاؿ ، أـ ال كعبد  وقو٢تم : "ا١تنتفع بو " : أي سواء كاف االنتفاع بو

صغَت ، وخرج بذلك : ما ال ٯتكن االنتفاع بو ٨تو اٟتمار الزمن الذي ال يرجى 
 برؤه . 

وقو٢تم : " مع بقاء عينو " : أي ولو مدة قصَتة أقلها زمن يقابل بأجرة ، 
وخرج بو : ما ال ينتفع بو إال بذىاب عينو كشمعة للوقود ور٭تاف مقطوع للشم 

فال يصح وقف شيء من ذلك ؛ ألنو ال ٯتكن االنتفاع بو إال مع  وطعاـ لألكل ،
 .  (ٗ)ذىاب عينو 

وقو٢تم : " بقطع تصرؼ الواقف وغَته يف رقبتو " : متعلق بتحبيس على أنو 
                                                           

 . ٕٓٚ/ٗينظر : مطالب أويل النهى  ( ٔ)
 . ٖٙٚ/ٕينظر : منهاج النووي مع مغٍت احملتاج  ( ٕ)
(ٖ ) ٗ/ٕٚٔ . 
 . ٕٙ٘/ٕ، وفتح الوىاب  ٜٙ/ٕينظر : حاشية الباجوري على الغزي  ( ٗ)
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تبيُت لو ، أي : إمساؾ ا١تاؿ عن أسباب التملكات بقطع تصرؼ واقفو وغَته يف 
 . (ٔ)رقبتو بشيء من التصرفات 

 . (ٕ)ؼ ريعو" : أي غّلة ا١تاؿ وٙترتو و٨توىا ، بسبب ٖتبيسووقو٢تم : "بصر 
وقو٢تم : " إىل جهة بّر " : ىذا معٌت قو٢تم " وتسبيل ا١تنفعة " أي إطالؽ 

 .  (ٖ)فوائد العُت ا١توقوفة من غّلة وٙترة وغَتىا للجهة ا١تعينة
"على  وا١تراد ّتهة الرّب : ما عدا اٟتراـ ، ولذلك عرب بعض الفقهاء بقو٢تم :

، فيخرج بو ا١تصرؼ اٟتراـ ، وزاد بعضهم كلمة "موجود" فقاؿ  (ٗ)مصرؼ مباح " 
، و٢تذا  (ٙ)، واشًتاط كونو موجوداً مسألة خالفية (٘)" على مصرؼ مباح موجود" 

و٢تذا ذكر أبو الضياء : أف األوىل حذؼ كلمة " موجود " ليتأتى التعريف على كال 
 . (ٚ)القولُت 

اهلل تعاىل " ، أي ألجل التقرب إىل اهلل تعاىل ، وإف مل  وقو٢تم : " تقربًا إىل
تودداً ، أو على أوالده خشية بيعو  (ٛ)يظهر فيو قصد القربة كالوقف على األغنياء 

                                                           

 . ٕٔٚ/ٗينظر : مطالب أويل النهى  ( ٔ)
 ا١تصدر السابق . ( ٕ)
 . ٕٔٗ/ٗانظر : كشاؼ القناع  ( ٖ)
اد ، فػتح اٞتػو  ٚ٘ٗ/ٕ، أسػٌت ا١تطالػب  ٜٚ/ٖ، قليويب وعمَتة  ٖٕ٘/ٙانظر : ٖتفة احملتاج  ( ٗ)

ٔ/ٖٙٔ . 
، اإلقنػػػاع يف حػػػل ألفػػػاظ أيب شػػػجاع  ٖٙٚ/ٕ، مغػػػٍت احملتػػػاج  ٖٛ٘/٘انظػػػر : ةايػػػة احملتػػػاج  ( ٘)

ٕ/ٕٙ  . 
 . ٕٖٚ/٘انظر : روضة الطالبُت  ( ٙ)
 . ٖٛ٘/٘حاشية أيب الضياء على ةاية احملتاج  ( ٚ)
 . ٓٚ/ٕانظر : حاشية الباجوري  ( ٛ)
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بيعو بعد موتو وإتالؼ ٙتنو من غَت أف ٮتطر القربة ببالو ، بل قد ٮتطر ببالو القصد 
يصح وقفو فيخشى أف احملـر كأف يستدين حىت يستغرؽ الدين مالو ، وىو ٦تا 

٭تجر عليو ويباع مالو يف الدين فيقفو ، ليفوت على رب الدين ، ويكوف وقفاً 
الزماً، لكونو قبل اٟتجر عليو مطلق التصرؼ يف مالو لكنو آٍب بذلك، ومنهم َمْن 
يقف على ما ال يقع عليو غالباً إال قربة كا١تساكُت وا١تساجد، قاصداً بذلك الرياء، 

 . (ٔ)يثاب عليو؛ ألنو مل يبت  بو وجو اهلل تعاىل" فإنو يلـز وال

 ايتعسيف ايثاْي : 
ىو حبس العُت على حكم ملك اهلل تعاىل فيزوؿ ملك الواقف عنو إىل اهلل 

 تعاىل على وجو تعود منفعتو على العباد ، فيلـز وال يباع، وال يوىب، وال يورث.
يفة ، وىو ا١تذىب وإىل ىذا التعريف ذىب أبو يوسف و٤تمد صاحبا أيب حن

 .  (ٕ)عند اٟتنفية 
 .  (ٖ)وا١تعّوؿ والفتوى على قو٢تما 

 ايتعسيف ايثايث : 
ىو حبس العُت على ملك الواقف والتصدؽ ٔتنفعتها ، أو صرؼ منفعتها 

 على من أحب . 
 .  (ٗ) -رٛتو اهلل تعاىل-وإىل ىذا القوؿ ذىب اإلماـ أبو حنيفة 

                                                           

 . ٕٔٚ/ٗانظر : مطالب أويل النهى  ( ٔ)
 . ٖٕٓ/ٙانظر : ا٢تداية مع فتح القدير  ( ٕ)
 . ٕٖ٘/ٖانظر : حاشية الشليب على تبيُت اٟتقائق  ( ٖ)
 .ٖٕٓ/ٙانظر : ا٢تداية مع فتح القدير  ( ٗ)
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عند أيب حنيفة : أف الرقبة ملك الواقف  قولو : " على ملك الواقف " : إذ
حقيقة يف حياتو ، وملك لورثتو بعد وفاتو ْتيث يباع ويوىب ، ٓتالؼ ما عليو 

 .  (ٔ)الصاحباف 

 ايتعسيف ايسابع : 
 إعطاء منفعة شيء مدة وجوده الزماً بقاؤه يف ملك معطيو ، ولو تقديراً.

 .  (ٕ)وىذا تعريف ابن عرفة ، وعليو كثَت من ا١تالكية 
فقولو : " إعطاء منفعة " قيد أخرج عطية الذات ، فإةا إما ىبة ، أو 

 . (ٖ)صدقة
 قولو : " مدة وجوده " أي ا١توقوؼ . 

: " خالؼ ا١تعتمد ، أو أنو بٌت تعريفو على الغالب،  (ٗ)ويف الفواكو الدواين 
 ". فال ينايف أنو يصح الوقف مدة من الزماف ، ويصَت الذي كاف موقوفاً ملكا

قولو : " الزمًا بقاؤه يف ملك معطيو " قيد خرج بو العبد ا١تخدـ حياتو ٯتوت 
 قبل موت ربو ، لعدـ لزـو بقائو يف ملك معطيو ؛ ٞتواز بيعو برضاه مع معطاه . 

قولو : " ولو تقديرا " ٭تتمل : ولو كاف ا١تلك تقديرا كقولو : إف ملكت دار 
 فالف فهي حبس . 

 .  (٘)عطاء تقديرا كقولو : داري حبس على من سيكوفو٭تتمل : ولو كاف اإل
                                                           

 . و ص ٕٛ٘/ٕينظر : حاشية الطحطاوي  ( ٔ)
 .ٛٚ/ٚ، وشرح ا٠ترشي على خليل  ٛٔ/ٙينظر : مواىب اٞتليل  ( ٕ)
 . ٛٔ/ٙ ينظر : مواىب اٞتليل ( ٖ)
(ٗ ) ٕ/ٕٕ٘ . 
 . ٛٚ/ٚشرح ا٠ترشي على خليل  ( ٘)
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 وأقرب التعاريف ىو األوؿ ؛ إذ ىو أٚتع التعاريف وأمنعها . 
 وأما التعريف الثاين : ففيو زيادة حكم الوقف . 

 وأما الثالث : ففيو الرجوع عن الوقف ، وىو ٥تالف ١تقتضى الوقف . 
 ماؿ يف قولو : " ولو تقديراً ".وأما التعريف الرابع : فقد تطرؽ إليو االحت

 ثانياً : تعريف الجامعات لغة : 
الغل ٬تمع اليدين إىل العنق . وا١تراد هبا : ٣تموعة معاىد علمية تسمى  

 .(ٔ)كليات تدرس فيها اآلداب ، والفنوف والعلـو 
 ثالثاً : تعريف تنمية الموارد : 

مورد ، ويطلق على معاف منها  ٪تا الشيء ٪تاء و٪تواً : زاد وكثر ، وا١توارد : ٚتع
 .(ٕ): ا١تنهل ، والطريق ، ومصدر الرزؽ

                                                           

 . ٖ٘ٔ/ٔا١تعجم الوسيط  ( ٔ)
 .ٕٗٓٔ،  ٜٙ٘/ٕ، وا١تعجم الوسيط  ٙ٘ٗ/ٖ، و ٖٔٗ/٘ٔلساف العرب  ( ٕ)
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 املطلب الثالث : أدلة مصروعية الوقف

 دؿ على شرعية الوقف : الكتاب ، والسنة ، واإلٚتاع . 

 فُٔ ايكسإٓ : 
 .  (ٔ) لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون  قولو تعاىل : 

١تا  (ٕ)أبا طلحة يل الرب الوقف بدليل أف أف ٦تا يدخل يف نوجو الداللة : 
فدؿ .  -حديقة مشهورة  -ٝتعها بادر إىل وقف أحب أموالو إليو ، وىي بَتحاء 

 على مشروعية الوقف. 
وما يفعلوا من خير فلن يكفروه واهلل عليم بالمتقين قولو تعاىل : 

(ٖ). 
 أف ٦تا يدخل يف فعل ا٠تَت الوقف. وجو الداللة : 

 .  (ٗ) إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارىم  ىل : وقولو تعا
أف من آثار ا١توتى اليت تكتب ٢تم ويؤجروف عليها الوقف فدؿ وجو الداللة : 
 .(٘)على مشروعية الوقف

 ؤَ ايسٓة : 
ما رواه ابن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ : " أصاب عمر ٓتيرب أرضا فأتى النيب  - ٔ

  مل أصب مااًل قط أنفس منو ، فكيف تأمرين بو؟ فقاؿ : " أصبت أرضًا
                                                           

 . ٕٜآؿ عمراف :  ( ٔ)
( ، ومسػػلم يف الزكػػاة ، بػػاب ٔٙٗٔأخرجػػو البخػػاري يف الزكػػاة ، بػػاب الزكػػاة علػػى األقػػارب ) ( ٕ)

 ( عن أنس رضي اهلل عنو .ٜٜٛفقة والصدقة على األقربُت .. )فضل الن
 . ٘ٔٔآؿ عمراف :  ( ٖ)
 . ٕٔسورة يس :  ( ٗ)
 . ٙٙ٘/ٖينظر : تفسَت القرآف العظيم  ( ٘)
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قاؿ : إف شئت حّبست أصلها وتصّدقت هبا . فتصدؽ عمر أنو ال يباع 
أصلها وال يوىب ، وال يورث ، يف الفقراء والقرىب والرقاب ويف سبيل اهلل 
والضيف وابن السبيل ال جناح على من وليها أف يأكل منها با١تعروؼ ، أو 

 . (ٔ)متموؿ فيو " يطعم صديقاً غَت 
قاؿ : " إذا مات  أف رسوؿ اهلل  -رضي اللَّو عنو-ما رواه أبو ىريرة  - ٕ

اإلنساف انقطع عملو إال من ثالث : إال من صدقة جارية ، أو علم ينتفع بو، 
 .  (ٕ)أو ولد صاحل يدعو لو " 

و الصدقة اٞتارية ٤تمولة عند العلماء على الوقف ، دوف ٨تأف وجو الداللة :  
 الوصية با١تنافع ا١تباحة لندرهتا . 

: " وفيو دليل لصحة أصل الوقف ، وعظيم  -رٛتو اهلل تعاىل-قاؿ النووي 
 .  (ٖ)ثوابو " 

 أَا اإلمجاع : 
: " إف ا١تسألة إٚتاع من الصحابة ، وذلك أف أبا  -رٛتو اللَّو-فقد قاؿ القرطيب 

رو بن العاص، وابن الزبَت، بكر، وعمر، وعثماف، وعلياً، وعائشة، وفاطمة، وعم
 .(ٗ)وجابراً، كلهم وقفوا األوقاؼ ، وأوقافهم ٔتكة وا١تدينة معروفة مشهورة " 

ذو  : " مل يكن أحد من أصحاب النيب  -رضي اهلل عنو-وقاؿ جابر 
                                                           

(، ومسػلم يف الوصػية، بػاب ٖٕٚٚأخرجو البخاري يف الشروط، باب الشروط يف الوقف )ح ( ٔ)
 ( .ٕٖٙٔالوقف )ح

يف الوصػػػػػية ، بػػػػػاب مػػػػػا يلحػػػػػق اإلنسػػػػػاف مػػػػػن الثػػػػػواب بعػػػػػد وفاتػػػػػو  اٟتػػػػػديث أخرجػػػػػو مسػػػػػلم ( ٕ)
 ( .ٖٔٙٔ)ح

 .  ٘ٛ/ٔٔشرح صحيح مسلم للنووي  ( ٖ)
 .  ٜٖٖ/ٙتفسَت القرطيب  ( ٗ)

، وسػػػنن الػػػدارقطٍت  ٕٓٓ/ٗوانظػػػر : آثػػػار الصػػػحابة رضػػػي اهلل عػػػنهم : ٥ترجػػػة يف ا١تسػػػتدرؾ  
 . ٓٛٔ/ٜ، واحمللى  ٓٙٔ/ٙ، وسنن البيهقي  ٕٓٓ/ٗ
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 .  (ٔ)مقدرة إال وقف " 
 .  (ٕ): " اتفقوا على جواز الوقف " -رٛتو اللَّو-وقاؿ ابن ىبَتة 

يف القدًن : " بلغٍت أف ٙتانُت صحابياً من األنصار  -رٛتو اللَّو-عي وقاؿ الشاف
 تصدقوا بصدقات ٤ترمات " . 

 .  (ٖ)يسمي األوقاؼ : الصدقات احملرمات  -رٛتو اللَّو-والشافعي 
: " والعمل على ىذا عند أىل العلم من أصحاب -رٛتو اللَّو-وقاؿ الًتمذي 

ُت منهم يف ذلك اختالفًا يف إجازة وقف وغَتىم ال نعلم بُت ا١تتقدم النيب 
 .  (ٗ)األرضُت وغَت ذلك " 
: " والعمل على ىذا عند عامة أىل العلم من -رٛتو اللَّو-وقاؿ البغوي 

ومن بعدىم من ا١تتقدمُت مل ٮتتلفوا يف إجازة وقف األرضُت  أصحاب النيب 
غَتىا ، مل ينقل عن وغَتىا من ا١تنقوالت ، وللمهاجرين واألنصار أوقاؼ با١تدينة و 

 . (٘)أحد منهم أنو أنكره، وال عن واقف أنو رجع عما فعلو ٟتاجة وغَتىا "
: " وسائر الصحابة ٚتلة صدقاهتم با١تدينة أشهر -رٛتو اللَّو-وقاؿ ابن حـز 

 .  (ٙ)من الشمس ال ٬تهلها أحد " 

                                                           

 ، ومل أقف عليو مسنداً. ٜٕٙ/ٗ، والزركشي  ٘ٛٔ/ٛورده ابن قدامة يف ا١تغٍت أ ( ٔ)
 .  ٕ٘/ٕاإلفصاح  ( ٕ)
 . ٖٙٚ/ٕينظر : مغٍت احملتاج  ( ٖ)
 ( .ٖ٘ٚٔ، بعد حديث ) ٖٔ/٘سنن الًتمذي  ( ٗ)
 .  ٕٛٛ/ٛشرح السنة  ( ٘)
 .ٓٛٔ/ٜاحمللى  ( ٙ)
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 املطلب الرابع : أقساو الوقف ، وأٍدافُ

 أقساّ ايوقف :

دموف يفرقوف يف التسمية بُت ما وقف على الذرية ، وما وقف مل يكن ا١تتق
 على غَتىم من جهات الرب ، بل الكل يسمى عندىم وقفاً، أو حبساً، أو صدقة. 
إال أف ا١تتأخرين مالوا إىل التمييز بُت ما وقف على الذرية واألىل، وبُت ما 

لم، أو ا١تشايف، أو وقف ابتداًء على جهة من جهات الرب ، كالفقراء ، أو طلبة الع
 دور العلم. 

وعلى الثاين:  -أو األىلي  -فأطلقوا على األوؿ : وصف الوقف الذري 
 . (ٔ)وصف الوقف ا٠تَتي 

وحقيقة األمر أف الوقف شامل لكال ا١تسميُت مشوؿ النوع ألفراده ، فالوقف 
سواء كاف على األىل، أو على سائر جهات الرب، فيو معٌت ا٠تَت، واإلحساف، 

 الصدقة ، ال فرؽ . و 

 أٖداف ايوقف :

٭تقق الوقف باعتباره عماًل من أعماؿ الرب وا٠تَت اليت يؤديها ا١تسلم ٔتحض 
 إرادتو واختياره ىدفُت، أحد٫تا عاـ، واآلخر خاص. 

أما ا٢تدؼ العاـ : فإف الشارع قد أوجب على ا١تسلمُت التعاوف، والتكاتف 
يف توادىم وتراٛتهم، وتعاطفهم باٞتسد،  ا١تسلمُت " والًتاحم، وقد شبو النيب 

                                                           

 . ٕٗ/ٔـ الوقف للكبيسي ، وأحكا ٖٙ، ٤ٗتاضرات يف الوقف أليب زىرة ص ( ٔ)
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 .  (ٔ)إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر اٞتسد بالسهر واٟتمى" 
وال شك أف من أىم نواحي اختبار ا١تسلم يف ىذا اجملاؿ ، جانب اإلنفاؽ يف 

 سبيل اهلل ، خدمة للجماعة ، وقياماً بواجب النصرة . 
ف من أ٫تها ٖتبيس عُت ذات نفع وأوجو اإلنفاؽ كثَتة ومتنوعة ، وال شك أ

 دائم، وتسبيل ىذا النفع . 
إذ ٯتتاز عن غَته من أوجو الرب ٔتيزة الدٯتومة اليت هبا ٭تفظ لكثَت من اٞتهات 
العامة حياهتا ، ويساعد كثَتًا من زوايا اجملتمع على استمرارىا ، ٦تا يضمن لكثَت 

 من طبقات األمة لقمة العيش عند انصراؼ الزمن . 
ؿ الدىلوي يف ٣تاؿ تبياف ٤تاسن الوقف : " ... وفيو من ا١تصاحل اليت ال قا

توجد يف سائر الصدقات ، فإف اإلنساف رٔتا يصرؼ يف سبيل اهلل مااًل كثَتاً ٍب يفٌت 
، فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى ، و٬تيء أقواـ آخروف من الفقراء فيبقوف 

أف يكوف شيء حبسًا للفقراء وابن ٤ترومُت ، فال أحسن وال أنفع للعامة من 
 .  (ٕ)السبيل يصرؼ عليهم منافعو ، ويبقى أصلو "

وقاؿ أبو زىرة : " وإف الوقف الذي يكوف فيو حبس العُت على حكم اهلل 
تعاىل والتصرؼ بالثمرة على جهات الرب ، ىو نوع من الصدقات اٞتارية بعد وفاة 

هبا اٞتماعات يف مد ذوي اٟتاجات، ا١تتصدؽ ، يعم خَتىا ويكثر برىا ، وتتضافر 
وإقامة ا١تعامل ، وإنشاء دور ا٠تَت ، من مستشفى جامع يطب أدواء الناس، ونزؿ 

                                                           

( عػن النعمػاف بػن بشػَت رضػي ٕٙٛ٘أخرجو مسلم يف الرب والصلة ، باب تػراحم ا١تػؤمنُت )ح ( ٔ)
 اهلل عنو .

 . ٙٔٔ/ٕحجة اهلل البالغة  ( ٕ)
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يؤوي أبناء السبيل ، ومالجيء تؤوي اليتامى ، وتقي األحداث شر الضياع ، 
 .  (ٔ)فيكونوا قوة عاملة ، وال يكونوا قوة ىادمة 

راً مهماً يف ٖتقيق رغبة خاصة، ٦تا فإف الوقف يؤدي دو  أما الهدف الخاص :
ىو مغروس يف الطبيعة البشرية، فإف اإلنساف يدفعو إىل فعل ا٠تَت دوافع عديدة، ال 

 ٗترج يف ٣تملها عن مقاصد الشريعة وغاياهتا . ومن أىم ذلك ما يلي: 
للعمل لليـو اآلخر ، فيكوف تصرفو هبذا الشكل نتيجة من الدافع الديني :  - 1

 غبة يف الثواب ، أو التكفَت عن الذنوب . نتائج الر 
حيث تدفع اإلنساف غريزتو إىل التعلق ٔتا ٯتلك، واالعتزاز الدافع الغريزي :  - 2

بو ، واٟتفاظ على ما تركو لو آباؤه وأجداده ، فيخشى على ما وصل إليو من 
ذلك، من إسراؼ ولد، أو عبث قريب، فيعمل على التوفيق بُت ىذه الغريزة ، 

 مصلحة ذريتو ْتبس العُت عن التملك والتمليك ، وإباحة ا١تنفعة ، وال وبُت
 يكوف ذلك إال يف معٌت الوقف أو ما يف معناه . 

ا١تنبعث من واقع الواقف ، وظروفو ا٠تاصة حُت ٬تد الدافع الواقعي :  - 3
اإلنساف نفسو يف وضع غَت مسؤوؿ ٕتاه أحد من الناس ، كأف يكوف غريباً يف 

لكو ، أو غريبًا عمن ٭تيط بو من الناس ، أو يكوف منهم إال أنو مل مواطن م
ٮتلف عقبًا ، ومل يًتؾ أحداً ٮتلفو يف أموالو شرعًا ، فيضطره واقعو ىذا إىل أف 

 ٬تعل أموالو يف سبيل ا٠تَت بالتصدؽ هبا يف اٞتهات العامة . 
١تصلحة حيث تغلب العاطفة النسبية على الرغبة واالدافع العائلي :  - 4

                                                           

 . ٤ٖتاضرات يف الوقف ص ( ٔ)
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الشخصية، فيندفع الواقف هبذا الشعور إىل أف يؤمن لذريتو مورداً ثابتاً، صيانة 
 ٢تم عند اٟتاجة والعوز . 

الذي يكوف نتيجة لشعور با١تسؤولية ٕتاه اٞتماعة ، الدافع االجتماعي :  - 5
فيدفعو ذلك إىل أف يرصد شيئًا من أموالو على ىذه اٞتهة مسهمًا يف إدامة 

 . (ٔ)١ترافق االجتماعية مرفق من ا
على أف ٖتقيق ىذه األغراض إ٪تا ٬تيء تبعًا لوضع الشارع وغرضو ، فهذه  

األىداؼ ٖتث على فعل ا٠تَت ، والتصدؽ يف وجوه الرب ، وىذا داخل يف 
 إطار ا١تطلب الشرعي العاـ . 

                                                           

 . ٔٗٔ/ٔأحكاـ الوقف للكبيسي  ( ٔ)
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 عيد الفكَاء املطلب األول : شرعيتُ

من إنشاء ا١تدارس ، وا١تعاىد ، واٞتامعات، الوقف على العلم ، وما يتعلق بو 
 .الفقهاءوا١تكتبات ، وصرؼ الرواتب على الطلبة وا١تعلمُت ٦تا ال خالؼ فيو بُت 

فاإلنفاؽ على العلم من اإلنفاؽ يف سبيل اللَّو وطرؽ ا٠تَتو الرب ، إذ ىو من 
 أعظم جهات الرب ، وقد جعل بعض العلماء اإلنفاؽ على العلم يعدؿ اإلنفاؽ

قاؿ : " من  على اٞتهاد يف سبيل اللَّو ، ١تا روى أنس رضي اللَّو عنو أف النيب 
، وألف اٞتهاد جهاداف :  (ٔ)خرج يف طلب العلم فهو يف سبيل اللَّو حىت يرجع " 

 يف ا١ترحلة ا١تكية . جهاد بالعلم والبياف، وكاف ىذا جهاده 
ا١تدنية مع اٞتهاد  يف ا١ترحلة وجهاد بالسيف والسناف ، وىذا جهاده 

 السابق . 
: " ... فعلى ىذا إذا وقف على طلبة علم بلدة  -رٛتو اللَّو-قاؿ ابن ٧تيم 

 . (ٕ)كذا ٬توز..."
: " مطلب يف حكم الوقف على طلبة العلم ... -رٛتو اللَّو-قاؿ ابن عابدين 

 . (ٖ)قولو : وإف على طلبة العلم : ظاىره : صحة الوقف عليهم ... " 
: " ويتأبد الوقف إذا قاؿ تصدقت على الفقراء -رٛتو اللَّو-رشي وقاؿ ا٠ت

                                                           

 ( وحسنو .ٜٕٗٙأخرجو الًتمذي يف العلم ، باب فضل العلم )ح ( ٔ)
 . ٜٜٔ/٘البحر الرائق  ( ٕ)
 . ٖٚٛ/ٖحاشية ابن عابدين  ( ٖ)
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 . (ٔ)وا١تساكُت، أو على ا١تساجد ، أو طلبة العلم وما أشبو ذلك ... " 
: " وإف وقف على جهة معصية كعمارة الكنائس -رٛتو اللَّو-وقاؿ النووي 

 .  (ٕ)" فباطل، أو جهة قربة كالفقراء، والعلماء ، وا١تساجد، وا١تدارس صح 
 .  (ٖ)ويف مغٍت احملتاج : " وا١تراد بالعلماء : أصحاب علـو الشرع " 

ويف كشاؼ القناع : " الشرط الثاين : أف الوقف على بر ... كالفقراء 
 . (ٗ)وا١تساكُت والغزاة والعلماء وا١تتعلمُت وكتابة القرآف ... وا١تساجد وا١تدارس..."

                                                           

 .ٜٛ/ٚشرح ا٠ترشي على ٥تتصر خليل  ( ٔ)
 . ٖٔٛ/ٕا١تنهاج مع مغٍت احملتاج  ( ٕ)
(ٖ ) ٕ/ٖٛٔ . 
(ٗ ) ٗ/ٕٗ٘ . 



 )دراسة فقهية( األوقاف في العصر الحديث ، كيف نوجهها لدعم الجامعات وتنمية مواردها
 23 

 لهاملطلب الثاىي : الوقف على دور الع

 وفيو ثالثة أمور : 

 األمر األول : الوقف على األزٍر 

يعترب األزىر من أىم ا١تدارس العلمية الشرعية يف تاريخ اإلسالـ ، إذ عاش 
األزىر يؤدي رسالتو يف نشر العلم وخدمة العلماء وطالب العلم أكثر من ألف 

وقف اإلسالمي ، والذي ضمن لألزىر ىذا االستمرار بتوفيق من اللَّو ىو ال (ٔ)عاـ
الذي دعمو اقتصاديًا ، وٛتاه من انقالبات الدوؿ ، وكفاه شر احملن ا١تتعاقبة على 

 مدى تارٮتو الطويل . 

فالعامل االقتصادي الذي شكل قاعدة اقتصادية ارتكز عليها األزىر طواؿ 
تارٮتو الطويل ، اعتمادًا على األوقاؼ اإلسالمية اليت يرصدىا أىل البذؿ من 

 واألثرياء ، كاف ضامناً لالستمرارية يف أداء رسالتو. اٟتكاـ 

ففي العصر الفاطمي توجد عدة وثائق ونصوص تُلقي ضوءًا على ا١توارد 
                                                           

ىػػػ ويف نفػػس الليلػػة ٖٛ٘مػػن شػػعباف سػػنة  ٚٔدخلػػت اٞتيػػوش الفاطميػػة مدينػػة الفسػػطاط يف  ( ٔ)
فيهػا اٞتيػػوش الفسػطاط أسػس الفػاطميوف حاضػػرة جديػدة ١تلكهػم ٝتوىػا القػػاىرة  الػيت دخلػت

تفاؤاًل بالنصر ، ٍب بٌت الفاطميوف بعاصػمتهم اٞتديػدة مسػجداً جامعػاً ٝتػوه بػاألزىر نسػبة إىل 
ـ( وًب بناؤه ٜٓٚىػ )أبريل ٜٖ٘ٚتادى األوىل سنة  ٕٗفاطمة الزىراء ، وبدأوا يف إنشائو يف 

 ـ( . ٕٜٚىػ )ٖٔٙمن رمضاف سنة  ٚلدراسة يف وافتتح للصالة وا
 .ٓٔٗ-ٕٜٖانظر : صبح األعشى  
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األوىل لألزىر ، وأوىل ىذه الوثائق وأ٫تها سجل صدر عن اٟتاكم بأمر اللَّو بن 
يت ىػ ويوقف فيو بعض أمالكو من دور وحوانٓٓٗالعزيز باللَّو يف رمضاف سنة 

و٥تازف ، لينفق من ريعها على اٞتامع األزىر ، واٞتامع اٟتاكمي، وجامع براشدة، 
وجامع ا١تقدس، ودار العلم بالقاىرة ، ويفرد فيو لكل منها نصيبًا خاصًا ويفصل 

 وجوه النفقة فيها . 
ومن ذلك فيما ٮتتص باٞتامع األزىر ، رواتب ا٠تطيب وا١تشرؼ واألئمة ، 

ٞتامع وتأثيثو وإنارتو من اٟتصرو القناديل والزيت ، وعلى وما ينفق على فرش ا
إصالحو وتنظيفو ، وإمداده با١تاء وغَت ذلك من وجوه اإلنفاؽ ، وقد فصل ذلك 

 .  (ٔ)تفصياًل شاماًل يف وثيقة كاملة أثبتها ا١تقريزي بنصها يف خططو 
زىر وتعد ىذه أوؿ وثيقة لوقفية صدرت عن أحد خلفاء الفاطميُت ورتبت لأل

بعض النفقات ، وينقل ا١تقريزي عن ا١تسبحي ) مؤرخ الدولة الفاطمية( يف حوادث 
ىػ يف عصر اٟتاكم بأمر اللَّو أيضًا أنو قُرىء يف شهر صفر سجل ٘ٓٗسنة 

بتحبيس عدة ضياع وغَتىا على القرّاء والفقهاء وا١تؤذنُت باٞتامع، وأرزاؽ 
لنص بأف القرّاء واألساتذة باألزىر  ا١تستخدمُت " ويفهم من الشطر األوؿ من ىذا ا

 كانوا من ا١تنتفعُت ٔتوارد األعياف احملبوسة يف ىذا 
 . (ٕ)السجل"

 أْواع األوقاف عً  األشٖس : 

                                                           

 .ٕٗٚ/ٕا١تواعظ واالعتبار بذكر ا٠تطط واآلثار  ( ٔ)
 ا١تصدر السابق . ( ٕ)
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كانت األوقاؼ اليت ٖتبس على األزىر إما أف تكوف لألزىر بصفة عامة ، 
ىػ ، وإما أف ٓٓٗوذلك مثل الوقفية السالفة اليت أوقفها اٟتاكم بأمر اللَّو يف سنة 

ٗتصص لألروقة ا١تختلفة باألزىر أو ألساتذة ا١تذاىب األربعة ، أو لإلنفاؽ على 
 تدريس مادة معينة ، وال سيما علـو القرآف واٟتديث . 

وقد ظلت ىذه ا١توارد ا٠تاصة تنمو على مر العصور ، وتوالت أوقاؼ أىل 
خالؿ العصور ، وكاف  البذؿ من السالطُت واألمراء والكرباء على اٞتامع األزىر

 اٟتكاـ يعززوةا جياًل بعد جيل . 
وقد استمرت ىذه ا١توارد تزداد شيئًا فشيئًا حىت تضخمت وبلغت األوقاؼ 

فداف أي أةا  ٓٓٓ.ٓٓٙىػ( ٕٕٚٔـ )ٕٔٛٔا١تصرية العامة طبقًا إلحصاء سنة 
ية كانت تزيد على ٜتس ٚتيع األراضي ا١تصرية ، ألف إحصاء ٚتيع األراضي ا١تصر 

 (ٔ)فداف( ٓٓٓ.ٓٓ٘.ٕـ بلغت فيو مساحة األراضي ا١تصرية كلها )ٖٔٛٔسنة 
 . 

وكانت الدولة تُعُّت ناظرًا على أوقاؼ األزىر من ا١تماليك يتوىل اإلشراؼ 
على أوقاؼ األزىر وإدارهتا والصرؼ على األزىر يف العصر ا١تملوكي والعصر 

بحوا يتولوف النظارة على أوقاؼ العثماين وشيئًا فشيئًا تدخل العلماء إىل أف أص
األزىر ، وعلى كثَت من األوقاؼ ا٠تاصة با١تساجد وا١تدارس واألسبلة وخاصة يف 

 ةاية العصر العثماين .
وكانت تلك األوقاؼ مصدر قوة للجامع األزىر وقد حققت لو استقالاًل 

ئًا من ذاتيًا عن التأثرات السياسية ، وا١تذىبية. فلم يعرؼ عنو طواؿ عصوره شي
                                                           

 . ٖٗٗ/ٖعجائب اآلثار يف الًتاجم واألخبار للجربٌب  ( ٔ)
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ذلك ، بل عاش علماء األزىر وطالبو معززين مكرمُت، ٔتنأى عن ا٠تضوع ألحد، 
ومارس علماؤه حرية مطلقة يف اختيار الدراسات والبحوث وا١توضوعات اليت تلقى 
على الطالب ، ويف انتقاء الكتب اليت يقرؤىا ا١تشايخ عليهم دوف إشراؼ من 

 أحد، أو توجيو منو. 

  ا  عً  َوازد األشٖس :جٗود ايعًُا  يف احل

تصدى علماء األزىر لكل من أراد ا١تساس بأوقاؼ األزىر وأرزاؽ العلماء، 
فعندما كثرت األوقاؼ أراد بعض اٟتكاـ االستيالء عليها، فقد أراد السلطاف 
)الظاىر برقوؽ( نقض كل ما أرصده ا١تلوؾ على ا١تساجد وا١تدارس واألسبلة وغَتىا 

ف ىذه األراضي أخذت باٟتيلة من بيت ا١تاؿ، وقد من وجوه الرب، وقاؿ إ
استوعبت نصف أراضي الدولة، وعقد لذلك ٣تلسًا حافاًل من العلماء ألخذ الرأي 
والفتوى يف ىذا األمر، وحضر ىذا اجمللس الشيخ )أكمل الدين( شيخ اٟتنفية يف 

وغَتىم  عصره، والشيخ )سراج الدين عمر البلقيٍت( ، والشيخ )الربىاف ابن ٚتاعة(
من علماء العصر . فاتفقوا على أف ما أرصده ا١تلوؾ واألمراء من رزؽ ٮترج من 

 . (ٔ)بيت ا١تاؿ ال سبيل إىل نقضو " وانفصل اجمللس على ىذا
ىػ تصدى علماء ا١تذاىب األربعة للوايل الًتكي إبراىيم باشا ٕٔٔٔويف سنة 

وايا وا١تساجد وا١تدارس، القبوداف ، ألنو أراد نقص ما أرصده أكابر مصر على الز 
وأعلنوا فتواىم يف جرأة بأنو ال ٬توز نقض ما حبسو أىل الرب من األراضي 
رصد عليهم من العلماء ، والفقراء واأليتاـ وطلبة 

ُ
والعقارات واألرزاؽ حيث كاف ا١ت

 العلم . 
                                                           

 .ٕ٘ٔدور األوقاؼ يف دعم األزىر ص ( ٔ)



 )دراسة فقهية( األوقاف في العصر الحديث ، كيف نوجهها لدعم الجامعات وتنمية مواردها
 27 

ويف الفتوى : أف العامل والفقيو وطالب العلم يستحقوف أرزاقًا من بيت ا١تاؿ، 
كانوا أغنياء ؛ ألةم فرغوا أنفسهم لنفع ا١تسلمُت يف ا١تستقبل، وكذلك من وإف  

 يعلم الناس القرآف لتفريغو نفسو لتعليم الناس . 
وكاف يف مقدمة ىؤالء العلماء الذين تصدوا ٢تذه الفتوى الشيخ علي بن 
السيد علي اٟتسيٍت اٟتنفي، والشيخ علي العقدي اٟتنفي والشيخ أٛتد النفراوي 

الكي، والشيخ ٤تمد شنن ا١تالكي ، والشيخ أٛتد الشرقي شيخ رواؽ ا١تغاربة ا١ت
باألزىر ، والشيخ ٤تمد الزرقاين شارح ا١توطأ ، والشيخ عبد الباقي القلييب ا١تالكي، 
والشيخ عبد ربو الديوي الشافعي، والشيخ منصور ا١تنويف، والشيخ ٤تمد األٛتدي 

 بلي. الشافعي، والشيخ أٛتد ا١تقدسي اٟتن
وقد كتب ىؤالء العلماء السالفُت فتواىم على طريقة السؤاؿ واٞتواب، 
وعقدوا اجتماعًا يف بيت "قيطاس بك الغفاري" حينئٍذ وحضر االجتماع ٚتع غفَت 
من أكابر مصر وحكامها وعلمائها وغَتىم ، وقرأ عليهم ىذه الفتاوى الشيخ 

 الوايل الًتكي إبراىيم باشا عيسى الصفيت فاستحسنها اٟتاضروف ، ٍب أرسلوىا إىل
ا١تذكور فعاند يف ذلك ، فكتب العلماء واألكابر عريضة إىل السلطاف وأرسلوا معها 
ىذه الفتاوى إىل السلطاف أٛتد خاف ا٠تليفة العثماين، فأمر بكتابة خط شريف 
بإبقاء اإلرصادات وا١ترتبات على ما ىي عليو من غَت نقض وال إبراـ ، وأرسلت 

 . (ٔ)امر السلطانية إىل مصر، وانتصر العلماء يف الدفاع عن حقوقهم تلك األو 
وقد توىل بعض العلماء النظارة على األوقاؼ وعلى األخص قبل استيالء 

 ٤تمد علي باشا عليها.
                                                           

 . ٕٕٙ/ٖلجربٌب ينظر : عجائب اآلثار ل ( ٔ)
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ىػ( توىل النظر على ٕٕٚٔفالشيخ عبد اللَّو الشرقاوي شيخ األزىر )ت
 األوقاؼ اآلتية : 

 ٜٔرضي اللَّو عنو ، وإبراىيم بن سعد اٟتباؿ يف وقف كل من عمرو بن العاص  -
 ىػ . ٖٕٔٔمن شواؿ سنة 

 ىػ . ٖٕٔٔذي القعدة  ٕٙوقف علي باشا يف  -
 ىػ.ٕٕٓٔٚتادي األوىل سنة  ٙٔالنظر على وقف إٝتاعيل ا١تعاجٍت يف  -
 ىػ . ٕٕٗٔمن ربيع األوىل سنة  ٕٙالنظر على وقف شقروف ا١تغريب يف  -

ىػ( الذي عاصر فًتة ما قبل اٟتملة الفرنسية ٖٕٓٔي )توالشيخ ٤تمد ا١تهد 
 وما بعدىا، تذكر تقارير النظار أنو توىل النظارة على األوقاؼ التالية:

النظر على وقف نفيسة خاتوف بنت حسُت جروّتي يف ذي القعدة سنة  -
 ىػ . ٕ٘ٓٔ

 ىػ . ٖٕٔٔالنظر على أوقاؼ السلطاف الغوري يف أوؿ ذي اٟتجة سنة  -
من ٚتادى اآلخر  ٕٚنظر على وقف السلطاف برقوؽ وولده فرج وأتباعو يف ال -

 ىػ . ٕٗٔٔسنة 
 ىػ.ٕٕٗٔرجب سنة  ٙالنظر على أوقاؼ اإلمامُت الشافعي والليث يف  -

 ىػ( توىل النظر على األوقاؼ التالية:ٕٖٕٔوالشيخ ٤تمد األمَت )ت 
 ىػ . ٕٕٓٔرمضاف سنة  ٖٔالنظر على أوقاؼ اٞتامع األزىر يف  -
 ىػ.ٕٚٓٔمن ٚتادى اآلخرة سنة ٙٔالنظر على أوقاؼ اٟترمُت الشريفُت يف  -
النظر على وقف القاضي عبد الكرًن بن غناـ ، وعلى زاويتو ا١تعروفة بالغنامية يف  -

 ىػ . ٕٕٔٔمن ٚتادي األوىل سنة  ٚٔ
 ىػ( توىل النظر على :ٕٕٛٔالشيخ ٤تمد أبو األنوار وفا السادات )ت 
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 ىػ.ٕٕٓٔسُت رضي هلل عنو ، وابنتو زينب يف ٚتادي اآلخرة سنة وقف اٟت -
 ىػ . ٕٗٔٔٚتادي اآلخرة سنة  ٕ٘النظر على وقف طوماف باي يف  -
ىػ( توىل النظر على وقف ٕٓٗٔ-ٛٙٔٔوالشيخ عبدالرٛتن اٞتربٌب ا١تؤرخ )  

من ٤تـر سنة  ٕٗزاوية الشيخ عبد الكرًن ا١تعروفة بزاوية األٛتدية يف 
 ػ.ىٕٕٓٔ

من ٚتادي اآلخرة سنة  ٙالنظر على وقف السلطاف إنياؿ وأٛتد بن إنياؿ يف  -
 ىػ . ٕٚٓٔ

والشيخ عبد الرٛتن السجيٍت كاف يتوىل النظر على وقف ا١تدرسة الصاٟتية  
 .(ٔ)ىػٕٛٓٔرمضاف سنة ٓٔ)مدرسة الصاحل ٧تم الدين أيوب بالقاىرة( يف 

                                                           

 .ٖٔٔ-ٜٕٔدور األوقاؼ يف دعم األزىر ص ( ٔ)
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 األمر الثاىي : الوقف على اللتاتيب

تَّاب" : أقيم لتعليم الصبياف القراءة ، والكتابة، والقرآف وبعض العلـو "الكُ 
العربية، والرياضيات، وقد وجدت ىذه الكتاتيب قدٯتًا يف اإلسالـ ، وقد ذكر 
بعض ا١تؤرخُت أةا وجدت يف عصر الصحابة رضي اللَّو عنهم، وكانت من الكثرة 

 . (ٔ)من مدف صقلية  ْتيث عد ابن حوقل ثالٙتائة كتاب يف مدينة واحدة
وكاف "الُكتَّاب" يف بعض البلداف من السعة ْتيث يضم مئات وآالفًا من 
الطالب، و٦تا يروى عن أيب القاسم البلخي أنو كاف لو كتاب يتعلم بو ثالثة آالؼ 
تلميذ ، وكاف كتابو فسيحًا جدًا ولذلك كاف أبو القاسم ٭تتاج إىل أف يركب ٛتاراً 

 .  (ٕ)ليشرؼ على شؤوةم ليًتدد بُت طالبو و 
 وكانت ىذه الكتاتيب ٘توؿ بأمواؿ األوقاؼ . 

                                                           

 .ٖٚ( صٕٖٛ، و٣تلة الوعي اإلسالمي ، عدد ) ٛٔٗ،   ٚٔٗ/ٖينظر : معجم البلداف  ( ٔ)
 .ٖٚ( صٕٖٛ، و٣تلة الوعي اإلسالمي عدد ) ٓٛٗ-ٜٚٗ/ٔينظر : معجم البلداف  ( ٕ)
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 األمر الثالث : الوقف على املدارس

بدأ إنشاؤىا بعد أف استقرت حركة الفتوحات اإلسالمية نسبياً، وبعد أف 
تضاعف إقباؿ طالب العلم على حلقات ا١تساجد ، وكثر بناء ىذه ا١تدارس حىت 

مي من أقصاه إىل أقصاه ، ويذكر التاريخ نفرًا من أمراء مألت مدف العامل اإلسال
ا١تسلمُت كانت ٢تم اليد الطوىل يف إنشاء ا١تدارس يف ٥تتلف األمصار : منهم 
صالح الدين األيويب الذي أنشأ ا١تدارس يف ٚتيع ا١تدف اليت كانت ٖتت سلطانو يف 

أنشأ يف سورية  مصر، ودمشق، وا١توصل، وبيت ا١تقدس، ونور الدين الشهيد الذي
وحدىا أربعة عشر معهدًا ، ومنهم نظاـ ا١تلك الوزير السلجوقي الذي مأل بالد 
العراؽ وخراساف با١تدارس حىت قيل : إنو يف كل مدينة يف العراؽ وخراساف مدرسة، 
وكاف ىذا الوزير كلما وجد يف بلدة عا١تًا ٘تيز وتبحر يف العلم بٌت لو مدرسة ووقف 

 عل فيها دار كتب . عليها وقفاً ، وج
وّتانب ىؤالء العظماء كاف األمراء واألغنياء ، والتجار يتسابقوف يف بناء 
ا١تدارس والوقوؼ عليها ٔتا يضمن استمرار وإقباؿ الطالب على الدراسة فيها 
وكثَتوف جدًا ىم الذين جعلوا بيوهتم مدارس وجعلوا ما فيها من كتب وما يتبعها 

 .  (ٔ)العلم الدارسُت فيها من عقار وقفاً على طالب 

                                                           

،  ٖٔٗ،  ٖٖٕ،  ٕٚٔ،  ٙٚٔ،  ٕٓٔ،  ٗٚ،  ٜٔ،  ٙٔ/ٙٔينظػػػػر : البدايػػػػة والنهايػػػػة  ( ٔ)
 ٖٖٕ/ٕ، ط. دار ىجر ، وا١تواعظ واالعتبار للمقريزي  ٘ٙٗ،  ٜ٘ٔ،  ٙٓٔ،  ٘ٛ/ٚٔو

، ومقدمػػػػة ابػػػػن خلػػػػدوف  ٙٔ، ورحلػػػػة ابػػػػن جبػػػػَت ص ٕٙ/ٕ، وطبقػػػػات الشػػػػافعية لألسػػػػنوي 
ٔ/ٛٛ . 
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حىت إف ابن جبَت الرحالة األندلسي ىالو ما رأى يف ا١تشرؽ من كثرة ا١تدارس 
والغالت الوافرة اليت تغلها أوقافها ، فدعا ا١تغاربة أف يرحلوا إىل ا١تشرؽ لتلقي العلم 

(ٔ) . 
وما يؤكد ما قالو ابن جبَت ما جاء من قصيدة عن مدارس دمشق ، قاؿ فيها 

 اظمها : ن
 ومدارس لم تأتها في مشكل
 َما َأمَّها َمرء يكابد حيرة
 وبها وقوف ال يزال مغلها
 وأئمة تلقي الدروس وسادة

 

 إال وجدت فتى يحل المشكال 
 وخصاصة إال اىتدى وتحوال
 يستنقذ األسرى ويغني العيال

  (ٕ)شفى النفوس وداؤىا قد أعضال
 

وا١تساجد يف دمشق أف النووي مل  ويكفي برىانًا على كثرة أوقاؼ ا١تدارس
 .(ٖ)يكن يأكل من فواكو دمشق طيلة حياتو؛ ألف أكثر غوطتها وبساتينها أوقاؼ

وإذا كانت دمشق قد اشتهرت بكثرة مدارسها واألوقاؼ اليت حبست عليها ، 
فإف غَتىا من اٟتواضر اإلسالمية كبغداد ، وقرطبة ، والكوفة ، والبصرة، والقَتواف 

كثرت فيها ا١تدارس . وكل ذلك جاء ٙترة من ٙترات األمواؿ ا١توقوفة اليت   ، والقاىرة
 خصصت للدراسة العلمية . 

ويتحدث ابن خلدوف عما شاىده يف القاىرة من التطور العلمي واٟتضاري 
                                                           

 . ٙٔ-٘ٔينظر : رحلة ابن جبَت ص ( ٔ)
 . ٖٚ( ، ص٣ٖٕٛتلة الوعي اإلسالمي عدد ) ( ٕ)
 . ٖٕ٘/ٗانظر : تذكرة اٟتفاظ للذىيب  ( ٖ)
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فيذكر أف ىذا التطور مرده إىل األمواؿ ا١توقوفة من أراض زراعية ومباف وبيوت 
ليت حبست على ا١تؤسسات التعليمية يف القاىرة أدت وحوانيت، وأف ىذه األمواؿ ا

إىل أف يفد إىل ىذه ا١تدينة طلبة علم وعلماء من مغرب العامل اإلسالمي ومن 
مشرقو يف سبيل اٟتصوؿ على العلم اجملاين، وبذلك ٪تا العلم وازدىر يف ٥تتلف 

 .  (ٔ)الفروع والتخصصات 
الثانوية والعالية يف عصرنا وكانت الدراسة يف تلك ا١تدارس تشبو الدراسة 

اٟتاضر، وكاف التعليم فيها ٞتميع أبناء األمة دوف تفرقة بُت فئة وأخرى، وكاف 
 الطالب الذين يدرسوف فيها نوعُت :

الغرباء الذين وفدوا من بالد نائية ويدخل مع ىؤالء الذين ال النوع األول : 
، وكاف ٢تذا النوع من  تساعدىم أحوا٢تم ا١تادية أف يعيشوا على نفقات آبائهم

 الطالب غرؼ خصة للنـو ومكتبة ومطبخ وٛتاـ ، وىو قسم داخلي . 
ٯتثلوف الطالب الذين يرغبوف يف أف يرجعوا يف والنوع الثاني من الدارسين : 

 ا١تساء إىل أىليهم وذويهم وىؤالء يف قسم خارجي. 
ما تقدمو  وكال النوعُت يدرس ٣تانًا ، وكانت بعض ا١تدارس باإلضافة إىل

لطالهبا من علم ترعاىم صحياً، فقد كاف ّتوار بعض ا١تدارس مستشفى لعالج 
 ا١ترضى من الطالب باجملاف . 

وعرفت ا١تدارس التخصص العلمي يف إنشائها، حيث كانت تقاـ ا١تدارس 
لنوع واحد من فروع العلم، ومن ٍب كانت ىناؾ مدارس لتدريس القرآف وتفسَته 

                                                           

 .ٜٕٚ، والعرب البن خلدوف ص ٛٛ/ٔينظر : مقدمة ابن خلدوف  ( ٔ)
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للفقو لكل  -وىي أكثرىا -دارس للحديث خاصة ، ومدارس وحفظو وقراءاتو، وم
مذىب فقهي مدرسة خاصة بو ، ومدارس للطب، وأخرى يف كل ٣تاؿ من 

 ٣تاالت التخصص العلمي . 
يقوؿ ابن كثَت يف حوادث سنة إحدى وثالثُت وسبعمائة : فيها َكُمَل بناء 

ى ا١تذاىب األربعة، من  ا١تدرسة ا١تستنصرية ببغداد ومل ينب مدرسة قبلها، ووقفت عل
كل طائفة اثناف وستوف فقيهًا ، وأربعة معيدين ، ومدرس لكل مذىب، وشيخ 
حديث، وقارئاف وعشرة مستمعُت ، وشيخ طب، وعشرة من ا١تسلمُت يشتغلوف 
بعلم الطب ، ومكتب لأليتاـ ، وقدر للجميع من ا٠تبز واللحم واٟتلوى والنفقة ما 

 . (ٔ)فيو كفاية وافرة لكل واحد 
والدراسة يف تلك ا١تدارس مفتوحة لكل راغب يف العلم دوف قيد أو شرط، 
وكاف طالب ىذه ا١تدارس يتمتعوف بكل الرعاية من طعاـ وشراب وعالج وإقامة 
للغرباء والفقراء ، وكاف األساتذة الذين يقوموف بالتدريس فيها ينتخبوف ٦تن شهد 

وف من ىذه ا١تدارس ٯتنحوف إجازة ٢تم الشيوخ بالكفاءة العلمية ، وكاف ا١تتخرج
علمية باسم شيخ ا١تدرسة، وما كاف يسمح لألطباء ٔتمارسة مهنة الطب إال بعد 

 نيل ىذه الشهادة أو اإلجازة من كبَت أطباء ا١تدرسة . 
ومن العلماء الذين درسوا يف بعض ا١تدارس أو كانوا شيوخًا ٢تا : النووي ، 

وغَتىم كانوا يدرسوف يف دار اٟتديث يف وابن الصالح ، وتقي الدين السبكي 
دمشق ، والغزايل ، وإماـ اٟترمُت اٞتويٍت، والفَتوزابادي صاحب القاموس احمليط ، 
 وأبو إسحاؽ الشَتازي ، وغَتىم كانوا يدرسوف يف ا١تدرسة النظامية 

                                                           

 .ٜٖٔ/ٖٔانظر : البداية والنهاية  ( ٔ)
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 .  (ٔ)يف بغداد 
يدرس وقد ألفت يف تاريخ ا١تدارس مصادر عدة حاوْلت استقراء أعدادىا وما 

 فيها ، ومنها : 
 ىػ( . ٘ٗٛا١تواعظ واالعتبار للمقريزي )ت -
 ىػ( . ٗٛٙاألعالؽ ا٠تطَتة البن شداد )ت -
 ىػ( . ٕٔٛالعقود اللؤلؤية للخزرجي )ت -
 ىػ( . ٕٜٚالدارس يف تاريخ ا١تدارس للنعيمي )ت -
 .  (ٕ)ىػ( ٖٕٚتلخيص ٣تمع اآلداب البن الفوطي )ت -

                                                           

،  ٜٓٗ،  ٖٖٛ،  ٖٖٙ،  ٕ٘ٚ،  ٜٛٔ،  ٛٔٔ،  ٙٛ،  ٖٔ/ٙٔينظر : البدايػة والنهايػة  ( ٔ)
،  ٜٖٗ،  ٖٗٔ،  ٕٛ٘،  ٕٕٔ ، ٜٙٔ،  ٛٚ،  ٔٙ،  ٚٗ،  ٘/ٚٔ، و ٙٔٚ،  ٕٖ٘

 ط. دار ىجر .
 .ٜٔينظر : الوقف وبنية ا١تكتبة العربية ص ( ٕ)
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 على امللتبات  املطلب الثالث : الوقف

أدرؾ كل الواقفُت للمدارس ، وزوايا العلم ، وحلقات الدرس يف ا١تساجد 
أ٫تية الكتاب لنشر العلم ، وأف االقتصار على تشييد األبنية وتوفَت جهاز للتدريس 
غَت كاؼ فاىتموا بوقف الكتب عليها لتكوف وسيلة ميسرة للتحصيل وا١تراجعة، 

ا١تعلم وا١تتعلم يف وقت واحد ، فأصبح من ا١تعتاد توفر مادة علمية يستند إليها 
 (ٔ)وجود مكتبة يف كل مدرسة ، أو جامع ، أو رباط وقف على طلبة العلم وغَتىم

 . 
وكاف وقف الكتب ٔتكة يف القرف ا٢تجري األوؿ كما يف مكتبة عبداٟتكيم ابن 

 .  (ٕ)عمرو اٞتمحي
بُت أقسامها مكتبة  ويف القرف الثاين ظهرت بيت اٟتكمة ببغداد وكاف من
 حظيت بعناية ٣تموعة من خلفاء بٍت العباس وٓتاصة ا١تأموف . 

ومكتبة بيت اٟتكمة كاف ا٢تدؼ من وراء إنشائها مساعدة العلماء والباحثُت 
بتوفَت أكرب قدر من مصادر ا١تعلومات ٢تم لتسهيل سبل الدرس وا١تطالعة والتأليف 

 . (ٖ)والًتٚتة ١تن يرغب يف ذلك 
رت خزائن الكتب الوقفية منذ القرف الرابع ا٢تجري ، ْتيث ٯتكن القوؿ وانتش

 بأنو قلما ٗتلو مدينة من كتب موقوفة . 
                                                           

 .ٕٔانظر : الوقف وبنية ا١تكتبة العربية للدكتور ٭تِت ٤تمود ساعاٌب ص ( ٔ)
 . ٔ٘/ٗاألغاين لألصبهاين  ( ٕ)
 . ٕٖالوقف وبنية ا١تكتبة العربية ص ( ٖ)
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وبل  من انتشار ىذه ا٠تزائن وتوافرىا يف األندلس أف أبا حياف التوحيدي 
النحوي كاف يعيب على مشًتي الكتب، ويقوؿ: اللَّو يرزقك عقال تعيش بو ، أنا 

 .  (ٔ)استعرتو من خزائن األوقاؼ  أي كتاب أردتو
ويذكر ياقوت اٟتموي عن مدينة مرو : أنو كاف فيها عشر خزائن للوقف 
وذلك يف القرف السابع ا٢تجري ويقوؿ عنها : " مل أر يف الدنيا مثلها كثرة، وجودة، 
منها خزانتاف يف اٞتامع إحدا٫تا يقاؿ ٢تا العزيزية ، وقفها رجل يقاؿ لو عزيز الدين 

و بكر عتيق الز٧تاين ... وكاف فيها اثنا عشر ألف ٣تلد أو ما يقارهبا، واألخرى أب
يقاؿ ٢تا الكمالية وهبا خزانة شرؼ ا١تلك ا١تستويف أيب سعيد ٤تمد بن منصور يف 
مدرستو ، وخزانة أخرى يف ا١تدرسة العميدية وخزانة جملد ا١تلك أحد الوزراء 

مدرستها والضمَتية يف خانكاه ىناؾ وكانت  ا١تتأخرين هبا، وا٠تزائن ا٠تاتونية يف
ىذه ا٠تزائن سهل التناوؿ ال يفارؽ منزيل منها مئتا ٣تلد ، وأكثره من غَت رىن " 

(ٕ)  . 
وقاؿ ابن جبَت يف رحلتو إىل مصر بعد أف اطلع على أحواؿ مكتباهتا ودور 

ىذا البلد العلم فيها وعاش يف بعضها، واستفاد من أموا٢تا ا١توقوفة : ومن مناقب 
ومفاخره "أي مصر" أف األماكن يف ىذه ا١تكتبات خصصت ألىل العلم فيهم، 
فهم يعتربوف من أقطار نائية فيلقى كل واحد منهم مأوى إليو ومآاًل يصلح أحوالو 

 . (ٖ)بو ٚتيعاً 

                                                           

 .ٖٖلعربية صانظر : الوقف وبنية ا١تكتبة ا ( ٔ)
 . ٗٔٔ/٘انظر : معجم البلداف  ( ٕ)
 . ٘ٔينظر : رحلة ابن جبَت ص ( ٖ)
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وكانت ىذه ا١تكتبات بكتبها الوقفية إضافة إىل ا١تكتبات ا٠تاصة مثل 
الوزراء والعلماء ، وراء حركة االزدىار العلمي اليت شهدىا مكتبات ا٠تلفاء واألمراء و 

العامل اإلسالمي على مدى قروف طويلة ، فقد اعتمد عليها العلماء وطالب العلم 
 يف دراستهم ومراجعاهتم ، ووضع مصنفاهتم .
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 املبحث الثاىي : 

 اإلفادة مً األوقاف املوجودة وتوجيََا يف تعليه العله
 وفي٘ مخسة َطايب :

 وٍ :املطًبببببببببب األ
 املطًببببب ايثبببباْي :

 
 املطًببببب ايثايببببث :
 املطًببببب ايسابببببع : 

 

 إَهاْية اإلفادة بتػيري شسط ايواقف
اإلفادة َٔ ايوقف إذا نإ َصسف٘ يف س يٌ اهلل ، 

 أو طسم اخلري ، وايثواب .
 اإلفادة َٔ ْكٌ ايوقف َٔ حمًة إىل حمًة أخسى .

 اإلفادة َٔ ايوقف املٓكطع . 
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 املطلب األول : إملاىية اإلفادة بتغيري شرط الواقف

 وفيو أمران : 

 الواقف كيص الصارعشرط ل الفكَاء : األمر األول : قو

ىذا الضابط الذي ذكره الفقهاء ليس على إطالقو ، وإال فال ٬توز العمل 
ٔتوجبو إذا خالف نص الواقف مقتضيات الشريعة ، ولذلك حكى العالمة قاسم 
اٟتنفي ، وشيخ اإلسالـ ابن تيمية : إٚتاع األمة على أف من شروط الواقفُت ما 

 .  (ٔ)مل بو ، ومنها ما ليس كذلك ىو صحيح معترب يع
الواقف كنصوص الشارع شروط ولذلك فّسر كثَت من العلماء قوؿ الفقهاء : 

 (ٕ): بأةا كالنصوص يف ا١تفهـو والداللة على مراد الواقف ال يف وجوب العمل هبا 
 . 

شروط وذكر شيخ اإلسالـ ابن تيمية : اتفاؽ ا١تسلمُت على تكفَت جاعل 
الشارع يف وجوب العمل هبا فقاؿ : وإما أف ٕتعل نصوص الواقف كنصوص 

الواقف أو نصوص غَته من العاقدين كنصوص الشارع يف وجوب العمل هبا، فهذا  
بعد رسوؿ  -كفر باتفاؽ ا١تسلمُت، إذ ال أحد يطاع يف كل ما يأمر بو من البشر 

كتاب ، والشروط إف وافقت كتاب اللَّو كانت صحيحة، وإف خالفت   - اللَّو 

                                                           

 . ٚٗ/ٖٔ، و٣تموع فتاوى ابن تيمية  ٕ٘ٗ/٘ينظر : البحر الرائق  ( ٔ)
، و٣تمػػػػوع  ٖٖٗ/ٗ، وحاشػػػػية ابػػػػن عابػػػػدين  ٜ٘ٔينظػػػػر : األشػػػػباه والنظػػػػائر البػػػػن ٧تػػػػيم ص ( ٕ)

 . ٖٖٖ/٘، وا١تبدع  ٚٗ/ٖٔفتاوى ابن تيمية 
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 . (ٔ)اللَّو كانت باطلة 
الواقف إذا خالفت شرع اللَّو بشروط فلم ٬تز أحد من أىل العلم العمل 

،  (٘)، واٟتنابلة  (ٗ)، والشافعية  (ٖ)، وا١تالكية  (ٕ)تعاىل، سواء يف ذلك اٟتنفية 
 وغَتىم من أىل العلم . 

عتربة إذا مل ٗتالف : شرائط الواقف م-رٛتو اللَّو-قاؿ الكماؿ ابن ا٢تماـ اٟتنفي 
 . (ٙ)الشرع، والواقف مالك . لو أف ٬تعل ملكو حيث شاء ما مل يكن معصية

: واتبع وجوبًا شرطو إف جاز شرعًا . ومراده -رٛتو اللَّو-وقاؿ الدردير ا١تالكي 
 .  (ٚ)باٞتواز: ما قابل ا١تنع 

مراعى  : إف قلت شرائط الواقف -رٛتو اللَّو-وقاؿ ابن حجر ا٢تيثمي الشافعي 
 .  (ٛ)كنص الشارع. قلت : ٤تل مراعاتو حيث مل ٮتالف غرض الشارع 

فال  -مثاًل  -وقاؿ : أما ما خالف الشرع كشرط العزوبة يف سكاف ا١تدرسة 

                                                           

 . ٛٗ/٣ٖٔتموع فتاوى شيخ اإلسالـ ابن تيمية  ( ٔ)
 . ٕ٘ٗ/٘، والبحر الرائق  ٕٓٓ/ٙانظر : فتح القدير  ( ٕ)
 . ٖٖ/ٙ، ومواىب اٞتليل  ٛٛ/ٗ، والشرح الكبَت  ٖ٘ٓ/ٕانظر : الشرح الصغَت  ( ٖ)
 . ٕٙ٘/ٙ، وٖتفة احملتاج  ٖٙٚ/٘انظر : ةاية احملتاج  ( ٗ)
 .ٜٛٔ، وأخصر ا١تختصرات ص ٙ٘/ٚ، واإلنصاؼ  ٜٙ/ٖوقعُت انظر : أعالـ ا١ت ( ٘)
 .  ٕٓٓ/ٙفتح القدير  ( ٙ)
 .  ٛٛ/ٗالشرح الكبَت  ( ٚ)
 .ٕٖٗ/ٖاإلٖتاؼ ببياف أحكاـ إجارة األوقاؼ ضمن فتاوى ابن حجر  ( ٛ)
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 .  (ٔ)يصح 
: "و٬تب العمل بشرط واقف إف وافق -رٛتو اللَّو-وقاؿ البلباين اٟتنبلي 

 .(ٕ)الشرع" 
وكذلك اإلٍب مرفوع عمن أبطل من شروط  : "-رٛتو اللَّو-وقاؿ ابن القيم 

، أو إٍب ، وال ٭تل ألحد أف  (ٖ)الواقفُت ما مل يكن إصالحًا ، وما كاف فيو جنف 
٬تعل ىذا الشرط الباطل ا١تخالف لكتاب اللَّو ٔتنزلة نص الشارع، ومل يقل ىذا أحد 

على آلو : "  من أئمة اإلسالـ، بل قد قاؿ إماـ األنبياء صلوات اللَّو وسالمو عليو و 
كل شرط ليس يف كتاب اللَّو فهو باطل ، وإف كاف مائة شرط، كتاب اللَّو أحق ، 

 .  (ٗ)وشرط اللَّو أوثق " 
فإ٪تا ينفذ من شروط الواقفُت ما كاف هلل طاعة ، وللمكلف مصلحة، وأما ما  
كاف بضد ذلك فال حرمة لو كشرط التعزب والًتىب ا١تضاد لشرع اللَّو ودينو... 

قصود : أف اللَّو تعاىل رفع اإلٍب عمن أبطل الوصية اٞتانفة اآلٙتة، وكذلك ىو وا١ت
مرفوع عمن أبطل شروط الواقفُت اليت ىي كذلك ، فإذا شرط الواقف القراءة على 
القرب كانت القراءة يف ا١تسجد أوىل وأحب إىل اللَّو ورسولو وأنفع للميت ، فال ٬توز 

 .(٘)لعبده واعتبار ضده" تعطيل األحب إىل اللَّو األنفع 
                                                           

 . ٕٙ٘/ٖٙتفة احملتاج  ( ٔ)
 .ٜٛٔأخصر ا١تختصرات ص ( ٕ)
 . ٔٔٔ/ٔصباح ا١تنَت ، مادة )جنف( اٞتنف : ا١تيل ا١تتعمد . انظر  ا١ت ( ٖ)
( ، ومسػلم يف العتػق ، بػاب ٖٕٙ٘أخرجو البخاري يف ا١تكاتب ، باب اسػتعانة ا١تكاتػب )ح ( ٗ)

 ( عن عائشة رضي اللَّو عنها .ٗٓ٘ٔباب إ٪تا الوالء ١تن أعتق )ح
 .  ٜٙ/ٖإعالـ ا١توقعُت  ( ٘)



 )دراسة فقهية( األوقاف في العصر الحديث ، كيف نوجهها لدعم الجامعات وتنمية مواردها
 43 

وعلى كل حاؿ : فإف ما ٮتتلف فيو العلماء من اعتبار بعض الشروط أو 
ردىا، فإ٪تا ىو ناتج عن اختالفهم ىل ىي من الشروط ا١تخالفة ألمر اللَّو تعاىل، 
أو من الشروط ا١ترغوبة عند الشارع ، أو من الشروط ا١تباحة ، فاٞتميع متفقوف 

،  -وإف اختلفوا يف ضابط ما خالف الشرع -لف الشرع على عدـ اعتبار ما خا
كما أف اٞتميع متفقوف على مراعاة ما وافق الشرع ، واختلفوا يف اعتبار ما ليس 

 ٔتكروه وال مستحب . واللَّو أعلم .
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 األمر الثاىي : أقساو تغيري شرط الواقف 

ا الذين يا أيهاألصل : وجوب العمل بشرط الواقف ؛ لقوؿ اللَّو تعاىل : } 
، واإليفاء بالعقد يتضمن اإليفاء بأصلو ووصفو، ومن  (ٔ)آمنوا أوفوا بالعقود { 

قاؿ : "ا١تسلموف  وصفو الشرط فيو ، و١تا رواه أبو ىريرة رضي اللَّو عنو أف النَّيبّ 
، وألف عمر رضي اللَّو عنو "وقف وقفًا واشًتط فيو شروطًا "  (ٕ)على شروطهم" 

 تباع شرطو مل يكن يف اشًتاطو فائدة.، فلو مل ٬تب ا(ٖ)
 تغيَت شرط الواقف ينقسم إىل ثالثة أقساـ : 

 القسم األول : تغييره من أعلى إلى أدنى : 
وا١تراد بذلك : أف يغَت الناظر شرط الوقف من مصلحة راجحة إىل مصلحة 

 مرجوحة كأف يقف على فقراء أقاربو فيغَته إىل فقراء األجانب.
؛ ١تا تقدـ من الدليل على وجوب العمل  (ٗ)وز باالتفاؽ فهذا ٤تـر وال ٬ت

 بشرط الواقف. 
 القسم الثاني : تغييره من مساٍو إلى مساٍو :

وا١تراد بذلك : أف يغَت الناظر شرط الوقف من مصلحة إىل مصلحة مساوية، 
 مثل: أف يقف على فقراء بلد فيصرفو إىل فقراء بلد آخر.

                                                           

 . ٔسورة ا١تائدة :  ( ٔ)
 ( فتح الباري .ٔ٘ٗاٞتـز )حأخرجو البخاري معلقاً بصيغة  ( ٕ)
 .ٖٔتقدـ ٗتر٬تو ص ( ٖ)
 .ٗٗا١تصادر السابقة ص ( ٗ)
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إال إذا تغَت موجب التحرًن، فيتغَت  (ٔ)التفاؽ وىذا أيضًا ٤تـر وال ٬توز با
ذ االصل : وجوب العمل بشرط إ؛ اٟتكم؛ إذ اٟتكم يدور مع علتو وجوداً وعدمًا 

 الواقف ، ١تا تقدـ من الدليل على ذلك. 
 القسم الثالث : تغييره من أدنى إلى أعلى : 

بادة متعدية، ؛ إذ العلم عمثل أف يقفو على الُعبَّاد ، فيصرفو إىل العلماء 
، فاختلف العلماء يف حكم  ٓتالؼ ٣ترد التعبد بالصالة أو االعتكاؼ و٨تو ذلك

 ذلك على قولُت : 
 جواز ذلك . القول األول : 

، وىو قياس اختيار شيخ  (ٖ)، وا١تالكية  (ٕ)وىو ظاىر مذىب اٟتنفية 
 يف إبداؿ الوقف عند ظهور ا١تصلحة .  (ٗ)اإلسالـ 

ق : " واٟتاصل أف تصرؼ الواقف يف األوقاؼ مقيد جاء يف البحر الرائ
با١تصلحة ، ال أنو يتصرؼ كيف شاء ، فلو فعل ما ٮتالف شرط الواقف فإنو ال 

وتغيَت شرط الواقف من أدىن إىل أعلى مصلحة يصح إال ١تصلحة ظاىرة " . 
 ظاىرة.

  وجاء يف الفواكو الدواين : " و٬توز عندنا لناظر أف يفعل يف الوقف كل ما
كاف قريبًا لغرضو ، وإف خالف شرطو كما لو وقف ماء على الغسل والوضوء ، 

                                                           

 ا١تصادر السابقة. ( ٔ)
 . ٖٚٛ/ٖ، وحاشية ابن عابدين ٜ٘ٔ، واألشباه والنظائر ص ٕٚٚ/٘البحر الرائق  ( ٕ)
 . ٕٕ٘/ٕينظر : الفواكو الدواين  ( ٖ)
 .ٕٛٔت الفقهية ص، واالختيارا ٖٕ٘/٣ٖٔتموع فتاوى شيخ اإلسالـ  ( ٗ)
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 فيجوز للناظر أف ٯتكن العطشاف يشرب منو ؛ ألنو لو كاف حياً ١تا منع منو...".
فيؤخذ من ىذا أنو ٬توز تغيَت شرط الواقف من أدىن إىل أعلى؛ ألنو ٭تقق 

 غرض الواقف وزيادة.
يف اختياراتو : " ومع اٟتاجة ٬تب إبداؿ الوقف وقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية 

ٔتثلو وبال حاجة ٬توز ٓتَت منو ؛ لظهور ا١تصلحة . وىو قياس ا٢تدي . وىو وجو 
يف ا١تناقلة ، وماؿ إليو أٛتد ، ونقل صاحل ينقل ا١تسجد ١تنفعة الناس. وال ٬توز أف 

 .  (ٔ)يبدؿ الوقف ٔتثلو لفوات التعيُت بال حاجة " 
ويو : " وأما ما وقف للغلة إذا أبدؿ ٓتَت منو : مثل أف يقف داراً وقاؿ يف فتا

، أو حانوتاً، أو بستانًا أو قرية يكوف مغلها قلياًل فيبد٢تا ٔتا ىو أنفع للوقف: فقد 
أجاز ذلك أبو ثور وغَته من العلماء : مثل أيب عبيد بن حربويو قاضي مصر، 

جد من عرصة إىل عرصة وحكم بذلك، وىو قياس قوؿ أٛتد يف تبديل ا١تس
 .  (ٕ)للمصلحة ... وىو قياس قولو يف إبداؿ ا٢تدى ٓتَت منو " 

 أدية ٖرا ايكوٍ : 

 استدؿ أصحاب ىذا القوؿ بعدة أدلة منها : 
: " يا عائشة لوال  ما روتو عائشة رضي اللَّو عنها قالت : قاؿ رسوؿ اللَّو  - ٔ

تها باألرض وجعلت ٢تا أف قومك حديثو عهد بشرؾ ٢تدمت الكعبة، فألزق
بابُت بابًا شرقيًا وبابًا غربيًا وزدت فيها ستة أذرع من اٟتجر ، فإف قريشاً 

                                                           

 .ٕٛٔاالختبارات الفقهية ص ( ٔ)
 . ٖٕ٘/٣ٖٔتموع فتاوى شيخ اإلسالـ ابن تيمية  ( ٕ)
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 .  (ٔ)اقتصرهتا حيث بنت الكعبة " 
: " ومعلـو أف الكعبة أفضل وقف -رٛتو اللَّو-قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية  

مل يًتكو، فعلم واجباً  على وجو األرض، ولو كاف تغيَتىا وإبدا٢تا ٔتا وصفو 
أنو كاف جائزًا ، وأنو كاف أصلح لوال ما ذكره من حدثاف عهد قريش 
باإلسالـ، وىذا فيو تبديل بنائها ببناء آخر، فعلم أنو جائز يف اٞتملة ، 

 .  (ٕ)وتبديل التأليف بتأليف آخر ىو أحد أنواع اإلبداؿ "
بداؿ يف وقاؿ ابن قاضي اٞتبل : " ىذا اٟتديث دؿ على مساغ مطلق اإل 

 .  (ٖ)األعياف ا١توقوفات للمصاحل الراجحات " 
، وإذا كاف ىذا يف أصل الوقف، ففي وصفو ، وىو الشرط فيو من باب أوىل 

 فيجوز تغيَت الشرط من أدىن إىل أعلى.
ما رواه جابر بن عبد اللَّو رضي اللَّو عنو : " أف رجاًل قاـ يـو الفتح فقاؿ :  - ٕ

نذرت هلل إف فتح اللَّو عليك مكة أف أصلي يف بيت يا رسوؿ اللَّو ، إين 
ا١تقدس ركعتُت ، قاؿ : " صّل ىاىنا " ٍب أعاد عليو ، فقاؿ : " صّل ىاىنا" 

 . (ٗ)ٍب أعاد عليو ، فقاؿ : " شأنك إذف " 
                                                           

( ، ومسػلم يف اٟتػج ٙٛ٘ٔاٟتديث أخرجو البخػاري يف اٟتػج ، بػاب فضػل مكػة وبنياةػا )ح ( ٔ)
 ( ، واللفظ ١تسلم.ٖٖٖٔ، باب نقض الكعبة وبنائها )ح

 .ٕٗٗ/٣ٖٔتموع فتاوى ابن تيمية  ( ٕ)
 .ٓٓٔا١تناقلة باألوقاؼ ص ( ٖ)
اٟتػػػػػديث أخرجػػػػػو أبػػػػػو داود يف اإلٯتػػػػػاف والنػػػػػذور ، بػػػػػاب مػػػػػن نػػػػػذر أف يصػػػػػلي ببيػػػػػت ا١تقػػػػػدس    ( ٗ)

، وقػػػػاؿ :  ٙٚ/ٗ، وأخرجػػػػو اٟتػػػػاكم يف ا١تسػػػتدرؾ يف النػػػػذور  ٖٖٙ/ٖ( ، وأٛتػػػد ٖٖ٘ٓ)ح
 ىػػذا حػػديث صػػحيح علػػى شػػرط مسػػلم ومل ٮترجػػاه ، وسػػكت عنػػو الػػذىيب ، وصػػححو أيضػػاً 
= 
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 دؿ اٟتديث على جواز إبداؿ النذر ٓتَت منو ، فكذلك الوقف.وجو الداللة : 
مصّدقًا ، فمررت  للَّو عنو قاؿ : بعثٍت النيب ما رواه أيب بن كعب رضي ا - ٖ

برجل ، فلما ٚتع يل مالو مل أجد عليو فيو إال ابنة ٥تاض، فقلت لو: أّد ابنة 
٥تاض ، فإةا صدقتك ، فقاؿ : ذاؾ ما ال لنب فيو وال ظهر ، ولكن ىذه ناقة 
ؿ فتية عظيمة ٝتينة فخذىا ، فقلت لو : ما أنا بآخذ ما مل أؤمر، وىذا رسو 

منك قريب ، فإف أحببت أف تأتيو فتعرض عليو ما عرضت علّي  اللَّو 
فافعل ، فإف قبلو منك قبلتو ، وإف رّده عليك رددتو ، قاؿ : فإين فاعل ، 

،  فخرج معي وخرج بالناقة اليت عرض علي حىت قدمنا على رسوؿ اللَّو 
، وأًن اللَّو ما قاـ  فقاؿ لو : يا نيب اللَّو ، أتاين رسولك ليأخذ مٍت صدقة مايل

وال رسولو قط قبلو ، فجمعت لو مايل فزعم أف علي  يف مايل رسوؿ اللَّو 
فيو ابنة ٥تاض، وذلك ما ال لنب فيو وال ظهر، وقد عرضت عليو ناقة فتية 
عظيمة ليأخذىا فأىب علّي ، وىا ىي ِذْه قد جئتك هبا يا رسوؿ اهلل خذىا ، 

الذي عليك ، فإف تطوعت ٓتَت آجرؾ اللَّو  : " ذاؾ فقاؿ لو رسوؿ اللَّو 
فيو وقبلناه منك " ، قاؿ : فها ىي ذه يا رسوؿ اللَّو قد جئتك هبا فخذىا، 

 .(ٔ)بقبضها ودعا لو يف مالو بالربكة" قاؿ : فأمر رسوؿ اللَّو 
َت الواجب يف الزكاة ، فإذا ٓت: على جواز إبداؿ جنس اٟتديثدؿ وجو الداللة : 

                                                           

= 

 .  ٛٚٔ/ٗابن دقيق العيد . انظر : التلخيص اٟتبَت 
( ، واٟتػػاكم ٖٛ٘ٔ، وأبػػو داود يف الزكػػاة ، بػػاب يف زكػػاة السػػائمة )ح ٕٗٔ/٘أخرجػػو أٛتػػد  ( ٔ)

. واٟتػػديث صػػححو اٟتػػاكم ، وقػػاؿ: حػػديث صػػحيح علػػى  ٜٜٖ/ٔيف ا١تسػػتدرؾ يف الزكػػاة 
 .ٓٓٗ/ٔرؾ مع التلخيص شرط مسلم ومل ٮترجاه . ووافقو الذىيب . انظر : ا١تستد
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، وجب بنت ٥تاض فأدى بنت لبوف ، أو وجب بنت لبوف منو من نوعو 
فأدى حقة، قاؿ ابن قاضي اٞتبل : "ويتناوؿ ٔتعناه األعياف ا١توقوفات إذا 

 .  (ٔ)ظهرت مصلحة االستبداؿ هبا على غَتىا "
بأف اٟتديث يدؿ على جواز إخراج الواجب يف الزكاة ٓتَت منو؛ ونوقش :  

 و نافلة.ليكوف الواجب بقدره ، وما زاد عن
 وإذا ثبت ىذا يف أصل الوقف ، ففي وصفو وىو الشرط فيو من باب أوىل.  
ما رواه عمر بن ا٠تطاب رضي اللَّو عنو قاؿ: "ٛتلت على فرس يف سبيل  - ٗ

اللَّو، فأضاعو الذي كاف عليو ، فأردت أف أشًتيو منو، وظننت أنو بائعو 
وإف أعطاكو بدرىم  فقالت : " ال تشًته برخص، فسألت عن ذلك النيب 

 .  (ٕ)واحد ، فإف العائد يف صدقتو كلكلب يعود يف قيئو " 
فولو : " فأضاعو " : يقتضي أف الذي كاف عنده قّصر يف حقو حىت ضعف  

ذلك، وإ٪تا ةى عمر رضي اللَّو  فبيع ، لضياعو وضعفو، ومل ينكر الرسوؿ 
 عنو عن شرائو ، لكونو تصدؽ بو . 

يف سبيل اللَّو : أف ا١تراد بذلك حقيقة اٟتبس ، بل ىو والظاىر من اٟتمل  
ا١تتبادر من السبيل خصوصاً وقد ٝتاه صدقة يف قولو : " وال تعد يف صدقتك" 
، ولفظ الصدقة من ألفاظ الوقف ، كما يف حديث عمر يف الوقف " فتصدؽ 

                                                           

 .ٕٓٔا١تناقلة باألوقاؼ ص ( ٔ)
اٟتػػػػػػديث أخرجػػػػػػو البخػػػػػػاري يف ا٢تبػػػػػػة ، بػػػػػػاب ال ٭تػػػػػػل ألحػػػػػػد أف يرجػػػػػػع يف ىبتػػػػػػو وصػػػػػػدقتو  ( ٕ)

 (.ٕٔٙٔ( ، ومسلم يف ا٢تبات ، باب كراىة شراء اإلنساف ما تصدؽ بو )حٖٕٕٙ)ح
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ذلك ، فالتمسك بذكر ا٢تبة، ١تشاهبة ارٕتاع الوقف للهبة، ١تا يف  (ٔ)هبا عمر "
، فإذا جاز اإلبداؿ يف أصل الوقف ،  (ٕ)من االرٕتاع يف العُت بعد خروجها 

 فكذا يف شرطو . 
ما ورد " أف عمر رضي اللَّو عنو كتب إىل سعد ١تا بلغو أف بيت ا١تاؿ الذي  - ٘

بالكوفة نقب : أف انقل ا١تسجد الذي بالتمارين ، واجعل بيت ا١تاؿ يف قبلة 
وكاف ىذا ٔتشهد من الصحابة  (ٖ) ا١تسجد مصّل " ا١تسجد، فإنو لن يزاؿ يف

 .  (ٗ)ومل يظهر خالفو فكاف كاإلٚتاع 
قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية : " إذا كاف ٬توز يف ا١تسجد ا١توقوؼ الذي  

 يوقف لالنتفاع بعينو ، وعينو ٤تًتمة شرعاً ، أف يبدؿ بو غَته للمصلحة، فألف
 .(٘)يوقف لالستغالؿ أوىل وأحرى٬توز اإلبداؿ باألصلح واألنفع فيما 

قاؿ ابن قاضي اٞتبل : " ىذا األثر كما أنو يدؿ على مساغ بيع الوقف عند  
تعطل نفعو فهو دليل أيضًا على جواز االستبداؿ عند رجحاف ا١تبادلة ؛ ألف 
ىذا ا١تسجد مل يكن نفعو متعطاًل ، وإ٪تا ظهرت ا١تصلحة يف نقلو ٟتراسة بيت 

                                                           

 .ٖٔسبق ٗتر٬تو ص ( ٔ)
 . ٛ٘ٗ/ٖ: فتح الباري . ينظر  ٖٕٔ/٘األثر أخرجو الفاكهي  ( ٕ)
، وقػػػد أورده شػػػيخ  ٖٖ٘/٘، وا١تبػػػدع  ٕٕٔ/ٛىػػػذا األثػػػر اشػػػتهر يف كتػػػب الفقهػػػاء كػػػا١تغٍت  ( ٖ)

، نقػػالً عػػن الشػػايف أليب عبػػدالعزيز قػػاؿ : حػػدثنا  ٕ٘ٔ/ٖٔاإلسػػالـ كمػػا يف ٣تمػػوع الفتػػاوى 
وىػػو إسػػناد ا٠تػػالؿ ، حػػدثنا صػػاحل بػػن أٛتػػد ، حػػدثنا أيب ، حػػدثنا يزيػػد بػػن ىػػاروف ... إ  . 

 حسن إالَّ أنو مرسل .
 . ٕٛٛ/ٗشرح الزركشي  ( ٗ)
 .ٜٕٕ/٣ٖٔتموع فتاوى شيخ اإلسالـ ابن تيمية  ( ٘)
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. وإذا جاز يف أصل الوقف ،  (ٔ)قبلة ا١تسجد الثاين "  ا١تاؿ الذي جعل يف
 ففي شرطو أوىل . 

بأمكن منو  أف الصحابة رضي اللَّو عنهم غَتوا كثَتاً من بناء مسجد النيب  - ٙ
، فقد ثبت أف عمر وعثماف غَتا بناءه، أما  (ٕ)للمصلحة الراجحة يف ذلك 

أما عثماف فبناه ٔتادة أعلى من عمر فبناه بنظَت بنائو األوؿ باللنب واٞتذوع، و 
. وبكل حاؿ فاللنب واٞتذوع اليت كانت وقفًا أبد٢تا ا٠تلفاء (ٖ)تلك كالساج 

الراشدوف بغَتىا . وىذا من أعظم ما يشتهر من القضايا ومل ينكره منكر. وال 
فرؽ بُت إبداؿ البناء ببناء، وإبداؿ العرصة بعرصة إذا اقتضت ا١تصلحة ذلك 

(ٗ) . 
 ز يف أصل الوقف ففي شرطو أوىل .وإذا جا 
أف بعض الصحابة رضي اللَّو عنهم سوغ نقل ا١تلك يف أعياف موقوفة تارة  - ٚ

بالتصدؽ هبا ، وتارة ببيعها ، فقد ورد عن عمر " أنو كاف ينزع كسوة البيت  
 .  (٘)كل سنة فيقسمها على اٟتاج " 

لكعبة القدٯتة : "بعها وقالت عائشة رضي اللَّو عنها لشيبة اٟتجيب يف كسوة ا 

                                                           

 .ٖٜا١تناقلة باألوقاؼ ص ( ٔ)
 .ٔٓٔا١تناقلة باألوقاؼ ص ( ٕ)
 ( عن ابن عمر رضي اللَّو عنهما .ٙٗٗأخرجو يف الصالة ، باب بنياف ا١تسجد )ح ( ٖ)
 .ٕٗٗ/ٖٔن تيمية ٣تموع فتاوى اب ( ٗ)
 . ٛ٘ٗ/ٖ، وانظر : فتح الباري  ٖٕٔ/٘األثر أخرجو الفاكهي يف أخبار مكة  ( ٘)
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 . (ٔ)واجعل ٙتنها يف سبيل اللَّو وا١تساكُت " 
قاؿ ابن قاضي اٞتبل : وىذا ظاىر يف مطلق نقل ا١تلك عند رجحاف ا١تصلحة  
 ، فكذا مع شرطو .  (ٕ)

إٟتاؽ ٤تل النزاع ٔتوقع اإلٚتاع، حيث جوز األئمة الكبار، بل أٚتع العلماء  - ٛ
فالفرس ا١توقوفة إذا مل تعد صاٟتة ١تا وقفت لو، على جواز بيع دواب اٟتبس 

إٚتاعاً، وإف كاف اٟتبيس و٨توه إذا عاد عاطاًل عن الصالحية للجهاد ٬توز بيعو 
فيو نفع من وجو آخر من أنواع االنتفاع من اٟتمل والدوراف و٨توه، ومن 

ذ ال ا١تعلـو أف الفرس اٟتبيس و٨توه لو مل يبق فيو نفع مطلقًا ١تا أمكن بيعو إ
٬توز بيع ما ال نفع فيو فعلم أف منفعتو ضعفت وجاز االستبداؿ بأرجح منو، 

. وإذا كاف (ٖ)فعلم أف ذلك دائر مع رجحاف ا١تصلحة يف جنس االستبداؿ
 التغيَت يف أصل الوقف للمصلحة، فكذا يف شرطو. 

ا على أف األعياف ا١توقوفة كالدور وا١تزارع وا١تنقوالت إ٪تا وقفت ؛ ليعود ريعه - ٜ
مستحقيو جريًا على مناىج ا١تعروؼ وطلبًا التصاؿ الريع إىل مستحقية 
فا١تطلوب من ذلك حصوؿ النماء إىل أىلو ووقوعو يف أيدي مستحقيو مع 
زيادتو واستنمائو ، فإذا ظهرت ا١تصلحة يف زيادة الريع وتنمية ا١تغل ومل يعارض 

                                                           

، والبيهقػػي يف اٟتػج ، بػاب مػا جػػاء يف مػاؿ الكعبػة وكسػػوهتا  ٖٕٔ/٘األثػر أخرجػو الفػاكهي  ( ٔ)
٘/ٜٔ٘. 
: يف إسػػػػػناد البيهقػػػػػي راو ضػػػػػعيف وإسػػػػػناد  ٛ٘ٗ/ٖقػػػػػاؿ ابػػػػػن حجػػػػػر العسػػػػػقالين يف الفػػػػػتح  
 فاكهي سامل منو. ال

 .ٖٔٔا١تناقلة باألوقاؼ ص ( ٕ)
 .ٚٓٔا١تناقلة باألوقاؼ ص ( ٖ)
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وتكمياًل للمقاصد ، معارض ظهرت مصلحة االستبداؿ طلبًا لتنمية ا١تصاحل 
 .  (ٔ)ومثل ىذا يقاؿ يف شرط الوقف

 . تغيير الوقف من أدنى إلى أعلىالقول الثاني : عدم جواز 
 .  (ٖ)، واٟتنابلة  (ٕ)مذىب الشافعية ظاىر وىو 

جاء يف اإلقناع للشربيٍت : " وىو أي الوقف على ما شرطو الواقف من تقدًن 
يب، وإدخاؿ من شاء بصفة وإخراجو وتأخَت ، وتسوية وتفضيل ، وٚتع وترت

 بصفة". 
عند التنازع يف شيء  -بالبناء للمفعوؿ  -وجاء يف كشاؼ القناع : " ويُرجع 

من أمر الوقف إىل شرط واقف ... وألف الوقف متلقى من جهتو فاتبع شرطو، 
ونصو كنص الشارع ، ... واستثناء كشرط فَتجع إليو ... وكذا ٥تصص من صفة  

لى أوالده الفقهاء أو ا١تشتغلُت بالعلم، فإنو ٮتتص هبم فال كما لو وقف ع
 يشاركهم من سواىم " . 

 أدية ايكوٍ ايثاْي : 

 استدؿ أصحاب ىذا القوؿ ٔتا يلي : 
 . (ٗ)ما تقدـ من أدلة وجوب العمل بشرط الواقف  - ٔ

                                                           

 .ٖٔٔا١تناقلة باألوقاؼ ص ( ٔ)
 . ٖٓ/ٔاإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع  ( ٕ)
 . ٔٓ٘/ٕ، وشرح ا١تنتهى  ٕٛ٘/ٗكشاؼ القناع  ( ٖ)
 .ٛٗص ( ٗ)
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بأف تغيَت شرط الواقف من أدىن إىل أعلى عمل ونوقش ىذا االستدالل :  
 قف ، وزيادة . بشرط الوا

لعمر رضي اللَّو عنو : " تصدؽ بأصلو ال يباع وال يوىب وال  قوؿ الرسوؿ  - ٕ
. وإذا منع من تغيَت األصل فكذا الفرع، وىو  (ٔ)يورث، ولكن ينفق ٙتره" 

 الشرط فيو . 
أف ا١تراد ببيع الوقف ا١تمنوع إ٪تا ىو البيع ونوقش االستدالل بهذا الحديث : 

وقف ، وعلى افًتاض أف ا١تراد بو عمـو بيع الوقف فإنو ٮتص ا١تبطل ألصل ال
منو حالة التعطل ، وكذا حالة رجحاف ا١تصلحة ١تا تقدـ من الدليل على ذلك 

 . 
ثانيًا : قياس ا١توقوؼ على اٟتر ا١تعتق ، فكما أف العتيق اٟتر ال يقبل الرؽ بعد 

 .  (ٕ)وقف عتقو ، فكذلك العُت ا١توقوفة ال تقبل ا١تلك بعد صحة ال
 وكذا شرط الوقف . 

 مناقشة الدليل : 
أف ىذا القياس قياس مع الفارؽ فال يعتد بو ؛ ألف ا١تعتق خرج عن ا١تالية 

 باالعتاؽ ٓتالؼ الوقف فلم ٮترج عن ا١تالية . 
وقاؿ القاضي أبو اٟتسُت بن القاضي أيب يعلى الفراء : احتجوا بأنو بالوقف 

 ال ٬توز التصرؼ فيو كإزالتو على وجو العتق . زاؿ ملكو على وجو القربة ، ف

                                                           

 .ٖٔاٟتديث سبق ٗتر٬تو ص ( ٔ)
 . ٛٔٔاؼ صينظر : ا١تناقلة باألوق ( ٕ)
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واٞتواب أف ا٢تدي الواجب بالنذر قد زاؿ ملكو عنو، و٬توز التصرؼ فيو 
بالذبح قبل ٤تلو ، وكذلك إذا نذر أف يتصّدؽ بدراىم بعينها جاز إبدا٢تا بغَتىا، 
ما وكذلك إذا جعل داره ىديًا إىل الكعبة جاز بيعها وصرؼ ٙتنها إىل الكعبة، فأ

العبد إذا أعتقو فال سبيل إىل إعادة ا١تالية فيو بعد عتقو ؛ ألنو إتالؼ للمالية 
ٓتالؼ مسألتنا ، فإف ا١تالية فيو ثابتة ، وإ٪تا ا١تنافع ىي ا١تقصودة فتوصل ٔتاليتو إىل 
حصوؿ فائدتو بإبدالو وبيعو ، فصار شبهو با٢تدى إذا عطب أوىل من العبد إذا 

 .  (ٔ)أعتق 
ما رواه ابن عمر رضي اللَّو عنهما قاؿ : " أىدى عمر بن ا٠تطاب ثالثًا : 

فقاؿ : يا رسوؿ اللَّو إين أىديت  فأعطي هبا ثالٙتائة دينار، فأتى النيب  (ٕ)٧تيبًا 
٧تيباً، فأعطيت هبا ثالٙتائة دينار، أفأبيعها واشًتى بثمنها بدنًا ؟ قاؿ : "ال، ا٨ترىا 

 .  (ٖ)إياىا" 
منع عمر بن ا٠تطاب من تغيَت ا٢تدي ، فيقاس  النيب  أفوجو الداللة : 

 عليو تغيَت الوقف ، وشرطو . 
 ونوقش ىذا االستدالل من وجوه : 

 ايوج٘ األوٍ : 
 أف ىذا اٟتديث ضعيف ال ٭تتج بو ألمرين : 

                                                           

 انظر : ا١تصدر السابق . ( ٔ)
 .ٚٔ/٘النجيب: الفاضل من كّل حيواف . انظر : النهاية يف غريب اٟتديث ، مادة)٧تب(  ( ٕ)
، ٘ٗٔ/ٕ( ، وأٛتػػد ٙ٘ٚٔاٟتػػديث أخرجػػو أبػػو داود يف ا١تناسػػك ، بػػاب تبػػديل ا٢تػػدى )ح ( ٖ)

 ٙتػػػػػن ا٢تػػػػدى وكرائمػػػػػو وابػػػػن خزٯتػػػػػة يف صػػػػحيحو ، يف ا١تناسػػػػػك، بػػػػاب اسػػػػػتحباب ا١تغػػػػاالة يف
 (.ٜٕٔٔ)ح
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 .  (ٔ)أحد٫تا : أف فيو اٞتهم بن اٞتارود . قاؿ الذىيب : فيو جهالة 
اع ، فقد ذكر البخاري يف تارٮتو . أنو ال يعرؼ ٞتهم الثاين : أف اٟتديث فيو انقط

 . (ٕ)ٝتاع من سامل 
 ايوج٘ ايثاْي : 

: إف فرض ا١تسألة كوف العُت اليت وقع لو فرض صحة اٟتديث ، فإنو يقاؿ 
االستبداؿ هبا أرجح من الوقف وأوىل . والعُت اليت أراد عمر االستبداؿ هبا ليست 
أرجح من النجيبة بالنسبة إىل التقرب إىل اللَّو تعاىل ، بل النجيبة كانت راجحة 

وأنفسها  على ٙتنها ، وعلى البدف ا١تشًتاة بو ، وذلك ألف خَت الرقاب أغالىا ٙتناً 
عند أىلها ،وا١تطلوب أعلى ما يؤخذ فيما يتقرب بو إىل اللَّو تعاىل وٕتنب الدوف 

(ٖ)  . 

 ايوج٘ ايثايث : 

لو فرض صحة اٟتديث ، ولو سلمنا كوف االستبداؿ با٢تدي واألضحية ٦تنوعاً 
منو ، مل يلتـز عدـ جواز االستبداؿ يف األوقاؼ عند رجحاف ا١تصاحل ، وذلك أف 

 . (ٗ)مراد الستمرار ريعو ودواـ غلتو ٓتالؼ ا٢تدي واألضحيةالوقف 

 الرتجيح : 
من خالؿ ىذا العرض تظهر قوة أدلة القوؿ األوؿ القائل ّتواز تغيَت شرط 

                                                           

 . ٕٙٗ/ٔميزاف االعتداؿ  ( ٔ)
 . ٖٕٓ/ٕالتاريخ الكبَت  ( ٕ)
 .ٕٔٔانظر : ا١تناقلة باألوقاؼ ص ( ٖ)
 انظر : ا١تصدر السابق . ( ٗ)
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الواقف عند رجحاف ا١تصلحة ، ١تا تقدـ من األدلة على جواز تغيَت األصل، ففي 
ن األمواؿ على غَت الشرط من باب أوىل، وعلى ىذا ٯتكن اإلفادة ٦تا حبس م

العلم بصرفها إىل العلم وما يتعلق بو إذا كاف ىذا أصلح ، ْتيث ال ٮتل بقصد 
 الواقف ، واللَّو أعلم.
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 املطلب الثاىي : 
 اإلفادة مً الوقف إذا كاٌ يف سبيل اللَُّ ، أو يف طرق اخلري

ف إذا قاؿ الواقف : ىذا وقف يف سبيل الرب ، أو ا٠تَت ، أو الثواب ، اختل
 العلماء يف تعيُت مصرؼ ذلك على قولُت : 

أنو يصرؼ إىل ما فيو صالح ا١تسلمُت من أىل الزكاة ، القول األول : 
 ، ودفن ا١توتى ، وغَتىم ، كنشر العلم.  (ٕ)، وسد الثغور  (ٔ)وإصالح القناطر 

 .  (ٖ)وبو قاؿ بعض الشافعية 

 حجة ىذا القول : 

ل ا٠تَت ، والرب ، والثواب يشمل كل ما احتج ٢تذا القوؿ ٔتا يلي : أف سبي
وال تقولوا لمن يقتل في سبيل اللَّو أموات بل  تقدـ كما يف قولو تعاىل : 

 .  (٘)فا١تراد ىنا اٞتهاد يف سبيل اللَّو  (ٗ) أحياء عند ربهم ولكن ال تشعرون

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل اللَّو كمثل حبة  وقولو تعاىل : 

                                                           

 ، مادة : )قنطر(. ٘ٛٔ/ٕالقنطرة : ما يبٌت على ا١تاء للعبور ، واٞتسر عاـ . ا١تغرب  ( ٔ)
ا١توضػػػع الػػذي ٮتػػػاؼ منػػػو ىجػػػـو العػػدو ، فهػػػو كالثلمػػػة يف اٟتػػػائط ٮتػػػاؼ  الثغػػر مػػػن الػػػبالد : ( ٕ)

 ، مادة )ثغر( . ٔٛ/ٔىجـو السارؽ منها ، واٞتمع ثغور . ا١تصباح 
 . ٕٖٓ/٘روضة الطالبُت  ( ٖ)
 . ٗ٘ٔسورة البقرة ، آية :  ( ٗ)
 . ٜٕٓ/ٛا١تغٍت  ( ٘)
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فا١تراد ىنا : كل ما يتعلق ،  (ٔ) بع سنابل في كل سنبلة مائة حبة أنبتت س
 . (ٕ)بطاعة اللَّو عز وجل 

، أي:  (ٖ) الذين يصدون عن سبيل اللَّو ويبغونها عوجًا  و تعاىل : ػوقول
 (ٗ)يردوف الناس عن اتباع اٟتق ، وسلوؾ طريق ا٢تدى ا١توصلة إىل اللَّو عزوجل... 

 واب الطاعات . وىذا شامل ٞتميع أب
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب  وقولو تعاىل : 

 (٘)  ا١تراد : طاعة اللَّو وتقواه ،(ٙ)  . 
إن تبدوا خيرًا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن اللَّو كان  وقولو تعاىل : 

أخفيتموه ، أو عفوًب . أي : إف تظهروا أيها الناس خَتًا ، أو  (ٚ) عفوًا قديرًا 
 .(ٛ)عمن أساء إليكم ، فإف ذلك ٦تا يقربكم عند اللَّو ، و٬تزؿ ثوابكم لديو

ومن يرد ثواب الدنيا نؤتو منها ومن يرد ثواب اآلخرة  وقولو تعاىل : 
، أي : من كاف عملو للدنيا فقط نالو منها ما قدره اللَّو لو،  (ٜ) نؤتو منها ... 

                                                           

 . ٕٔٙسورة البقرة ، آية :  ( ٔ)
 . ٖٙٔ/ٔوتفسَت ابن كثَت  ، ٕٙ/ٖتفسَت الطربي  ( ٕ)
 . ٜٔسورة ىود ، آية :  ( ٖ)
 .ٔٗٗ/ٕتفسَت القرآف العظيم البن كثَت  ( ٗ)
 . ٗٗسورة البقرة ، آية :  ( ٘)
 . ٘ٛ/ٔتفسَت القرآف العظيم البن كثَت  ( ٙ)
 . ٜٗٔسورة النساء ، آية :  ( ٚ)
 .ٔٚ٘/ٔ، وتفسَت القرآف العظيم  ٖٖٗ/ٗجامع البياف للطربي  ( ٛ)
 . ٘ٗٔسورة آؿ عمراف ، آية :  ( ٜ)
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من نصيب ، ومن قصد بعملو الدار اآلخرة أعطاه اللَّو منها،  ومل يكن لو يف اآلخرة
 . (ٔ)وما قسم لو يف الدنيا 

القول الثاني : أنو يصرف على أقارب الواقف ، فإن لم يوجدوا فإلى أىل 
 الزكاة . 

 .  (ٕ)وىو قوؿ الشافعية 
  وحجة ىذا القول :

بن عامر رضي اللَّو عنو  أف أقارب ا١تيت أكثر اٞتهات ثوابًا ؛ ١تا رواه سلماف - ٔ
قاؿ : " الصدقة على ا١تسكُت صدقة ، وىي على ذي الرحم  أف النيب 

 .  (ٖ)اثناف : صدقة وصلة " 
أنو إذا مل يوجد أقارب للواقف ، فيصرؼ إىل أىل الزكاة ؛ ألف أىل الزكاة  - ٕ

أىل حاجة منصوص عليهم يف القرآف ، فكاف من نّص اللَّو تعاىل يف كتابو 
 . (ٗ) من غَته ، وإف ساواه يف اٟتاجة أوىل

 القول الثالث : أنو يشمل الُقرب كلها .
                                                           

 . ٓٔٗ/ٕتفسَت القرآف العظيم  ( ٔ)
 . ٕٖٔ/٘روضة الطالبُت  ( ٕ)
، والًتمذي يف الزكاة ، باب ما جاء يف الصدقة على ذي  ٕٗٔ،  ٛٔ/ٗأخرجو اإلماـ أٛتد  ( ٖ)

(، وابػػػػػػػػػػػن خزٯتػػػػػػػػػػػة ٚٛٙٔ( ، والػػػػػػػػػػػدارمي )حٖٕٛ( ، واٟتميػػػػػػػػػػػدي )حٛ٘ٙذي القرابػػػػػػػػػػة )ح
( ، ٕٚٓٙ( ، و)حٕٙٓٙ( إحسػػػػػاف ، والطػػػػػرباين )حٖٖٗٗن حبػػػػػاف )ح( ، وابػػػػػٖٕ٘ٛ)ح
 عن سلماف بن عامر رضي اللَّو عنو. ٗٚٔ/ٗ، والبيهقي  ٚٓٗ/ٔ( ، واٟتاكم ٕٓٔٙو)ح

 .  ٕٓٔ/ٛا١تغٍت  ( ٗ)
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 كالغزو ، وطلب العلم ، وا١تساكُت ، وا١تساجد ، وغَتىا .  
 وىذا ىو الصحيح من ا١تذىب عند اٟتنابلة . 

 .  (ٔ)قاؿ القاضي : ولو وقف على سبيل ا٠تَت يستحقو من أخذ الزكاة 
 تقدـ من حجة الرأي األوؿ .  وحجة ىذا القوؿ : ما

وحجة ما ذىب إليو القاضي : ما تقدـ من حجة الرأي الثاين ، إذا مل يوجد 
 أقارب للميت . 

 الرتجيح : 
ىو القوؿ القائل بصرؼ ريع الوقف احملبس على ا٠تَت  -واللَّو أعلم  -الراجح 

 ليمو.والثواب، ويف سبيل الرب على ا١تصاحل كلها ويدخل يف ذلك العلم وتع
 

                                                           

 .  ٔٔ٘/ٙٔاإلنصاؼ مع الشرح الكبَت  ( ٔ)



 )دراسة فقهية( األوقاف في العصر الحديث ، كيف نوجهها لدعم الجامعات وتنمية مواردها
 62 

 املطلب الثالث : 
 اإلفادة مً ىكل الوقف مً ملاىُ إىل حملُ أو بلد آخر

 الوقف ا١تراد نقلو ال ٮتلو من حالتُت : 
 أف يكوف منقواًل . الحال األولى : 

 أف يكوف عقاراً . الحال الثانية : 
ولكل حاؿ تفصيل خاص ، ذلك أف الوقف ا١تنقوؿ ٯتكن نقلو من مكانو 

بدالو ، يف حُت أف الوقف غَت ا١تنقوؿ ال ٯتكن نقلو إال باستبداؿ بعينو دوف است
 عينو بعُت أخرى . وإليك بياف ذلك : 

 احلاٍ األوىل : حهِ ْكٌ ايوقف املٓكوٍ : 

 إذا كاف الوقف منقواًل جاز نقلو عند اٟتاجة عند عامة أىل العلم . 
،  (ٖ)لشافعية ، وا (ٕ)، وىو قوؿ ا١تالكية  (ٔ)فهو قوؿ كثَت من اٟتنفية 

 . (ٗ)واٟتنابلة 
قاؿ اٟتصكفي اٟتنفي : " إف وقف كتبا على طلبة العلم ، وجعل مقرىا 

                                                           

 . ٖٙٙ/ٗ، والدر ا١تختار مع حاشية ابن عابدين  ٖٕٚ/ٙينظر : فتح القدير  ( ٔ)
 . ٜٔ/ٗ، والشرح الكبَت مع حاشية الدسوقي  ٕٖ/ٙينظر : مواىب اٞتليل  ( ٕ)
 أ .ٕٛ، وتيسَت الوقوؼ ؽ ٕٜٖ/ٕ، ومغٍت احملتاج  ٜٖ٘/٘ينظر : روضة الطالبُت  ( ٖ)
، ومطالػػػػػب أويل النهػػػػػى  ٕٖٗ/ٗ، وكشػػػػػاؼ القنػػػػػاع  ٕٚٙ/ٖٔينظػػػػػر : فتػػػػػاوى ابػػػػػن تيميػػػػػة  ( ٗ)

ٗ/ٖٙٛ  . 
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 .  (ٔ)خزانتو اليت يف مكاف كذا ، ففي جواز النقل تردد "
قاؿ ابن عابدين عن ىذا الًتدد : " إنو ناشيء ٦تا قدمو عن ا٠تالصة من 

سجد أي بال تعيُت أىلو . حكاية القولُت ، من أنو لو وقف ا١تصحف على ا١ت
قيل: يقرأ فيو . أي ٮتتص بأىلو ا١تًتددين إليو، وقيل : ال ٮتتص بو . أي فيجوز 

 نقلو إىل غَته " . 
وقاؿ بعد ذلك : "لكن ال ٮتفى أف ىذا إذا علم أف الواقف نفسو شرط ذلك 

فال يثبت بو  -كما ىو العادة   -حقيقة، أما ٣ترد كتابة ذلك على ظهر الكتب 
 .  (ٕ)لشرط "ا

يفيد أنو إذا مل يشًتط الواقف عدـ النقل ، فال  -ىذا  -فقوؿ ابن عابدين 
 بأس بو. 

وقاؿ الكماؿ بن ا٢تماـ اٟتنفي عن ٤تمد بن اٟتسن : "ولو جعل جنازة 
ومغتساًل وقفًا يف ٤تلو ، ومات أىلها كلهم ال يرّد إىل الورثة : بل ٭تمل إىل مكاف 

 .  (ٖ)آخر "
ي ا١تالكي : "وأما كتب العلم إذا وقفت على من ال ينتفع هبا  وقاؿ الدسوق

كأمي أو امرأة ، فإةا ال تباع وإ٪تا تنقل حملل ينتفع هبا فيو كالكتب ا١توقوفة ٔتدرسة 
معينة فتخرب تلك ا١تدرسة وتصَت الكتب ال يتفع فيها فإةا تنقل ١تدرسة أخرى 

                                                           

 . ٖٙٙ/ٗمع ابن عابدين الدر ا١تختار  ( ٔ)
 .  ٖٙٙ/ٗحاشية ابن عابدين  ( ٕ)
 . ٖٕٚ/ٙفتح القدير  ( ٖ)
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 .  (ٔ)وال تباع "
ذلك فقاؿ : "وقعت بتونس حبس األمَت أبو وذكر اٟتطاب ا١تالكي مثاًل ل

اٟتسن كتبا ١تدرسة ابتدأىا بالقَتواف وأخرى بتونس ، وجعل مقرىا بيتا ّتامع 
 .  (ٕ)الزيتونة ، فلما أيس من ٘تامها قسمت الكتب على مدارس تونس 

وقاؿ الشربيٍت ا٠تطيب الشافعي : "لو وقف على قنطرة ، وا٨ترؼ الوادي 
 .  (ٖ)تيج إىل قنطرة أخرى جاز نقلها إىل ٤تل اٟتاجة "وتعطلت القنطرة واح

مع أف  -وسئل السيوطي الشافعي عن نقل الكتب من ا٠تزانة احملمودية 
 .(ٗ)فأجاب : "الذي أقوؿ بو : اٞتواز" -الواقف شرط أف ال ٗترج من ا١تدرسة 

 وقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية اٟتنبلي : "إف الوقف لو كاف منقواًل : كالنور
والسالح، وكتب العلم، وىو وقف علىذرية رجل بعينهم جاز أف يكوف مقر الوقف 
حيث كانوا بل كاف ىذا ىو ا١تتعُت ، ٓتالؼ ما لو أوقف على أىل بلد بعينهم " 

(٘)  . 
وقاؿ اٟتجاوي اٟتنبلي : "إذا وقف على الغزاة يف مكاف فتعطل فيو الغزو 

 .  (ٙ)صرؼ إىل غَتىم من الغزاة يف مكاف آخر "

                                                           

 . ٜٔ/ٗحاشية الدسوقي  ( ٔ)
 . ٕٖ/ٙمواىب اٞتليل  ( ٕ)
 . ٕٜٖ/ٖمغٍت احملتاج  ( ٖ)
 أ . ٕٛانظر : تيسَت الوقوؼ ؽ ( ٗ)
 .  ٕٚٙ/٣ٖٔتموع فتاوى شيخ اإلسالـ ابن تيمية  ( ٘)
 . ٖٜٕ/ٗ اإلقناع مع شرحو ( ٙ)
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من خالؿ ىذه النصوص يتضح أف نقل الوقف من مكانو أمر مقرر عند 
عامة أىل العلم ، لكن بعض العلماء أجاز النقل جملرد ظهور ا١تصلحة الراجحة ، 
وبعضهم إ٪تا أجازه عند تعذر االنتفاع هبا يف مكاةا وعلى كل حاؿ ، فإةم قد 

 أجازوا نقلها يف اٞتملة . 

 وحجة ٖرا ايكوٍ : 
الواقف إ٪تا وقف العُت ا١توقوفة ، ليستفاد منها ما أمكن على الدواـ، ويف  أف

نقل العُت ا١توقوفة عند اٟتاجة ٖتصيل لغرض الواقف يف اٞتملة حسب 
 . (ٔ)اإلمكاف

وذىب بعض اٟتنفية : إىل أنو ال ٬توز نقل الوقف من مكانو ، ولذلك قاؿ 
ذي ٖتّصل من كالمو أنو إذا وقف  ابن عابدين يف تعليقو على الدر ا١تختار : " ال

كتبا وعُت موضعها ، فإف وقفها على أىل ذلك ا١توضع ، مل ٬تز نقلها منو ال ٢تم 
 .  (ٕ)وال لغَتىم "

ولكن ال ٮتفى أف القوؿ األوؿ : ىو القوؿ الراجح ، وذلك أف منع نقل 
قصد العُت من مكاةا دوف استبدا٢تا ١تكاف إقامة ا١توقوؼ عليهم فيو ٥تالفة ١ت

الواقف وتعطيل للعُت ا١توقوفة عن االنتفاع هبا ، والوقف إ٪تا شرع ليستمر االنتفاع 
:"إذا مات اإلنساف انقطع عملو إال من ثالث:  منو على الدواـ ، لقوؿ الرسوؿ 

 . (ٖ)إال من صدقة جارية ، أو علم ينتفع بو ، أو ولد صاحل يدعو لو"

                                                           

 . ٕٖٗ/ٗانظر : كشاؼ القناع  ( ٔ)
 .ٖٙٙ/ٗحاشية ابن عابدين  ( ٕ)
 .ٖٔاٟتديث سبق ٗتر٬تو ص ( ٖ)
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فقهاء وسبق توضيحو يف مقدمة والصدقة اٞتارية ىي الوقف كما بينو ال
 .  (ٔ)الرسالة 

وعلى ىذا ٯتكن اإلفادة بنقل ما ُحبِّس من ا١تنقوالت عند اٟتاجة وا١تصلحة 
 إىل أمكنة العلم، ومنها اٞتامعات، وخصوصاً ما يتعلق بكتب العلم . 
 وتقدـ جواز تغيَت شرط الواقف من أدىن إالَّ أعلى للمصلحة .

 ٌ عكاز ايوقف : احلاية ايثاْية : حهِ ْك

من ا١تعلـو أف كل من قاؿ بعدـ جواز إبداؿ األوقاؼ منع نقل عقار الوقف 
من مكانو ؛ ألف من الـز نقلو استبدالو ٓتالؼ الوقف ا١تنقوؿ فكل من منع 
استبداؿ عقار الوقف ىو مانع ضمنيًا نقل عقار الوقف من مكانو ، أما الذين 

فية، وبعض اٟتنابلة ، فقد اختلفوا يف نقل أجازوا استبداؿ األوقاؼ وىم بعض اٟتن
 البدؿ من ٤تلة الوقف األوؿ والبلد الذي كاف فيو . 

، ومنعو آخروف إال إذا كانت  (ٕ)فذىب بعضهم إىل جواز نقلو للمصلحة 
 .  (ٖ)احمللة األخرى خَتاً من ٤تلة الوقف 

بداؿ قاؿ ابن ٧تيم اٟتنفي : "لو أطلق االستبداؿ فباعها بثمن ملك االست
 .  (ٗ)ّتنس العقار من دار أو أرض يف أي بلد شاء "

                                                           

 .ٖٔينظر : ص ( ٔ)
، والبحػػػػػر الرائػػػػػق  ٖٙ، واإلسػػػػػعاؼ ص ٖٚٓ/ٖانظػػػػػر : فتػػػػػاوى قاضػػػػػيخاف هبػػػػػامش ا٢تنديػػػػػة  ( ٕ)

 . ٕٙٙ/ٖٔ، و٣تموع فتاوى شيخ اإلسالـ ابن تيمية  ٕٕٕ/٘
 .ٖٙٛ/ٗ، وحاشية ابن عابدين  ٖٕٕ/٘البحر الرائق وحاشيتو منحة ا٠تالق انظر :  ( ٖ)
 . ٕٕٕ/٘البحر الرائق  ( ٗ)
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وقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية : "ما علمت أحدًا اشًتط أف يكوف البدؿ يف 
بلد الوقف األوؿ ، بل النصوص عند أٛتد وأصولو وعمـو كالمو وكالـ أصحابو 

 وإطالقو يقتضي أف يفعل يف ذلك ما ىو مصلحة أىل الوقف. 
د إذا خرب ا١تكاف أف ينقل ا١تسجد إىل قرية أخرى، بل قاؿ : وجوز أٛت

و٬توز يف أظهر الروايتُت عنو : أف يباع ذلك ا١تسجد ويعمر بثمنو مسجداً آخر يف 
 .(ٔ)قرية أخرى إذا مل ٭تتج إليو يف القرية األوىل "

ويف ا١تقابل قاؿ الزاىدي اٟتنفي : "مبادلة دار الوقف بدار أخرى إ٪تا ٬توز إذا  
وإف كانت  -يف ٤تلة واحدة ، أو ٤تلة األخرى خَتًا ، وبالعكس ال ٬توز كانتا 

ا١تملوكة أكثر مساحة وقيمة وأجرة ، الحتماؿ خراهبا يف أدوف احمللتُت لدناءهتا ، 
 .(ٕ)وقلة الرغبة فيها "

وعلى كل حاؿ فإف جواز نقل عقار الوقف للمصلحة ىو الراجح الذي 
إىل مقصد الواقف وىو نفع ا١توقوؼ عليهم، تطمئن إليو النفس؛ ألف ذلك أقرب 

وليس يف ٗتصيص مكاف العقار األوؿ مقصود شرعي، وال مصلحة ألىل الوقف، 
 وما مل يأمر بو الشارع وال مصلحة فيو لإلنساف فليس بواجب وال مستحب. 

قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية : "فعلم أف تعيُت ا١تكاف األوؿ ليس بواجب وال 
ي بالعوض ما يقـو مقامو ، بل العدوؿ عن ذلك جائز، وقد مستحب ١تن يشًت 

 .(ٖ)يكوف مستحباً ، وقد يكوف واجباً إذا تعينت ا١تصلحة فيو ". واللَّو أعلم 
                                                           

 . ٕٙٙ/٣ٖٔتموع فتاوى شيخ اإلسالـ ابن تيمية  ( ٔ)
 . ٖٙٛ/ٗانظر : حاشية ابن عابدين  ( ٕ)
 .  ٕٛٙ/٣ٖٔتموع فتاوى شيخ اإلسالـ ابن تيمية  ( ٖ)
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وعلى ىذا ٯتكن نقل األوقاؼ ا١تنقطعة ، أو اليت حبست على طرؽ ا٠تَت 
منها يف ، للمصلحة لإلفادة  (ٔ)والثواب ، أو أمكن تغيَت الشرط فيها كما تقدـ 

 العلم .

 املطلب الرابع : 
 اإلفادة مً صرف ميافع الوقف إذا اىكرض املوقوف عليَه

ىذه ا١تسألة مبنية على مسألة حكم الوقف منقطع اآلخر . فمن قاؿ ببطالنو 
. فإف  (ٖ)، وبعض الشافعية  (ٕ)وىو أبو حنيفة و٤تمد ، ومن تبعهم من اٟتنفية 

 انقطع مل يصح الوقف .  ا١توقوؼ عليو ينقرض عندىم حيث لو
، (ٗ)ومن قاؿ بصحة الوقف ا١تنقطع اآلخر وىم : ٚتهور العلماء من ا١تالكية

. فقد  (ٚ)، وأبو يوسف ومن تبعو من اٟتنفية  (ٙ)، وٚتهور الشافعية  (٘)واٟتنابلة 
ينقرض ا١توقوؼ عليو عندىم ، كأف يقوؿ : وقفت على ولدي ، أو على زيد 

فينقرضوا ، ومنو قولو : وقفت على احملتاج من ذرييت فلم فيهلك ، أو على ذرييت 

                                                           

 .ٗٙ، ٓٙينظر : ص ( ٔ)
، وحاشػػػػية سػػػػػعدي حلػػػػيب مػػػػع الفػػػػػتح  ٜٙٔ/٘، والبحػػػػػر الرائػػػػق  ٔٗ/ٕٔ: ا١تبسػػػػوط  ينظػػػػر ( ٕ)

ٙ/ٕٖٔ . 
 . ٖٗٛ/ٕ، ومغٍت احملتاج  ٕٖٙ/٘انظر : روضة الطالبُت  ( ٖ)
 . ٜٛ/ٚ، وا٠ترشي  ٖ٘ٓ/ٕانظر : الشرح الصغَت  ( ٗ)
 .  ٖٗ/ٚ، واإلنصاؼ  ٕ٘ٗ/ٕ، والكايف  ٕٓٔ/ٛانظر : ا١تغٍت  ( ٘)
 . ٕٖٙ/٘الطالبُت ينظر : روضة  ( ٙ)
 . ٘ٔ/ٖ، وا٢تداية  ٕٛٔ/ٕينظر : ٥تتصر القدوري مع اللباب  ( ٚ)
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 يوجد فيهم ٤تتاج . 
ويف مصرؼ ريع الوقف إذا انقرض ا١توقوؼ عليو خالؼ بُت العلماء الذين 

 قالوا بصحة الوقف منقطع اآلخر على النحو التايل : 
القول األول : أنو يصرف إلى أقارب الواقف، ثم من بعدىم الفقراء 

 .  والمساكين
. وعند الشافعية على األظهر : بعد األقارب (ٔ)وىو قوؿ ٚتهور أىل العلم 

 يصرؼ يف مصاحل ا١تسلمُت . 
وخص اٟتنفية ، والشافعية : األقارب بالفقراء ، وخصهم ا١تالكية ، واٟتنابلة : 

 بورثة الواقف نسباً .
لفقراء قاؿ القدوري اٟتنفي : " إذا ٝتى فيو جهة تنقطع جاز ، وصار بعدىا ل

 " ...(ٕ)  . 
وقاؿ النفراوي ا١تالكي : " وإف انقرض من حبست عليو الدار و٨توىا رجعت 
حبسًا على فقراء أقرب الناس باحملّبس يـو ا١ترجع ... وإف مل يوجد لو قريب يـو 

 .  (ٖ)ا١ترجع فإنو يصرؼ للفقراء " 
وقفًا ... وقاؿ الرملي الشافعي : " فإذا انقرض ا١تذكور فاألظهر أنو يبقى 

واألظهر : أف مصرفو أقرب الناس رٛتًا إىل الواقف يـو انقراض ا١تذكور ... ولو 

                                                           

 ا١تصادر السابقة . ( ٔ)
 . ٕٛٔ/٥ٕتتصر القدوري مع اللباب  ( ٕ)
 . ٕٕٚ-ٕٕٙ/ٕالفواكو الدواين  ( ٖ)
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فقدت أقاربو أو كانوا كلهم أغنياء صرؼ الريع ١تصاحل ا١تسلمُت ، كما نص عليو 
البويطي يف األوىل ، أو إىل الفقراء وا١تساكُت على ما قالو سليم الرازي ، وابن 

 . (ٔ)م ... " الصباغ ، وا١تتويل وغَتى

 أدية ٖرا ايكوٍ : 

 استدؿ أصحاب ىذا القوؿ بعدة أدلة منها : 
أف الفقراء وا١تساكُت أعم جهات ا٠تَت ، ومصرؼ الصدقات وحقوؽ اللَّو  - ٔ

تعاىل من الكفارات و٨توىا الفقراء دوف األغنياء ، وأوىل الناس بصدقتو فقراء 
 .  (ٕ)أقاربو

اس بصدقاتو النوافل وا١تفروضات، وكذلك صدقتو أف أقارب ا١تتصدؽ أوىل الن - ٕ
 ، يدؿ على ذلك : (ٖ)ا١توقوفة 

: " الصدقة على ا١تسكُت صدقة ، وىي على ذي الرحم  قوؿ الرسوؿ  
، فإذا مل يوجد للوقف مستحق تعُت الصرؼ  (ٗ)ثنتاف: صدقة وصلة " 

الواقف للمحتاج من أقرباء الواقف دوف غَتىم من احملتاجُت ، رعاية ٞتانب 
 . (٘)يف زيادة الثواب 

قد حث على إغناء األقارب بقولو : " إنك أف تدع ورثتك  أف الرسوؿ  - ٖ
                                                           

 . ٖٗٚ-ٖٖٚ/٘ةاية احملتاج  ( ٔ)
 . ٕٖٚ/٘، وا١تبدع  ٕٕٔ/ٛينظر : ا١تغٍت  ( ٕ)
 . ٕٕٔ/ٛا١تغٍت ينظر :  ( ٖ)
 .ٖٙسبق ٗتر٬تو ص ( ٗ)
 . ٕٕٔ/ٛينظر : ا١تغٍت  ( ٘)
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. ويف صرؼ منافع  (ٔ)أغنياء خَت من أف تدعهم عالة يتكففوف الناس " 
 . (ٕ)الوقف إذا انقطع ا١تستحق ٢تا إىل احملتاج من األقارب إغناء وصلة أرحامهم

أليب طلحة  الشارع عليهم يف جنس الوقف ؛ لقولو  أف األقارب ٦تن حث - ٗ
 (ٖ)١تا أراد أف يقف بَتحاء : " أرى أف ٕتعلها يف األقربُت "  -رضي اللَّو عنو-

. فهذا اٟتديث نص يف ٤تل النزاع ، وىو أف الوقف خاصة يقدـ فيو أقرباء 
 .  (ٗ)الواقف

 بيت المال . القول الثاني : أنو يصرف في مصالح المسلمين ، فيرجع إلى
 .  (ٙ)، وىو رواية عند اٟتنابلة  (٘)وىذا القوؿ قاؿ بو بعض الشافعية 

وقاؿ ا١ترداوي اٟتنبلي : "وعنو رواية رابعة : يصرؼ إىل ا١تصاحل . جـز بو يف 
ا١تنور ، وقدمو يف احملرر ، والفائق وقاؿ : نص عليو . قاؿ : ونصره القاضي، وأبو 

 جعفر ". 

 دييٌ ٖرا ايكوٍ : 

 استدؿ أصحاب ىذا القوؿ: 
                                                           

( ، ومسػلم يف ٜٕ٘ٔاٟتديث أخرجو البخػاري يف اٞتنػائز بػاب رثػاء النػيب سػعد بػن خولػة )ح ( ٔ)
 ( .ٕٛٙٔالوصية باب الوصية بالثلث )ح

 . ٕٕٔ/ٛينظر : ا١تغٍت  ( ٕ)
 .ٕٔسبق ٗتر٬تو ص ( ٖ)
 .ٕٕٚ/ٕ، والفواكو الدواين  ٖٕ٘/ٙانظر : ٖتفة احملتاج  ( ٗ)
 . ٕٖٙ/٘روضة الطالبُت  ( ٘)
 . ٕٖٚ/٘، وا١تبدع  ٜٓ٘/ٗ، والفروع  ٜٖٙ/ٔينظر : احملرر  ( ٙ)
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قياس ريع الوقف منقرض ا١توقوؼ عليو على حاؿ من ال وارث لو ّتامع أف   
 .  (ٔ)كال منها ماؿ ال مستحق لو ، فيجعل يف بيت ا١تاؿ 

 مناقشة الدليل :
أف ريع الوقف إذا انقرض ا١توقوؼ عليو انتقل استحقاقو إىل أقارب الواقف  

ستحق لو ، وذلك أف الوقف صدقة أراد هبا واقفها احملاويج، وال يقاؿ إنو ال م
دواـ الثواب ، فإذا انعدـ ا١توقوؼ عليو تعُت صرفها لقريب الواقف الفقَت 
استدامة للثواب واألجر ا١تضاعف لكوةا على القريب . ٓتالؼ ماؿ من ال 

 وارث لو فهو ليس بصدقة ومل يقصد بو دواـ األجر . واللَّو أعلم . 
 : أنو يصرف إلى مستحقي الزكاة . القول الرابع 

 .  (ٕ)وىذا وجو عند الشافعية  
قاؿ النووي الشافعي يف بياف أقواؿ الشافعية يف مصرؼ ريع الوقف إذا انقرض  

 . (ٖ)ا١توقوؼ عليو : ويف مصرفو أوجو .... الرابع : إىل مستحقي الزكاة

 دييٌ ٖرا ايكوٍ :

 لصدقات للفقراء والمساكين إنما ا استدؿ ٢تذا القوؿ بقولو تعاىل : 
 ، والوقف صدقة وقد أطلقها الواقف من غَت تقييد .  (ٗ)اآلية 

                                                           

 . ٖٕٔ/ٛينظر : ا١تغٍت  ( ٔ)
 . ٕٖٙ/٘انظر : روضة الطالبُت  ( ٕ)
 . ٕٖٙ/٘روضة الطالبُت ( ٖ)
 . ٓٙالتوبة :  ( ٗ)
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 مناقشة الدليل :
إف اآلية ٤تمولة على الفرض ، واأللف والالـ فيها للعهد ال للعمـو ، أما 
صدقة التطوع فإف مصرفها األقربوف ، بدليل أف أبا طلحة ١تا أطلق صدقتو قاؿ لو 

 .  (ٔ)أرى أف ٕتعلها يف األقربُت " : "  النيب 
 القول الخامس : أن الوقف يرتفع ويرجع ملكاً للواقف . 

، (ٗ)، ورواية عند ا١تالكية (ٖ)، وقوؿ عند الشافعية  (ٕ)وىو ضعيف للحنفية 
 . (٘)واٟتنابلة 

قاؿ ابن عابدين اٟتنفي : " لو قاؿ : أرضي ىذه صدقة موقوفة فهي وقف 
ُت إنساناً، فلو عُت وذكر مع لفظ الوقف لفظ صدقة بأف قاؿ بال خالؼ إذا مل يع

: صدقة موقوفة على فالف جاز ويصرؼ بعده إىل الفقراء ، ٍب ذكر بعده عن 
ا١تنتقى أنو ٬توز ما داـ فالف حيًا ، وبعده يرجع إىل ملك الواقف ، أو إىل ورثتو 

 . (ٙ)بعده " 
والف : أحد٫تا : يرتفع الوقف وقاؿ النووي الشافعي : " إذا انقرض ا١تذكور فق
 .  (ٚ)ويعود ملكاً للواقف ، أو إىل ورثتو إف كاف مات " 

                                                           

 .ٕٔسبق ٗتر٬تو ص ( ٔ)
 . ٜٖٗ/ٗ، وحاشية ابن عابدين  ٕٗٔ/٘لبحر الرائق ينظر : ا ( ٕ)
 . ٕٖٙ/٘ينظر : روضة الطالبُت  ( ٖ)
 . ٗٔٓٔ/ٕينظر : الكايف البن عبد الرب  ( ٗ)
 . ٖٖ/ٚ، واإلنصاؼ  ٜٓ٘/ٗينظر : الفروع  ( ٘)
 . ٜٖٗ/ٗحاشية ابن عابدين  ( ٙ)
 . ٕٖٙ/٘روضة الطالبُت  ( ٚ)
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وقاؿ ابن عبد الرب ا١تالكي : من حبس على رجل بعينو ومل يقل على ولده وال 
على عقبو، وال جعل لو مرجعًا مؤبدًا فقد اختلف يف ذلك قوؿ مالك وأصحابو 

تنصرؼ إىل رهبا إذا انقرض احملبس عليو  على قولُت : أحد٫تا : أف ذلك كالعمرى
، وعلى ىذا ا١تدنيوف من أصحابو ... وكذلك من قاؿ مايل حبس يف وجو كذا 
ليس من وجوه التأبيد ، فعن مالك فيو روايتاف .. الرواية الثانية: أنو إذا انقرض 

 .  (ٔ)الوجو الذي جعل فيو رجع إليو ملكاً يف حياتو ولورثتو بعده كالعمرى " 
قاؿ مشس الدين ابن مفلح : "إذا وقف على جهة منقطعة ومل يزد صح، و 

ويصرؼ بعدىا إىل ورثتو نسباً بقدر إرثهم منو ... وعنو يرجع إىل ملك واقفو اٟتي 
"(ٕ)  . 

 دييٌ ٖرا ايكوٍ :
أف إبقاء الوقف بال مصرؼ متعذر ، وإثبات مصرؼ مل يتعرض لو الواقف 

 .  (ٖ)بعيد فتعُت ارتفاعو 
 ة الدليل : مناقش

أف الوقف ال يبقى بال مصرؼ ، فإذا انقرض ا١توقوؼ عليو سعينا لتحقيق 
غرض الواقف ما أمكن ، ومعلـو أف من أعظم أغراض الوقف استدامة الثواب 
واالستكثار منو وال أعظم أجرًا من صرفو الصدقة إىل القريب الفقَت فتصرؼ إليو، 

  ومن بعده ا١تصاحل ، ومن ذلك نشر العلم .

                                                           

 . ٗٔٓٔ/ٕالكايف البن عبد الرب  ( ٔ)
 . ٜٓ٘-ٜٛ٘/ٗالفروع  ( ٕ)
 . ٕٕٔ/ٛا١تغٍت  ( ٖ)
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 الرتجيح : 
أف القوؿ األوؿ القائل بصرؼ ريع  -واللَّو أعلم  -بعد ىذا العرض يظهر يل 

الوقف للفقراء من أقارب الواقف، فإف مل يكن فعلى مصاحل الواقف ىو القوؿ 
 الراجح . وذلك أف القصد بالوقف الثواب اٞتاري على الواقف على وجو الدواـ

رؼ وقفو يف أفضل القربات ، فتعُت فيجب علينا مراعاة جانب الواقف يف ص
اعتبار اٟتاجة وا١تصلحة ، ألف سد اٟتاجات ، والقياـ با١تصاحل أىم ا٠تَتات، فإذا  
كاف من أقاربو من ىو من أىل اٟتاجة تعُت تقدٯتو ، ألف أقارب الشخص أوىل 

، ١تا سبق من األحاديث ، ٍب على ا١تصاحل إذا مل ٧تد  (ٔ)الناس بزكاتو وصالتو 
ًا من جهة شرط الواقف وال من جهة إرادتو ، ومن ا١تصاحل صرفها على مصرف

 العلم، وما يتعلق بنشره ، واللَّو أعلم . 

                                                           

 .  ٖٕٔ/ٛانظر : ا١تغٍت  ( ٔ)
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 املطلب اخلامس : اإلفادة مً فاضل الوقف

إذا فضل شيء من الوقف كز.... وحصره ، وٙتنو و٨تو ذلك ، فاختلف 
 ومن ذلك تعلم العلم العلماء رٛتهم اهلل يف مصرفو ، وىل ٯتكن صرفو يف ا١تصاحل

 وتعليمو على أقواؿ : 
القول األول : أنو يجوز صرفو في مثلو دون الصدقة ، ويجوز صرفو في 

 سائر المصالح . 
 . (ٔ)وبو قاؿ شيخ اإلسالـ 
٬توز صرفو يف مثلو دوف الصدقة  –أي اإلماـ أٛتد  –قاؿ ا١ترداوي : " وعنو 

 . (ٕ)صرفو يف سائر ا١تصاحل" بو، واختاره الشيخ تقي، وقاؿ أيضاً: ٬توز
 وحجتو : 

 أواًل : الدليل على أنو يصرؼ يف مثلو : 
 .  (ٖ)ما تقدـ من األدلة على وجوب العمل بشرط الواقف  – ٔ

أف غرض الواقف االنتفاع من العُت على الدواـ فيما وقفها وجو الداللة : 
عاة لشرط عليو فإذا فاض الوقف عن اٟتاجة صرؼ يف مثل ما وقف عليو مرا

                                                           

 . ٖٚ٘/ٙٔاإلنصاؼ مع الشرح الكبَت  ( ٔ)
 ينظر : ص ( ٕ)
 . ٕٓٛ/ٙينظر : حاشية الشرواين على التحفة  ( ٖ)
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 . (ٔ)الواقف غرضو 
وىو  –ما ورد أف مكاتبًا قاـ إىل أيب موسى األشعري رضي اهلل عنو  – ٕ

فقاؿ لػو : أيها األمَت حث الناس علّي فحث عليو أبو  –ٮتطب الناس يـو اٞتمعة 
موسى ، فألقى الناس عليو عمامة ومالءة وخا٘تاً، حىت ألقوا سوادا كثَتا ، فلما رأى 

ا ألقى عليو . قاؿ : اٚتعوه فجمع ، ٍب أمر بو فبيع، فأعطى ا١تكاتب أبو موسى م
مكاتبتو ، ٍب أعطى الفضل يف الرقاب ، ومل يرّده على الناس، وقاؿ: إ٪تا أعطى 

 . (ٕ)الناس يف الرقاب 
أف أبا موسى األشعري رضي اهلل عنو صرؼ الصدقة يف جنس وجو الداللة : 

قات ، إال أةا ال أصلها وال يوىب وال ا١تتصدؽ بو واألوقاؼ صدقة من الصد
 يورث. 

 الدليل على أنو يصرؼ يف سائر ا١تصاحل . ثانياً : 
 . (ٖ)ما تقدـ من الدليل على تغيَت شرط الواقف للمصلحة – ٔ

أف صرؼ فاضل الوقف يف غَت ما وقف فيو للمصلحة تغيَت وجو الداللة : 
 لشرط الواقف وقد تقدـ جوازه للمصلحة . 

ورد أف عائشة رضي اهلل عنها أةا قالت لشيبة اٟتجيب يف كسوة  ما – ٕ
 . (ٗ)الكعبة القدٯتة : " بعها واجعل ٙتنها يف سبيل اهلل وا١تساكُت " 

                                                           

(ٔ ) --  
 .ٖٙٔ/ٓٔأخرجو الطربي يف تفسَته  ( ٕ)
 ينظر : ص ( ٖ)
، ويف إرواء الغليػػػل  ٜ٘ٔ/٘، والبيهقػػػي يف سػػػننو  ٖٕٔ/٘ر مكػػػة أخرجػػػو الفػػػاكهي يف أخبػػػا ( ٗ)

= 
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أف عائشة رضي اهلل عنها أمرت شيبة اٟتجيب يف صرؼ كسوة وجو الداللة : 
 صاحل . الكعبة يف سبيل اهلل وا١تساكُت ، وسبيل اهلل يشمل كل طرؽ ا٠تَت وا١ت

 ونوقش : بأنو ضعيف ال يثبت . 
 القول الثاني : أن فاضل الوقف يصرف في جنس ما وقف فيو . 

، وبو قاؿ بعض (ٕ)، وىو مذىب ا١تالكية(ٔ)وبو قاؿ بعض اٟتنفية 
 . (ٗ)، وبعض اٟتنابلة (ٖ)الشافعية

 إال أف الشافعية قالوا : إذا مل ٯتكن صرؼ للموقوؼ عليو. 
ٟتنفي : لو بسط من مالو حصَتا يف ا١تسجد فخرب وقاؿ الطرابلسي ا

ا١تسجد واستغٌت عنها .. ولو اشًتى قندياًل و٨توه للمسجد واستغٌت عنو عند أيب 
يوسف يباع ، ويصرؼ ٙتنو يف حوائج ا١تسجد ، وإف استغٌت عنو ىذا ا١تسجد 

 . (٘)٭تّوؿ إىل مسجد آخر 
على طالب العلم قاؿ ابن ا١تواؽ ا١تالكي : وسئل ابن عالؽ عن حبس 

                                                           

= 

: " وىػػذا سػػند ضػػعيف ولػػو علتػػاف : األوىل : جهالػػة اـ علقمػػة مل يوثقهػػا سػػوى ابػػن  ٖٗ/ٙ
 حباف ، واألخرى ضعف عبد اهلل والد علي بن ا١تديٍت" . 

 .  ٖٗ– ٕٗ/ٕٔينظر : ا١تبسوط  ( ٔ)
، والتػاج واإلكليػل ٖٛٓ/ٕ، والشػرح الصػغَت  ٜٔ/ٗي ينظر : الشرح الكبػَت وحاشػية الدسػوق ( ٕ)

ٙ/ٖٕ . 
 . ٕٓٛ/ٙينظر : ٖتفة احملتاج  ( ٖ)
 . ٖٚ٘/٘، وا١تبدع  ٖٚ٘/ٙٔالشرح الكبَت مع اإلنصاؼ  ( ٗ)
 . ٔٛاإلسعاؼ  ( ٘)
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للغرباء أنو مل يوجد غرباء دفع لغَت الغرباء، قاؿ : ويشهد ٢تذا فتيا سحنوف يف 
فضل الزيت على ا١تسجد أنو يؤخذ منو يف مسجد آخر، وفتيا ابن دحوف يف حبس 

 .(ٔ)على حصن تغلب عليو يدفع يف حصن آخر" 
ء أو معينُت وقاؿ الدردير ا١تالكي : من وقف شيئًا من األنعاـ على الفقرا

لينتفع بألباةا وأصوافها وأوبارىا فنسلها كأصلها يف التحبيس، فما فضل من ذكور 
نسلها عن النزو ، وما كرب منها أو من نسلها من اإلناث فإنو يباع ويعوض بدلو 

 . (ٕ)إناث صغار ، ٖتصياًل لغرض الواقف
وقف  ما تقدـ من الدليل على أف فاضل الوقف يصرؼ يف مثل ماوحجتو : 

 . (ٖ)فيو 
القول الثالث : أنو يجوز صرف فاضل الوقف في مثلو ، والصدقة بو 

 على المساكين . 
 . (ٗ)وىو ا١تذىب عند اٟتنابلة 

قاؿ ابن قدامة : " وما فضل من حصر ا١تسجد وزيتو ومل ٭تتج إليو جاز أف 
 . (٘)٬تعل يف مسجد آخر ، أو يتصدؽ من ذلك على فقراء جَتانو وغَتىم"

 تو : وحج
                                                           

 . ٕٖ/ٙالتاج هبامش اٟتطاب  ( ٔ)
 . ٜٔ/ٗالشرح الكبَت  ( ٕ)
 ينظر : ص ( ٖ)
 . ٖٙ٘/ٙمع الشرح الكبَت  ، واإلنصاؼ ٕٕٗ/ٛا١تغٍت  ( ٗ)
 .  ٕٕٗ/ٛا١تغٍت  ( ٘)



 )دراسة فقهية( األوقاف في العصر الحديث ، كيف نوجهها لدعم الجامعات وتنمية مواردها
 81 

ما تقدـ من الدليل على أف فاضل الوقف يصرؼ يف مثل ما وقف  – ٔ
 .(ٔ)فيو

: وما -يف ما فضل من قيمة بدؿ الوقف  –وقاؿ ابن حجر ا٢تيثمي الشافعي 
فضل من القيمة يشًتي بو شقص كاألرض .. ، فإف مل ٯتكن شراء شقص 

 .(ٕ)بالفاضل صرؼ للموقوؼ عليو فيما يظهر
ن حنبل رٛتو اهلل يف مسجد يبٌت فيبقى منو خشبة أو وقاؿ اإلماـ أٛتد ب

 . (ٖ)قصبة أو شيء من نقضو ، قاؿ : يعاف بو يف مسجد آخر . أو كما قاؿ
: وعنو ٬توز  -يف ما فضل من حصر ا١تسجد وزيتو  –وقاؿ ا١ترداوي اٟتنبلي 

 . (ٗ)صرفو يف مثلو دوف الصدقة بو 
نو تصدؽ بكسوة الكعبة، ما ورد عن بعض الصحابة رضي اهلل عنهم أ – ٕ

فقد ورد عن عمر رضي اهلل عنو : " أنو كاف ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها 
 . (٘)على اٟتاج " 

وقالت عائشة رضي اهلل عنها لشيبة اٟتجيب رضي اهلل عنو يف كسوة الكعبة 
 . (ٙ)القدٯتة : " بعها واجعل ٙتنها يف سبيل اهلل وا١تساكُت " 

                                                           

(ٔ ) -- 
 . ٕٓٛ/ٖٙتفة احملتاج  ( ٕ)
 . ٖٙ٘/ٙٔانظر : الشرح الكبَت مع اإلنصاؼ  ( ٖ)
 . ٖٙ٘/ٙٔاإلنصاؼ مع الشرح الكبَت  ( ٗ)
 معلقاً .  ٕٖٕ/٘أخرجو الفاكهي يف أخبار مكة  ( ٘)
 سبق ٗتر٬تو ص ( ٙ)
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 من وجهُت : األوؿ : أةما ضعيفاف كما يف ٗتر٬تهما.  ونوقش ىذاف األثراف
الثاين : أنو على فرض ثبوهتما فلعهما رضي اهلل عنهما رأيا أف األصلح يف 

 ذلك الوقت الصدقة هبما على الفقراء . 
ثانيًا : أف الوقف ماؿ اهلل تعاىل مل يبق لػو مصرؼ فصرؼ إىل ا١تساكُت،  

 . (ٔ)كالوقف ا١تنقطع 
 االستدالؿ : بأف ا١تقيس عليو موضع خالؼ بُت أىل العلم. ونوقش ىذا 

القول الثالث : أنو يجب حفظ فاضل الوقف حتى يحتاج إليو فيما وقف 
 فيو. 

 . (ٕ)وىذا قوؿ كثَت من اٟتنفية 
قاؿ ا١ترغياين : " وما اةدـ من بناء الوقف وآلتو صرفو اٟتاكم يف عمارة 

ٌت عنو أمسكو حىت ٭تتاج إىل عمارتو إف احتاج إليو ، " وإف استغ –الوقف 
 . (ٖ)فيصرفو فيهما " 

وقاؿ ابن مودود : " وما اةدـ من بناء الوقف وآلتو صرؼ يف عمارتو مثل 
اآلجر وا٠تشب والقار واألحجار ليبقى على التأبيد . فإف استغٌت عنو حبس لوقت 

 . (ٗ)حاجتو " 

                                                           

 . ٖٚ٘/٘، وا١تبدع  ٖٚ٘/ٙٔوالشرح الكبَت مع اإلنصاؼ ،  ٕٕ٘/ٛانظر : ا١تغٍت  ( ٔ)
 . ٗٗ – ٖٗ/ٖ، واالختيار  ٖٕٚ/٘، والبحر الرائق  ٕٕٗ/ٙانظر : فتح القدير  ( ٕ)
 .  ٕٕٗ/ٙا٢تداية مع فتح القدير  ( ٖ)
 .  ٗٗ– ٖٗ/ٖاالختيار  ( ٗ)
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 وحجتو : 
 ملك الواقف . القول الرابع : أن فاضل الوقف يرجع إلى 

 . (ٔ)وىذا قوؿ ٤تمد بن اٟتسن من اٟتنفية 
قاؿ الطرابلسي : لو بسط من مالو حصَتا يف ا١تسجد فخرب ا١تسجد 

عند  –إف كاف ميتًا  –ولورثتو  –إف كاف حيًا  –واستغٌت عنها ، فإةا تكوف لػو 
عنو  ٤تمد رٛتو اهلل ... وىكذا اٟتكم لو اشًتى قنديالص و٨توه للمسجد واستغٌت

(ٕ) . 
وقاؿ الزيلعي : " حصَت ا١تسجد وحشيشو إذا استغٌت عنهما يرجع إىل مالكو 

 . (ٖ)عند ٤تمد " 
أف ا١تسجد إذا تعطلت منافعو عاد إىل ملك الواقف أو ورثتو فكذا وحجتو : 

 آالتو . 
 بعدـ تسليم ا١تقيس عليو إذ ىو موضع خالؼ بُت أىل العلم. ونوقش : 

 ، الستمالة على أكثر أقواؿ ا١تسألة .  الًتجيح : لقوة دليلو
 

                                                           

 . ٔٛ، واإلسعاؼ ص ٖٖٔ/ٖانظر : تبيُت اٟتقائق  ( ٔ)
 .  ٔٛاإلسعاؼ  ( ٕ)
 . ٖٖٔ/ٖتبيُت اٟتقائق  ( ٖ)
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 اخلامتــة

 وتشتمل على أمرين:

تس يٌ األَواٍ عً  ايعًِ ، ؤَ ايس ٌ ايشسعية يًحث عً  األَس األوٍ : 
 : (1)ذيو اجلاَعا  

إعادة الوقف إىل سابق عهده من ٖتبيس األمواؿ على العلم ، وأربطتو ، 
فإين أرى أف لذلك عدة طرؽ ، منها ما  ومشاٮتو وطالبو ، وكل ما يتعلق بنشره ،

ىو يف ميداف الدعوة ، ومنها ما ىو يف ميداف السياسة واٟتكم ، ومنها ما ىو يف 
 ميداف االقتصاد . 

 املطًب األوٍ : يف َيدإ ايدعوة :
 ولبلوغ ذلك يف ميداف الدعوة ، سبل منها ما يلي : 

 ة : ايس يٌ األوىل : ْشس ايوعي ايديين بني أفساد األَ

فمن أىم  السبل يف سبيل عودة األمة لالىتماـ بالوقف على العلم، وما 
يتعلق بو نشر الوعي الديٍت بُت عامة الناس يف فضل اإلنفاؽ يف سبيل اللَّو ، 
والتنافس يف ذلك طلبًا ١ترضاة اللَّو ، ٍب ٗتصيص الوقف على العلم ٔتزيد من ذلك، 

 الوقف على العلم من أنواع األجر، وما إحياًء ٢تذه السنة ، وبياف ما ٬تتمع يف
يتميز بو من ميزة الدٯتومة ، وبياف فضل اإلنفاؽ حاؿ الصحة، وأف ال ٯتهل 

                                                           

 .ٖٗ-ٕٙينظر : أسباب ا٨تسار الوقف يف العصر اٟتاضر وسبل معاٞتتو ص ( ٔ)
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اإلنساف حىت إذا أعياه ا١ترض، وأعجزه الكرب قاؿ : لفالف كذا، ولفالف كذا، وقد  
 كاف لفالف كذا . 

، وعلى  وقد توفر يف وقتنا من وسائل التبلي  ما مل يكن يف حسباف أحد
علماء األمة الوفاء هبذا اٞتانب استنهاضًا للهمم، وقيامًا بواجب التكليف الذي  

 كلفوا بو . 

 ايس يٌ ايثاْية : إيكا  ايشعوز ايديين بوجوب ايتهافٌ وايتساْد : 

ذلك أف الوقف على العلم سبيل من سبل اإلنفاؽ يف سبيل اللَّو ، وما 
ال نتيجة من نتائج ضعف الشعور الديٍت التقصَت يف اإلنفاؽ يف ىذا اٞتانب إ

باٞتسد الواحد فقاؿ:  بوجوب التكافل بُت أفراد اجملتمع ا١تسلم، الذي شبهو 
"ترى ا١تؤمنُت يف توادىم وتراٛتهم، وتعاطفهم كمثل اٞتسد إذا اشتكى منو عضو 

 .  (ٔ)تداعى لو سائر جسده بالسهر واٟتمى" 
موسى رضي اللَّو عنو : " ا١تؤمن  يف حديث أيب وشبهو بالبنياف ، فقاؿ 

 .  (ٕ)للمؤمن كالبنياف يشد بعضو بعضاً"
فالواجب على علماء األمة ، ووالة أمورىا العمل على إيقاظ األمة من ىذه 
الغفلة ، والعمل ابتداًء على تربية األمة على التعاليم اإلسالمية، اليت تريب يف ا١تسلم 

والقياـ بشيء من حقوؽ اجملتمع، ومن ذلك  اإلحساس ٔتجتمعو ، أفراداً وٚتاعات،
رفع اٞتهل عن أفراده ، ونشر العلم بينهم ، وتذكي فيو روح التنافس يف ذلك طلباً 

                                                           

 .ٙٔسبق ٗتر٬تو ص ( ٔ)
( ، ومسػلم يف الػرب والصػلة ، بػاب ٖٕٗٗأخرجو البخاري يف ا١تظامل ، بػاب نصػر ا١تظلػـو )ح ( ٕ)

 (.ٕ٘ٛ٘تراحم ا١تؤمنُت )ح
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 ١ترضاة اللَّو . 

 ايس يٌ ايثايثة : ْٗضة اجملاَع اي كٗية مبا خيص ايوقف عً  ايعًِ، ؤَ ذيو ايوقف عً  اجلاَعا  : 

ىل ا١تسارعة يف البذؿ قيامًا بواجب التكافل تتابع ا١تسلموف يف أزماف طويلة إ
والتآزر ، وسد خلة احملتاج ونشر العلم، ورفع اٞتهل عن األمة، إال أنو ظهر من 
خالؿ التطبيق ٢تذه السنة اٟتسنة بعض ا١تعوقات ، وقد وجد ٢تا يف كل عصر 
ومصر، جهابذة وفوا لألمة حقها يف حل تلك ا١تشكالت ، مراعُت حاؿ أزماةم، 

ىل أزماةم، مقدمُت مافيو جلب ا١تصاحل ، ودفع ا١تفاسد ، فعلى ىذه اجملامع أف وأ
تنظر فيما ٮتص الوقف على العلم وكيف اإلفادة من األوقاؼ ا١توجودة، وسبل دفع 

 الناس على التحبيس على العلم.
وقد وجدت لألوقاؼ مشاكل كثَتة ، ومسائل شائكة، وأمور ٖتتاج إىل 

، و٬تد من األقضية ، فعلى اجملامع الفقهية القياـ  ٕتديد ٔتا يناسب حاؿ الناس اليـو
 ٔتا ٯتليو التكليف الشرعي . 

 وأف تتوىل ا١تبادرة إىل ْتث ىذه ا١تشكالت ، وإ٬تاد ا١تخرج الشرعي ٢تا.

 ايس يٌ ايسابعة : بث سري أٌٖ اخلري َٔ أٌٖ املسازعة : 

ىل ا٠تَت ٦تن عرؼ و٦تا ىو مفيد يف نظري يف بعث ىذا اٞتانب بث سَت أ
عنهم ا١تبادرة يف اإلنفاؽ ابتغاء وجو اللَّو ، من الصحابة، والتابعُت وأتباعهم، 

. رفعاً  (ٔ)وخصوصاً ما يتعلق باإلنفاؽ على العلم ، وقد تقدـ شيء من ٪تاذج ذلك
 لذكرىم ، وشحذاً للهمم يف اللحاؽ هبم . 

                                                           

 .ٕٗ-ٕٛص ( ٔ)
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 املطلب الثاىي : يف ميداٌ السياسة واحلله

 األوىل : وجوب تط يل ايشسيعة اإلسالَية : ايس يٌ 

٘تنع األنظمة الوضعية ا١تعموؿ هبا يف أكثر البالد اإلسالمية من إنشاء الوقف 
 بصورتو ا١تعهودة يف الشرع . 

وقد كاف ىذا سببًا جوىريًا ال٨تسار الوقف ، وخصوصًا الوقف على العلم، 
اً ، ونبعًا زالاًل، ورافداً مهماً وكاف من نتيجة ذلك أف حرمت تلك البلداف خَتاً وفَت 

 من روافد العطاء . 
وال ٥ترج من ىذا إال بالعودة إىل ٖتكيم شرع العزيز اٟتكيم، والعودة إىل ذلك  
كفيلة بإعادة الوقف إىل سالف عهده اجمليد؛ إذ ىو أحد روافد العطاء يف سائر 

 اجملاالت ، وخصوصاً ٣تاالت العلم . 

 اب ايكدوة : ايس يٌ ايثاْية : فتح ب

و٦تا لو األثر البُّت يف حث الناس ، ومسارعتهم يف ىذا اٞتانب، فتح باب 
القدوة يف ىذا ا١توضوع ، فعلى والة األمر والعلماء ووجهاء اجملتمع البدء با١تسارعة 
إىل ىذا ا٠تَت وٖتبيس األوقاؼ على دور العلم وإنشاء األربطة، وطبع الكتب 

 ، ٖتقيقاً ١تبدأ التعليم بالقدوة. (ٔ)اذج ذلك ونشرىا، وقد تقدـ شيء من ٪ت
 

 ايس يٌ ايثايثة : تسى احلسية يًواقف يف إدازة وق ٘ إذا زغب : 
                                                           

 .ٖٛ-ٕٛينظر : ص ( ٔ)
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أقدمت بلداف إسالمية عديدة على حصر إدارة األوقاؼ ا٠تَتية على نفسها، 
ومنعت الواقفُت من تويل ذلك بأنفسهم أو بناظر ينصبو الواقف . بل سنت 

َت يف مصارؼ الوقف ، وغالباً ما ٮتالف التغيَت مقاصد الواقفُت، ألنفسها حق التغي
وكاف ىذا سببًا يف إحجاـ الناس عن الوقف إحجامًا كليًا ، وبذلك سد باب كبَت 

 من أبواب ا٠تَت . 

 املطلب الثالث : يف ميداٌ االقتصاد

 ايس يٌ األوىل : االٖتُاّ باألوقاف املوجودة : 

ضياع أوقاؼ كثَتة يف بالد إسالمية عديدة، فقد مع ما ذكرنا فيما سبق من 
سلمت أوقاؼ كثَتة وىي يف مواضع مثمنة جدًا ، وىي بقيمها كافية لسد ثغرة 
عظيمة من حاجات األمة ، والواجب فيما ٨تن فيو احملافظة على ىذه األوقاؼ ، 
والنظر يف شروط الواقفُت ، ومدى اإلفادة منها يف صرؼ ريعها على دور العلم، 

 .  (ٔ)ومنها اٞتامعات 
وعلى اٞتهات ا١تسؤولة أف ٕتتهد فيما فيو وفرة اإلنتاج منها ، وأف تعمل على 
إشراؾ العلماء فيما يعرض من إشكاؿ عند وجود الغبطة يف ا١تشاركة، أو ا١تناقلة، 
أو البيع عند التهدـ، ونقل الوقف إىل موضع آخر، والنظر يف شرط الواقف ، 

ما ىو أصلح ٦تا ال ٮتل بغرضو وقصده ، وغَت ذلك ٦تا يقتضيو وإمكاف تغيَته إىل 

                                                           

وقد سبق البحث يف إمكانية اإلفادة من الوقػف علػى دور العلػم إذا انقػرض ا١توقػف عليػو، أو  ( ٔ)
إذا جعل الواقف ريع الوقف يف طرؽ ا٠تَت والرب والثواب ، ومدى إمكانية تغيَت شرط الواقػف 

 ١تا ىو أصلح . 
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الفقو، وٖتتمو ا١تصلحة، ويتحقق معو قصد الواقف ، ويبتعد بذلك عن الوقوع يف 
 إضاعة ا١تاؿ.

 ايس يٌ ايثاْية : ايعٌُ عً  إعادة ايضائع َٔ أصوٍ ايوقف : 

مة ووالة ضياع كثَت من أعياف الوقف ألسباب كثَتة ، ومن الواجب على األ
األمر فيها خاصة بذؿ اٞتهد العظيم يف العمل على إعادة ىذه األوقاؼ ، وقد يزع 
اللَّو بالسلطاف ما ال يزع بالقرآف ، والنظر يف إمكانية اإلفادة من ىذه األوقاؼ 

 .  (ٔ)وصرؼ ريعها على دور العلم ، ومنها اٞتامعات 
األمر إىل نصابو، وأف ٬تعل فللسلطاف هبيبتو وأعوانو ، ما يستطيع بو أف يعيد 

من عملو ىذا باعثًا لألحياء على االقتداء باألموات ، وذلك ١تا يشاىده األحياء 
 من وفرة اٟترمة لوقفهم بعد ا١تمات . 

ايسبب يٌ ايثايثببة : وطببع خطببة اقتصببادية تسعبب  حاجببا  األَببة فيُببا يتعًببل بببايوقف عًبب     
 اجلاَعا  : 

مهمًا يف دعم العلم ، والدور الذي   رأينا فيما سبق كيف كاف الوقف رافداً 
كاف يقـو بو يف ٗتفيف العبء عن بيت ا١تاؿ، وذلك بتكفلو ّتوانب مهمة، 

 االىتماـ هبا كفيل بإعادة ا٢تيبة لألمة، وسبب لتنزؿ الرٛتة . 
و٢تذا فإين أرى أف من أىم السبل يف الوقف على اٞتامعات أف تتوىل اٞتهات 

اـ بوضع خطة اقتصادية ترعى حاجات األمة يف ىذا ا١تسؤولة عن الوقف أمر القي
اٞتانب، وعليها يف ذلك أف تستقطب ا٠ترباء من أىل االقتصاد، وعلماء 

                                                           

 .ٖٛينظر اٟتاشية من ىذا البحث ص ( ٔ)
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االجتماع، والتخطيط واإلدارة ، وبالد اإلسالـ مليئة منهم، حىت إذا ًب إعداد ىذه 
ا٠تطط طرحت ىذه ا١تشاريع ، وعرضت على أثرياء األمة ، بتكلفتها، وا١تردود 

 ا١ترجو منها . 
فهذا أفضل يف نظري من الدعوة اجملردة للبذؿ ، أو للوقف ، ويف ظٍت ومن 
واقع ما نشاىده من انبعاث جانب البذؿ واالنفاؽ يف سبيل اللَّو من نفر غَت قليل 

 من أثرياء األمة، أف ىذا من أ٧تح السبل، وأ٧تع الدواء . 

 األوقاف عً  ايعًِ، ؤَ ذيو اجلاَعا :ايس يٌ ايسابعة : قياّ َؤسسا  اقتصادية تسع  

تقدمت يف وقتنا علـو االقتصاد، وقننت أنظمة اإلدارة ، واحملاسبة، وشؤوف 
أف تكوف اٞتهة الناظرة،  -ا١تاؿ، فحسمًا لباب االسًتخاء، وقطعًا للظنوف ا١تثبطة 

ينبغي العمل على إ٬تاد مؤسسات متخصصة، تقـو على إدارة  -ىي احملاسبة
تتسلمو من وزارة األوقاؼ ، أو من صاحبو إذا رغب، ّتزء معلـو من الوقف، ف

ريعو، على أف ٗتضع ىذه ا١تؤسسات لرقابة قضائية مشًتكة، وٗتضع لنظاـ ٤تاسيب 
 واضح، ومنشور. 

وهبذا ٖتل عقدة كبَتة، منعت كثَتاً من أىل البذؿ من ا١تشاركة يف ىذا الباب 
 من الرب . 

 ة َٔ ايتجازب املعاصسة : ايس يٌ اخلاَسة : االست اد

قامت يف بلداف عديدة ، يف اآلونة اٟتاضرة، جهود عديدة ، فردية وٚتاعية، 
للدعوة إىل إحياء سنة الوقف ، وقد أٙترت ىذه اٞتهود عن نواة ١تشاريع وقفية 
عديدة، منها ما ىو يف طور البناء والتشييد، ومنها ما أينعت ٙتاره وبدأ يف إتياف 

 أكلو . 
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ك أف ىذه اٞتهود قد مرت بتجربة ، واستفادت من أخطاء، فحبذا لو وال ش
ًب التخاطب، وتبادؿ الزيارات بُت اٞتهات ا١تختصة يف كل بلد مع أصحاب تلك 

 اٞتهود، تالفياً لألخطاء ا١تستقبلية، ومنعاً للتكرار. 

 ايس يٌ ايسادسة: فتح باب املساُٖة يف ايوقف اجلُاعي : 

: ما ال يدرؾ كلو ، ال يًتؾ كلو، وقاعدة : القليل من وذلك تطبيقًا لقاعدة 
 الكثَت كثَت .

فتعم بذلك ا١تشاركة يف ا٠تَتات، وال ٭تـر من قصد الثواب وا١تربات، وٕتتمع 
 فيو نيات ا١تشاركُت، وأموا٢تم ، وتوجهاهتم إىل اللَّو باإلخالص يف أعما٢تم. 

 نو : " من بٌت فيما رواه عثماف بن عفاف رضي اللَّو ع وقد قاؿ 
 .(ٕ). ويف لفظ : " ولو كمفحص قطاة" (ٔ)مسجداً هلل بٌت اللَّو لو يف اٞتنة مثلو " 

يدؿ على أف من ساعد على عمارة ا١تسجد ولو  وىذا ا١تثاؿ من النيب 
 -وىو مفحص القطاة -بشيء قليل ْتيث تكوف حصتو من ا١تسجد ىذا ا١تقدار 

 استحق ىذا الثواب اٞتزيل . 
 أف ىذا السبيل من أ٧تح الوسائل، بل ىي أفضلها على اإلطالؽ، ويف ظٍت

وقد جربت يف عدد من ا١تشاريع ا٠تَتية، و٧تحت ٧تاحًا باىرًا ، مع مافيها من 
 التحرر من قيود الواقفُت، وإخفاء من يرغب يف إخفاء صدقتو من احملسنُت.

  ايس يٌ ايسابعة : االست ادة َٔ اجلُعيا  اخلريية املوجودة :
ذكرنا فيما سبق أف من أولويات العمل على بعث الوقف على العلم، ومن 

                                                           

 ( .ٖٖ٘ل بناء ا١تساجد )حأخرجو مسلم يف الزىد ، باب فض ( ٔ)
 .ٕٔٗ/ٔأخرجو اإلماـ أٛتد  ( ٕ)
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ذلك اٞتامعات من جديد، وضع خطة اقتصادية متينة مدروسة، وأف يتوىل أمر 
ذلك ٩تبة منتقاة من علماء االقتصاد، والتخطيط واإلدارة ، كما ذكرنا فتح الباب 

 للوقف اٞتماعي. 
ستعانة ٓتربة اٞتمعيات ا٠تَتية، فقد عملت و٦تا يفيد جدًا يف ىذا اٞتانب اال

يف أوساط اٟتاجة ، وتلمست مواطن اإلنفاؽ ، وٕتمع لديها خربة يف ىذا اٞتانب 
 ال ٯتكن اٟتصوؿ عليها من غَتىا .

ايس يٌ ايثآَة : ايعٌُ عً  االست ادة َٔ ايتجازب احلايية يًدوٍ غري املسًُة عً  إٔ توطع 
 يف إطاز إسالَي .
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 ثاْي : ايٓتائج وايتوصيا  :األَس اي
األوقاف في العصر الحديث ، كيف نوجهها بعد العرض السابق لبحث " 

 ، تظهر النتائج التالية :لدعم الجامعات وتنمية مواردىا " 
أف الوقف يف االصطالح : ٖتبيس مالك مطلق التصرؼ مالو ا١تنتفع بو مع  - ٔ

ؼ ريعو إىل جهة بر بقاء عينو بقطع تصرؼ الواقف وغَته يف رقبتو ، يصر 
 تقرباً هلل تعاىل . 

 ثبوت شرعية الوقف بالكتاب، والسنة، وإٚتاع الصحابة رضي اللَّو عنهم. - ٕ
أف للوقف ىدفًا عامًا يتمثل من القياـ ٔتا أوجبو اللَّو على ا١تسلمُت من  - ٖ

التعاوف والتكافل والًتاحم، وىدفًا خاصًا يتمثل يف ٖتقيق رغبة خاصة قائمة 
 لم يدفعو إىل ٖتقيقها دوافع دينية وغريزية وواقعية واجتماعية.يف نفس ا١تس

 وجود فكرة الوقف يف األمم قبل اإلسالـ .  - ٗ
تسابق ا١تسلمُت حكاماً و٤تكومُت منذ القرف األوؿ على ٖتبيس األمواؿ على  - ٘

 العلم وما يتعلق بنشره، من مدارس ومعاىد ، مكتبات ، وغَت ذلك.
ا١توجودة يف دعم اٞتامعات، بتغيَت شرط الواقف إمكانية اإلفادة من األوقاؼ  - ٙ

عند ا١تصلحة إذا كاف تغيَته من أدىن إىل أعلى ، واتفق مع غرض الواقف، 
وكذا نقل الوقف من ٤تلة إىل أخرى، عند ا١تصلحة، واتفق مع غرض 

 الواقف. 
اإلفادة من األوقاؼ ا١تنقطعة يف دعم العلم بعد أقارب الواقف، وكذا الوقف  - ٚ

 . ا١تطلق 
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السبل الشرعية لتوجيو األوقاؼ يف دعم اٞتامعات كثَتة، منها ما ىو يف  - ٛ

ميداف الدعوة ، ومنها ما ىو يف ميداف السياسة واٟتكم ، ومنها ما ىو يف 
 ميداف االقتصاد.

 وأَا ايتوصيا  :
 فمن خالؿ العرض السابق يظهر يل األخذ بالتوصيات اآلتية :  

دـ حصر ا٠تَتية فقط يف بناء ا١تساجد ، واإلنفاؽ أواًل : العمل على ترسيخ فكرة ع
على الفقراء و٨توىا ، وتنشيط مبدأ الوقف الثقايف ، وإحياؤه، وإعادتو إىل 
األذىاف ، وتشجيع ا١توسرين عليو ، وبياف حاجة اجملتمع إىل الوقف الثقايف 

 الذي ٮتدـ شر٭تة كبَتة منو . 
ية ، ووجود نظاـ ٢تا متكامل من ثانيًا : العمل على قياـ مؤسسات وقفية ثقاف

اٞتوانب الشرعية ، واالقتصادية ، واإلدارية ، تستطيع كسب ثقة ا١توسرين 
 ا٠تَتين، وٖتقق شروط الواقفُت . 

 ثالثاً : طباعة األْتاث ا١تقدمة للمجلة ؛ لتكوف مرجعاً ىاماً يف ىذا الباب . 
لم على نبينا ٤تمد وآلو أسأؿ اللَّو عز وجل التوفيق والسداد ، وصلى اللَّو وس

 وصحبو .

 


