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ت�ضدير

انطالًقا من الدور املنوط بدولة الكويت باعتبارها "الدولة املنسقة جلهود الدول اإلسالمية يف جمال 
الوقف" على مستوى العامل اإلسالمي مبوجب قرار املؤمتر السادس لوزراء أوقاف الدول اإلسالمية املنعقد 
بالعاصمة األندونيسية "جاكرتا" يف أكتوبر سنة 1٩٩٧م، تعمل األمانة العامة لألوقاف منذ ذلك احلني، ويف 

هذا السياق، على إجناز جمموعة من املشاريع، وهي:
مشروع "مداد" لنشر وتوزيع وترمجة الكتب يف جمال الوقف. 	.1

مشروع دعم طلبة الدراسات العليا يف جمال الوقف. 	.2
مشروع مسابقة الكويت الدولية ألحباث الوقف. 	.3

مشروع "جملة أوقاف". 	.4
مشروع منتدى قضايا الوقف الفقهية. 	.٥

مشروع "مناء" لتنمية املؤسسات الوقفية. 	.٦
مشروع "قطاف" لنقل وتبادل التجارب الوقفية. 	.٧

مشروع القانون االسرتشادي للوقف. 	.8
مشروع جائزة األمانة العامة لألوقاف للتميز واإلبداع الوقفي. 	.٩

مشروع كشافات أدبيات األوقاف. 	.10
مشروع مكنز علوم الوقف. 	.11

مشروع معجم تراجم أعالم الوقف. 	.12
مشروع أطلس األوقاف. 	.13

مشروع قاموس مصطلحات الوقف. 	.14
مشروع مسابقة الكويت الدولية لتأليف قصص األطفال. 	.1٥

مشروع بنك املعلومات الوقفية. 	.1٦
والشؤون  األوقاف  وزراء  ملؤمتر  التنفيذي  اجمللس  من  كل  مع  املشاريع  هذه  تنفيذ  يف  التنسيق  ويتم 
اإلسالمية بالرياض واملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية جبدة واألمانة 

العامة لألوقاف بدولة الكويت.
ويف هذا السياق، جاء انعقاد منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع بسراييفو بدولة البوسنة واهلرسك 
الصديقة برعاية فخامة رئيس الدولة/باكر عزت بيغوفيتش يف الفرتة من ٩-11  شعبان 143٦هـ  املوافق 
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2٧-2٩ مايو 201٥م، حتت شعار "قضايا مستجدة وتأصيل شرعي". ويعقد املنتدى بشكل دوري كل سنتني، 
ويهدف إىل:

املساهمة يف إحياء سنة الوقف والتعريف بدوره التنموي يف خدمة اجملتمع.  	.1
إحياء االجتهاد والبحث يف قضايا األوقاف املعاصرة وإجياد احللول للمشكالت احلالية القائمة. 	.2

تأصيل النظريات العامة لفقه الوقف.  	.3
إعداد مدونة فقهية شاملة ألحكام الوقف وقواعده وقضاياه املعاصرة، لتكون مرجًعا علمًيا حمكًما  	.4

معتمًدا للمعنيني بشئون األوقاف.
ومت من خالل منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع تقديم أحد عشر حبًثا علمًيا يف ثالثة مواضيع كانت 

على النحو اآلتي:
املوضوع األول: وكان بعنوان "الذمة املالية للوقف" والبحوث املقدمة فيه هي لكل من: د.علي حمي الدين 
القرة داغي، ود.بدر غصاب حممد الزمان، ود.منذر عبد الكريم أمحد القضاة، ود.حممد سعيد حممد 

البغدادي. 
وكانت عناصر البحث يف هذا املوضوع على النحو اآلتي:

1( تعريف الذمة وخصائصها.
2( تعريف الوقف،وتكييفه،هل هو مال عام أوخاص.

3( الشخصية االعتبارية،وخصائصها.
4( الشخصية القانونية للوقف.

٥( معامالت الوقف:
أ( البيع والشراء.

ب( االستدانة واإلقراض.
ج( الرهن والكفالة.

د( التقاضي.
أما املوضوع الثاني فكان بعنوان "وقف أدوات اإلنتاج" والبحوث املقدمة فيه هي لكل من: د.أسامة عبد 

اجمليد العاني، ود.حسن حممد أمحد الرفاعي، ود.حممد أمني على قطان.
وكانت عناصر البحث يف هذا املوضوع على النحو اآلتي:

1-بيان املقصود بأدوات اإلنتاج ووقفها.
2-صور وقف أدوات اإلنتاج:

أن يوقفها مالكها وحيدد مصارف ريعها الناتج من تشغيلها.  أ(	
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 ب(	 أن توقف ثم ميكن الفقري احملرتف من استغالهلا ليكون ريعها له على أن يؤقت وقفها ثم متلك 
له بعد انتهاء مدة الوقف.

تزويد املؤسسات اإلنتاجية بها لتوفري فرص عمل.  ج(	
تأجري أدوات اإلنتاج املوقوفة.  د(	

3-الشروط الشرعية لوقف أدوات اإلنتاج:
أن تكون مما يستعمل يف إنتاج املباحات.   أ(	

 ب(	 أن يكون إنتاجها نافعا رائجا يف األسواق.
  ج( أن يكون استعماهلا آمنا ال ينتج عنه ضرر.
4-ختصيص نسبة من ريع أدوات اإلنتاج لصيانتها.

٥-تضمني مستغل أداة اإلنتاج املتسبب يف تعطيلها أو إتالفها كلفة إصالحها.
٦-تطبيق أحكام اإلبدال واالستبدال على أدوات اإلنتاج املوقوفة.

٧-وقف االنتفاع بأدوات اإلنتاج غري املوقوفة.
أما املوضوع الثالث فكان بعنوان "تأصيل ريع الوقف" والبحوث املقدمة فيه هي لكل من: د.حممدعثمان 

شبري، د.أنس ليفاكوفيتش، د.أمحد جاب اهلل، د.عبد القادر بن عزوز.
وكانت عناصر البحث يف هذا املوضوع على النحو اآلتي:

املقصود بتأصيل ريع الوقف. 	)1
الرأي الفقهي يف مسألة تأصيل ريع الوقف. 	)2

الرأي الشرعي يف بعض صور حجز أموال الوقف: 	)3
   أ( الشراء من فائض ريع الوقف وجعله وقفا.
 ب(	 حجز مبالغ من ريع الوقف ملصلحة الوقف.

  ج( خمصص إعمار الوقف.
  د( األوقاف اليت جهلت مصارفها.

 هـ(	 األوقاف اليت انقرض مصرفها.
الزائد عن حاجة املصرف.  و(	

اشرتاط الواقف تأصيل جزء من ريع الوقف. 	)4
االجتهاد يف تأصيل ريع الوقف: 	)٥

   أ( االجتهاد من قبل الناظر.

 ب(	 االجتهاد من قبل احلاكم.
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االجتهاد من قبل القاضي.  ج(	
الصور املعاصرة واملستقبلية لتأصيل ريع الوقف. 	)٦

كما ُعقدت اجللسة اخلتامية اليت حتدث فيها كل من: د.خالد مذكور املذكور )رئيس اللجنة العلمية 
املشيخة  ورئيس  العام  واملفيت  العلماء  )كبري  كفازوفيتش  ود.حسني  الفقهية(،  الوقف  قضايا  ملنتدى 
اإلسالمية يف البوسنة واهلرسك(، ود.عيسى زكي شقره )املقرر العام ملنتدى قضايا الوقف الفقهية(، ومت 

فيها قراءة البيان اخلتامي للمنتدى السابع، والقرارات والتوصيات.
املنتدى  مبواضيع  اخلاصة  والتعقيبات  املناقشات  تفريغ  مت  فقد  املنتدى  من حبوث  للفائدة  وإمتاما 
على خري  املناسب هلا إلخراجها  العلمي  بالتحرير  القيام  بعد  مكانها،  وإدراجها يف  اخلتامية،  واجللسة 

صورة.
والتعقيبات  البحوث واملناقشات  تعميم االستفادة من هذه  العامة لألوقاف على  وحرًصا من األمانة 
القيمة لعموم القراء واملهتمني بالشأن الوقفي والباحثني، يأتي إصدار أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية 

السابع من خالل هذا الكتاب.
وال يسعنا ختاًما، إال أن نتوجه بالشكر اجلزيل إىل كل من أسهم يف إخراج هذا العمل حبلته البهية، 
والبنك  الصديقة،  واهلرسك  البوسنة  بدولة  اإلسالمية  املشيخة  بالذكر  ومسؤولني، وخنص  عاملني  من 
اإلسالمي للتنمية ممثال باملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب جبدة، واللجنة العلمية ملنتدى قضايا الوقف 
الفقهية، واللجنة التحضريية للمنتدى، وإدارة الدراسات والعالقات اخلارجية باألمانة العامة لألوقاف، 
امتثااًل لقول النيب عليه أفضل الصالة والسالم: "ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس". واهلل نسأل أن جيعل 

هذا العمل يف ميزان حسناتهم. هو ولي ذلك والقادر عليه.
وآخر دعوانا أن احلمد اهلل رب العاملني.

   
   
الأم�نة الع�مة للأوق�ف



كلم�ت الفتت�ح
)مرتبة ح�شب اإلق�ءه� اأثن�ء حفل الفتت�ح(



كلمات االفتتاح

10

كلمة رئي�س اللجنة العلمية
د.خالد مذكور عبد اهلل املذكور

بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني، وإمام األنبياء واملرسلني، وعلى آله 
وصحبه أمجعني، ومن اتبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

جمهورية  "رئي�س  بيغوفيت�س  عزت  الرئي�س/باكر  فخامة  املنتدى  راعي  ال�ضيد  �ضعادة 
البو�ضنة والهر�ضك ال�ضديقة"،،،

ف�ضيلة ال�ضيخ/ح�ضني كفازوفيت�س رئي�س "امل�ضيخة االإ�ضالمية" و"رئي�س العلماء واملفتي 
العام" يف جمهورية البو�ضنة والهر�ضك،،،  

البو�ضنة  جمهورية  يف  االأوقاف  "مدير  زاميوفيت�س  جمال  الفا�ضل/د.�ضنايد  االأخ 
والهر�ضك"،،،

االأخ الفا�ضل ممثل "املعهد االإ�ضالمي للبحوث والتدريب يف البنك االإ�ضالمي للتنمية" 
ال�ضريك اال�ضرتاتيجي لالأمانة العامة لالأوقاف،،،

�ضعادة �ضفري دولة الكويت لدى البو�ضنة والهر�ضك/نا�ضر ردن املطريي،،،
االأخ الفا�ضل/اأ.من�ضور خالد ال�ضقعبي "رئي�س وفد االأمانة العامة لالأوقاف بالوكالة"،،،

اأ�ضحاب ال�ضماحة والف�ضيلة العلماء،،،
�ضيوف منتدى ق�ضايا الوقف الفقهية ال�ضابع االأجالء،،،

احل�ضور الكرام،،،
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد،،،

إن من نعم اهلل عز وجل على عباده أن هداهم لفعل اخلري الذي به فالحهم وحثهم عليه يف آيات عديدة 
وأحاديث كثرية. ويعّد الوقف أحد أفضل سبل اخلري حيث يتم من خالله رصد مال معني لغرض مشروع 

خيرج عن ملك صاحبه ابتغاء األجر من اهلل سبحانه وتعاىل. 
وإنه ملن عظيم فضل اهلل علينا أن بدأنا نشهد تلك الصحوة الوقفية يف كافة أرجاء العامل اإلسالمي، 
وتلك العودة لرتاثنا العلمي يف استنباط صور متجددة لألوقاف تستلهم العصر وتواكبه. فكان إنشاء األمانة 
العامة لألوقاف يف دولة الكويت سنة 1٩٩3م هي إحدى صور تلك العودة املباركة بقيامها على رعاية سنة 
الشبيهة مبا حيقق صاحل  املؤسسات  مع  والتعاون  التقدم  املزيد من  ونأمل هلا  احلميدة،  النبوية  الوقف 

اجملتمعات اإلسالمية وفق ضوابط الشرع احلنيف.
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وقد انبثق عن األمانة العامة لألوقاف بصفتها اجلهة املسؤولة عن تنسيق جهود الدول اإلسالمية يف 
جمال العمل الوقفي "مشروع منتدى قضايا الوقف الفقهية" ملواكبة القضايا الوقفية الفقهية املعاصرة الذي 

امتدت أغصانه اليانعة ليعقد يف دورته السابعة يف مجهورية البوسنة واهلرسك الصديقة.
احلضور الكرام: 

هي  لتكون  الفقهية  الوقف  قضايا  ملنتدى  العلمية  للجنة  يّسر  أن  عليه  وجل  عز  اهلل  حنمد  ملما  إنه 
املسؤولة عن مّل شتات مسائل الوقف ووضعها على طاولة البحث أمام السادة العلماء أصحاب الفضيلة 
ليدلوا بآرائهم ويتوصلوا إىل احللول الشرعية املالئمة، مبا يعني املؤسسات الوقفية يف كافة أرجاء العامل 

اإلسالمي على االستنارة الفقهية والعمل مبا ميليه الشرع عليهم.
وقد تنوعت املسائل اليت مت تناوهلا يف املنتديات السابقة، وتطرقت إىل أمور بالغة األهمية، وقدمت 
قرارات وتوصيات بهذا الشأن، وكان أن رأت اللجنة العلمية ضرورة التطرق يف املنتدى السابع الذي حيمل 
شعار )قضايا مستجدة وتأصيل شرعي( إىل الرأي الشرعي يف أمور ظهرت احلاجة املاسة هلا، فتناولت 

مواضيعه العناوين اآلتية:
1-الذمة املالية للوقف.
2-وقف أدوات اإلنتاج.
3-تأصيل ريع الوقف.

وال ننسى يف هذا الصدد أن خنربكم بأن اللجنة العلمية تعكف على إخراج موسوعة "مدونة أحكام 
الوقف" لتكون مرجًعا معتمًدا لكافة اجلهات واهليئات املعنية بشؤون الوقف وقضاياه.

واهلرسك  البوسنة  مجهورية  يف  اإلسالمية  املشيخة  إىل  اجلزيل  الشكر  إزجاء  إال  ختاًما  يسعنا  وال 
الصديقة وإىل األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت واملسؤولني فيها على اجلهود الضخمة اليت بذلوها 
إلجناح هذا املنتدى. والشكر موصول كذلك إىل كل اجلهات اليت ساهمت يف عقد هذا املنتدى ويف مقدمتها 
البنك اإلسالمي للتنمية الشريك األساسي لألمانة العامة لألوقاف يف تنفيذ مشروعات الدولة املنسقة، 
العامة  لألمانة  السابق  العام  "األمني  اخلرايف  اهلل  اجلار  احملسن  الفاضل/د.عبد  األخ  بدور  أشيد  كما 
لألوقاف" على جهوده املبذولة النعقاد هذا املنتدى، وأمتنى الشفاء العاجل لألخت الفاضلة/إميان حممد 

احلميدان "األمني العام لألمانة العامة لألوقاف باإلنابة".
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كما أخص بالشكر والتقدير علماءنا األجالء، ومشاخينا الكرام، والضيوف األعزاء الذين حتملوا عناء 
السفر وبذلوا من جهدهم ووقتهم الكثري رغبة منهم يف خدمة هذا الدين وقضاياه، فلهم جزيل الشكر 

وهلم من اهلل أحسن اجلزاء.
واحلمد هلل رب العاملني،

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
	



كلمة األمانة العامة لألوقاف

13

كلمة االأمانة العامة لالأوقاف
األقاها مدير اإدارة الدرا�ضات والعالقات اخلارجية

اأ.من�ضور خالد ال�ضقعبي
بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني، وعلى آله وصحبه أمجعني.
فخامة الرئي�س/باكر عزت بيغوفيت�س "رئي�س البو�ضنة والهر�ضك" راعي املنتدى.

�ضماحة د.ح�ضني كفازوفيت�س رئي�س "امل�ضيخة االإ�ضالمية" و"رئي�س العلماء واملفتي العام".  
�ضعادة ال�ضيد/نا�ضر ردن املطريي "�ضفري دولة الكويت لدى البو�ضنة والهر�ضك".

ف�ضيلة ال�ضيخ د.خالد مذكور املذكور "رئي�س اللجنة العلمية ملنتدى ق�ضايا الوقف الفقهية".
ال�ضادة ال�ضفراء.

اأ�ضحاب ال�ضماحة والف�ضيلة العلماء.
�ضيوف منتدى ق�ضايا الوقف الفقهية ال�ضابع االإجالء.

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،
لقد مثلت مهمة إحياء سنة الوقف أحد األهداف اإلسرتاتيجية لألمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت 
منذ نشأتها سنة 1٩٩3م، حيث سعت لتفعيل هذا الدور دولًيا، ودعوة املسلمني للوقف من منطلق التعاون 
بتطوير  الكفيلة  السبل  حول  واألفكار  اآلراء  وتبادل  اجلليلة،  مثاره  من  ولالستفادة  والتقوى،  الرب،  على 

املؤسسات الوقفية وإعطائها دوًرا متميًزا يف تنمية الدول اإلسالمية.   
ذلك أن سنة الوقف النبوية الشريفة هي من أعظم نعم اهلل عز وجل على أمتنا، إذ مل ترتك جمااًل من 
جماالت احلياة إال طرقته، ووفرت من املوارد ما يكفل استمرارية الصرف وفق شروط الواقفني، مما وفر 

املناخ املالئم لنشأة احلضارة اإلسالمية اليت أشرقت على العامل قروًنا عديدة.
وانطالًقا من التشريف الذي حظيت به دولة الكويت ممثلة باألمانة العامة لألوقاف بتكليفها بـ"الدولة 
الدول  أوقاف  لوزراء  السادس  املؤمتر  قرار  الوقف" مبوجب  يف جمال  اإلسالمية  الدول  املنسقة جلهود 
اإلسالمية الذي انعقد بالعاصمة اإلندونيسية "جاكرتا" سنة 1٩٩٧م، ُيعقد "منتدى قضايا الوقف الفقهية" 
البوسنة  السابعة يف  دورته  أعان على عقد  أن  الذي حنمد اهلل عز وجل  العلمية  املشاريع  باعتباره أحد 
والتدريب  للبحوث  "املعهد اإلسالمي  بالتعاون مع  "املشيخة اإلسالمية"  واهلرسك باستضافة كرمية من 
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مستوى  على  الشريفة  النبوية  الوقف  سنة  نشر  وذلك حتقيًقا هلدف  للتنمية"،  اإلسالمي  للبنك  ممثاًل 
العامل اإلسالمي.

وإننا لنثّمن غالًيا هذه االستضافة الكرمية للمنتدى السابع يف البوسنة واهلرسك اليت تعد مثااًل طيبا 
على التوازن بني حفظ األصالة اإلسالمية، واألخذ باملعاصرة. 

 وإننا لنطمح من عقد "منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع" استكمال اجلهود اليت بذلت يف املنتديات 
املستجدة  الضرورات  تطلبتها  الوقفي،  الشأن  يف  ملّحة  فقهية  جوانب  على  الضوء  إلقاء  يف  سبقته  اليت 
والتطورات يف العمل الوقفي، وإصدار قرارات وتوصيات من قبل خنبة من العلماء والباحثني األجالء من 
كافة أحناء العامل اإلسالمي تستفيد منها املؤسسات الوقفية، واملهتمون والباحثون يف جمال الوقف، ومن 
أبرزها حسم الرأي الفقهي يف مدى جواز تأصيل ريع الوقف بضوابط معينة مبا من شأنه حل اإلشكال 

الدائم يف عدم توفر رافٍد مالٍي يضمن ريًعا معيًنا ليتم الصرف من خالله. 
اإلخوة الكرام: تأتي إقامة هذا املنتدى املبارك ضمن سلسة من مشاريع الدولة املنسقة اليت تتكامل 
فيما بينها، وتتعدد أشكاهلا لتكون حصيلتها املبادرة اجلادة من دولة الكويت ألن تعطي ملف الوقف حقه 

حني كلفت به يف إجتماع جاكرتا.
وميكنين الفخر حني أقول بأنه خالل العامني املاضيني أي منذ عقد املنتدى السادس يف دولة قطر 
األول  اإلصدار  أبرزها  اهلامة،  العلمية  اإلصدارات  من  عدًدا  لألوقاف  العامة  األمانة  أجنزت  الشقيقة 
حيث  اإلسالمي"  العامل  يف  األوقاف  "أطلس  مشروع  وهو  املنسقة  الدولة  مشاريع  من  آخر  مشروع  من 
هذا  يف  لألوقاف  العامة  األمانة  خربة  وضع  مع  الكويت،  دولة  يف  األوقاف  أطلس  األول  اإلصدار  مشل 
اإلصدار بني أيدي الدول اإلسالمية إلصدار األطلس يف بالدها إن شاء اهلل تعاىل. وكذلك أجنزت األمانة 
مشروع "معجم تراجم أعالم الوقف يف العامل اإلسالمي"، تاله كذلك اإلصدار األول من مشروع "قاموس 

مصطلحات الوقف" حبرف األلف.
واستكملت جملة أوقاف وصوهلا للباحثني واملهتمني بشكل نصف سنوي وهي اجمللة احملكمة الرصينة 

اليت تضم أحدث األحباث يف جمال الوقف وقضاياه املستجدة.
هذا فضاًل عن إطالق "القانون االسرتشادي للوقف" بالئحته التنفيذية، ومذكرته اإليضاحية، لتستفيد 
من مواده القانونية املستنبطة من األحكام الشرعية كافة الدول اإلسالمية، وكذلك اهليئات واملؤسسات 
املعنية بالوقف. كما جيري العمل حالًيا على إعداد اجلزء الثاني من مشروع القانون االسرتشادي املتعلق 

باقرتاح منوذج قانون وقفي لألقليات املسلمة يف البلدان غري اإلسالمية.
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وال يسعين ختاًما إال أن أتوجه جبزيل الشكر إىل راعي املنتدى فخامة الرئيس/باكر عزت بيغوفيتش 
"رئيس البوسنة واهلرسك"، وإىل "املشيخة اإلسالمية" وعلى رأسها مساحة املفيت د.حسني كفازوفيتش 
اإلسالمي  املعهد  وهم  تنظيمه،  يف  املشاركة  اجلهات  نشكر  كما  السابع،  املنتدى  فعاليات  احتضان  على 
لألوقاف،  العامة  لألمانة  األساسي  الشريك  يعّد  الذي  للتنمية  اإلسالمي  البنك  يف  والتدريب  للبحوث 
والشكر موصول للجنة العلمية للمنتدى ملا هلا من دور يف اختيار مواضيع املنتدى وحتكيم وإجازة حبوثه، 
وإىل اللجنة التحضريية للمنتدى بشقيها اللجنة التحضريية الكويتية، واللجنة التحضريية البوسنية اللذان 
كانت جهودهما وكفاءتهما بفضل اهلل تعاىل أحد أبرز أسباب النجاح املنشود، وإىل كل من أسهم يف إجناح 
هذا  وساهموا يف  الدعوة  لّبوا  الذين  والعلماء  الضيوف  وإىل  واملؤسسات،  األفراد  من  املنتدى  هذا  عقد 
املنتدى، وجتشموا عناء السفر، وشرفونا حبضورهم، متمنني للجميع السداد والتوفيق والنجاح، ونسأل 

اهلل عز وجل أن يبارك يف هذا العمل، وجيعله خالًصا لوجهه الكريم.
واحلمد هلل رب العاملني

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
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كلمة البنك االإ�ضالمي للتنمية
األقاها د.عبد اهلل بن حممد

آله  وعلى  واملرسلني، سيدنا حممد،  األنبياء  أشرف  على  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  احلمد هلل 
وصحبه أمجعني.

�ضاحب الفخامة باكر عزت بيغوفيت�س رئي�س جمل�س الرئا�ضة يف دولة البو�ضنة والهر�ضك. 
�ضماحة املفتي العام ورئي�س علماء البو�ضنة.

اأ�ضاحب املعايل.
اأ�ضحاب ال�ضماحة والف�ضيلة العلماء وامل�ضايخ.

اأ�ضحاب ال�ضعادة ال�ضفراء.
اإخواين االأ�ضاتذة، وامل�ضاركني.

اأيها االإخوة واالأخوات،
السالم عليكم ورمحته وبركاته.

الشكر  وافر  للتنمية  اإلسالمي  البنك  جمموعة  مؤسستكم  باسم  أقدم  أن  بدء  ذي  بادئ  لي  يطيب 
والعرفان باجلميل إىل مقام فخامة الرئيس باكر عزت بيغوفيتش على رعايته الكرمية هلذا املنتدى املتميز، 

ومن خالل فخامته إىل حكومة وشعب دولة البوسنة واهلرسك على كرم الضيافة وحسن الوفادة.
معالي  حتيات  احلضور  اإلخوة  كافة  وإىل  إليكم  أنقل  أن  الكلمة  هذه  مستهل  يف  ويشرفين 
الدكتور أمحد حممد علي رئيس جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية، وحتيات الدكتور حممد عزمي عمر 

املدير العام للمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب عضو جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية. 
كما أتقدم خبالص الشكر للمشيخة اإلسالمية بدولة البوسنة واهلرسك وعلى رأسها فضيلة رئيس 
العلماء واملفيت العام، ومدير األوقاف واللجنة التنظيمية، وأمثن عاليا اجلهود املضنية اليت بذلوها ملتابعِة 

الرتتيباِت اخلاصِة بهذا املنتدى.
والشكُر موصوٌل لألمني العام السابق لألمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت الدكتور عبد احملسن اخلرايف 
على جهوده الدؤوبة يف خدمة مؤسسة الوقف، ولرئيس وفد األمانة شريكنا االسرتاتيجي على ما تقوم به 

األمانة يف سبيل دعم وتطوير مؤسسات األوقاف.
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وال يسعين كذلك إال أن أتوجه بالشكر والتقدير اخلالصني إىل األساتذة احملاضرين واإلخوة املشاركني 
يف هذا امللتقى، ونتطلع مجيعا إىل اإلفادة من أفكارهم النرية ومرئياتهم السديدة اليت ستسهم بإذن اهلل 

يف التوصل إىل نتائج طيبة حتقق أهداف هذا املنتدى العلمي على أحسن وجه وأكمل صورة.
 اأ�ضحاب املعايل.

اأ�ضحاب الف�ضيلة وال�ضعادة.
اأيها االإخوة الكرام.

إنه ملن دواعي الفخر واالعتزاز - وحنن اليوم نفتتح النسخة السابعة هلذا املنتدى املبارك، منتدى 
قضايا الوقف الفقهية - أن نرى ماثال أمام أعيينا ما حققه هذا املنتدى يف دوراته السابقة من إجنازات 
على صعيد االجتهاد الفقهي يف النوازل والقضايا املعاصرة للوقف كان هلا الفضل بعد اهلل تعاىل يف تذليل 
الكثري من الصعاب اليت تعرتض سبيل مؤسسة الوقف يف السياق املعاصر، واستفادة هذه املؤسسة من 
األساليب احلديثة يف اإلدارة، على طريق استعادة الوفق للدور البناء  الذي اطلع به على مدار تارخينا 
اإلسالمي اجمليد، وتفعيل هذا الدور مبا يتناسب مع متطلبات حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية يف 

الدول اإلسالمية.
ويف  مرضية  نتائج  األخرية  السنوات  خالل  الوقف  صناعة  لتطوير  بذلت  اليت  اجلهود  أمثرت  لقد   
جماالت عدة يف ظل االهتمام املتزايد بهذه الصناعة، وقد تصدرت مؤسستكم البنك اإلسالمي للتنمية 
منذ إنشائها فبل أربعني عاما املساعي الرامية إىل دعم وتطوير مؤسسة الوقف وتفعيل دورها اإلمنائي 
من خالل، أوال: ما يقوم به املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب عضو جمموعة البنك من برامج توعوية 
ومؤمترات وندوات علمية وخطط لبناء القدرات البشرية واملؤسسية، والعمل على إعداد تشريع منوذجي 
للوقف يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ويتواءم وقوانني جمتمعاتنا املعاصرة، تشد عضده يف 
ذلك وتؤازره األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت ضمن حتالف اسرتاتيجي يربط املعهد باألمانة. وثانيا: 
ما يقوم به البنك من تطوير ملنتجات الوقف وابتكار صيغ وأدوات وقفية تتناسب مع حجم التحديات اليت 

تواجه األمة، ومن أهم تلكم الصيغ: 
1. صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية الذي أنشأه البنك برأس مال مستهدف قدره 10 مليار دوالر، 
وتقوم اسرتاتيجية عمل الصندوق على الرتكيز يف عملياته على دعم الدول األقل منوا من بني الدول األعضاء 
النمو  مباشر يف حتقيق  بشكل  تسهم  اليت  القطاعات  وعلى متويل  للتنمية  اإلسالمي  البنك  يف جمموعة 
للفقراء وتنمية رأس املال البشري. وقد مول الصندوق حتى آلن كثر من ٥٩ مشروعا يف أكثر من 30 دولة.
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2.  أنشأ البنك "صندوق تثمري ممتلكات األوقاف" عام 1421هـ )2001م( ويسعى الصندوق إىل العمل 
على تطوير وتثمري ممتلكات األوقاف ذات اجلدوى االقتصادية واالجتماعية يف الدول األعضاء يف جمموعة 
البنك وبالنسبة للمجتمعات اإلسالمية يف الدول األخرى، وإىل دعم املؤسسات الوقفية عن طريق توفري 
التمويل واخلربة الالزمني لتطوير املشاريع الوقفية وفقا لتعاليم الشريعة اإلسالمية، وقد بلغت املشاريع 
اليت اعتمدها الصندوق منذ إنشائه أكثر من ٥0 مشروًعا يف أكثر 2٥ دولة تفوق كلفتها اإلمجالية 1.1٦ 

مليار دوالر أمريكي.
اأ�ضحاب املعايل.

اأ�ضحاب الف�ضيلة.
اأيها االإخوة واالأخوات.

على الرغم من كل تلك اجلهود وما أمثرته من نتائج فإن تفشي الفقر والعوز وشيوع اجلهل واملرض يف 
اجملتمعات اإلسالمية املعاصرة على الوجه الذي نراه اليوم، ينبئ مبا ال يدع جماال للشك عن أن إمكانات 
وقدرات مؤسسة الوقف مل يتم استغالهلا بعد على الوجه األمثل يف جماالت ختفيف حدة الفقر، واالرتقاء 
النشاط  لتمويل  الرئيس  املصدر  األيام  من  يوميا  كانت  اليت  وهي  للشعوب،  االزدهار  وحتقيق  بالتعليم 
واملعاقني،  الفقراء  ورعاية  واملتعلمني،  للعلماء  الصحية  والرعاية  الغذاء  وتأمني  العلمي  والبحث  التعليمي 

ومساعدة الغرباء واملنقطعني، وضمان أمن اجملتمع ومحاية بيضة األمة.
اأ�ضحاب املعايل.

اأ�ضحاب الف�ضيلة.
اأيها االإخوة واالأخوات.

إن تفعيل دور مؤسسة الوقف على الوجه املنشود يتطلب ابتكار آليات معاصرة للعناية بهذه املؤسسة 
وتطويرها. وال شك أن ما يقوم به هذا املنتدى املوقر يدخل يف العناية مبؤسسة الوقف من أوسع األبواب، 
وذلك مبا حيفل به من حماور يف غاية األهمية تناقش قضايا ونوازل هلا مكانتها يف العمل الوقفي املعاصر، 
من بينها الذمة املالية للوقف، ووقف أدوات اإلنتاج وتأصيل ريع الوقف. وإنين على يقني من أن معاجلتكم 
هلذه املسائل أيها األفاضل ستتم يف ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية يف الوقف، مع األخذ بعني االعتبار 

حاجات الناس وما حيقق مصاحلهم مبا يتالءم مع ظروف العصر واملستجدات احلياتية للناس.
أعرب لكم مرة أخرى عن خالص شكري وتقديري، وأسال اهلل العلي القدير أن يوفقنا مجيعا ملا فيه 

اخلري والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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كلمة ال�ضيوف
األقاها املدير العام مل�ضلحة �ضوؤون االأوقاف والزكاة واحلج املاليزي

اأ.داتوك حاج عنان بن حممد
السالم عليكم ورمحة اهلل وبراكاته

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذي خلقنا للعبادة، وبنّي لنا طريق السعادة، وحّذرنا موارد الرمادة، وأشهد أن ال اله إال اهلل 
وحده ال شريك له عامل الغيب والشهادة، وأشهد أن نبينا حممدا عبده ورسوله شهادة نرجو بها احلسنى 

وزيادة، صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه أولي الريادة والقيادة. أما بعد،
شكرا لرئيس اجللسة 

فخامة ال�ضيد الرئي�س دولة البو�ضنة والهر�ضك باكر عزت بيغوفيت�س.
�ضاحب املعايل والف�ضيلة رئي�س جمعية العلماء ال�ضيخ ح�ضني كافازوفيت�س مفتي العام 

لدولة البو�ضنة والهر�ضك.
معايل �ضفري ماليزيا لدى دولة البو�ضنة والهر�ضك داتوك اأنوار ك�ضمان وبقية ال�ضفراء 

االأجالء.
ال�ضادة اأ�ضحاب الف�ضيلة اأع�ضاء اللجنة العلمية والتن�ضيق.

�ضعادة ال�ضيد ممثل بنك االإ�ضالمي للتنمية عبداهلل بن حممد الفاك املاك 
ال�ضادة وال�ضيدات احل�ضور الكرام.

املتعلقة يف  القضايا  ملناقشة وحبث  املبارك  اليوم  واالجتماع يف هذا  للحضور  وفقنا  الذي  احلمد هلل 
األوقاف من أجل مصلحة األمة اإلسالمية مجعا.

ويف البداية، أتقدم خبالص الشكر والتقدير حلكومة البوسنة واهلرسك خاصة فخامة السيد الرئيس 
باكر عزت بيغوفيتش وملنظمي هذا املنتدى الختياري وكيال على املشاركني يف هذا املنتدى والتحدث نيابة 

عنهم. وهذا يعترب تقديرا واحرتاما نعتّز لبالدنا ماليزيا.
إننا نشعر بالفخر واالعتزاز لوجود على هذه األرض الطيبة اجلميلة واليت نعتربها كوطننا الثاني حيث 
أن هذه البلدة الطيبة تتميز باألصالة والتاريخ اإلسالمي العريق ويف نفس الوقت يشّع منها نور احلضارة 

والتمدن كما نراه اآلن يف جمال إدارة الوقف.
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فخامة ال�ضيد الرئي�س، االإخوة واالأخوات واحل�ضور الكرام.
قال اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز� ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ�،  آل عمران ٩2. وهذه اآلية الكرمية تذّكرنا بأهمية الصدقة والوقف وكل جماالت اإلنفاق يف سبيل 
اهلل سواء منفردين أو من خالل مؤسسات الرمسية. وبهذا، يتقرب العبد إىل ربه والطاعات والصدقات 

اليت تتقرب به من اخللق واخلالق.
ويف هذه األيام، نرى كثريا من الدول تهتّم اهتماما كبريا بالوقف وتنميته. كمثال حنن يف ماليزيا أيضا 
نقوم بنفس اجلهود من أجل االنتفاع بريع الوقف مما كان له أثر كبري على الوضع االقتصادي واالجتماعي 

للمسلمني يف ماليزيا وخاصة يف اجملال الصحي والرتبوي والتجاري والفندقي.
 فخامة ال�ضيد الرئي�س، االإخوة واالأخوات واحل�ضور الكرام.

من عقد هذا املنتدى يعترب فرصة طيبة لتبادل اخلربات واآلراء من جمال الوقف ولقاء مفيدا بني 
علماء املسلمني من كل الدنيا. كما أن مثل هذا املنتدى يساهم يف حتسني وتنمية الوقف من أجل مصلحة 

األمة اإلسالمية على املستويني احمللي والعاملي.
ختاما، أتقدم خبالص التهنئة والشكر حلكومة البوسنة واهلرسك املوقرة وعلى رأسها فخامة السيد 
الرئيس باكر عزت بغوفيتش على الدعوة الكرمية حلضور هذا املنتدى. ونرجو من اهلل سبحانه وتعاىل أن 

يكتب لكم ولنا كل التوفيق والنجاح وأن جيزيكم خري اجلزاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته. وشكرا.
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كلمة رئي�س العلماء واملفتي العام يف البو�ضنة والهر�ضك
رئي�س امل�ضيخة االإ�ضالمية

�ضماحة ال�ضيخ/ح�ضني كفازوفيت�س
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد األمني، املبعوث رمحة للعاملني، وعلى آله 

وصحبه أمجعني.
فخامة الرئي�س باكر عزت بيغوفيت�س املحرتم، 

ف�ضيلة الدكتور خالد املذكور، 
اأ�ضحاب الف�ضيلة العلماء، 

اأ�ضحاب ال�ضعادة ال�ضفراء، اأخوتنا االأعزاء، اأخواتنا الفا�ضالت، 
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

وأشكركم على هذا  واهلرسك.  البوسنة  الرتحيب يف  أحر  بكم  وأرحب  أحييكم  أن  ويسرني  يشرفين 
الشرف الذي قدمتموه ملدينة سراييفو، مدينة الوقف والواقفني، إذ وقع اختياركم عليها لعقد هذا املنتدى 
املهم. إننا نرى يف قدومكم إىل هذه املدينة تقديرا للمشيخة اإلسالمية يف البوسنة واهلرسك واعرتافا 
وتلبية الحتياجات  العدد - يف خدمة اخلري  القليلة  األوقاف - غري  نبذهلا من أجل وضع  اليت  باجلهود 
الناس، كما كان يفعل أسالفنا منذ مئات السنني، امتثاال لتوجيهات القرآن الكريم، واتباعا لسنة النيب 

األمني، حممد صلى اهلل عليه وسلم.
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   � وتعاىل:  سبحانه  ربنا  من  العظيم  النداء  ذلك  نتذكر  أن  لفرصة  وإنها 
پ� )آل عمران: ٩2(. فقد ترّبت أجيال املسلمني على فكرة هذا املبدأ الفريد. ولقد وجد املسلمون 
وسلم  عليه  اهلل  النيب صلى  عصر  السعادة،  عصر  منذ  اخلري،  لفعل  يلهمهم  ما  الكرمية  اآلية  هذه  يف 
وصحابته، وحتى يومنا هذا. وقد أشاد حبيبنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بهذه الرغبة لفعل اخلري، 
حيث قال: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو 

له".
اكتسابها،  يف  تعبوا  اليت  ممتلكاتهم  حبسوا  الذين  األوائل،  املسلمني  من  أجدادنا  اليوم،  فلنتذكر 
ووضعوها يف خدمة املصلحة العامة جلميع الناس، ُحبا هلل، وابتغاًء ملرضاته، وإحساسا منهم باملسؤولية 
جتاه جمتمع املسلمني. فما أروع املثال الذي ضربه عثمان بن عفان رضي اهلل عنه عندما وفر ماء الشرب 
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للمسلمني يف املدينة املنورة، وما أروع ما رواه ابن عبد اهلل عن جابر حيث قال: "مل يكن أحد من أصحاب 
النيب صلى اهلل عليه وسلم ذو مقدرة إال وقف". 

الثقافة واحلضارة اإلسالميتني. فقد جتاوزت  بناء  العظيم للوقف يف  الدور  تأكد  الوقت،  ومنذ ذلك 
اخلدمة اليت قدمها الواقفون حدود دائرتنا احلضارية، ليصبح مبدأ وقف املمتلكات حمفزا ألتباع الديانات 
وأبراج  واملكتبات  واملدارس  اجلسور  هي  وها  أبناء جمتمعاتهم.  لصاحل  كي حيبسوا ممتلكاتهم  األخرى 
منشآت  من  الكثري  وغريها  واملستشفيات  واحلمامات،  املياه  وشبكات  العامة  املطابخ  وكذلك  الساعات، 
البنية التحتية واملؤسسات العامة، تشهد على ذلك الدافع الداخلي القوي عند املسلمني وحبهم لفعل اخلري.
إن استناد الثقافة واحلضارة اإلسالميتني إىل الوقف، جعلهما تربزان وجههما اإلنساني يف أبهى صوره. 
ومن املؤسف أن جند األعداء يسعون إىل طمس هذا الوجه البديع لديننا، وخيتلقون أبشع الصور ليظهروا 
الوحشية  احلمالت  هذه  من  لواحدة  ضحية  واهلرسك  البوسنة  ووطنا  سراييفو  كانت  وقد  واقعنا.  بها 

وللعدوان والتدمري املنهجي، املوجه ضد املسلمني وممتلكاتهم يف نهاية القرن العشرين.
إننا عملنا جبد  القول  والعشرين، ميكننا  القرن احلادي  الثاني من  العقد  اليوم، وحنن يف منتصف 
لتجديد وإعادة بناء ممتلكات األوقاف يف شتى أحناء وطننا. فقد مت جتديد عمل عدد ال بأس به من 
أنظمة احلكم  الدولة عرب  فإن  األسف  ومع  ويتم جتديد احلمام يف سراييفو.  العامة،  واملطابخ  املدارس 
الضرر  بيعها، فأحلقت  ثم عمدت إىل  األوقاف ومصادرتها، ومن  تأميم ممتلكات  املختلفة جترأت على 
زال  وما  فأفقرتها وجعلتها يف وضع ال حتسد عليه.  التعليمية واخلريية،  املسلمني  بالكثري من مؤسسات 
املعاهدات  كفلتها هلم  واليت  املصادرة،  األوقاف  استعادة ممتلكات  ينتظرون  واهلرسك  البوسنة  مسلمو 
الدولية، اليت ختالفها دولتهم وال تعرتف بها. وإن هذا املنتدى يف سراييفو ميثل نداء موجها إىل الدولة 

للوفاء بالتزاماتها وسن قانون إعادة املمتلكات املؤممة واملصادرة.
أود أن أذّكر اليوم، بأن الفقه اإلسالمي قد اعترب الوقف منذ البداية مؤسسة خاصة، فحمى رغبة 
الواقف ووفر قدرا مرموقا من معايري السلوك احلضارية يف اجملتمعات املسلمة. وقد اعتنى الفقهاء املسلمون 
بأحكام الوقف وأفردوا هلا بابا خاصا بها، سعيا منهم إىل مالءمة املبادئ اليت يقوم عليها الوقف مع 
اليوم يف سراييفو يسري على نفس الدرب يف  التغريات االجتماعية الدائمة احلدوث. وإن اجتماعنا هذا 
السعي إىل مالءمة األحكام مع متطلبات الوقت احلاضر، حتى حنافظ على رسالة الوقف األصيلة، وحتى 

تبقى ممتلكات األوقاف يف خدمة احتياجات اجملتمع اإلنسانية.
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إننا، حنن املسلمون يف البوسنة واهلرسك، ندعو إخوتنا يف العامل اإلسالمي إىل الوقوف معنا ودعمنا 
آباؤنا  بناها  اليت  األسس  من  واحدا  يعترب  والوقف  البالد،  هذه  يف  قيم حضارتنا  لتجديد  مساعينا  يف 

ورسخوها يف وجودنا على هذه األرض منذ مئات السنني.
إنين أتقدم بالشكر إىل مجيع العلماء الذين لبوا الدعوة إىل هذا املنتدى، وإن علومهم وجتاربهم اليت 
يبذلونها سوف تقوي جهودنا، وآمل الجتهاداتهم، اليت نتوق إليها، أن تقدم لنا احلل بإجازة استثمار ريع 
الوقف يف إحياء أو إنشاء وقف آخر خارج الدولة األم، وهذا ما يتعطش إليه املسلمون يف أوروبا. إننا نأمل 

أن يبقى منتدى سراييفو هذا حمفورا يف الذاكرة مبا ُعهد عن علمائنا من الشجاعة وُبعد النظر. 
للتنمية ممثال  البنك اإلسالمي  وإىل  الكويت  بدولة  العامة لألوقاف  األمانة  بالشكر إىل  أتقدم  كما 

باملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، على إسهامهم املباشر يف تنظيم هذا املنتدى، فجزاهم اهلل خريا.
وأخريا، امسحوا لي أن أختم كلميت بكلمات أقتبسها من حجة الوقفية اليت تركها الغازي خسروبك 

سنة 1٥31، واليت كتب فيها: 
"أما بعد، فال خيفى على كل عاقل أريب وأملعي لبيب، أن الدنيا الدنيئة خميم النوائب ومسكن الرزايا 
واملصائب، ما هي بدار إقامة ومقام، بل معربة يعرب منها إما إىل اجلحيم أو إىل دار السالم، فالعاقل من 
مل يغرّت بها ومل يعّول عليها، ومل ينظر بعني احملبة والشغف إليها، والسعيد من أخذ من نفسه، وقاس يومه 
بأمسه، قبل أن يستوي مدة األجل، ويقصر عن الزيادة يف السعي والعمل، وإن احلسنات يذهنب السيئات 

وأشرف احلسنات الصدقات وخري الصدقات أبقاها وأحسن اخلريات أدومها وأمناها".
أرجو هلذا املنتدى أن خيرج مبا حيب اهلل ويرضى، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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كلمة فخامة رئي�س البو�ضنة والهر�ضك

ع�ضو جمل�س رئا�ضة البو�ضنة والهر�ضك
باكر عزت بيغوفيت�س

اأ�ضحاب ال�ضعادة، 
�ضماحة رئي�س العلماء واملفتي العام يف البو�ضنة والهر�ضك، 

معايل ال�ضادة الوزراء، 
اإخوتنا الكرام من الكويت والعامل االإ�ضالمي،

ح�ضرات امل�ضاركني يف منتدى ق�ضايا الوقف الفقهية ال�ضابع، 
اأ�ضدقاءنا االأعزاء، 
ال�ضيدات وال�ضادة،

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وطاب صباحكم،
يف  مهارته  ومن  الثقايف،  تراثه  من  اجملتمع  ذلك  موقف  يف  شيء  كل  قبل  تتجلى  اجملتمع  مزايا  إن 
صقل خصوصيته الثقافية وتطعيمها بعلوم العصر اجلديد. وهذه عملية متواصلة وكثرية املتطلبات، تشمل 

التجديد يف حتديد األهداف واحلاجات، واجتهاد اجملتمع بأسره.
إن التنوع الثقايف الذي تتميز به البوسنة واهلرسك، وتراثها النادر الذي ال يقدر بثمن، إمنا يؤكدان 
على أن أي شعب من شعوبنا، ما كان له أن يتميز إال مبا حيققه اآلخرون من التميز، وذلك كله يف سبيل 

تكوين موزاييك واحد وتاريخ مشرتك.
لقد كان الوقف أحد املؤسسات اليت ساهمت كثريا يف احملافظة على ذلك التميز عند البشانقة. لقد 
لعب الوقف يف البوسنة واهلرسك، وخاصة إبان احلضارة العثمانية، دورا بارزا إىل درجة جعلت دراسة منو 
املدن ال تنفصل عن الدور التارخيي هلذه املؤسسة.  إن املباني الوقفية على اختالف أغراضها، واليت كان 

يرتكز فيها ُجلُّ حياة البشانقة الثقافية واالقتصادية، مّثلت النواة العمرانية ملعظم ُمدننا.
للمجتمع  واحلضارية  والثقافية  الروحية  العظمة  على  تشهد  إمنا  نشأتها  إىل  أدت  اليت  الدوافع  وإن 

واألفراد الواقفني الذين شيدوها.
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إن مؤسس مدينيت سراييفو ونويف بازار، عيسى بك إسحاقوفيتش، أوقف ممتلكاته لتكون يف خدمة 
الناس وعابري السبيل، فتوفر هلم الطعام واملبيت.

العرقي، وهذا يشري بوضوح  أو  القومي  أو  الطبقي  التخصيص  أثر من  أي  أوقافه  ومل تتضمن حجة 
اإلنسان وصون كرامته.  أنشئت يف جذورها بهدف محاية حقوق  الوقف  أن مؤسسة  إىل حقيقة مفادها 
كما أن األمر الذي أصدره الغازي خسروبك سنة 1٥32 بكفالة حرية املعتقد جلميع سكان سراييفو، إمنا 
ميثل دليال قاطعا على املكانة الرفيعة للدميقراطية يف البوسنة واهلرسك، األمر الذي كان يف ذلك احلني 
بعيدا عن التصور يف أوروبا. إن أساسات املنجزات احلضارية كلها يف هذه املنطقة، حتققت قبل اإلعالن 

األمريكي حلقوق اإلنسان بثالثة قرون.
وإن الواقفني يف البوسنة واهلرسك، رغبًة منهم يف أن تدوم أوقافهم، عمدوا إىل إنشائها إنشاء متينا، 
انتفاع  فاستخدموا أفضل الوسائل املتاحة اليت تكفل ملبانيهم االستمرارية والثبات، ال لشيء، إال ليدوم 

الناس بها أطول مدة ممكنة.
الثقايف ومتطلبات العصر اجلديد، ندرك بأن معظم  وحنن إذ نشري إىل أهمية العالقة بني الرتاث 
املعاصرة  اجملتمعات  ألن  أجلها،  من  أنشئت  اليت  لألغراض  استخدامها  ال ميكن  اليوم  الوقفية  املباني 
اختارت منطا خمتلفا من العيش. ولكن ميكننا أن حنول اخلانات وسرايات القوافل إىل معارض ومتاحف 
ومعامل سياحية قّيمة. إن األوقاف يف اجلمهورية الرتكية تعترب أفضل املروجني للرتاث الثقايف ومحلة معظم 
املضامني السياحية. ويف تلك األطر تصبح مؤسسة الوقف العجلة احملركة لإلصالح االقتصادي، وبذلك 

حتافظ على وظيفتها األساسية يف حتقيق النفع العام واملصلحة الكبرية للمجتمع.
البشانقة  تراث  حساب  على  بالكامل  قد حتققتا  اإلقصاء  وسياسة  الشيوعية  الديكتاتورية  أن  ويبدو 
الثقايف، وخاصة على حساب مؤسسة الوقف. فقد مت تنفيذ إجراء النهب البشع بعد سنة 1٩4٥ حتَت غطاء 
اإلصالحات املختلفة، حيث متت مصادرة 1٥٥٩2 من املمتلكات بدون أي تعويض، وبلغت املساحة اإلمجالية 

لتلك املمتلكات ٩0٥٩2 هكتارا، وبلغ عدد املمتلكات اليت صودرت من املؤسسات الدينية 121.
ويضاف إىل ذلك تأميم املباني والبيوت والشقق السكنية، وكذلك املباني التجارية والدكاكني واملباني 

األخرى.
ولكي تتم إعادة توظيف مؤسسة الوقف يف العمليات املرغوبة السابقة الذكر، ال بد من إعادة املمتلكات 
املؤممة، بناء على القواعد املطبقة يف العامل، مع سن للقانون الذي سيزيل هذا الظلم التارخيي يف أقرب 

وقت ممكن وإىل األبد.
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ومما ال شك فيه أن تلك العملية لن تساهم فقط يف تعزيز مكانة الوقف، بل ويف احملافظة على هوية 
مجيع الطوائف يف البوسنة واهلرسك، اليت نتشارك معها يف الفضاء الثقايف منذ قرون. 

الدينية  وخصوصياتهم  خياراتهم  حمرتمني  وتسامح،  سالم  يف  اآلخرين  مع  العيش  سنواصل  إننا 
والثقافية. وهذا يف احلقيقة ميثل جوهر كل اجلهود اليت نبذهلا.

شكرا لكم على تأكيدكم هلذه احلقيقة، حبضوركم معنا اليوم ويف هذا املكان.
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نبذة عن امل�ضيخة االإ�ضالمية يف البو�ضنة والهر�ضك

املشيخة اإلسالمية يف البوسنة واهلرسك هي املمثل جلميع املسلمني يف البوسنة واهلرسك والسنجق 
انتماءهم  الذين خيتارون  أوطانهم ولغريهم من املسلمني  وللبشانقة خارج  وصربيا وكرواتيا وسلوفينيا، 

إليها.
وتهدف املشيخة اإلسالمية إىل أن تكفل ألتباعها العيش طبقا لألحكام اإلسالمية، وحتقق هذا اهلدف 

من خالل األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
وتستند املشيخة اإلسالمية يف تنظيمها وأنشطتها إىل القرآن والسّنة، وإىل تراث البشانقة اإلسالمي، 

مع مراعاة متطلبات الوقت.
واملشيخة اإلسالمية مستقلة يف عملها وتتمتع باإلدارة الذاتية بالنسبة للدولة. وحيدد وضعها القانوني 
دستور املشيخة اإلسالمية يف البوسنة واهلرسك، وقانون حرية الدين والوضع القانوني للكنائس والطوائف 

الدينية يف البوسنة واهلرسك، واألحكام القانونية للدول اليت متارس أنشطتها على أراضيها. 
ميثل اجمللس التشريعي أعلى جهاز نيابي وتشريعي يف املشيخة اإلسالمية، وهو الذي حيدد اسرتاتيجية 
ومسار تطوير وعمل املشيخة كلها. وتنظم االنتخابات لعضوية اجمللس التشريعي كل أربع سنوات، ويشارك 
مجيع أعضاء املشيخة اإلسالمية يف انتخاب النواب يف اجمللس التشريعي. والرئاسة هي اجلهاز التنفيذي 

التابع للمجلس التشريعي.
تضم املشيخة اإلسالمية 2000 مجاعة مسجد يف 8٩ جملًسا داخل البوسنة واهلرسك، ومثانية دور 
إفتاء، وأربع مشيخات يف كل من صربيا وكرواتيا وسلوفينيا وأملانيا، ويف باقي دول املهجر اليت يعيش فيها 

البشانقة.
وتتوىل احملكمة الدستورية التابعة للمشيخة اإلسالمية تقويم دستورية األحكام املتعلقة بأجهزة املشيخة 
اإلسالمية ومؤسساتها، وتبت يف تعارض الصالحيات يف عمل تلك األجهزة واملؤسسات، ومتارس احملكمة 

الدستورية عملها بشكل مستقل عن باقي أجهزة املشيخة.
يتكون اجلهاز التعليمي يف املشيخة اإلسالمية من أربع كليات، وسبع مدارس ثانوية إسالمية، ومدرستني 
ثانويتني. ومجيع هذه املؤسسات معرتف بها من قبل الدولة، وبعد خترج التالميذ من املدارس الثانوية 

ميكنهم مواصلة تعليمهم اجلامعي يف مجيع الكليات يف اجلامعات العامة واخلاصة.
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وتتم ممارسة البحث العلمي من خالل معهد البحث العلمي، بينما تقام األنشطة الثقافية من خالل 
مكتبيت الغازي خسروبك وبهرام بك ومركز الوسطية للحوار. ويوجد لدى املشيخة اإلسالمية مركز للنشر 

يهتم بإصدار الكتب املدرسية وغريها من الكتب، ومعظم إصداراته تتعلق بالعلوم الدينية.
وقد بلغ عدد التالميذ املسجلني يف الكتاتيب التابعة للمشيخة اإلسالمية ٩0000 تلميًذا وتلميذة، وتقام 
الدروس الدينية يف الكتاتيب مرتان يف األسبوع، ومنذ مئات السنني تعترب هذه الكتاتيب املؤسسة الرتبوية 
الدروس  والشبيبة من سن اخلامسة وحتى اخلامسة عشرة. ويقوم بهذه  والتعليمية اإلسالمية لألطفال 
للمناهج  طبقا  لذلك،  احملددة  األماكن  من  وغريها  واملساجد  الكتاتيب  يف  واملعلمات،  واألئمة  املعلمون 
للمشيخة  التابعة  األطفال  رياض  يف  املدرسية  قبل  الرتبية  وتقدم  املعتمدة.  التعليمية  والكتب  والربامج 

اإلسالمية يف كل من: برتشكو وموستار ونويف ترافنيك وزاغرب ونويف بازار.
أما ممتلكات األوقاف فقد تعرضت للدمار واملصادرة والسلب على مر السنني على أيدي نظامي احلكم 
امللكي والشيوعي منذ عام 1٩18م وحتى 1٩٩0م. وقد أنشأت املشيخة اإلسالمية مديرية لألوقاف مهمتها 
رعاية ما تبقى من ممتلكات األوقاف وإنشاء أوقاف جديدة والعمل على استعادة ممتلكات األوقاف املؤممة 

واملصادرة.
ومن أهم املشاريع اإلنشائية املستقبلية يف املشيخة اإلسالمية: املركز اإلسالمي يف ليوبليانا عاصمة 
سلوفينيا، وسكن الطالب يف سراييفو، واملبنى اجلديد لكلية الرتبية اإلسالمية يف زينيتسا واملبنى اإلداري 
للمشيخة  التابعة  املباني  من  عدد  حاليا  يوجد  إليها  وإضافة  سراييفو.  يف  اإلسالمية  املشيخة  لرئاسة 

اإلسالمية قيد اإلنشاء أو التحضري لإلنشاء.
وجيري العمل اخلريي االجتماعي يف املشيخة اإلسالمية من خالل التعاون والتكافل املنظم بني أتباعها، 
وتبلغ قيمة املساعدات اإلنسانية السنوية عرب أجهزة املشيخة اإلسالمية أكثر من مخسة ماليني مارك 
بوسين. وتلتزم املشيخة اإلسالمية بشكل خاص بتقديم املساعدات إىل مجاعات املساجد غري القادرة على 

توفري دخلها بنفسها يف املناطق اليت طرد منها املسلمون إبان العدوان على البوسنة واهلرسك.
كما تولي املشيخة اإلسالمية يف البوسنة واهلرسك اهتماًما خاًصا باملدمنني على املخدرات حيث تقدم 
للمنتجات  الشهادات  مكتب  أيًضا  وهناك  املدمنني.  تأهيل  إعادة  مركز  التأهيل يف  وإعادة  الرعاية  هلم 

احلالل الذي يعمل على تعريف الرأي العام باملنتجات اليت يتم إنتاجها طبًقا ملعايري احلالل.
وتنشر وثائق املشيخة اإلسالمية الرمسية وأحكامها يف اجلريدة الرمسية لرئاسة املشيخة اإلسالمية. 
ويتم تواصل املشيخة اإلسالمية مع الرأي العام عرب وسائل اإلعالم اإللكرتونية، وإذاعة الرب يف سراييفو، 
وإذاعة رفرف يف نويف بازار، وعرب املواقع الرمسية على اإلنرتنت، ووسائل اإلعالم املطبوعة مثل صحيفيت 

البعث اإلسالمي اليت تصدر يف سراييفو وصوت اإلسالم اليت تصدر يف نويف بازار.
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نبذة عن االأمانة العامة لالأوقاف بدولة الكويت

أنشئت األمانة العامة لألوقاف مبوجب املرسوم األمريي الصادر يف 13 نوفمرب 1٩٩3 م، الذي نص على 
أن متارس األمانة االختصاصات املقررة لوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية يف جمال الوقف، وأضحت 
جهاًزا حكومًيا يتمتع باستقاللية نسبية يف اختاذ القرار وفق لوائح ونظم اإلدارة احلكومية الكويتية ليتوىل 
رعاية شئون األوقاف يف الداخل واخلارج. وختتص األمانة العامة لألوقاف بالدعوة للوقف والقيام بكل 
ما يتعلق بشؤونه مبا يف ذلك إدارة أمواله واستثمارها، وصرف ريعها يف حدود شروط الواقف ومبا حيقق 
يف  احملتاجني  عن  العبء  لتخفيف  واجتماعًيا  وثقافًيا  اجملتمع حضارًيا  وتنمية  للوقف  الشرعية  املقاصد 

اجملتمع، وهلا يف ذلك أن تتخذ اآلتي:
1. اختاذ كل ما من شأنه احلث على الوقف والدعوة له.

2. إدارة واستثمار أموال األوقاف اخلريية والذرية.
3. إقامة املشروعات حتقيًقا لشروط الواقفني ورغباتهم.

4. التنسيق مع األجهزة الرمسية والشعبية يف إقامة املشروعات اليت حتقق شروط الواقفني ومقاصد 
الوقف وتساهم يف تنمية اجملتمع.

من هنا، بدأت انطالقة جديدة للقطاع الوقفي يف دولة الكويت وبدأت التجربة الوقفية الكويتية تأخذ 
البلدان  من  كثري  ويف  الكويت،  دولة  مستوى  على  املعاصر  التاريخ  يف  نظري  له  يسبق  مل  جديًدا  منحى 
اإلسالمية. ويعترب جملس شئون األوقاف هو السلطة العليا املشرفة على شئون األوقاف واقرتاح السياسة 
العامة هلا، وله أن يتخذ ما يراه الزًما من القرارات لتحقيق األغراض اليت أنشئت األمانة العامة لألوقاف 

من أجلها.
وتتمحور رسالة األمانة العامة لألوقاف وفقا إلسرتاتيجيتها خالل سنوات 200٩-2013م يف: »تنمية 
اجملتمع وتلبية احتياجاته املختلفة من خالل الدعوة للوقف والقيام بكل ما يتعلق بشؤونه من إدارة أمواله 

واستثمارها وصرف ريعها يف حدود شروط الواقف ومبا حيقق املقاصد الشرعية للوقف«.
كأداة  الوقف  لشعرية  املؤسسي  والتطبيق  الفكر  »ريادة  يف:  لألوقاف  العامة  األمانة  رؤية  تتمثل  كما 

للتنمية الشاملة حملًيا وكنموذج حيتذى به عاملًيا«.
والطرق  بالوسائل  الوقف  سنة  أن حتيي  اإلداري  تنظيمها  عرب  لألوقاف  العامة  األمانة  واستطاعت 

العصرية احلديثة.
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أما جماالت عمل األمانة فتتمثل يف اآلتي:
اجملال األول: الدعوة إىل الوقف وإبراز دور األمانة يف تنمية اجملتمع.

اجملال الثاني: االستثمار وتنمية اجملتمع.
اجملال الثالث: صرف الريع يف جماالت تنمية اجملتمع.

اجملال الرابع: التطوير املؤسسي والتواصل مع الواقفني واملعنيني.
اجملال اخلامس: التعاون الدولي يف جمال الوقف.



ملف الدولة املنسقة جلهود الدول اإلسالمية

31

ملف الدولة املن�ضقة جلهود الدول االإ�ضالمية يف جمال الوقف

تتوزع األنشطة الوقفية اليت تندرج ضمن جهود التنسيق بني الدول اإلسالمية على املشاريع اآلتية: 
1. مشروع »مداد« لنشر وتوزيع وترمجة الكتب يف جمال الوقف.

2. مشروع دعم طلبة الدراسات العليا يف جمال الوقف.
3. مشروع مسابقة الكويت الدولية ألحباث الوقف.

4. مشروع »جملة أوقاف«.
٥. مشروع منتدى قضايا الوقف الفقهية.

٦. مشروع »مناء« لتنمية املؤسسات الوقفية.
٧. مشروع »قطاف« لنقل وتبادل التجارب الوقفية.

8. مشروع القانون االسرتشادي للوقف.
٩. مشروع جائزة األمانة العامة لألوقاف للتميز واإلبداع الوقفي.

10. مشروع كشافات أدبيات األوقاف.
11. مشروع مكنز علوم الوقف.

12. مشروع معجم تراجم أعالم الوقف.
13. مشروع أطلس األوقاف.

14. مشروع قاموس مصطلحات الوقف.
1٥. مشروع مسابقة الكويت الدولية لتأليف قصص األطفال.

1٦. مشروع بنك املعلومات الوقفية.
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نبذة عن املعهد االإ�ضالمي للبحوث والتدريب
التابع للبنك االإ�ضالمي للتنمية بجدة

البنك اإلسالمي للتنمية مؤسسة مالية دولية، أنشئت تطبيًقا لبيان العزم الصادر عن مؤمتر وزراء 
مالية الدول اإلسالمية الذي عقد يف مدينة جدة يف شهر ذي القعدة من عام 13٩3هـ املوافق شهر ديسمرب 

1٩٧3م. ومت افتتاح البنك رمسًيا بتاريخ 13٩٥/10/1٥هـ املوافق 1٩٧٥/10/30م.
وتتمثل أهداف البنك يف: اإلسهام يف عمليات التنمية االقتصادية واالجتماعية ودعمها يف الدول األعضاء 

واجملتمعات اإلسالمية للنهوض مبستوى املعيشة طبًقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية السمحة.
لدوله  الفنية  املساعدة  وتقديم  واالجتماعية،  االقتصادية  األساسية  البنية  مشاريع  البنك يف  ويسهم 
الدول غري  ودعم اجملتمعات اإلسالمية يف  التجارة اخلارجية،  تنمية  الدول يف  تلك  األعضاء، ومساعدة 
األعضاء. وإجراء الدراسات والبحوث الشرعية يف االقتصاد اإلسالمي واملعامالت البنكية عن طريق املعهد 
اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك. وميول البنك مشاريعه عن طريق عدد من أشكال التمويل املتفقة 
واعتمادات  املال  رأس  واملساهمة يف  ألَجل  والبيع  واإلجارة  القروض  مثل  اإلسالمية  الشريعة  أحكام  مع 
التمويل وغريها، إضافة إىل ذلك يقوم البنك بتنمية التجارة البينية بني دوله األعضاء عن طريق برامج 
بدعمه مبختلف  الدول  القطاع اخلاص يف هذه  لتطوير  أهمية خاصة  يولي  املختلفة، كما  التجارة  متويل 
الوسائل ومن ذلك إنشاؤه للمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاص اليت تهتم بتطوير، وتعزيز القطاع 
اخلاص يف الدول األعضاء باعتبارها وسيلة لتحقيق النمو االقتصادي يف تلك الدول. من ناحية أخرى يقوم 
البنك بالعديد من األنشطة واجلهود املتعددة يف سبيل تعزيز التعاون على نطاق املؤسسات األخرى بني دوله 
األعضاء مثل منظمة املؤمتر اإلسالمي واملؤسسات الوطنية للتمويل التنموي والبنوك اإلسالمية واملنظمات 

اإلقليمية والدولية األخرى اليت تشارك فيها الدول األعضاء.
الدولة عضًوا  كون  للعضوية هو  األساس  والشرط  دولة.  األعضاء مخسة ومخسون  الدول  ويبلغ عدد 
ومقر  يقرره جملس احملافظني.  ملا  وفًقا  البنك  تكتتب يف رأمسال  أن  املؤمتر اإلسالمي على  يف منظمة 
وكواالملبور  الرباط  إقليمية يف  وله ثالثة مكاتب  السعوديـة،  العربية  باململكة  الرئيس مبدينة جدة  البنك 

وكازاخستان.
ويعترب املعهد اإلسالمي للبحوث والدراسات أحد أعضاء جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية، وأنشئ سنة 
1401هـ/1٩81م، بغرض إجراء البحوث وتقديم التدريب وخدمات املعلومات يف جمال األعمال املصرفية 
اإلسالمية والتمويل، كما أنه شريك أساسي لألمانة يف إجناز »مشاريع الدولة املنسقة للوقف« على مستوى 

العامل اإلسالمي.
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اأهداف وو�ضائل عمل
منتدى ق�ضايا الوقف الفقهية

أوال :  األهداف:

1. املساهمة يف إحياء سنة الوقف، والتعريف بدوره التنموي يف اجملتمع. 
2. إحياء االجتهاد والبحث يف القضايا واملشكالت املعاصرة لألوقاف وإجياد احللول هلا.

3. تأصيل النظريات العامة لفقه الوقف. 
4. تقديم االستشارات واخلربات للمؤسسات الوقفية يف العامل.

٥. التعاون مع مؤسسات البحث العلمي واجملامع الفقهية يف كافة أحناء العامل.
٦. إعداد مدونة فقهية شاملة ألحكام الوقف وقواعده وقضاياه املعاصرة، لتكون مرجًعا علمًيا حمكًما 

معتمًدا للمعنيني 
     بشئون األوقاف.

ثانيا: وسائل العمل :

تعمل األمانة العامة لألوقاف يف سبيل حتقيق أهداف املنتدى يف اجتاهني اثنني هما: 
االجتاه األول:  دراسة القضايا واملستجدات املعاصرة يف جمال الوقف:

وذلك من خالل مناقشة القضايا املستجدة واملشاكل العملية اليت تواجه القائمني على شئون األوقاف، 
من خالل حبوث علمية يقدمها علماء وفقهاء يف أعمال املنتدى الذي يعقد كل سنتني، وتتضمن حلواًل عملية 
مالئمة للواقع، وقابلة للتطبيق، ومتوافقة مع أحكام الفقه اإلسالمي، ليخرج املنتدى بقرارات وتوصيات 
يتم نشرها ضمن أعمال املنتدى لتستفيد منها املؤسسات الوقفية واملعنيون بشؤون الوقف وقضاياه. وقد 
أوكل إىل اللجنة العلمية للمنتدى مهمة تتبع القضايا املستجدة واملشاكل العملية يف جمال الوقف يف كافة 

دول العامل، وإدراجها يف أعمال املنتديات القادمة.
االجتاه الثاني:  إعداد موسوعة »مدونة أحكام الوقف« الفقهية: 

وهي مدونة شاملة يف أحكام الوقف، يراعى فيها صياغة أحكام الوقف الفقهية صياغة معاصرة حتيط 
باالجتاهات الفقهية، حبيث تصبح مرجًعا شاماًل ومعتمًدا جلميع موضوعات الوقف. وستتناول املدونة كل 
ما كتبه فقهاء املذاهب اإلسالمية حول األحكام الشرعية اخلاصة بالوقف. وعلى ذلك ستشتمل املدونة 

على اآلتي:
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1. آراء املذاهب اإلسالمية املعتربة. 
2. آراء فقهاء السلف من الصحابة والتابعني وتابعيهم. 

3. آراء فقهاء األمصار الذين اندرست مذاهبهم ونقلت آراؤهم يف كتب الفقه. 
4. األدلة الشرعية اليت استدل بها كل مذهب مع بيان وجه استنباط احلكم من الدليل. 

والقرارات  الفقهية  واجملامع  والندوات  املؤمترات  يف  حبثت  اليت  الوقف  يف  املستحدثة  القضايا   .٥
الصادرة بشأنها. 

٦. القرارات الصادرة عن املؤمترات والندوات العلمية واجملامع الفقهية يف مسائل الوقف الفقهية.
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اأع�ضاء اللجنة العلمية ملنتدى ق�ضايا الوقف الفقهية

رئيس اللجنة العلمية 	 •  د.خالد مذكور عبد اهلل املذكور	

عضو اللجنة العلمية 	 	 •  أ.د.حممد عبد الغفار الشريف	

عضو اللجنة العلمية 	 	 •  أ.د.خالد عبد اهلل الشعيب	

عضو اللجنة العلمية 	 	 	 •  د.عيسى زكي شقره	

عضو اللجنة العلمية 	 	 	 •  د.أمحد حسني أمحد	

عضو اللجنة العلمية 	 	 •  أ.منصور خالد الصقعيب	

عضو ومقرر اللجنة العلمية 	 	 •  د.إبراهيم حممود عبد الباقي	
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اأع�ضاء اللجنة التح�ضريية ملنتدى ق�ضايا الوقف الفقهية

رئيس اللجنة التحضريية 	 •  السيدة/ إميـان حممـد احلمـيدان	

نائب رئيس اللجنة التحضريية 	 •  السيد/ منصـور خـالد الصقـعـيب	

عضو اللجنة التحضريية 	 •  السيدة/ باسـمة أمحـد الفيلكاوي	

عضو اللجنة التحضريية 	 •  السيد/ يوسـف أمحـد الصـرعـاوي	

عضو اللجنة التحضريية 	 	 •  السيد/ نـاصـر حمـمد احلمـد	

عضو اللجنة التحضريية 	 •  السيدة/ مـنال عبداهلل الصـقـر	

عضو اللجنة التحضريية 	 	 •  السيدة/ هـيـا مهـنـا الزيــان	



املو�شوع الأول
الذمة امل�لية للوقف

رئي�ش اجلل�شة: ال�شيخ معمر زوكورليت�ش)1(
مقرر اجلل�شة: د.فوؤاد �شيديت�ش)2(

املح��شرون

د.علي حمي الدين القرة داغي

د.بدر غ�ش�ب حممد الزم�ن�ن

د.منذر عبدالكرمي اأحمد الق�ش�ة

د.حممد �شعيد حممد البغدادي

)1( مفيت مدينة سنجق يف مجهورية صربيا.
)2( عميد كلية الدراسات اإلسالمية يف مدينة بيهاتش بالبوسنة واهلرسك.
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الذمة امل�لية للوقف واآث�ره�
درا�شة فقهية مق�رنة

اأ. د.  علي حميى الدين القره داغي)1(

)1( األمني الععام لإلحتاد العاملي لعلماء املسلمني، أستاذ ورئيس قسم الفقه واألصول بكلية الشريعة جبامعة قطر سابقا، واخلبري مبجمع 
الفقه اإلسالمي مبكة وجدة، وعضو اجمللس األوروبي لإلفتاء والبحوث - قطر.
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احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، وعلى آله الطيِّبني، وصحبه الغر 
امليامني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد.

 فإن الوقف هو طرة حضارتنا اإلسالمية، وُدرَُّة معاملنا احلضارية، وتاج مؤسساتنا األهلية اليت ساهمت 
مساهمة فعالة يف القضاء على اجلهل، والفقر، واملرض، والتخلف، بل شاركت يف االرتقاء باجملتمع من حيث 
)بيمارستان(  املستشفيات  بناء  احلضاري، من خالل  والتكافل  االجتماعية،  والتنمية  والتعليم،  الصحة، 

واملدارس واجلامعات، ومجيع أنواع ما حتتاج إليه األمة، بل حتى احليوانات والطيور الضعيفة.

 هذا الصرح الكبري للوقف مل ُينَب على فراغ، وتلك اآلثار العظيمة مل تتحقق دون أن يكون اجلانب 
التأصيلي والفكر التنظيمي واألدوات على مستوى كبري من الدقة والضبط يف تشخيص األهداف، والرؤية، 

وواقعية الربامج واملشاريع.

احلضارة  يف  للوقف  واإلداري  التنظيمي  اجلانب  عن  بدقة  البحث  أهمية  تأتي  املنطلق  هذا  ومن   
اإلسالمية، حيث يأتي على رأس هذه اجلوانب التنظيمية ذمة الوقف املستقلة عن الواقف، واملوقوف عليه، 
اإلسالم  قبل  كان  الذي  الروماني  فالقانون  السابقة؛  القوانني  معهود يف مجيع  وهو سبق غري  والناظر، 
القوانني تنظيًما وتطبيًقا، مل يصل إىل االعرتاف بالشخصية االعتبارية  أكثر  القرون األخرية-  -وحتى 

اليت هي نتاج العصور احلضارية األخرية.

الفقهية، واليت  الوقف  السابعة لقضايا  الندوة  للوقف ضمن  املالية  الذمة  تأتي أهمية دراسة   لذلك 
خصص أحد حماورها لدراسة ما يأتي: 

١( تعريف الذمة وخ�ش�ئ�شه�.

٢( تعريف الوقف، وتكييفه؛ هل هو م�ل ع�م اأو خ��ش؟

٣( ال�شخ�شية العتب�رية، وخ�ش�ئ�شه�.

٤( ال�شخ�شية الق�نونية للوقف.

٥( مع�ملت الوقف: البيع وال�شراء، ال�شتدانة والإقرا�ش، الرهن والكف�لة، التق��شي.

واهلل أسأل أن يوفقنا مجيًعا فيما نصبو إليه، وأن يكتب لنا التوفيق يف شؤوننا كلها، والعصمة من اخلطأ 
واخلطيئة يف عقيدتنا، واإلخالص يف أقوالنا وأفعالنا، والقبول بفضله ومنِّه لبضاعتنا املزجاة، والعفو عن 

تقصرينا، واملغفرة لزالتنا، إنه حسبنا وموالنا، فنعم املوىل ونعم املوفق والنصري.
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املبحث الأول: التعريف بعنوان البحث
)١( تعريف الذمة:

الذمة لغة: هي العقد واألمان)1(. 

ويف ا�شطلح الفقه�ء: هي حمل خالف، حيث أثبتها مجهورهم، وجعلوها مناط األهلية، وعرفوها بأنها: 
)وصف يصري به اإلنسان أهاًل ملا له وما عليه(، فقد قال "العزُّ بن عبد السالم": )الذمة هي تقدير أمر 

ٹ   } تعاىل:  لقوله  باإلنسان)3(؛  وهي خاصة  له()2(  واإللزام من غري حتقق  لاللتزام  يصلح  باإلنسان 
... })4(، قالوا: فهذه اآلية  ڃ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
الكرمية إخبار عن عهد جرى بني اهلل وبني بين آدم، واإلشهاد عليهم دليل على أنهم يؤاخذون مبوجب 
إقرارهم من أداء حقوق اهلل تعاىل عليهم، فال بدَّ إذن من وصف يكونون به أهاًل للوجوب؛ وهو الذمة، 

باملعنى اللغوي والشرعي، وهو وصف خاص هلم دون غريهم.

   وقد أنكر بعض األصوليني)٥( إثبات الذمة، قائلني بأنها أمر ال معنى له، وال حاجة إليه يف الشرع، 
وأنه من خمرتعات الفقهاء، وأن اإلنسان تلزمه األحكام وجتب عليه أو له بوصفه إنساًنا، دون حاجة إىل 
تقدير وصف يصري به أهاًل لذلك، فاإلنسان أهل لإللزام وااللتزام دون حاجة إىل هذا التقدير، فعلى هذا 

تتوجه اخلطابات التكليفية باعتبار ذاته، دون احلاجة إىل تقدير وصف.

  هذا هو املشهور بني مجهور الفقهاء واألصوليني يف تعريف الذمة، وبيان العالقة بينها وبني األهلية، 
واعتبارها مناًطا ومبنى ألهلية الوجوب)٦(، غري أن اإلمام "القرايف" قد اختذ لنفسه مسلًكا فجعل الذمة 
خاصة مبن هو أهل للتكليف)٧(، وفسرها بقوله: الذمة معنى شرعي مقدَّر يف املكلَّف، قابل لاللتزام واللزوم، 
وهذا املعنى جعله الشرع مسبًبا على أشياء خاصة؛ منها البلوغ، ومنها الرشد، فمن بلغ سفيًها ال ذمة له... 

)1(	 القاموس احمليط، ولسان العرب، واملعجم الوسيط، مادة »ذمم«.
)2(	 قواعد األحكام )114/2(.

)3(	 يراجع: التوضيح )323/2-324(، واملستصفى )84/1(، وفتح الغفار بشرح املنار )80/3(، قال ابن جنيم فيه: )وفسرها فخر اإلسالم 
بالنفس والرقبة اليت هلا عهد، واملراد أنها العهد، فقوهلم: "يف ذمته"، أي: يف نفسه، باعتبار عهدها من إطالق احلال وإرادة احملل(.    
ويراجع: كشف األسرار )328/4(، وأصول الرضى، حتقيق: أبي الوفاء األفغاني، ط. دار املعرفة، بريوت )333/2(، ومرآة األصول ملال 
خسرو، ط. دار الطباعة العامة، 13٥٧هـ، )434/2(، واملغين يف أصول الفقه للخبازي، حتقيق: د. حممد مظهر سقا، ط. جامعة أم 

القرى، ص 3٦2، والواقع أن بعضهم عرفوا الذمة بأنها وصف، وقسم عرفوها بأنها نفس هلا عهد، واملؤدى واحد.
)4(	  سورة األعراف، آية 1٧2.

)٥(	 انظر: التلويح على التوضيح )323/2-324(، وفتح الغفار بشرح املنار )80/3(، واملصادر الفقهية السابقة.
)٦(	 املصادر الفقهية السابقة مجيعها، وراجع على سبيل املثال: التلويح على التوضيح )323/2(، وفتح الغفار بشرح املنار )81/3(.

)٧(	 وقد تبعه يف ذلك الشيخ حممد علي املالكي يف اختصاره للفروق: تهذيب الفروق املطبوع بهامش الفروق )3/23٧(.
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فمن اجتمعت له هذه الشروط رتب الشرع عليها تقدير معنى فيه يقبل إلزامه... أجر اإلجارات، وأمثان 
املعامالت.. وحنو ذلك من التصرفات، ويقبل التزامه، إذا التزم أشياء اختياًرا من قبل نفسه لزمه، وإذا 
ُفقد شرط من هذه الشروط مل يقدر الشرع هذا املعنى القابل لإللزام وااللتزام، وهذا املعنى املقدر هو 
الذي تقدر فيه األجناس املسلم فيها مستقرة؛ حتى يصح مقابلتها باألعواض املقبوضة ناجًزا يف مثنها، 
احلواالت،  يف  والديون  األنكحة،  وصدقات  قريبة،  أو  بعيدة  آجال  إىل  بثمن  البياعات  أمثان  تقدر  وفيه 
واحلقوق يف الضمانات)1(، ثم إن "القرايف" قد رد على من قال بأن الذمة هي أهلية التصرف واملعاملة 
رًدا مفصاًل، وفسر أهلية التصرف بأنها: )قبول يقدره صاحب الشرع يف احملل، وسبب هذا القبول املقدر 
التمييز()2(، فعلى ضوء هذا يتبني أن "القرايف" جعل التكليف شرًطا للذمة، وادعى يف ذلك عدم خالف 
فيه، غري أن هذا االدعاء غري مسلم، بل إن مجهور األصوليني والفقهاء جعلوا الذمة مناًطا ألهلية الوجوب؛ 
فتتحقق مع حياة اإلنسان، يقول "صدر الشريعة": )فقبل الوالدة له ذمة من وجه يصلح ليجب له احلق، 
ال ليجب عليه، فإذا ولد تصري ذمته مطلقة...()3(، ويقول "ابن جنيم": )واآلدمي يولد وله ذمة مطلقة 
اإلنسانية.. من  فتستفاد  الذمة  يف  األحكام  ثبوت  أهلية  )وأما  "الغزالي":  ويقول  للوجوب()4(،  صحيحة 

وشرطها احلياة...()٥(، وكذلك قال غريهم)٦(.

  وهذا االصطالح اخلاص يف معنى الذمة عند "القرايف" يعود يف نظري إىل أنه نظر إليها باعتبارها 
ذمة مالية، كما يقال يف ذمة فالن دين؛ أي انشغلت ذمته به، بدليل أنه فرق بني التصرفات وقال يف بعضها: 
إنها ال تثبت يف الذمة كالنكاح)٧(، ويف بعضها األخر إنه تثبت فيها أمثان البياعات ومهور األنكحة...)8(، كما 
أنه قد فسرها بالوصف املقدر يف احملل القابل لإللزام وااللتزام، فعلى هذا فاخلالف لفظي؛ ألن اجلمهور 
مل يشرتطوا يف الذمة هذا املعنى، وال حتقق التكليف، ولو فسروها بهذا املعنى، أو فسرها "القرايف" مبا 

فسر به اجلمهور؛ ملا وقع خالف بينهم، وهلذا انتقده "ابن شاط املالكي"، ومل يرض بتعريفه)٩(.

)1(	  الفروق ط. دار املعرفة، بريوت )232-230/3(.
)2(	  املصدر السابق )232/3(.

)3(	  التوضيح مع شرحه التلويح )2/32٥(.
)4(	 فتح الغفار )81/3(.
)٥(	 املستصفى )84/1(.

)٦(	  املصادر واملراجع السابقة. 
)٧(	 الفروق )323/3(.
)8(	 الفروق )231/3(.

)٩(	  قال ابن شاط يف إدرار الشروق على أنوار الفروق، املطبوع مع الفروق ص 22٦: )وما قاله - أي القرايف - من أن الصيب ال ذمة له؛ فيه 
نظر، فإن كانت الذمة كون اإلنسان قاباًل للزوم احلقوق والتزامها شرًعا؛ فالصيب ال ذمة له، وإن كانت الذمة كونه قاباًل للزوم احلقوق 

دون التزامها؛ فالصيب له ذمة؛ للزوم األروش، وقيم املتلفات(؛ أي أن القضية تعود إىل التعريف واالصطالح فقط.
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الذمة يف ا�شطلح الق�نونيني: يقول األستاذ "السنهوري": إن الذمة - على النحو الذي صاغ به النظرية 
الفقيهان: أوبرى، ورو - هي: جمموع احلقوق املوجودة، أو اليت قد توجد، وااللتزامات املوجودة، أو اليت 

قد توجد لشخص معني، ويستخلص من ذلك معنيان: 

أواًل: أن الذمة جمموع من املال.

ثانًيا: أن الذمة هي الشخصية القانونية، فما دام يدخل فيها احلقوق وااللتزامات اليت قد توجد، فهي 
إذن: القابلية لكسب احلق، أو ترتيب التزام، وهذه هي الشخصية القانونية)1(.

ويرتتب على إثباتها ما يأتي: 

أ- يكون للدائنني حق ضمان عام على جمموع أموال املدين املوجودة واليت ستوجد.
ب- ينتقل حق الدائنني بعد موت املدين إىل تركته كمجموع من املال.

ج- تقوم نظرية احللول العيين على فكرة اجملموع)2(.
ويتبني من هذا العرض أن الذمة يف القانون ختتلف عن الذمة يف الفقه اإلسالمي من خالل اآلتي: 

1- مشولية الذمة يف الفقه اإلسالمي لكل احلقوق وااللتزامات املالية وغريها، يف حني أنها يف القانون 
خاصة باألموال واحلقوق املالية. وعلى هذا رأي اجلمهور، ولكن على ضوء ما قاله "القرايف" وغريه 

من املالكية يف الذمة فالقانون يتفق معهم يف تعريف الذمة.
2- ويف نطاق املال تبدأ الذمة املالية يف الفقه اإلسالمي بالشخص، ثم تنتهي باملال، وأما يف القانون 

فبالعكس.
3- يذكر األستاذ "السنهوري" أن الفرق اجلوهري بني الفقهني: هو أن الفقه اإلسالمي ينظر إىل الذمة 

كشخصية قانونية، ال كمجموع من املال)3(.
  ومل يكن االعرتاف بالذمة املالية لإلنسان أمًرا هيًنا يف األفكار القانونية القدمية، فكانت تستصعبه 
جًدا، إذ أن ذلك يعين فصل جسم اإلنسان عن التزاماته وحقوقه، والفكر القديم ال يتصور هذا الفصل، 
بل كان ينفذ آثار التزاماته على جسمه، إما بالتعذيب، أو باالسرتقاق، فقد كان القانون الروماني يرفض 

)1(	 الدكتور السنهوري: مصادر احلق، طبع ونشر معهد البحوث والدراسات العربية التابع جلامعة الدول العربية، 1٩٦٧م، )24-22/1(.
)2(	  املرجع السابق، والدكتور علي حسن يونس: الشركات التجارية ص4٩.

)3(	  املراجع السابقة.
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يشرتط  حيث  فقط،  الروماني  للمواطن  بها  يعرتف  وإمنا  إنساًنا،  باعتباره  لإلنسان  بالذمة  االعرتاف 
وأما  األصليني،  الرومان  املواطنني  من  يكون  أن  وث�نيه�:  حًرا،  يكون  أن  اأوله�:  شروط؛  ثالثة  لتحقيقها 
غريهم -حتى وإن كانوا حتت حكمهم- فليس هلم ذمة األداء وال الوجوب، وث�لثه�: أن يكون مستقاًل، أي 
غري خاضع لسلطة رب األسرة، فاالبن مثاًل يظل خاضًعا لرب األسرة، فهو وماله له، وال تكون له أي أهلية 
وال ذمة إىل أن تزول هذه السلطة بأحد األسباب اليت يقررها القانون الروماني؛ ومنها موت رب األسرة، 
هذا بالنسبة للذكور، وأما اإلناث فال يكتسنب الشخصية القانونية املتكاملة، بل هّن خاضعات حتًما للوصاية 

الدائمة )نظم جايوس: 1، 14٥()1(.

  وهكذا فلم تظهر نظرية الذمة املالية املتكاملة)2( -على حد تعبري بعض)3(- إالََّ على يدي الفقهيني 
الفرنسيني: أوبري، ورو)4( حيث انتشرت أفكارهما حول الصياغة األوىل هلذه النظرية يف أواخر القرن 

التاسع عشر، والقرن العشرين، وشاعت فيما بعد بالنظرية التقليدية للذمة)٥(.
)٢( تعريف الوقف:

عليه  املوقوف  ويطلق كذلك على  أقوى من احلبس)٦(،  الوقف  أن  بعضهم  وذكر  احلبس،  الوقف لغة: 
تسمية باملصدر، ومجعه: أوقاف، ومبعنى املنع؛ حيث يقال: »وقفت الرجل عن الشيء وقًفا«؛ أي: منعته، 

ومبعنى السكون؛ فيقال: َوَقفْت الدابُة وقوًفا؛ أي: سكنت )٧(.

)1(	 انظر تفصيل ذلك يف: د. شفيق شحاتة، نظرية االلتزام يف القانون الروماني، ص 282-28٧، ود. صويف أبو طالب، الوجيز يف القانون 
الروماني، ص 212-24٦، هذا واألسرة يف القانون الروماني تقوم على دعامتني: ارتباط أفرادها برابطة الدم، واخلضوع لسلطة رب 

األسرة، وهو يتمتع باألهلية دون غريه من أفراد األسرة، فهو املمثل الوحيد هلا.
)2(	 يراجع يف موضوع الذمة: د. السنهوري، الوسيط )224/8(، ود. إمساعيل غامن، دراسة نقدية لنظرية الذمة املالية يف القانون الفرنسي 
واملصري، رسالة باريس 1٩٥1م، ط. القاهرة، سنة 1٩٥٧م، ود. عبدالرمحن حجازي، نظرية احلق، ص14٦، ود. حسام الدين األهواني: 
مقدمة القانون املدني، نظرية احلق، ط. دار النهضة العربية 1٩٧2م، ص24٩ ود. منصور مصطفى منصور، املدخل للعلوم القانونية، 
نظرية احلق، ص14٦، ود. إمساعيل غامن، حماضرات يف النظرية العامة للحق، ص 13٥. وهناك عدة رسائل علمية يف باريس خبصوص 
Rimpler سنة 1٩10م، ورسائل أخرى أشار إليها  Plastara سنة 1٩03م، ورسالة  سنة 1٩02م، ورسالة   Jallu الذمة منها: رسالة
الدكتور السنهوري، املرجع السابق )224/8(، وراجع: د. حمسن شفيق، الوسيط يف القانون التجاري، الطبعة 3، )18٦/3(، وأستاذنا 
الدكتور حممد علي عمران مع د.حسني النوري: مبادئ العلوم القانونية، ط. مكتبة عني مشس، ص281-28٥، ود. عبداملنعم الصدة، 
مبادئ القانون ص 21٥، ود. حممد علي عمران، الوجيز يف آثار االلتزام ط. شركة سعيد رأفت سنة 1٩84م ص2٦1-28٦، ود.عبداملنعم 

الصده، مبادئ القانون، ط. دار النهضة العربية ببريوت، عام 1٩٧٧م ص 21٥.
)3(	 د. حسام الدين األهواني، املرجع السابق ص 2٥0.

)4(	 انظر كتابيهما املشار إليهما يف د. حسام الدين األهواني، املصدر السابق، ص 2٥1،2٥0.
)٥(	 د. السنهوري: الوسيط )224/8(، ود. األهواني، املرجع السابق، ص 2٥0.

)٦(	 شرح الرصاع على ابن عرفة ص )410 ، 411(.
)٧(	 القاموس احمليط، ولسان العرب، واملعجم الوسيط، مادة »وقف«.
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ويف ال�شطلح: اختلف الفقهاء يف تعريفه نظًرا إىل نظرتهم إىل الوقف؛ حيث عرَّفه "أبو حنيفة": بأنه: 
حبس العني على حكم ملك الواقف، والتصدق مبنفعتها ولو يف اجلملة)1(؛ حيث يظهر من التعريف رأي 

اإلمام "أبي حنيفة" يف ملكية املوقوف. 

وعرَّفه املالكية بأنه: »إعطاء منفعة شيء مدة وجوده، الزًما بقاؤه يف ملك معطيه، ولو تقديًرا«)2(.

وعرَّفه الشافعية بأنه: »َحْبس اأَلصِل، وتسبيل املنافع«)3(.

وقريب منه تعريف احلنابلة حيث قال "ابن قدامة": »ومعناه حتبيس األصل، وتسبيل الثمرة«)4(.

واخلالصة أن التعريفني األخريين قد ُأخذا من حديث "عمر" حيث قال له الرسول ]: »إن شئت حبست 
أصلها، وتصدقت بها«)٥(، قال احلافظ ابن حجر: »أي تصدقت مبنفعتها«، وبنيَّ ذلك يف رواية عبيد اهلل بن 

عمر: »احبس أصلها، وسبِّل مثرتها«، ويف رواية حييى بن سعيد: »تصدَّق بثمره، وحبِّس أصله«. 

يفهم من احلبس اخللود  وال  املنفعة"،  وتسبيل  األصل،  "حبس  للوقف هو:  الراجح  فالتعريف  ولذلك 
والدوام إىل يوم القيامة، وإن كان ذلك هو األصل، وإمنا يشمل أيًضا ما ُيطلق عليه اسم »احلبس« حسب 
العرف؛ ألن الشرع مل حيدد زمن الوقف واحلبس للمال املوقوف، فيخضع للعرف، وبذلك يدخل فيه الوقف 
املؤقت كما أجازه مجاعة من الفقهاء، واملراد "باألصل": كل شيء موجود تنتج عنه منفعة أو مثرة، وبالتالي 
الوقف  وذلك ألن  والرب،  التصدق  "بالتسبيل" هو:  واملراد  واملنقول،  العقار،  فيشمل  العني؛  أعم من  فهو 
شرع للرب واإلحسان، واملراد "باملنفعة" هو: كل شيء ينتفع به مباشرة؛ كالسكنى بالنسبة للعقار، والثمرة 
بالنسبة لألشجار، والغلة بالنسبة لألرض، أو غري مباشرة؛ كما هو احلال يف وقف النقود لالستثمار لصاحل 
الفقراء مثاًل، حيث يستفيدون من الناتج الستخدامه يف قضاء حوائجهم، كما يشمل منفعة القرض من 

حيث استفادة املقرتض كما هو احلال يف نقد النقود لإلقراض.

)1(	 حاشية ابن عابدين )3/3٥٧(.
الثمينة  اجلواهر  وعقد   ،)٧٥/4( الدسوقي:  حاشية  مع  الكبري  الشرح  ويراجع:   ،)411  ،  410 عرفة: )ص  ابن  على  الرصاع  )2(	 شرح 

)31/3(، ومنح اجلليل )34/4(، وجواهر اإلكليل )2/20٥(.
)3(	 الغاية القصوى: بتحقيق د. علي القره داغي )2/٥٧(.

)4(	 املغين: )٥٩٧/٥(.
)٥(	 صحيح البخاري - مع الفتح - )3٩٩/٥(.
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)٣( مشروعية الوقف: 

األحكام  بعض  يعرتيه  وقد  مستحب،  بل  الفقهاء،  مجاهري  عند  األصل،  حيث  من  مشروع  الوقف 
األخرى)1(.

 ويدل على مشروعيته واستحبابه واعتباره من القرب املندوب إليها أدلة كثرية من الكتاب والسنة، 
وإمجاع الصحابة.

  وأما الكتاب فهناك آيات كثرية تدل بعمومها على مشروعية الوقف واستحبابه، وأنه مطلوب؛ منها 
قوله تعاىل: { ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ })2(؛ حيث أمر اهلل تعاىل بفعل اخلري بصيغة 
تدل على العموم إذا محلنا »أل« على االستغراق، أو على جنس اخلري إذا محلنا »أل« على اجلنس، وعلى 
پ})3(؛  {  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  تعاىل:  وقوله  الوقُف وحنوه،  التفسريين يدخل يف اخلري  كال 
حيث يشمل الوقف وحنوه، بل طبقه الصحابة من خالل الوقف)4(، حيث روى "البخاري"، وغريه، بسندهم 
عن "أنس بن مالك" قال: ملا نزلت {  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ} قال "أبو طلحة": يا رسول اهلل، 
يقول اهلل تعاىل يف كتابه: {  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ}، وإن أحب أموالي إليَّ "برْيحاء" - قال: 
وكانت حديقة كان رسول اهلل ] يدخلها ويستظل بها، ويشرب من مائها- فهي إىل اهلل عز وجل، وإىل 
رسوله، أرجو برَّه وذخره، فضعها أي رسول اهلل حيث أراك اهلل، فقال رسول اهلل: »بخ يا أبا طلحة، ذلك 
مال رابح.... فاجعله يف األقربني«)٥(، وروى "الطربي" كذلك بسنده عن "عمرو بن دينار" قال: »ملا نزلت 
هذه اآلية {  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ} جاء "زيد" بفرس له يقال له: »َسَبل« إىل النيب ] فقال: 
تصدق بهذه يا رسول اهلل، فأعطاها رسول اهلل ] ابنه "أسامة"... ثم ملا وجد حرًجا من "زيد" قال ]: »قد 
قبلت صدقتك«، ويف رواية أخرى "للطربي" بسنده عن "أيوب" وغريه: أنها حني نزلت هذه اآلية جاء "زيد 
بن حارثة" بفرس له كان حيبها، فقال يا رسول اهلل، هذه يف سبيل اهلل...)٦(. ومن هنا نستطيع القول بأن 

مجيع اآليات اآلمرة بفعل اخلري، واإلحسان، والصدقة، أو املادحة هلا، دليل عام على مشروعية الوقف.

)1(	 املصادر الفقهية السابقة، حيث قد يكون واجًبا بالنذر، وحراًما إذا كان معصية، أو على بعض األوالد -كالبنني- دون بعض؛ حلرمان 
اآلخر من اإلرث، أو من بعضه، حيث ذكر املالكية أن الوقف على البنني دون البنات حمرَّم، يراجع: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبري 

)٧٩/4(، واخلرشي )٧٩/٧(.
)2(	 سورة احلج: جزء من آية )٧٧(.

)3(	 سورة آل عمران: جزء من آية )٩2(.
)4(	 جامع البيان: ط. دار ابن حزم، 1423 هـ )444/3(، وروى يف ذلك حديًثا عن "أبي طلحة" رواه "ابن خزمية" يف صحيحه، وصححه 

"األلباني" يف صحيح "ابن خزمية"، احلديث رقم )24٥(، وروى آثاًرا أخرى.
)٥(	 صحيح البخاري - مع الفتح - )38٧/٥ ، 388(.

)٦(	 جامع البيان للطربي )444/3 ، 44٥(.
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يف  حتصى  أن  من  أكثر  الوقف  يف  الواردة  والفعلية  القولية  فاألحاديث  املطهرة  النبوية  السنة  وأما 
هذه العجالة، حيث كان رسول اهلل ] أول من قام بالوقف، حيث وقف احلوائط السبعة اليت أوصى بها 
"خمرييق" اليهودي له، حتى قال الرسول: »خمرييق خري يهود«)1(. والذي تدل عليه الروايات الصحيحة 
هو أن الوقف اخلريي -كما قال اإلمام "الشافعي"- من خصائص هذه األمة؛ حيث مل تسبق)2(، كما أن 
أول وقف هو وقف بين النجار )رضي اهلل عنهم( ألرض مسجد الرسول ] باملدينة، حيث روى "البخاري" 
بسنده عن "أنس" قال: »أمر النيب ] ببناء املسجد؛ فقال: »يا بين النجار، ثامنوني حبائطكم هذا، قالوا: 
ال واهلل ال نطلب مثنه إال إىل اهلل«)3(، وذلك ألن املسجد كان قبل غزوة "أحد" اليت ُقتل فيها "خمرييق"، 

على فرض صحة قصته. 

وقد ثبت أن رسول اهلل ] قد وقف يف حياته، وجعل أرًضا له صدقة)4( -أي وقًفا- قال احلافظ "ابن 
حجر": »ألنه تصدق مبنفعة األرض؛ فصار حكمها حكم الوقف«)٥(، كما ثبت أن "عمر" استشار الرسول ] 
يف أحسن أرض له ماذا يفعل بها فقال ] له: »إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها«، فتصدق "عمر" أنه ال 
يباع أصلها، وال يوهب، وال يورث، يف الفقراء والقربى والرقاب...«)٦(، كما ثبت أن "سعد بن عبادة" استفتى 
رسول اهلل ] فقال: »إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عليها؟ قال: نعم، قال: 

أشهدك أن حائطي املخراف صدقة عليها«)٧(.

 ومن األدلة الدالة على مشروعية املنقوالت جمموعة من األحاديث واآلثار الثابتة، حتى ترجم "البخاري" 
باب: وقف الدواب، والُكراع والعروض والصامت، وقال "الزهري": فيمن جعل ألف دينار يف سبيل اهلل، 
ودفعها إىل غالم له يتجر بها، وجعل رحبه صدقة للمساكني واألقربني.... ثم روى بسنده عن "ابن عمر" 
-رضي اهلل عنهما-أن "عمر" محل على فرس له يف سبيل اهلل أعطاها رسول اهلل ] فحمل عليها رجاًل، 
فأخرب "عمر" أنه قد وقفها ببيعها، فسأل رسول اهلل ] أن يبتاعها؟ فقال: )ال تبتاعها، وال ترجعنَّ يف 
صدقتك()8(، وكذلك ما رواه "الشيخان" بسندهما أن رسول اهلل ] قال: ».... وأما "خالد" فإنكم تظلمون 

)1(	 رواه ابن سعد يف الطبقات بأسانيد فيها ضعف )٥01/1 - ٥03(، ورواه كذلك ابن هشام يف السرية )٩٩/3(، ويراَجع فتح الباري )٥/402(.
)2(	 فتح الباري )٥/403(.

)3(	 صحيح البخاري - مع الفتح - )٥/3٩8 ، 3٩٩(.
)4(	 املصدر نفسه )3٥٦/٥(.

)٥(	 فتح الباري )٥/3٦0(.
)٦(	 صحيح البخاري - مع الفتح -)3٩٩/٥(.

)٧(	 املصدر نفسه )٥/3٩1،3٩0(.
)8(	 املصدر نفسه )40٥/٥(. 
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"خالًدا"، قد احتبس أدرعه وأعتده يف سبيل اهلل...«)1(؛ حيث يدل هذا احلديث الصحيح املتفق عليه على 
جواز وقف املنقول.

ومن السنة الدالة على أهمية الوقف بعد موت واقفه، قوله ]: »إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال 
من ثالثة؛ إال من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له«)2(.

 وأما الصحابة الكرام فإن مجهورهم قد قاموا بالوقف؛ حيث ذكرنا قصص "عمر"، و"سعد بن عبادة"، 
و"أبي طلحة"، و"خالد"، و"بين النجار" )رضي اهلل عنهم مجيًعا(، وكذلك تبني أن "أبا بكر" الصديق [ قد 
حبس رباًعا كانت له مبكة)3(  ووقف "عثمان" بئر "رومة" حيث قال رسول اهلل ]: »من يشرتيها من خالص 
ماله فيكون دلوه فيها كدالء املسلمني وله خري منها يف اجلنة«؛ فاشرتاها "عثمان" من خالص ماله، ووقفها 
على املسلمني)4(. وكذلك وقف "علي" [ أرًضا بينبع، وهكذا روي عن أمهات املؤمنني، وكبار الصحابة)٥(، 
حتى قال "الشافعي": »بلغين أن مثانني صحابًيا من األنصار تصدقوا بصدقات حمرمات«؛ أي األوقاف، 

حيث ُيسمى الوقف: صدقة حمرمة أيًضا)٦(.

ومن هنا يصح إطالق اإلمجاع على مشروعية الوقف بقول "ابن قدامة": »وقال "جابر": مل يكن أحد 
من أصحاب النيب ] ذو مقدرة إال وقف، وهذا إمجاع منهم، فإن الذي قدر منهم على الوقف وقف، واشُتهر 

ذلك فلم ينكره أحد، فكان إمجاًعا)٧(. 

ومن هنا فإن ما نقل عن القاضي "شريح" حول الوقف حممول على القول بعدم اللزوم من حيث هو، 
"شريح"  "أبي حنيفة" أيًضا حسب الرواية الراجحة؛ إذ ال يعقل لعامل جليل مثل القاضي  وهذا هو رأي 
على  حممول  ثبت-  -إن  اجلواز  بعدم  قوله  أن  أو  السابقة،  األدلة  كل  مع  الوقف  جواز  بعدم  يقول  أن 
حبيس اجلاهلية من حبس اإلبل والغنم، وحتريم أكلهما إذا ولدت بطوًنا معلومة، أو تسييبها نذًرا املذكور 

)1(	 رواه البخاري يف كتاب الزكاة، احلديث رقم 14٦8، ومسلم: احلديث رقم ٩83، ولفظ »َأعُتده« بفتح اهلمزة، وضم التاء: مجع عتد، وهو 
عتاد احلرب من السالح ووسائل النقل.

)2(	 رواه مسلم، بشرح النووي )٩٥/٦(.
)3(	 يراجع: أحكام األوقاف ألبي بكر اخلصاف، ص )1(، واملغين البن قدامة )4٩٩/٥(.

)4(	 رواه أمحد يف مسنده )14/2(، وقال حمققه الشيخ أمحد شاكر: »إسناده صحيح«، ورواه ابن خزمية يف صحيحه، وقال الشيخ األلباني 
يف صحيح ابن خزمية احلديث رقم 24٩2: »إسناده صحيح لغريه«، ويراجع تلخيص احلبري )٦8/3(.

)٥(	 املغين البن قدامة نقاًل عن احلميدي )٥٩٩/٥(.
)٦(	 مغين احملتاج )٥22/3 ، ٥23(.

)٧(	 املغين البن قدامة )٥٩٩/٥(.
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يف قوله تعاىل: { ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ...})1(، حيث رد عليه اإلمامان "مالك" 
و"الشافعي" بالفرق بني حبيس اجلاهلية الذي هو لغري اهلل، باإلضافة إىل أنه ال يستفاد منه، وبني وقف 
اإلسالم الذي شرع يف سبيل اهلل لالنتفاع به وملصلحة األمة)2(. أو أن ذلك حممول على عدم وصول هذه 
يرد  ببلده، ومل  "شريح"  تكلم  »إمنا  قوله:  "مالك"  اإلمام  "املواق" عن  نقل  إليه، حيث  واآلثار  األحاديث 

املدينة فريى أحباس الصحابة، وينبغي للمرء أن ال يتكلم مبا مل حيط به خرًبا«)3(.

ومثل ذلك قيل يف حق اإلمام "أبي حنيفة" على الرواية الثانية باملنع؛ حيث كان صاحبه "أبو يوسف" 
يرى مثل رأيه، فلما بلغته أحاديث الوقف رجع عنه، وقال: »هذا ال يسع أحًدا خالفه، ولو بلغ "أبا حنيفة" 
لقال به«)4(، قال احلافظ "ابن حجر": »قال "الرتمذي": ال نعلم بني الصحابة واملتقدمني من أهل العلم 
خالًفا يف جواز وقف األرضني، وجاء عن "شريح" أنه أنكر احلبس، ومنهم من تأوله، وقال "أبو حنيفة": ال 
يلزم، وخالفه مجيع أصحابه إال "زفر بن اهلذيل"، فحكى "الطحاوي" عن "عيسى بن أبان" قال: كان "أبو 
يوسف" جييز بيع الوقف، فبلغه حديث "عمر" هذا، فقال: من مسع هذا من "ابن عون"؟ فحّدثه به "ابن 
عليَّة"، فقال: هذا ال يسع أحًدا خالفه، ولو بلغ "أبا حنيفة" لقال به، فرجع عن بيع الوقف؛ حتى صار كأنه 

ال خالف فيه بني أحد«)٥(، قال "القرطيب": »رد الوقف خمالف لإلمجاع، فال يلتفت إليه«)٦(.

ويف ضوء ما سبق فإن األدلة على كون الوقف مشروًعا والزًما -وال سيما يف األرض- حمل اتفاق، أو 
إمجاع حسب املبدأ، مع وجود تفاصيل ال تسمح طبيعة البحث هنا باخلوض فيها)٧(.

)1(	 سورة املائدة: آية )103(.
)2(	 املدونة الكربى 4.

)3(	 التاج واإلكليل بهامش مواهب اجلليل )٦/18(. 
)4(	 فتح الباري )٥/403(.

)٥(	 فتح الباري )٥/402 ، 403(.
)٦(	 املصدر السابق )٥/403(.

)٧(	 وذهب أبو حنيفة إىل أن الوقف ال يلزم إال إذا قضى به حاكم، أو أضافه إىل ما بعد املوت، وذهب حممد بن احلسن إىل أن ملك الواقف 
ال يزول حتى جيعل للوقف ولًيا ويسلمه إليه، وأما اجلماهري فعلى لزوم الوقف ما دام قد صدر من أهل التصرف، وتوافرت فيه الشروط 
املطلوبة، حيث يصبح الوقف الزًما، وينقطع حق الواقف يف التصرف يف العني املوقوفة بأي تصرف خيل باملقصود من الوقف، وذلك لقول 
النيب ] يف حديث عمر وغريه. يراجع ملزيد من التفصيل: فتح القدير )40/٥(، والبحر الرائق )20٦/٥(، والدر املختار )338/4(، 
 ،)1٩4/3( السالك  وبلغة   ،)٧٧/4( الدسوقي  حاشية  مع  الكبري  والشرح   ،)88/٧( اخلرشي  وشرح   ،)3٩ ــ   8/8( الصنائع  وبدائع 
احملتاج  ونهاية   ،)28٩/٦( احملتاج  وحتفة   ،)٦43/2( القصوى  والغاية   ،)31٩/٥( الطالبني  وروضة   ،)318( الفقهية ص  والقوانني 

)401/٥(، وشرح احمللى على املنهاج )10٩/3(، واملغين البن قدامة )٦00/٥(، وكشاف القناع )2/4٧٧(.
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)٤( أركان الوقف: 

ومن املعلوم أن الوقف إذا اعتربناه عقًدا -كما هو رأي بعض الفقهاء- فتتكون أركانه من ثالثة أركان؛ 
وهي: الصيغة، أي اإلجياب والقبول، أما إذا اعتربناه من اإلرادة املنفردة فال ُيشرتط فيه القبول، حيث 
ذهب مجهور الفقهاء إىل أن الوقف على اجلهة العامة، كالفقراء، واملساجد، يتم بإرادة منفردة، وحينئذ ال 
حيتاج الوقف يف انعقاده إىل القبول، وإمنا ينعقد ويلزم باإلجياب فقط، بل إن بعض الفقهاء ذهبوا إىل أن 
الوقف على املعنيَّ أيًضا ال حيتاج إىل القبول، وإمنا املطلوب أن ال يرده على تفصيل)1(. وقد اشرتط الفقهاء 
مجلة من الشروط يف صيغة التعاقد، أو اإلرادة املنفردة، مثل التنجيز، والتأبيد، ولكن هذا االشرتاط حمل 
خالف أيًضا)2(، ولكن املهم هو أن يكون التعبري عن الوقف بصيغة واضحة تدل على املقصود عرًفا، سواء 

كانت بلفظ: الوقف، أو احلبس، أو حنوهما.

وأما الركن الثاني فهو: العاقدان؛ أي الواقف، واملوقوف عليه، حيث يشرتط يف الواقف أهلية األداء)3(.

 أما الركن الثالث فهو: املوقوف عليه، حيث يشرتط فيه أن ال يكون الوقف على معصية)4(.

)٥( تكييف الوقف؛ هل هو مال عام أو خاص؟ 

  قبل أن أخوض يف غمار التوصيف أو التكييف الفقهي ألموال الوقف هل هي عامة أم خاصة؟ ال بد أن 
نعرِّف باألموال العامة واخلاصة، ألن احلكم على الشيء فرع عن تصوره.

املال العام هو مقابل للمال اخلاص؛ الذي تكون ملكيته خاصة بشخص، يكون له احلق يف التصرف فيه 
وفق مصاحله اخلاصة، دون أن ينازعه أحد، سواء كان مالكه واحًدا أم أكثر.

ويكون  أو جملموعة منهم،  للناس مجيًعا،  تكون ملكيته  بتعريفات منها: هو ما  العام  املال  وقد عرِّف 
ملك  يف  الداخل  املال غري  أنه  ومنها:  لنفسه،  أحد  يستغله  أو  به  أن خيتص  دون  فيه هلم  االنتفاع  حق 
األفراد، وإمنا خيضع للمصلحة العامة)٥(.  فاألموال العامة هي: األموال اليت متلكها الدولة، أو األشخاص 
االعتبارية العامة بالعقل، أو مبقتضى القانون، كما نصت على ذلك املادة ٧8 من القانون املدني املصري.

)1(	 املصادر الفقهية السابقة، ويراجع ملزيد من التفصيل أ. د علي القره داغي: مبدأ الرضا يف العقود، دراسة مقارنة، ط. دار البشائر، 
.)1038 - 103٧/2(

)2(	 املصادر السابقة.

)3(	 املصادر السابقة.

)4(	 املصادر السابقة.
)٥(	 د. حممد محود: تدابري احلماية اإلدارية للمال العام، ومكافحة الفساد، دراسة مقارنة.
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 ويف نظري أن األموال العامة تشمل باإلضافة إىل ما سبق أموال األمة العامة من املعادن والكنوز، 
وبالتالي فال جيوز التصرف فيها إالََّ وفق ضوابط املصلحة العامة)1(.

 وبناء على ذلك فإن املال يشمل أموال الوقف اخلريي بال شك؛ ألنها أموال مرصودة للمصاحل العامة 
لألمة، أو املقيدة بفئة ال على سبيل امللكية اخلاصة، وإمنا على سبيل االنتفاع حبكم الصفة الداخلة على 

شرط الواقف، أو يف عموم الوقف، ال حبكم ذاته وشخصه املعني.

 وهل تدخل أموال الوقف الذري أو األهلي يف املال العام؟

املال موقوفة  إن عني  العام؛ من حيث  املال  أحكام  تطبق عليها  رقبتها  أن  لي رجحانه  الذي يظهر   
حمبوسة، وبالتالي فال جيوز للموقوف عليه التصرف فيها بنقل امللكية بالبيع، أو حنوه، وأما املنافع اليت 
يتسلمها املوقوف عليه؛ فهي ملك خاص به، كما أن املنافع املوقوفة على الشخص وذريته فهي يف حكم 
امللكية اخلاصة، وقد رأيت بعدما كتبت هذا ما سطره إمام احلرمني رمحه اهلل ففرحت به؛ حيث يقول: 
)إن الوقف إذا كان على معينني، أو على جهة، والغرض منه أن ميلكوا ما حيصل من غلة ومثرة، فللشافعي 

يف هذا الصنف ثالثة أقوال: 

أحدها: أن امللك يف رقبة املوقوف يبقي للواقف، ويثبت ملن عليه الوقف استحقاق الرِّيع والفائدة.

والقول الثاني: أن امللك يزول إىل املوقوف عليه يف الرقبة، ولكنه حُمبَّس ال يباع وال يوهب وال يورث، 
فيثبت ِمْلك التصرف يف الفوائد، وِمْلك التحبيس يف الرقبة.

والقول الثالث: أن امللك يف الرقبة يزول إىل اهلل تعاىل، والفوائد يستحقها املوقوف عليه)2(.

 وشاهدي يف القولني الثاني والثالث، وخباصة القول الثالث؛ الذي يدل على أن عني املوقوف ورقبته 
ليست خاصة باملوقوف عليه، وإمنا تأخذ حكم املال العام.

)1(	 يراجع للمزيد من التفاصيل حول املال اخلاص والعام: كتابنا "املقدمة يف املال واالقتصاد وامللكية والعقد"، ط. دار البشائر اإلسالمية،  
بريوت، 1430هـ / 200٩م.

)2(	 يراجع: نهاية املطلب لإلمام اجلويين رمحه اهلل، حتقيق: الدكتور عبدالعظيم الديب، ط. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، 
.)341 ، 340/8(
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املبحث الثاني: التأصيل الفقهي للشخصية االعتبارية

التعريف بالشخصية االعتبارية )أو املعنوية(: 

  لقد ذكرت تعريفات كثرية)1( ال ختلو من مالحظات ولذلك أختار التعريف اآلتي؛ وهو: أن الشخصية 
االعتبارية هي جهة مقدرة، هلا أهلية مستقلة، متنحها السلطة املختصة جملموعة من أشخاص، أو أموال، 

تتوافر فيها الشروط املطلوبة.

 فقولنا )جهة(: جنس شامل لكل اجلهات ما عدا اإلنسان. 

وقولنا )مقدرة(: يوضح حقيقة الشخصية االعتبارية بأنها ليست حقيقية وطبيعية كما هو احلال يف 
اإلنسان، وإمنا قدرها القانون واعتربها؛ ملا اقتضته الضرورة أو احلاجة.

وقولنا )هلا أهلية متنحها السلطة املختصة(: استكمال حلقيقة هذه الشخصية، بأن السلطة هي اليت 
متنحها األهلية اليت هلا صالحيات الشخص الطبيعي، يف حدود األغراض اليت أنشئت ألجلها، وذلك عند 
اجتماع أشخاص أو أموال على أهداف معينة من إدارة األموال أو األشخاص أو حنوهما، وحينئذ تكون 

هلذه اجلهة ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن الشركاء.

فهذا التعريف يف نظري جامع مانع، بعيد عن الدََّور والتكرار.  

وقد نصت املادة )٥3( من القانون املدني املصري على أنه: 

1ـ يتمتع الشخص االعتباري جبميع احلقوق، إال ما كان منها مالزًما لصفة اإلنسان الطبيعية، وذلك 
يف احلدود اليت قررها القانون.

2ـ فيكون له: )أ( ذمة مالية مستقلة. )ب( أهلية يف احلدود اليت يعينها سند إنشائه، أو اليت يقررها 
مركز  فيه  يوجد  الذي  املكان  موطنه  ويعترب  مستقل،  موطن  )د(  التقاضي.  حق  )ج(  القانون. 
إدارته، والشركات اليت مركزها الرئيسي يف اخلارج، وهلا نشاط يف مصر؛ يعترب مركز إدارتها 

بالنسبة إىل القانون الداخلي املكان الذي توجد فيه اإلدارة احمللية.
3ـ ويكون له نائب يعرب عن إرادته.

)1(	 يراجع: الدكتور السنهوري، الوسيط، ط. دار إحياء الرتاث العربي، )288/٥(، ود. علي حسن يونس: الشركات التجارية، ص ٧٩، 
والدكتور فوزي حممد سامي، ط. دار الثقافة باألردن، )٥1/3(، ود. حممد السيد الدسوقي: الشخصية االعتبارية بني الفقه اإلسالمي 

والقانون، ط. قطر، ص 32٧ وما بعدها.
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تعترب شخصيات  واملؤسسات  اجلمعيات،  وكذلك  الشركاء،  مستقاًل عن  تعترب شخًصا  إذن  فالشركة 
جانب  إىل  القانون  بها  يعرتف  معنوية  شخصية  هناك  أصبح  ذلك  ضوء  وعلى  أعضائها.  عن  مستقلة 

الشخصية الطبيعية لإلنسان)1(. 

 وقد اختلف القانونيون يف طبيعة الشخصية االعتبارية؛ هل هي حقيقة واقعة؟ أم افرتاض وجماز؟ 
وال يسع اجملال للخوض فيها، ولكن الذي ال خالف فيه هو أنها حقيقة قانونية فرضتها ضرورات احلياة 
يقتضي  واملؤسسات، وهذا  الشركات  بهذه  واالجتماعية)2(؛ وذلك بسبب وجود حقوق خاصة  االقتصادية 

وجود شخصية تكون حماًل هلذه احلقوق؛ إذ ال ميكن تصور حق دون أن يرتبط بشخص ما.  
عناصر الشخصية االعتبارية:

والشخصية املعنوية حتتاج إىل ثالثة عناصر؛ وهي: 
1ـ عنصر موضوعي، وهو وجود مجاعة من األشخاص، أو جمموعة من األموال، ُترَصد لتحقيق غرض حمدد.

2ـ وجود هدف، أو أهداف معينة يسعى الشخص االعتباري لتحقيقها.
3. عنصر شكلي، وهو اعرتاف الدولة لتلك اجملموعة بالشخصية املعنوية؛ إما اعرتاًفا عاًما عندما 

تكتسب بقوة القانون، أو خاًصا بكل شركة أو مؤسسة.  
  وقد نصت املادة )٥0٦( من التقنني املدني املصري على ما يأتي: 

1ـ تعترب الشركة مبجرد تكوينها شخًصا اعتبارًيا، ولكن ال حيتج بهذه الشخصية على الغري إال بعد 
استيفاء إجراءات النشر اليت يقررها القانون.

2ـ ومع ذلك للغري إذا مل تقم الشركة بإجراءات النشر املقررة أن يتمسك بشخصيتها.
املدني  القانون  املادة )4٧4( من  العربية األخرى، مثل  القوانني  النص يف معظم    ويوجد مثل هذا 
املادة  القوانني اخلليجية)3(؛ مثل  العراقي، وكذلك احلال يف  القانون املدني  السوري، واملادة )٦2٧( من 
)٥14( من القانون املدني القطري، ونصت املادة الثامنة من القانون التجاري العراقي على أنه: )فيما 
عدا شركة احملاصة، ال تكون للشركة شخصية اعتبارية إال بعد شهرها وفًقا ألحكام هذا القانون، ويكون 
مديرو الشركة أو أعضاء جملس إدارتها حبسب األحوال مسؤولني بالتضامن عن األضرار اليت تصيب 

الغري من جراء عدم شهر الشركة(.
)1(	 د. عبداملنعم البدراوي: املدخل للعلوم القانونية، ط. دار النهضة العربية، بريوت 1٩٦٦م، ص 1٩2، والدكتور فوزي حممد سامي، املرجع 

السابق )٥1/3(.
)2(	 يراجع ملزيد من التفصيل: د. عبداملنعم الصدة، أصول القانون، ط. دار النهضة العربية، بريوت 1٩٧8م، ص 4٧4، والدكتور علي القره 

داغي: مبدأ الرضا يف العقود، ط. دار البشائر اإلسالمية، بريوت، )1/3٥8-34٩(.
)3(	 املراجع القانونية السابقة.
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ثبوت الشخصية االعتبارية في الفقه اإلسالمي: 

 لو تدبرنا يف النصوص الشرعية وأقوال الفقهاء القدامى لتوصلنا إىل أن هذه الفكرة موجودة الفقه 
اإلسالمي وإن مل ُتسّم بهذا االسم، يف عدة موضوعات نذكر منها بإجياز ما يأتي:

1- األمة، أو األمة اإلسالمية:  

 إن النصوص القرآنية تتحدث عن أمرين مهمني هما: األفراد، واألمة، فوضع على كل واحد منهما 
مسؤولية وحقوًقا، وحينما تتحدث عنها باعتبارها األمة ختاطبها كياًنا مستقاًل، حيث يصفها باخلريية إذا 

توافرت فيها الشروط املطلوبة؛ {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ })1(، فهذه اخلريية جملموع األمة، وشخصيتها االعتبارية، ثم إن الرسول الكريم ] أثبت لألمة 
يف جمموعها ذمة غري ذمة األفراد؛ يف قوله ]: )املؤمنون َتَتَكاَفُأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يٌد 
على من سواهم()2(، ويف بعض الروايات الصحيحة أيًضا بلفظ )املسلمون َتَكاَفُأ...()3(، فهذا احلديث دل 
بوضوح على إثبات الذمة لألمة من حيث كونها أمة، وأن هذه الذمة هلا يستطيع أحدهم أن مينحها يف أمان 
شخص، وبالتالي تلتزم األمة كلها بهذا األمان، فال جيوز ألي فرد أن يكسر هذا الضمان والعهد واألمان)4(.

 وقد أكد الرسول ] على أن األمة يف جمموعها كجسد واحد؛ فقال ]: )َمَثُل املؤمنني يف َتَوادِّهم 
َهِر واحُلمَّى()٥(؛ حيث  وترامُحهم وتعاُطفهم مثُل اجلسد، ِإذا اشتكى منه عضو َتَداَعى له سائُر اجلسد بالسَّ
يفهم منه بوضوح أن األمة كجسد، وأن األفراد هم املكونات له، فهذا اجلسد هو اجلسد املعنوي الذي له 

مكونات معنوية؛ من الذمة، والرأس، والعقل، واألعضاء. 
2- بيت املال: 

 إن بيت املال يف ظل الدولة اإلسالمية قد اكتسب من احلقوق واخلصائص ما ميكن اعتباره شخصية 
اعتبارية، حيث صرح الفقهاء بأن أموال الدولة تدخل يف بيت املال، وتكتب بامسه، وأن له حقوًقا، وعليه 

)1(	 سورة آل عمران ، جزء من آية 110. 
)2(	 احلديث رواه أمحد يف مسنده )1٩8/2(، وقال أمحد شاكر: )إسناده صحيح(، وقال األلباني يف اإلرواء: )للحديث شواهد كثرية(، 
ورواه النسائي، وقال األلباني يف صحيح النسائي: )احلديث صحيح(، احلديث  4٧٩0، ورواه ابن حبان، قال األلباني يف صحيح املوارد، 

احلديث 141٩: )حسن صحيح(، ورواه أبو داود احلديث 2٧٥1.
)3(	 رواه أمحد يف مسنده )18٧/11(، وقال حمققه أمحد شاكر: )إسناده صحيح(، وقال األلباني يف اإلرواء )٧٦٥/٧(: )صحيح(، ورواه 
أبو داود، وقال األلباني يف صحيح أبي داود احلديث 2٧٥1: )حديث حسن صحيح(، وقال ابن القيم يف زاد املعاد )81/٥(: حديث ثابت. 
)4(	 استدل الدكتور رزق اهلل األنطاكي والدكتور نهاد السباعي يف كتابهما "الوسيط يف احلقوق التجارية واملدنية" )240/1( بهذا احلديث 

على الشخصية االعتبارية، وقاال: إنها مستمدة منه. 
)٥(	 األحكام السلطانية، ط. التوفيقية بالقاهرة، ص242.
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واجبات، وأن الذي ميثل بيت املال هو اخلليفة )رئيس الدولة(، أو من يفوضه؛ مثل وزير بيت املال )وزير 
املالية(، وأن أموال بيت املال ال تدخل يف ذمة اخلليفة، يقول املاوردي: )وأما القسم الرابع فيما خيتص 
ببيت املال من دخل وخْرج؛ فهو أن كل مال استحقه املسلمون ومل يتعني مالكه منهم فهو من حقوق بيت 
املال، فإذا ُقبض صار بالقبض مضاًفا إىل حقوق بيت املال؛ سواء أدخل يف حرزه، أم مل يدخل؛ ألن بيت 
املال عبارة عن اجلهة، ال عن املكان، وكل ما وجب صرفه يف مصاحل املسلمني فهو حق على بيت املال...( 

ثم أفاض يف حقوق بيت املال ما َلُه وما عليه)1(.

 فهذا النص -وغريه من نصوص الفقهاء- واضح يف أن بيت املال شخصية اعتبارية مستقلة عن اخلليفة 
والوزراء واألمة، حيث ذكر أن بيت املال جهة، ال مكان وال شخص، وأن له حقوًقا، وعليه التزامات وديوًنا.

٣- الوقف: 

 إن النصوص الفقهية واضحة يف الداللة على أن للوقف شخصية اعتبارية )وإن مل يذكر هذا االسم(
، حيث صرحت جبواز الوقف على اجلهات اخلريية؛ كالفقراء، واملساجد، واملستشفيات، وقرر مجاعة من 
الفقهاء )مثل الشافعية واحلنابلة( جواز انتقال امللك إليها، حيث يدل بوضوح على جواز انتقال امللك إىل 
غري اإلنسان، كما أجازوا أن يستدين الناظر لصاحل الوقف، إذا وجدت مصلحة، وأذن به القاضي، وحينئذ 

ال تكون ذمة الناظر مشغولة بهذا الدين، بل ذمة الوقف وسنفصل القول فيه فيما بعد)2(.

والدولة)3(  املسجد،  مثل:  اعتبارية؛  شخصية  عدُّه  ميكن  ما  هلا  الفقهاء  أثبت  أخرى  جهات  وهناك 
واملضاربة، واخللطة، وحنوها، ال يسع اجملال لذكرها هنا.

خصائص وأحكام الشخصية االعتبارية: 

1- كون املسؤولية حمددة، وهذه امليزة ليست هلا عالقة مباشرة مبوضوع البحث، لذلك ال خنوض فيها.
2- إثبات الذمة املالية للشخصية االعتبارية وما يرتتب عليها من أحكام وآثار، حيث نتحدث عن الذمة 

املالية باملقدار الذي يتعلق مبوضوع البحث.
إثبات الذمة للشخصية االعتبارية )املعنوية(: 

  وقد تبني لنا من خالل العرض السابق أن فكرة الذمة فكرة فقهية حكمية اعتبارية، سبقت القوانني 

)1(	 يراجع: األحكام السلطانية لإلمام املاوردي، ص 2٦٦ وما بعدها.
الطالبني  وروضة   ،1٩4 ص  جنيم  البن  والنظائر  واألشباه   ،)43٩/4( عابدين  ابن  وحاشية   ،)2٩3/3( قاضيخان  فتاوى  يراجع:   	)2(

)31٩/٥(، واملغين )٥/٦10(.
)3(	 يراجع: املصادر الفقهية والقانونية السابقة.
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األصل  وإمنا  الشريعة،  يف  عليه  منصوًصا  أصاًل  وليست  األمر،  لتسهيل  الفقهاء  إليها  توصل  الوضعية، 
ينا حمل احلقوق وااللتزامات بالذمة، أو بشيء آخر،  الشرعي هو أن اإلنسان هو مناط األهلية، سواء مسَّ
وما دام األمر كذلك فال مانع من إثبات الذمة املالية للشركات، بل إننا رأينا يف العرض السابق أن فقهاءنا 
ذكروا من مسائل يف باب الشركات بصورة عامة، ويف باب املضاربة بصورة خاصة، ما يظهر منها بوضوح 

االعرتاف بذمة مالية مستقلة ملال املضاربة، مستقلة عن ذمة املضارب، وعن ذمة رب املال كما سبق.

  وحتى لو اعتربنا أن الذمة -من حيث هي- ثابتة بالشرع وأدلته، فإن تفاصيلها اجتهادية ليست إالََّ 
"علي اخلفيف": )ومجلة  تنظيًما فقهًيا يراد منه تنظيم املسائل، وضبط األحكام، يقول أستاذنا الشيخ 
منه ضبط  يراد  تشريعًيا  تنظيًما  إالََّ  ليس  األحكام  من  عليها  فرع  وما  الذمة  نظرية  أن  ذلك  يف  القول 
األحكام، واتساقها، ويصح أن يتغري ويتطور ملقتضيات املعامالت، وتطورها إذا ما اقتضت املصلحة ذلك، 
وليس فيما جاء به الكتاب وال فيما ُأثر من السنة ما مينع من أن تفرض الذمة لغري اإلنسان، وتفسر تفسرًيا 
يتسع ألن تثبت للشركات واملؤسسات واألموال العامة، على أن يكون ما يثبت هلذه اجلهات من الذمة دون ما 
يثبت لإلنسان على درجة من الكمال جتعله أهاًل ألن يكلف مبا هو عبادة، وألن تشغل مبا هو واجب ديين، 

وما يثبت لغريه دون ذلك فال يتسع لغري االلتزامات املالية من ناحيتها السلبية اإلجيابية()1(.

  ثم أرجع الفرق بني القانون الوضعي والفقه اإلسالمي يف إثبات الذمة إىل التعامل والعرف، واالستجابة 
للتطور االقتصادي واملعامالت الشائعة)2(.

  وهذا التوجيه الذي ذكره الشيخ "علي اخلفيف" يف غاية من الوجاهة، إذ أنه ليس بالضرورة أن تكون 
الذمة على مرتبة واحدة، حيث إن مرتبتها يف اإلنسان تكون أعلى، وتسع التكاليف الشرعية وااللتزامات 

املالية.

  بل إن الذمة حتى يف اإلنسان ليست على منزلة واحدة، فذمة البالغ الرشيد غري ذمة البالغ السفيه 
احملجور عليه، وغري ذمة الطفل الصغري، وغري ذمة الصيب املميز، وذمة الصحيح غري ذمة املريض مرض 

املوت، حيث مراتب األهلية أربع بالتدرج)3(.

الشيخ علي اخلفيف: الشركات، ط. دار النشر للجامعات املصرية، القاهرة، 1٩٦2م، ص 2٦. 	)1(
املرجع السابق نفسه. 	)2(

يراجع ملزيد من التفصيل: أ.د. علي حميى الدين القره داغي، مبدأ الرضا يف العقود )3٦2/1 - 40٧(، ط. دار البشائر اإلسالمية،  	)3(
بريوت، 140٦هـ.
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  وباإلضافة إىل ما سبق فإن فقهاءنا أثبتوا الذمة املالية لبيت املال؛ حيث قالوا: إن بيت املال وارث من 
ال وارث له، وإن عليه التزامات وله حقوًقا، وإن الوقف خيرج من ملكية الواقف -عند مجهورهم- ال إىل 
ملكية املوقوف عليه، وإمنا له ملكيته اخلاصة، ووجوده املستقل عن الناظر أيًضا، وقالوا أيًضا إن املسجد 
يوقف عليه، وأسندوا إليه املالكية، جاء يف "أسنى املطالب": )ولو كان للمسجد شقص من أرض مشرتكة 

مملوكة له.....()1(؛ حيث تثبت له الشفعة ومثله ورد يف كتب أخرى)2(.

  ولكل ما ذكرناه نرى أن االعرتاف بالذمة املالية للشخصية االعتبارية أمر مشروع، يتسق مع أصل 
فكرة )الذمة(، اليت تقوم على الفرض والتقدير؛ لتنظيم وضبط األحكام واتساقها، وال سيما أن النتائج 

واآلثار املرتتبة عليها ترجع يف حقيقتها ومآالتها إىل اإلنسان.

   التساؤل حول مرتبة هذه الذمة، أو األهلية، حتى داخل االلتزامات املالية للشخصية االعتبارية؛ هل 
هي تصل إىل مرتبة أهلية األداء الكاملة؟

  إن القوانني الوضعية اليت اعرتفت بها أعطت هلا األهلية الكاملة، وقررت أنها تتمتع جبميع احلقوق 
إالََّ ما كان منها مالزًما لصفة اإلنسان الطبيعية، وذلك ضمن األهداف واحلدود اليت رمسها هلا القانون، 

فقد نصت املادة )٥3( من القانون املدني املصري على)3(:

1- الشخص االعتباري يتمتع جبميع احلقوق إالََّ ما كان منها مالزًما لصفة اإلنسان الطبيعية، وذلك 
يف احلدود اليت قررها القانون.

2- فيكون له: 
 أ - ذمة مالية مستقلة 

ب - أهلية يف احلدود اليت يعينها سند إنشائه، أو اليت يقرها القانون.

ج - حق التقاضي 

د - موطن مستقل.

3- ويكون له نائب يعرب عن إرادته.

أسنى املطالب على روض الطالب، للقاضي زكريا األنصاري، )2/2٦٥(. 	)1(
منح اجلليل للشيخ عليش املالكي )٥84/3(، ويراجع: الدكتور عبدالعزيز اخلياط، الشركات يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، ط.  	)2(

مؤسسة الرسالة، 1403هـ، )1/3٥8-24٩(.
انظر: ص 21 من هذه الدراسة. 	)3(
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قانون  يف  نظريتها  جند  حيث  واخلليجية)1(،  العربية  القوانني  مجيع  بني  عليها  متفق  املادة  وهذه    
وقانون   ،)13( املادة  السعودي  التجارية  الشركات  نظام  ويف   ،)1( املادة  القطري  التجارية  الشركات 
الشركات التجارية الكوييت املادة )2( وقانون الشركات التجارية البحريين املادة )٧٧(، وقانون الشركات 

اإلماراتي املادة )12(، وقانون الشركات التجارية العماني املادة )3(.

  وبناء على ذلك فإن األموال اليت قدمها املساهمون وما نتج عنها هي ملك للشركة ذاتها؛ أي لشخصيتها 
االعتبارية، وليست ملًكا مباشًرا للمساهمني، ويرتتب على ذلك أن ذمة الشركة مستقلة عن ذمم الشركاء؛ 
فال مقاصة بني ديونها وديونهم؛ إالََّ يف شركة التضامن على تفصيل، يقول األستاذ "السنهوري": )فلها -أي 
الشركة- أهلية الوجوب، وأهلية األداء، فتستطيع أن تتملك ِبعوض، أو بغري عوض، وأن تتصرف يف أمواهلا 

طبًقا للنظم املقررة يف عقد تأسيسها... وال فرق يف ذلك بني املعاوضات والتربعات...()2(.

  هذا بالنسبة للقوانني وأهلها، فال خيتلفون يف االعرتاف للشركات -ما عدا شركة احملاصة- بأهلية 
أداء كاملة، ولكن ميثلها جملس اإلدارة، أو املدير، حسب نوعية الشركة، غري أن اخلالف دائر بني الفقهاء 
املعاصرين الذين تناولوا املوضوع، حيث ذهب أكثرهم إىل ما ذهب إليه القانونيون يف إثبات األهلية الكاملة 

للشخصية االعتبارية)3(.

رأي العالمة الشيخ الصديق الضرير: 

 ذهب الشيخ الصديق الضرير إىل إثبات أهلية الوجوب فقط للشخصية االعتبارية؛ فقال: )خنلص من 
هذا إىل أن الشخصية االعتبارية “شركات املساهمة” ال تثبت هلا أهلية األداء، وتثبت هلا أهلية الوجوب 

بالقدر الذي يناسبها()4(.

وحنن لسنا مع الشيخ اجلليل يف هذا الرأي، ملا يأتي: 

1- أن القانونني حينما أثبتوا الشخصية االعتبارية للشركات أعطوا هلا كل احلقوق إالََّ ما كان منها 
ذمة  للشركة  أصبحت  ولذلك  القانون؛  قررها  اليت  احلدود  الطبيعية، يف  اإلنسان  لصفة  مالزًما 
مستقلة عن ذمم الشركاء...إخل، فإذا قلنا: إن أهليتها هي أهلية الوجوب؛ فإن ذلك يعين أنها: ال 

)1(	 يراجع: د. سعيد حييى، قوانني الشركات يف دول جملس التعاون اخلليجي، ط. املكتب العربي احلديث، اإلسكندرية، ص ٦٥.
)2(	 السنهوري: الوسيط )٥/2٩4(.

)3(	 الشيخ علي اخلفيف، املرجع السابق نفسه، والدكتور اخلياط، املرجع السابق )221/1(، والدكتور صاحل املرزوقي البقمي، املرجع السابق 
ص 224.

)4(	 حبثه عن زكاة الشخصية االعتبارية، املنشور يف موقع املشكاة اإلسالمية.
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تثبت هلا إال احلقوق اإلجيابية، وال تقدر على تنفيذ االلتزامات؛ ألنها ليست هلا أهلية األداء، اليت 
هي مناط صحة التصرفات كما يقول الفقهاء أيًضا)1(.

2- إذا مل تثبت للشخصية االعتبارية أهلية األداء إذن فكيف يكون لنائبه احلق يف إنشاء العقود وااللتزامات 
والتربعات بامسها؟ فصحة تصرفات النائب فرع لصحة تصرفات املنيب، إالََّ يف حاالت الضرورة 
اخلاصة بوالية الوالَدْين على أموال القصر، وهي والية شرعية تثبت بالشرع، وحتى يف هذه احلالة 
فإنهما ال يستطيعان التصرف يف أمواهلم مبا يضرهم؛ مثل التربعات، يف حني أن نائب الشخصية 

املعنوية له احلق يف كل التصرفات الناجتة من أهلية األداء الكاملة، يف حدود ما رمسه القانون.

لذلك لو قبل برأي الشيخ الضرير لفقدت الشخصية املعنوية )االعتبارية( فائدتها وتوصيفها، الذي من 
ل القانون إىل تنظيم أمور الشركة بالشكل املطلوب. خالله توصَّ

أثر االختالف بني الشخصية الطبيعية والشخصية االعتبارية:

ذكرنا يف املبحث األول أن كاًل من الشريعة والقوانني الوضعية قد اعرتفا بالشخصية االعتبارية، وأن 
هلا ذمة مالية مستقلة، ومنفصلة عن ذمم الشركاء، إىل آخر ما ذكرناه، والذي يهمنا هنا هو بيان الفروق 
اجلوهرية بني الشخصيتني، وأوجه التشابه بينهما أيًضا بإجياز؛ لنستفيد من الفروق والتشابه يف استنباط 

األحكام أو ترجيحها.
أ - أوجه التشابه:

تتفق الشخصيتان فيما يأتي:

1 - أن لكل واحدة منهما األهلية اليت حتقق هلا أغراضها، حسب توافر الشروط املطلوبة.

التزاماتها  وعليها  وأمواهلا،  حقوقها  فلها  منفصلة،  مستقلة  مالية  ذمة  منهما  واحدة  لكل  أن   -  2
وديونها...إخل.

3 - أن لكل واحدة منهما امًسا، وجنسية، ووطًنا، وبداية، ونهاية.

4 - أن لكل واحدة منهما حق تقاضي اآلخرين حلقوقها، كما أن لآلخرين حق تقاضيهما ألداء حقوقهم.

)1(	 مبدأ الرضا يف العقود )2٧1/1(، ط. دار البشائر اإلسالمية، بريوت، 140٦هـ.
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ب - الفروق بينهما:

أواًل: أن الشخصية االعتبارية أخص من الشخصية الطبيعية لإلنسان من حيث:

من  األسرية  واحلقوق  والطالق،  الزواج  أهلية  مثل:  باإلنسان،  اخلاصة  اجلوانب  تشمل  ال  إنها   -  1
النفقة وحنوها.

2 - إن اإلدراك والتمييز )العقل( غري متوافر يف الشخصية االعتبارية، يف حني يعد العقل من خصائص 
اإلنسان، ويرتتب على ذلك أن الشخصية االعتبارية جيب أن يكون هلا ممثل يعرب عن إرادتها، 

ويدير شؤونها، ويكون الناطق بامسها؛ مثل: جملس اإلدارة، أو املدير.

ليست  الطبيعية  الشخصية  أن  حني  يف  القانون،  قرره  مبا  حمددة  االعتبارية  الشخصية  إن   -  3
ت عنه املادة )٥3( من القانون املدني املصري: “يتمتع  حمددة مبا قرره القانون. وذلك ما عربَّ
الشخص االعتباري جبميع احلقوق، إال ما كان مالزًما ولصيًقا لإلنسان، وذلك يف احلدود اليت 

القانون”.  يقررها 

ثانًيا: أن الشخص االعتباري تقديري معنوي، له وجود قانوني فقط، وليس له وجود مادي حمسوس، على 
عكس الشخص الطبيعي.

ثالًثا: أن الشخص الطبيعي إذا كان عاقاًل فهو مكلف بالتكاليف الشرعية كلها من العبادات، وأما 
الشخص االعتباري فليس مكلًفا بها.

رابًعا: أن الشخص الطبيعي تثبت له أهلية الوجوب الناقصة وهو جنني يف بطن أمه، ثم أهلية الوجوب 
الكاملة مبجرد الوالدة، ثم أهلية األداء الناقصة عند التمييز، وأهلية األداء الكاملة عند الرشد والبلوغ. 
فهذه األطوار غري موجودة يف الشخص االعتباري، حيث تثبت له األهلية مرة واحدة عن طريق اعرتاف 

القانون بها.

كافة  أن ميارس  يستطيع  بل  أهداف حمددة،  يف  نشاطه  ينحصر  ال  الطبيعي  الشخص  أن  خامًسا: 
األنشطة، فهو حر يف نشاطاته، إال ما كان حمرًما حسب أحكام الشريعة، أو خمالًفا للنظام العام حسب 
أو األغراض اليت أنشئ  بالغرض،  وأما الشخص االعتباري فليس حًرا يف ذلك، بل هو مقيد  القوانني، 

ألجلها.
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سادًسا: الشخص الطبيعي مستقل بنفسه لتحقيق مصاحل فردية خاصة به، وأما الشخص االعتباري فهو 
يسعى إىل حتقيق مصاحل مجاعية تعود إىل جمموعة من األشخاص أو األموال)1(.

سابًعا: إن نهاية الشخص الطبيعي مبوته، وأما نهاية الشخص االعتباري بانتهاء مدته اليت حددها 
القانون.

ثامًنا: أن مسؤولية الشخص االعتباري حمددة، يف حني أن مسؤولية الشخص الطبيعي غري حمددة.

تاسًعا: أن الزكاة جتب على الشخص الطبيعي إذا توافرت الشروط املطلوبة لوجوب الزكاة، وال جتب 
على الشخص االعتباري )الشركات( من حيث هو عند مجهور املعاصرين، إالََّ إذا فوضه املساهمون أو 

صدر بذلك قانون أو حنو ذلك)2(؛ وذلك ألن ملكية الشخص االعتباري ليست ملكية حقيقية كاملة.

عاشًرا: إن الشخص االعتباري الثابت للوقف أو الدولة، أو بيت املال أو املساجد، أو اجلهات اخلريية؛ ال 
جتب عليه الزكاة، يف حني أن الزكاة جتب على الشخص الطبيعي يف مجيع أمواله إذا توافرت فيها الشروط 

املطلوبة، يف حني أن الزكاة جتب يف الوقف املعني أو ما يسمى بالوقف األهلي)3(.

حادي عشر: ال تقطع اليد يف سرقة أموال الشخص االعتباري العام مثل أموال الدولة، وإن كان السارق 
يعاقب بعقوبات أخرى، يف حني أن اليد تقطع يف األموال اخلاصة لألفراد والشركات اململوكة لألفراد.

ثاني عشر: إن مدة التقادم أمام القضاء لسماع الدعوى يف شأن الشخص الطبيعي 1٥ سنة، ويف حق 
الشخص االعتباري ٩ سنوات )املادة 8٧، 1٧2، 180، 18٧، 388، 4٧4 من القانون املدني املصري(.

يف  آثارها  تظهر  االعتباري،  والشخص  الطبيعي  الشخص  بني  جوهرية  فروًقا  هناك  أن  واخلالصة 
األحكام الفقهية اآلنية، ويف غريها، مما مل يتسع اجملال لذكرها هنا. 

)1(	 د. عبد املنعم فرج الصدة: أصول القانون، ص 482، ود. عبد احلي حجازي: نظرية احلق، ص ٥08، وأستاذنا مصطفى الزرقا: الفقه 
اإلسالمي يف ثوبه اجلديد ص 284، والشيخ خالد بن عبد العزيز اجلريد: حبثه بعنوان: الشخصية االعتبارية، املنشور يف جملة "العدل"،  

العدد 2٩، حمرم 142٧ هـ، ص 80.
)2(	 يراجع للمزيد من التفصيل: احلقيبة االقتصادية، للدكتور علي حميى الدين القره داغي )2٦0/11-318(، ط. دار البشائر اإلسالمية،  

بريوت.
)3(	 املرجع السابق.
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املبحث الثالث: الشخصية االعتبارية للوقف وأثرها

ذمم  عن  مستقلة  قانونية  شخصية  املؤسسة  أو  للشركة  تكون  أن  بها  يراد  االعتبارية  الشخصية   
وتكون مسؤوليتها حمدودة  بها،  والتـزاماتها اخلاصة  ويكون هلا وحدها حقوقها  أو شركائها،  أصحابها، 

بأمواهلا فقط)1(.

 وهذه الشخصية االعتبارية مل يصل إليها القانون إالََّ يف القرون األخرية، يف حني سبقه فقهنا اإلسالمي 
الوضعي يف االعرتاف بالشخصية االعتبارية للوقف، حيث نظر الفقه اإلسالمي إىل من يدير الوقف نظرة 
خاصة، فرَّق فيها بني شخصيته الطبيعية وشخصيته االعتبارية؛ كناظر للوقف، أو مدير له، وترتب على 
الواقفني والناظرين، هلا ذمة مالية تـرتتب  إليه كمؤسسة مستقلة عن أشخاصها  ُينَظر  ذلك أن الوقف 
عليها احلقوق وااللتـزامات، فقد قرر مجاعة من الفقهاء؛ منهم: الشافعية)2(، واحلنابلة)3(، جواز انتقال 
فقهاء  ذكر  كما  واملساجد،  واملدارس،  والعلماء،  كالفقراء،  العامة؛  اجلهات  مثل  الوقف  جهة  إىل  امللك 
ثم  القاضي،  بإذن  للمصلحة  الوقف  على  يستدين  أن  الوقف  على  للقيِّم  أنه جيوز  والشافعية)4(  احلنفية 
يسرتده من غلته، فهذا دليل على أن الوقف له نوع من الذمة املالية اليت يستدان عليها، ثم يسرتد منها 
حني إدراك الغلة، قال "ابن جنيم": )أجر القيِّم، ثم عزل، ونصب قيِّم آخر، فقيل: أخذ األجر للمعزول، 
واألصح أنه للمنصوب، ألن املعزول أجره للوقف ال لنفسه()٥(، فهذا يدل على أن الوقف من حيث هو يقبل 
اإلجارة، حيث اعتربت اإلجارة له، فعلى هذا تكون ذمته منفصلة عن ذمة املتولي، ويستنتج منه أن الوقف 
تثبت له أهلية وجوب، وإن كان ال يتوىل اإلجارة بنفسه، بل يتوالها ناظر الوقف)٦(، وأيًضا إن املقرر عند 
احلنفية هو أن اإلجارة تبطل مبوت أحد املتعاقدين، ومع ذلك فهي ال تبطل مبوت متولي الوقف فيما لو قام 
هو بتأجري أموال الوقف)٧(، فهذا دليل آخر على أن الوقف يتمتع بنوع من األهلية يكاد ينفصل عن متوليه، 
وأورد "ابن عابدين" مثااًل آخر؛ وهو أن ناظًرا على املسجد املوقوف اتفق مع ُحَصري ليكسو املسجد، ويكون 
مثن احلصر من ريع الوقف، فعزل قبل ظهور الريع وعني آخر، فيلزم الثاني ختليص حق احلصري ودفعه 

يراجع ملزيد من التفصيل: د. السنهوري، الوسيط )288/٥(، و د. أبو زيد رضوان، الشركات التجارية )ص110(، و د. صاحل املرزوقي،  	)1(
الشركات املساهمة يف النظام السعودي، ط. جامعة أم القرى، )ص1٩1(.

الروضة للنووي )٥/342(. 	)2(
املغين البن قدامة )٥/٦01(. 	)3(

)4(	 فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى اهلندية )2٩8/3(، والدر املختار مع حاشية ابن عابدين )43٩/4(، واألشباه والنظائر البن جنيم 
)ص1٩4(، وحتفة احملتاج )28٩/٦(.

البحر الرائق )2٥٩/٥(. 	)٥(
أستاذنا الشيخ العدوي، املرجع السابق ص 48. 	)٦(

األشباه والنظائر البن جنيم، ص 1٩3 والبحر الرائق )٥/144، 14٥(. 	)٧(
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له من ريع الوقف)1(، وهذا دليل على أن مجيع التزامات الناظر األول تنتقل إىل الناظر الثاني وهذا ما 
عليه بقية املذاهب)2(؛ وهناك نصوص كثرية تدل على إثبات معظم آثار الشخصية االعتبارية يف القانون 

احلديث للوقف)3(. 
 كما أن نصوص الفقهاء يف خمتلف الكتب الفقهية تدل بوضوح على أن للوقف ذمة ما، تقبل، وتتحمل 
احلقوق وااللتزامات املتعلقة به)4(. وال أريد اخلوض يف تفاصيل ذلك، وإمنا الذي أريد أن أقوله هو: إن 
هذا التكييف الفقهي للوقف )من أنه شخصية اعتبارية( جعله مؤسسة مستقلة، تطورت يف القرون اأُلوىل، 
وقدمت خدمات جليلة هلذه األمة وحضارتها، واستطاعت أن حتافظ على عدد كبري من القضايا األساسية 
املؤسسات  وبعض  واملستشفيات،  واجلامعات،  املدارس،  مثل:  وتطويرها؛  األمة  متطلبات  على  للحفاظ 

واملربَّات اخلاصة باألعمال التطوعية واخلريية.

 فهذا التكييف الفقهي أضفى على العمل الوقفي واخلريي طابًعا مؤسسًيا، متيز عن الطابع الشخصي 
بعدة مميزات، من أهمها: أن املؤسسات أكثر دواًما من الشخص الطبيعي، وأن عملها أكثر قابلية للتأطري؛ 
مبعنى أن عملها يوضع يف إطار منظم، يتضمن حصًرا للموارد املتاحة، وكيفية تعبئتها، واألهداف املبتغاة، 
والوسائل املستخدمة للوصول إىل األهداف، كما أنها أكثر قابلية وتعرًضا للمحاسبة والتقويم والتقييم من 
خارجها، باإلضافة إىل أنه ميكن تصميمها حبيث حتتوي على نظام فعال للرقابة الداخلية، كل ذلك يعود 

بالتطوير على املؤسسة الوقفية)٥(. 

إشراف  حتت  وباألخص  اإلسالمية،  الدولة  إشراف  حتت  الوقفية  املؤسسات  معظم  كانت  ولذلك 
القضاء، يف فرتات ازدهار هلذا اجلانب، إالََّ مع ضعف األمة اإلسالمية يف خمتلف جماالتها. 

 ويدل على هذه األهمية للوقف تركيز أعداء اإلسالم )وباألخص املستعمرون( على حتطيم املؤسسات 
الوقفية، وتغييـبها، وتشويه صورتها، وصورة القائمني عليها، ثم اختيار سيئ السمعة واإلدارة إلدارتها، وال 
أظن أن هذا حيتاج إىل دليل، وقصدي من ذلك أن الوقف لو ُترك دون قصد ختريبه؛ لتطوَّر تطوًرا كبرًيا، 

وقام خبدمات جليلة، أكثر مما قدمه على مرَّ التاريخ اإلسالمي.

العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية ص 202. 	)1(
انظر: شرح حتفة األحكام البن ميارة )13٥/2 وما بعدها(، والروضة )328/٥- 3٥2(، واملغين البن قدامة )٥٩٧/٥ وما بعدها(. 	)2(

يراجع: مبدأ الرضا يف العقود، دراسة مقارنة، ط. دار البشائر اإلسالمية بريوت 1٩8٥م )3٥3/1(. 	)3(
يراجع: فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى اهلندية )2٩8/3(، والبحر الرائق )2٥٩/٥(، وحتفة احملتاج )28٩/٦(، واملغين البن قدامة  	)4(

)٥٩٧/٥(، ويراجع: كتب املذاهب األربعة يف كتاب الوقف، عند احلديث عن الوقف على اجلهات اخلريية العامة.
د. معبد اجلارحي: ورقته املنشورة ضمن أحباث ندوة الوقف اخلريي هليئة أبو ظيب اخلريية )ص120(. 	)٥(
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لذلك جيب علينا حينما نـتحدث عن الوقف أن نوجه كل طاقتنا وإمكانياتنا لتطوير هذه املؤسسة يف 
كل اجملاالت، وقد استفاد الغرب من فكرة الوقف كمؤسسة يف شتى جماالت احلياة، وباألخص يف جماالت 
التعليم واألحباث، فمعظم املراكز العلمية والكليات واجلامعات هلا أوقافها اخلاصة؛ لالستمرارية مع كل 

هذا الدعم اهلائل من حكوماتها.
وقد اعرتفت القوانني العربية بالشخصية االعتبارية للوقف، فقد نصت املادة ٥2 من القانون املدني 

املصري على أن األوقاف أحد األشخاص االعتبارية الستة اليت منحها القانون الشخصية االعتبارية)1(.
 فالوقف له ذمته املالية املستقلة عن الواقف، واملوقوف عليه، والناظر، حيث تكون حقوقه والتزاماته 
منفصلتني عن ذمم هؤالء، كما أن له حق التقاضي من خالل ممثله الناظر، أو وزير األوقاف، أو من ميثله، 

كما أنه ميكن أن تسجل عليه الدعوى كما سبق.
الذمة الواحدة للوقف، أم ذمم مستقلة؟

ال شك أن الوقف إما أن يكون لصاحل شخص وذريته، أو حنو ذلك، مما يسمى يف الفقه اإلسالمي 
بالوقف األهلي، أو الذُّرى، فهذا له طابعه اخلاص، وتكون إدارته يف إطار الشخص املوقوف عليه، أو ذريته 

فيما بعد، حسب تفصيل ال يهم موضوع البحث.

وإما أن يكون الوقف على جهة خريية، مثل: الوقف على املساجد، أو املدارس، أو الفقراء، أو املساكني، 
أو األرامل، أو اليتامى، أو ملدرسة خاصة، أو ملؤسسة علمية خاصة بدراسة علم معني، أو ابتكار معني.

وهذا النوع الثاني هو الذي نـتحدث عنه، حيث يرد سؤال: هل هذه اجلهات لو اجتمعت كلها أو بعضها 
حتت إشراف مؤسسة يكون لكل واحدة منها ذمة مستقلة، وتعمل على أساس شخصيتها املستقلة، فال جيوز 
التداخل بني حقوقها والتـزاماتها وبني حقوق والتـزامات جهة أخرى، أم أنه ينظر إىل كلِّ هذه اجلهات 

كذمة واحدة، وحينئٍذ حيمل بعضها عن بعض؟

للجواب عن ذلك نقول: إن األصل واملبدأ العام والقاعدة األساسية هو احلفاظ على خصوصية كل وقف 
وكل جهة، وإن كانت حتت إشراف إدارة واحدة، وذلك لضرورة مراعاة أن يكون ريع الوقف لنفس اجلهة 
اليت وقف عليها الواقف، قال "البهوتي": )ويتعني مصرف الوقف إىل اجلهة املعينة()2(، وكذلك األمر يف 
حالة االلتـزامات، والتعمري والبناء، وذلك من خالل ترتيب هذه اجلهات كصناديق خاصة، هلا ذمتها املالية 

املستقلة بقدر اإلمكان.

)1(	 يراجع: الوسيط للسنهوري.
شرح منتهى اإلرادات )2/40٦(. 	)2(
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هذا هو األصل، ما دام ذلك ممكًنا ومل يكن هناك ما يعارضه، ويدل عليه األدلة املعتربة على ضرورة 
املنشود  الغرض  ال حتقق  أو  والسنة،  للكتاب  تكون خمالفة  اليت  الشروط  إالََّ  والشروط،  بالعقود  الوفاء 
إالَّ على وجه  يأذن يف صرفه  الوقف... ألنه ماله، ومل  اتباع شروط  "القرايف": )وجيب  الوقف، قال  من 
خمصوص، واألصل يف األموال العصمة...()1(. وقال شيخ اإلسالم "ابن تيمية": )واملقصود إجراء الوقف 
على الشروط اليت يقصدها الواقف، وهلذا قال الفقهاء: إن نصوصه كنصوص الشارع، يعين يف الفهم 

والداللة، فيفهم مقصود ذلك من وجوه متعددة، كما يفهم مقصود الشارع()2(.
املرصودة جلهة  التصرف يف مجيع األموال  الذي يظهر راجًحا هو جواز  العام فإن  ومع هذا األصل 
واحدة، كاملساجد مثاًل، حيث ال بدَّ أن ينظر إىل مجيع موقوفات املساجد الواقعة حتت إدارة الوقف كذمة 
واحدة حسب املصلحة الراجحة، ولكن مع تقديم مصاحل املوقوف عليه من وقفه اخلاص به على غريه، 
وإذا فضل، أو اقتضت املصلحة غري ذلك؛ صرف منه إىل بقية املوقوف عليه من نفس اجلهة، وهكذا األمر 

يف الوقف على جهة الفقراء، أو املدارس، أو حنوهما.
ولكن يرد سؤال آخر وهو: هل ميكن أن ينظر إىل جهات اخلري كلها كأنها جهة واحدة، ُيصرف من 

ريعها على اجلميع حسب أولوية املصاحل؟
قد أفتى فقهاء املالكية؛ بذلك حيث جاء يف "نوازل العلمي": ) األحباس كلها -إذا كانت هلل- بعضها 
و"ابن  "للربزلي"  الشأن  بهذا  فتاوى  ُنقلت  كما  العبدوسي(،  أبي حممد  فتوى  وذلك مقتضى  بعض،  من 
ماجشون" وغريهما)3(، وجاء فيهما أيًضا: )قال "أصبغ"، و"ابن ماجشون": إن ما يقصد به وجه اهلل جيوز 
"أبي القاسم" مثل ذلك يف مقربة قد عفت، فيبين قوم  "أصبغ" عن  ُينـتفع ببعضه من بعض، وروى  أن 
عليها مسجًدا: مل أَر به بأًسا، قال: وكذلك ما كان هلل؛ فال بأس أن يستعان ببعضه على بعض، وقد رأى 
بعض املتأخرين أن هذا القول أرجح يف النظر؛ ألن استنفاد الزائد يف سبيل اخلري أنفع للمحبس، وأمنى 

ألجره...()4(.
وجاء يف نوازل "ابن طركاط األندلسي": )أن اإلمام "ابن لب" سئل عن أحباس مسجد فضلت منه 
فضلة، فأراد أهل القرية أن يدفعوها لإلمام؛ لكون أجرته نقصت بسبب موت الناس؛ فأجاب: )صرف 
الفاضل من احلبس فيما ذكره السائل جائز، ال سيما إن كان احلبس جمهول املصرف، أو على مصاحل 

املسجد، فإن إمامته من أعظم مصاحل املسجد وآكدها( )٥(.

الذخرية، ط. دار الغرب اإلسالمي )32٦/٦(. 	)1(
)2(	 جمموع الفتاوى )٩8/31(.

)3(	 نوازل العلمي )313/2 ، 314(.
)4(	 املصدر السابق )344/2 ، 34٥(.

)٥(	 نوازل العلمي )312/2(.
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ويف األندلس أيًضا سئل بقرطبة اإلمام "ابن احلاج": )هل يشارك اإلمام بأحباس املسجد إذا مل يعط 
غري ذلك؟ فأجاب بعد كالم طويل قائاًل: اجلواب، واهلل املوفق: إن كان األمر كما ُذكر، فقد اخُتلف يف 
صرف منافع األحباس بعضها يف بعض، قال "ابن القاسم": ال يصرف إىل غري يف ذلك شيء. وغري "ابن 
القاسم" جييز صرف بعضها يف بعض... فعلى القول جبواز صرف األحباس بعضها يف بعض؛ جيوز ما 

سألت عنه كما أفتى به أهل العلم رضوان اهلل عليهم( )1(.
ومن هذا الباب أيًضا نازلة وردت على "أبي القائم بن سراج األندلسي" حول أحباس مكرتاة لفائدة 
مساجد، استوىل عليها الكفار بعد مدة من الكراء؛ فأجاب بأن: )األحباس اليت ُحبست على املساجد اليت 

استولت الكفار على مواضعها، فإنها تصرف على مساجد املسلمني()2(.

وأضاف "أبو حممد العبدوسي" إىل اجلواز هنا قيًدا؛ هو: مراعاة األولوية يف احلاجة إىل هذا الفاضل، 
فقال: )وإذا قلنا بالصرف إىل غريه، فهو إىل األحوج()3(. وقال "أبو حممد العبدوسي" يف اجلواب عن 
مجع أحباس "فاس": )جيوز مجعها، وجعلها نقطة واحدة وشيًئا واحًدا ال تعدد فيه، وأن جتمع مستفادات 

ذلك كله، ويقام منه ضروري كل مسجد من تلك املستفادات اجملتمعة...()4(.

وأفتى بعض علماء احلنابلة جبواز عمارة وقف من ريع وقف آخر على جهته، قال "ابن مفلح": )وُيصرف 
مثنه -أي املوقوف يف حالة بيعه- يف مثله( كذا يف "احملرر"، و"الوجيز"، و"الفروع"، وزاد: )أو بعض مثله، 
واقتصر  املثل،  يتعني  أنه ال  "اخلرقى"  قال: )وظاهر  ثم  الواقف(،  أقرب إىل غرض  "أمحد"؛ ألنه  قاله 
عليه يف "املغين"، و"الشرح"، إذ القصد النفع، لكن يتعني صرف املنفعة يف املصلحة اليت كانت اأَلْوىل أن 
تصرف إليها؛ ألن تغيري املصرف مع إمكان احملافظة عليه ال جيوز، وكذلك الفرس إذا مل يصلح للغزو. 
بيع، واشرُتي بثمنه ما يصلح للجهاد، وعنه رواية أخرى: يصرفه على الدواب احلبس، وما فضل من حصره 
وزيته جاز صرفه إىل مسجد آخر، والصدقة به على فقراء املسلمني... واختاره الشيخ "تقي الدين"، وقال 

أيًضا: ويف سائر املصاحل، وبناء مساكن ملستحق ريعه القائم مبصلحته..()٥(.

)1(	 املصدر السابق.
)2(	 فتاوى ابن سراج ص 1٦4.

)3(	 نوازل العلمي )314/2(، ويراجع: أ.د. عبدالرحيم العلمي، االجتهادات الفقهية يف نوازل الوقف عند املالكية، منشور يف جملة "أوقاف" 
الكويت، العدد12، ص 43، 44.

)4(	 املصدر السابق )344/2 - 34٥(.
)٥(	 املبدع يف شرح املقنع، ط. قطر )3٥٥/٥ - 3٥٧( بتصرف غري خمل.
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فهذه الفتاوى لعلماء املذهبني جتيز النظر إىل مجيع اجلهات نظرة واحدة، قائمة على ذمة واحدة، 
حسب املصاحل املعتربة، والذي يظهر رجحانه هو أن يكون ذلك يف دائرة االستثناء، ويبقى األصل العام يف 
رعاية كل وقف بذاته، إالَّ ملصلحة راجحة، وهذا ما رجحه شيخ اإلسالم "ابن تيمية" من أن يربط التصرف 
يف أموال الوقف باملصاحل الراجحة أكثر من غريها؛ حيث قال -بعد جواز تغيري الوقف وبيعه-: )َفـتُـتبع 
مصلحة الوقف، ويدار مع املصلحة حيث كانت، وقد ثبت عن اخللفاء الراشدين -"كعمر" و"عثمان"- أنهما 
ا صورة الوقف للمصلحة، بل فعل "عمر" ما هو أبلغ من ذلك؛ حيث حول مسجد الكوفة القديم فصار  غريَّ

سوق التمَّارين، وبنى هلم مسجًدا آخر، يف مكان آخر واهلل أعلم()1(. 
ضبط ذلك بقاعدة: فقه املال، ومقصد الواقف وليس لفظه فقط: 

وقد قام العالمة "الشريف العلمي" يف نوازله بربط التصرف يف األوقاف بفقه املال، وقصد به: )أن 
ُيصرف يف األهم يف األهم، وما منفعته أعظم()2(.

وكذلك أوىل الفقهاء العناية بقصد الواقف ال بلفظه الذي قد يفهم منه اجلمود عند شرطه، فقال 
"أبو زيد الفاسي": 

ال اللـفـظ فـي عـمـل أهـل فـاس وروعي املقصود يف األحباس	
خـزانـة فـأخـرجت عن موقف)3( ومنه كـتب حـبست تـقرأ فــي	

وقال اإلمام "الربزلي": )يراعى قصد احملبِّس، ال لفظه()4(.

وبناء على ذلك فقد صرحوا بضرورة مراعاة فقه األولوية يف احلاجة عند تزاحم وجوه الرب؛ من حيث 
األكثر نفًعا، واألكثر حاجة، واألدَوم زمًنا)٥(.
أثر الذمة املالية في معامالت الوقف:

 يرتتب على كون )الوقف( متمتًعا بالذمة حسب عرف الفقهاء، أو بالشخصية االعتبارية حسب العرف 
وبالتالي فديونه ال حُتمَّل على  الوقف،  أن تكون مجيع احلقوق وااللتزامات حمصورة يف دائرة  املعاصر؛ 

)1(	 جمموع الفتاوى )3٦1/31(.
)2(	 نوازل العلمي )2/30٩(.

)3(	 النوازل الصغرى )4/1٦٩(. 
)4(	 املصدر السابق )1٦٩/4(، ويراجع: الوقف يف الفكر اإلسالمي )140/2(، ود.عبد الرحيم العلمي: مرجع سابق، ص ٥4.

)٥(	 املصادر السابقة.
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الواقف واملوقوف عليه أو الناظر، كما أن ديونهم ال حتمل  عليه، وكذلك له أهلية التقاضي؛ فيكون مدعًيا، 
أو مدعًيا عليه، كما أن موطنه خاص به )وهو مقر عمله(، وبالتالي خيضع للجهة القضائية حسب مقره، 

وحنو ذلك مما يرتتب على الشخصية االعتبارية كما سبق.

وخنص هنا بعض األحكام ملزيد من التفصيل: 
1 - البيع والشراء: 

  ال مانع شرًعا أن تقوم مؤسسة الوقف من حيث املبدأ بالبيع والشراء، واإلجارة والقرض واإلقراض، 
وحنوها من العقود، واالتفاقيات، وينوب عنها الناظر، ولكن كل ذلك منوط بتحقيق املصلحة، بل مبا هو 
األصلح، كما ُأشري إليه آنًفا من قول اإلمام "العلمي": )يصرف يف األهم يف األهم، وما منفعته أعظم()1(، 
وقد أسند الفقهاء هذه العقود إىل الوقف مرة باعتباره شخصية اعتبارية، وإىل ناظره باعتباره ممثاًل 
اف": )إن الوقف يستدين()2(، وقال "املاوردي": )جاز لولي األمر.. أن يقرتض على بيت  له، فقال "خصَّ

املال()3(.

بعض ممتلكاتها  ببيع  ناظرها-  الوقف -من خالل  تقوم مؤسسة  أن  العنوان هو:  بالبيع يف  فاملراد   
اليت جيوز بيعها، حيث تشمل من حيث املبدأ ثالثة أنواع؛ وهي: أصل املوقوف، وغلَّته، واالستثمار بالبيع 

والشراء.
وبيع املوقوف ال يجوز إالَّ في حاالت، من أهمها: 

احلالة األولى: بيع جزء من الوقف إلصالح جزئه اآلخر:

 قال "ابن عرفة": )احلاصل أن نفقة احلبس من فائدة، فإن عجز بيع وعوض من مثنه ما هو من نوعه، 
فإن عجز صرف مثنه يف مصرفه()4(، ولكن املالكية وآخرين أرجعوا النظر يف هذه املسائل إىل القاضي؛ 
فقال "الوزاني": )وعليه، فإن اقتضى نظره بيع جزء منها لإلصالح فال إشكال، وإن اقتضى نظره تعويضها 
بأخرى فهو أوىل()٥(، ونقل "العلمي" عن "ابن رشد" قوله: )والنظر يف األحباس إىل القضاة()٦(، وهذا 

هو الراجح.
ى العلمي ذلك بفقه املال، نوازل العلمي )2/30٩(. )1(	 وقد مسَّ

اف ص 2٦8. )2(	 أحكام األوقاف للخصَّ
)3(	 األحكام السلطانية لإلمام املاوردي ص 31. 

)4(	 النوازل الصغرى للوزاني )1٧1/4(.
)٥(	 نوازل العلمي )2/34٩(.

)٦(	 النوازل الصغرة للوزاني )1٧1/4(.
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احلالة الثانية: بيع الوقف املنقول في حالة ضعفه، أو عدم االنتفاع به االنتفاع املطلوب:

حيث أجاز مجاعة من الفقهاء -منهم املالكية- ذلك إذا توافرت املصلحة، جاء يف "املدونة": )قلت: 
أرأيت ما ضعف من الدواب احملبَّسة يف سبل اهلل، أو بلي من الثياب، كيف ُيصنع بها؟ قال "مالك": أما 
ما ضعف من الدواب حتى ال يكون فيها قوة للغزو؛ فإنه يباع ويشرتى بثمنها غريها من اخليل، فُيجعل يف 
سبيل اهلل()1(، وجاء يف شرح "اخلرشي": )وإن الشيء املوقوف على معني أو على غري معني من غري عقار 
إذا صار ال ينتفع به يف الوجه الذي وقف فيه كالثوب خيَلق، والفرس يكلب -أي يضعف ضعًفا شديًدا- وما 

أشبه ذلك؛ فإنه يباع، ويشرتى مثله مما ينتفع به يف الوجه الذي وقف فيه()2(.
احلالة الثالثة: بيع ما ال ينتفع به من األوقاف:

حيث يقول "أبو زيد الفاسي" يف "نظم عمل الفاسي": 

به ففيه البيع ليس مينع وما من احلبس ال ُينتفع	 	 	

 وذكره "التسولي" أيًضا يف "شرح التحفة"، وقد قواه "الوزاني"، خالًفا ملن أنكره، كمل ُنقل اجلواز عن 
عدد من العلماء؛ مثل: "ابن عات"، و"ابن لب"، و"احلفار")3(، بل قال "الونشريسي" يف "املعيار": )جرى 
العمل عندنا ببيع ما ال نفع فيه منها -أي من األحباس(، وقريب من ذلك جاء يف "جمالس املكناسي"، ويف 

"شرح التحفة" "للتسولي")4(.

احلالة الرابعة: بيعه لتوسعة املسجد:

حيث ذكر اإلمام "العلمي" أنه مل خيتلف قول "مالك" وال مجيع أصحابه من املتقدمني وال املتأخرين 
يف أن بيع احلبس القائم لتوسعة املسجد اجلامع جائز، ذكره "ابن رشد" يف مسجد اجلامع بسبتة)٥(، وُنقل 
عن "عبداهلل بن أمحد بن حنبل" أنه قال:)سألت أبي عن مسجد خرب: أترى أن تباع أرضه وتوقف على 
مسجد استحدثوه؟ فقال: إن مل يكن له جريان، ومل يكن له أحد يعمره؛ فأرجو أن ال يكون فيه بأس( )٦(.

)1(	 املدونة الكربى )342/4(.
)2(	 شرح اخلرشي على خمتصر خليل )٧/٩4، ٩٥(.

)3(	 النوازل الصغرى )1٧1/4(.
)4(	 املصدر السابق نفسه.

)٥(	 نوازل  العلمي الصغرى )311/2(، ويراجع: الدكتور عبدالرحيم العلمي، املرجع السابق ص4٧.
)٦(	 املصدر السابق )313/2(.
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ة: احلالة اخلامسة: بيعه حلاجة الفقراء امللحَّ

فقد ذكر بعض فقهاء املالكية هذه املسألة، حيث قال "الشريف العلمي" يف نوازله: )وانظر إذا كانت 
"للونشريسي":  "املعيار"  نقل عن  ثم  املساكني؟(،  يباع ما حبس على  سنة جدب وغالء يف األسعار؛ هل 
أنه سئل سيدي "علي بن حمسود" عن أرض املساكني احملبَّسة عليهم؛ هل جيوز بيعها يف مثل هذه السنة 
لعيشهم ملا نزل من اخلصاصة واحلاجة باملساكني؟ فأجاب: )بيع أرض املساكني احملبَّسة يف هذه السنة 
لعيشهم وحياة أنفسهم أفضل عند اهلل من بقاء األرض بعد هالكهم، وقد أمرت ببيع كثري منها يف هذه 

السنة()1(.

وكذلك أجاب "الوزاني" لكنه اشرتط بدفع هذا األمر إىل القاضي؛ وذلك حلق من غاب من األحفاد)2(. 
الوقف هلك  ُيبع  أنه إذا مل  البيع حلالة الضرورة؛ أي  الراجح، مع إضافة قيد؛ وهو: أن يكون  وهذا هو 

الفقراء، ومل يوجد هلم مصدر آخر للحفاظ على حياتهم.
احلالة السادسة: استبدال الوقف: 

واملقصود باالستبدال هنا: تغيري العني املوقوفة بالبيع أو حنوه إىل شيء آخر، واالستبدال على ثالثة وجوه:

األول:    أن يشرتطه الواقف لنفسه فقط أو لغريه فقط، أو هلما مًعا، فحينئٍذ يكون االستبدال جائًزا 
ملن ُشرط له، على الصحيح.

الثاني:   أن ال يشرتطه وإمنا يسكت عنه.
والثالث: أن يشرتط عدم االستبدال)3(.

ففي هذين الوجهني األخريين يأتي التفصيل واخلالف، ولكنه من املتفق عليه أن األصل العام والقاعدة 
الكلية يف الشريعة هو عدم االستبدال إالَّ ملسوغ مشروع، ولذلك اختلف الفقهاء يف جواز استبدال عني الوقف 

-من غري املسجد- أو بيعها يف حاالت نذكر هنا أهمها:           

1. حالة الهدم واخلراب بحيث تتعذر عمارة الوقف: قال "املرغيناني": )وما انهدم من بناء الوقف 
وإن استغنى عنه أمسكه حتى حيتاج إىل عمارته  إليه،  إن احتاج  الوقف  وآلته صرفه احلاكم يف عمارة 
يصرفه فيهما، ألنه ال بدَّ من العمارة ليبقى على التأبيد؛ فيحصل مقصود الواقف... وإن تعذر إعادة عينه 
إىل موضعه؛ بيع وصرف مثنه إىل املرَّمة، صرًفا للبدل إىل مصرف املبدل(، بل ادعى "ابن اهلمام" أن 

)1(	 نوازل العلمي )34٦(.
)2(	 النوازل الصغرى )1٧1/4(.

)3(	 حاشية ابن عابدين )3/38٧(.
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خروج الوقف عن االنتفاع به ينبغي أن ال خيتلف فيه)1(؛ أي يف املذهب احلنفي، أما إذا انهدمت الدار 
-مثاًل- ومل يكن إعادتها؛ فتباع ويشرتى بثمنها مثلها، أو قسط منه، ما عدا املسجد)2(، وذهب "أمحد" 

إىل أن الدار املوقوفة إذا خربت يباع نقضها ويصرف مثنها إىل وقف آخر)3(.

2. حالة عدم االنتفاع واالستغناء: قال "ابن اهلمام": )ومن زيادات "أبي بكر بن حامد": أمجع 
العلماء على جواز بيع بناء الوقف وحصريه إذا استغنوا عنه(، وقال أيًضا: )وينبغي للحاكم إذا رفعه 
إليه وال منفعة يف الوقف أن يأذن يف بيعها؛ إذا رآه أنظر ألهل الوقف()4(، وهذا رأي مجهور الفقهاء؛ 
حيث قالوا: ويباع كلُّ ما ال ينتفع به فيما حبس، فيه من غري املسجد، على تفصيل فيه، ومن غري 

العقار عند "مالك"؛ حيث ال يباع وإن خرب)٥(.       

٣. حالة الهجر: وذلك بأن يرتك أهل القرية، أو املنطقة وقفهم فيهجر، فعند احلنفية -يف غري 
املسجد- يعود إىل الواقف، وعند اجلمهور يظلُّ وقًفا، وعند "أمحد" يباع نقضه، ويصرف إىل مسجد 

آخر، إن كان مسجًدا، أو إىل جهة مماثلة)٦(. 

٤. حالة رجاء منفعة أكبر: ذهب مجاعة من الفقهاء إىل أنه جيوز بيع الوقف إذا رأى املوقوف 
عليه، أو الناظر للوقف أن غريه أكثر نفًعا وريًعا، فقد جاء يف "فتح القدير" )وروي عن "حممد": إذا 
ضعفت األرض عن االستغالل، وجيد القيم بثمنها أخرى أكثر ريًعا؛ كان له أن يبيعها ويشرتي بثمنها 
ما هو أكثر ريًعا()٧(، ولكن بعض علماء احلنفية رجحوا عدم اجلواز؛ ألن الواجب إبقاء الوقف على 
ما كان عليه دون زيادة أخرى؛ ألنه ال موجب لتجويزه إذا مل يكن هناك شرط أو ضرورة، وال ضرورة 

يف هذا؛ إذ ال جتب الزيادة فيه، بل تبقيه كما كان)8(. 

)1(	 اهلداية مع فتح القدير )٦/244 - 228(.
)2(	 الغاية القصوى )2/٦4٩(.

)3(	 املغين البن قدامة )٥/٦31(.
)4(	 فتح القدير )٦/221(.

)٥(	 يراجع حاشية الدسوقي )٩0/4 ، ٩1(، وروضة الطالبني )3٥٧/٥(، ويراجع: د. وهبة الزحيلي، الفقه اإلسالمي )8/21٩(.
)٦(	 فتح القدير )23٧/٦(، واملغين البن قدامة )٥/٦31(.

)٧(	 املصدر السابق )٦/221(.

)8(	 املصدر السابق )٦/228(.
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والشافعية)2(، واحلنابلة)3(؛ وذلك ألن األصل هو  املالكية)1(،  الفقهاء من  وهذا هو رأي مجهور 
حتريم بيع املوقوف، وإمنا أبيح لضرورة أو حاجة تنـزل منـزلة الضرورة، صيانة ملقصود الوقف عن 
بأحدهما  التضحية  أوىل من  وبذلك جيمع بني اخلريين، وهو  وإن قلَّ،  االنتفاع  الضياع، مع حتقق 
حلساب اآلخر، لكن قال احلنابلة: إذا بلغ الوقف يف قلة النفع إىل حدٍّ ال يعدُّ نفًعا، فيكون وجود ذلك 
كالعدم؛ فيجوز بيعه وشراء مثيل له يكون أكثر نفًعا)4(، وهذا الرأي له وجاهته ووفاقه مع مقاصد 

الوقف يف الشرع.

٥. حالة اإلتالف: لو ُأتلف املوقوف عليه وعوض، فيشرتي ببدله مثله، ويقوم مقامه)٥(، وذهب املالكية 
إىل أنَّ َمْن هدم وقًفا تعدًيا فعليه إعادته إىل ما كان عليه، وال تؤخذ قيمته، حتى ولو كان املهدوم 
بالًيا؛ ألن اهلادم ظامل بتعديه، والظامل أحق باحلمل عليه، أما إذا كان خطأ فعليه قيمته، هذا ما رآه 
"اخلليل" وغريه، يف حني ذهب "الدردير" وآخرون إىل أن عليه القيمة مطلًقا؛ كسائر املتلفات، وحينئٍذ 
جُتعل تلك القيمة يف عقار مثله، جُيعل وقًفا عوًضا عن املهدوم، وتكون القيمة معتربة باعتبار البناء 

قائًما ال مهدوًما)٦(.  

6. حالة حاجة الوقف إلى التعمير أو اإلنفاق وليس له مورد: إذا احتاج الوقف إىل التعمري 
وليس له مورد لذلك؛ فإن مجهور الفقهاء ذهبوا إىل جواز بيع جزء من الوقف ليعمَّر به بقية الوقف؛ 
ألنه بدون ذلك يتعطل الوقف كله، وما ال يتمُّ الواجب إالَّ به فهو واجب، وأما الوقف العام)٧(: إن كان 
حيواًنا -مثل الفرس للجهاد- حيتاج إىل نفقة، فإن هذه النفقة إن مل يرتبها الواقف فعلى بيت املال، 
فإن عدم، أو مل ميكن الوصول إليه؛ بيع وُعوِّض ببدله سالًحا وحنوه، مما ال حيتاج إىل نفقة؛ ألنه 

أقرب لغرض الواقف، كما يباع عندما يصاب الفرس بداء الكلب)8(.

7. اخلوف من الغلبة عليه: ذهب مجاعة من الفقهاء منهم طائفة من مشايخ احلنفية إىل أنه 
)إذا خاف املتولي على الوقف من وارث، أو سلطان يغلب عليه؛ قال يف "النوازل" يبيعها، ويتصدق 

)1(	 الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي )٩4/4(.
)2(	 الغاية القصوى )٦4٩/2(، واملغين البن قدامة )٦3٦/٥(.

)3(	 املغين البن قدامة )٥/٦34(.

)4(	 املغين البن قدامة )٥/٦34(.
)٥(	 فتح القدير )228/٦(، ويراجع: الشرح الكبري، وحاشية الدسوقي )٩2/4(.

)٦(	 خمتصر اخلليل مع الشرح الكبري  وحاشية الدسوقي )٩2/4(.
)٧(	 أي إذا كان الوقف جلهة عامة، أما الوقف على معنيَّ فتكون نفقته على املوقوف عليه، انظر: حاشية الدسوقي)٩0/4(.

واملغين   ،)3٥٧  ،3٥٦/٥( الطالبني  وروضة   ،)٩0/4( الدسوقي  وحاشية   ،)3٧٦/3( عابدين  ابن  وحاشية   ،)288/٦( القدير  فتح   	)8(
.)٦32/٥(
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بثمنها، قال: وكذا كلُّ قيِّم خاف شيًئا من ذلك(، لكنه قال "ابن اهلمام": )فالفتوى على خالفه؛ ألن 
الوقف بعدما صحَّ بشرائطه ال حيتمل البيع، وهذا هو الصحيح()1(. والراجح أن على الناظر البحث 

عن أي وسيلة حتمي الوقف، حتى ولو كانت عن طريق البيع الصوري.

أشجار  بيع  )أما  اهلندية:  الفتاوى  يف  جاء  الثمرة:  زيادة  على  حفاًظا  الوقف  أشجار  بيع   .8
الوقف فُينظر: إن كانت ال تنتقص مثرة الكرم بظلها ال جيوز بيعها، وإن كانت تنتقص مثرة الكرم 
بظلها ُينظر: إن كانت مثرة الشجر تـزيد على مثرة الكرم ليس له أن يبيعها ويقطعها، وإن كانت 
تنتقص عن مثرة الكرم فله أن يبيعها، وإن كانت أشجاًرا غري مثمرة وتنتقص مثرة الكرم بظلها فله 
أن يبيعها ويقطعها، وإن كانت أشجار الدلب واحلالن وحنوه مما إذا ُقطع ينبت ثانًيا وثالًثا؛ جاز 

قطعها وبيعها()2(، وهذا يدل على أن العربة مبا هو األصلح للوقف.

9. حالة االشتراط: وذلك بأن يشرتط الواقف عند الوقف أن يكون له أو للقيِّم حق االستبدال 
بوقف آخر إذا شاء ذلك، وكذلك لو اشرتط أن يبيعها ويشرتي بثمنها أرًضا أخرى، وهذا مذهب 
اف" من احلنفية، حيث يصح الوقف والشرط مًعا، وذهب "حممد" إىل  "أبي يوسف" و"هالل" و"اخلصَّ
أن الوقف صحيح والشرط باطل، قال "ابن اهلمام": )وليس له بعد استبداله مرة أن يستبدل ثانًيا؛ 
النتهاء الشرط مبرة، إالَّ أن يذكر عبارة تفيد له ذلك دائًما، وكذا ليس للقيِّم االستبدال إالَّ أن ينص 
له بذلك... ويف فتاوى "قاضيخان": )قول "هالل" و"أبي يوسف" هو الصحيح؛ ألن هذا شرط ال يبطل 
الوقف؛ ألن الوقف االنتقال من أرض إىل أرض... وإذا كان حاصله إثبات وقف آخر مل يكن شرًطا 
فاسًدا هو اشرتاط عدم حكمه؛ وهو التأبيد، بل هو تأبيد معنى()3(، بل إن "قاضيخان" ذكر اإلمجاع 
على ذلك؛ فقال: )وأمجعوا على أن الواقف إذا شرط االستبدال لنفسه يصح الشرط والوقف، وميلك 

االستبدال، أما بال شرط أشار يف "السري" إىل أنه ال ميلكه إالَّ بإذن القاضي()4(. 

كتاب اهلل؛  ليس يف  الظاهرية؛ ألنه شرط  الفقهاء، منهم  "حممد" قال مجاعة من  ومبثل قول 
فيكون باطاًل يف نظرهم)٥(، ومبثل قول "أبي يوسف" قال املالكية، حيث أجازوا اشرتاط بيع الوقف إن 

احتاج إليه الواقف، ويعمل بشرطه)٦(. 

)1(	 فتح القدير )221/٦(، والفتاوى اهلندية )2/41٧(.
)2(	 الفتاوى اهلندية )2/41٧(.

)3(	 فتح القدير )228/٦(، ويراجع: الفتاوى اهلندية )2/3٩٩(.
)4(	 فتح القدير )٦/228(.

)٥(	 احمللى )188/10(.
)٦(	 حاشية الدسوقي على الشرح الكبري )4/8٩(.
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عدم بيع العقار املوقوف عند مالك: 

"مالك" وإن خرب ونقص، ولو بيع بعقار آخر صاحل، إالَّ لتوسيع  العقار احملبوس عند   ال جيوز بيع 
"املدونة": )وال يباع العقار احلبس ولو خرب، وبقاء  مسجد جامع، أو الطريق، أو املقربة، حيث قال يف 
أحباس السلف دائرة دليل على منع ذلك(، قال الدسوقي: )وردَّ املصنف باملبالغة بقوله: “وإن خرب” على 
رواية "أبي الفرج" عن "مالك": إن رأى اإلمام َبْيَع ذلك ملصلحة جاز، وجيعل مثنه يف مثله، وهو مذهب "أبي 

حنيفة" أيًضا()1(، بل هو مذهب احلنابلة كما سبق.

 وقد علق "الدردير" على ذلك: )وهذا يف الوقف الصحيح، وأما الباطل؛ كاملساجد والتكايا اليت بناها 
امللوك واألمراء بقرافة مصر، ونبشوا مقابر املسلمني، وضيقوا عليهم؛ فهذه جيب هدمها قطًعا ونقضها... 
وتباع ملصاحل املسلمني، أو يبنى بها مساجد يف حمل جائز، أو قنطرة لنفع العامة، وال تكون لوارثهم إن 
علم، إذ هم ال ميلكون منها شيًئا، وأين هلم ملكها وهم السمَّاعون للكذب األكَّالون للسحت؟ يكون الواحد 
منهم عبًدا مملوًكا ال يقدر على شيء وهو َكلٌّ على مواله، فإذا استوىل بظلمه على املسلمني سلبهم أمواهلم 
وصرفها فيما يغضب اهلل ورسوله... وأما أوقافهم بوسط البلد فهي نافذة، ألنها من مصاحل املسلمني()2(.  

ثمـن الوقف: 

يف حالة جواز بيع الوقف أو جزء منه “حسب احلاالت السابقة”؛ فما الذي جيب أن يتجه إليه مثن 
الوقف؟ لإلجابة عن ذلك نقول: إن فيه تفصياًل يتلخص فيما يأتي:

على  فيوزع  ذلك  عن  زاد  وإذا  أواًل،  الباقي  تعمري  على  يصرف  فإنه  الوقف  من  جزء  بيع  إذا   .1
مستحقيه، وإذا كان مسجًدا فيصرف عليه وعلى مصاحله.

2. إذا بيع الوقف كله لألسباب السابقة فإن مثنه ال بدَّ أن يوَّجه إىل مثل له حسب اإلمكان، فإن كان 
مسجًدا يبنى به مسجد آخر يف مكان مناسب، وإن كان داًرا أو عمارة أو حنو ذلك يبنى به ما هو 
مثله يف الغرض، حتى يؤدي دوره للمستحقني، وإن كان فرًسا للجهاد يشرتى بثمنها فرس أخرى 
آخر  الوقف بشراء وقف  وفَّى مثن  إذا  أي شيء من وسائل اجلهاد.. وهكذا)3(. هذا  أو  للجهاد، 

)1(	 حاشية الدسوقي على الشرح الكبري )٩1/4(.
)2(	 الشرح الكبري على خمتصر خليل مع الدسوقي )٩1/4(.

)3(	 يراجع: املغين البن قدامة )٦33/٥(، والروضة )3٥٦/٥-3٥٧(، والشرح الكبري مع الدسوقي )٩0/4(.
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مثله، فإذا مل يِف بذلك يوجه الثمن للمساهمة يف شراء وقف آخر مثله، نصَّ عليه "أمحد"، ألن؛ 
املقصود استبقاء منفعة الوقف املمكن استبقاؤها وصيانتها من الضياع، وال سبيل إىل ذلك إالَّ بهذا 

الطريق)1(. 

3. إذا كان املوقوف شجرة جفَّت، أو قلعتها الريح؛ يباع ما بقي، ويصرف الثمن إىل املوقوف عليه يف 
وجٍه عند الشافعية، أو يشرتى به شجرة، أو شقص من جنسها، أو فسيل يغرس ليكون وقًفا، يف 

الوجه الثاني عندهم)2(.

4. إذا كان الوقف حصر املسجد، أو أخشابه، أو أستار الكعبة، ومل يبق فيها منفعة وال مجال؛ تباع 
ويصرف مثنها يف مصاحل املسجد عند مجاعة من الفقهاء، قال "النووي": )والقياس أن يشرتى 
بثمن احلصر حصري... قال اإلمام: وإذا جوَّزنا البيع فاألصح صرف الثمن إىل جهة الوقف()3(، 
ثم قال "الرافعي": )مجيع ما ذكرناه يف حصر املسجد ونظائرها هو فيما إذا كانت موقوفة على 
املسجد، أما ما اشرتاه الناظر للمسجد، أو وهبه له واهب وقبله الناظر؛ فيجوز بيعه عند احلاجة 
بال خالف... قال "النووي": هذا إذا اشرتاه الناظر ومل يقفه، أما إذا وقفه فإنه يصري وقًفا وجتري 

عليه أحكام الوقف()4(. 

ومع هذا الرتتيب؛ فإن الشيء الذي يدور معه الوقف هي املصلحة الراجحة، وما حيقق مقاصد الشرع 
ثمَّ الواقف.

شروط االسـتبدال:

يشرتط يف االستبدال ما يلي:

أن ال يكون يف االستبدال غنب فاحش جلهة الوقف؛ وذلك ألن الغنب الفاحش يؤثر يف عقد الوقف . 1
فيجعله باطاًل عند البعض، وغري الزم عند مجاعة من الفقهاء، قال "ابن عابدين": )إن بيع الوصي 

)1(	 يراجع لتفصيل هذه األحكام: فتح القدير مع شرح العناية )23٦/٦(، والشرح الكبري مع حاشية الدسوقي )٩1/4(، والروضة )3٥٦/٥-
3٥٧(، واملغين )٥/٦33(.

)2(	 الروضة )3٥٦/٥(.
)3(	 املصدر نفسه )3٥٧/٥(.
)4(	 املصدر نفسه )٥/3٥8(.
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مال اليتيم بغنب فاحش باطل، وقيل: فاسد، ورجح... وعلى هذا قيم الوقف()1(، وجاء يف "الفتاوى 
اهلندية": )وإن باعه -أي الوقف- مبا ال يتغابن الناس فيه؛ فالبيع باطل. كذا يف احمليط()2(. 

أن ال يكون يف االستبدال تغرير وغش، وإالَّ فيكون بيع املوقوف وشراؤه باطلني، أو فاسدين، أو غري . 2
الزمني، على اختالف بني الفقهاء)3(.  

أن ال يكون يف االستبدال تهمة؛ أي بأن ال يكون هناك قرائن تدل على وجود حماباة، أو حتقيق . 3
مصاحل للقيِّم، أو ألقاربه.

أن ال يتمَّ االستبدال بدْين مؤجل، الحتمال ضياعه بسبب املماطلة،أو عدم القدرة على األداء)4(،أما . 4
إذا ُوجدت مصلحة يف االستبدال بالدْين على مليء غري مماطل فال مانع منه.

أن يكون االستبدال إمَّا بنقد ُيشرتي به وقف آخر، أو بعقار ليحل حمله، حفاًظا على الوقف)٥(، . ٥
حتى ال يسهل أكلها. 

أن يتم البيع عن طريق "قاضي اجلنَّة" حسب تعبري احلنفية)٦(؛ أي القاضي العادل؛ لئال يؤدي إىل . ٦
التساهل يف أوقاف املسلمني، إالَّ يف بعض حاالت جيوز للقيِّم العادل أن يقوم هو ببيع املوقوف؛ مثل 
أن يرغب إنسان يف العني املوقوفة -غري املسجد- ببدل أكثر غلة وأحسن مكاًنا؛ فيجوز على قول 

"أبي يوسف"، وعليه الفتوى)٧(.

)1(	 يراجع: حاشية ابن عابدين )٥٩/٥(، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبري )140/3(، وشرح ابن ميادة الفاسي على حتفة األحكام 
)38/2-40(، ويراجع ملزيد من التفصيل يف أحكام الغنب: مبدأ الرضا والعقود، دراسة مقارنة، ط. دار البشائر اإلسالمية، بريوت 

.)٧42/2(
)2(	 الفتاوى اهلندية )400/2(.

)3(	 يراجع مبدأ الرضا يف العقود، دراسة مقارنة )٦00/1 - ٧04(.
)4(	 الفتاوى اهلندية )400/2(، ويراجع: خالصة أحكام الوقف يف الفقه اإلسالمي، للشيخ علي حسب اهلل، ط. دار البيان العربي، 1٩٥٦م، 
بالقاهرة )32، 33(، ود. خليفة بابكر احلسن: استثمار موارد األوقاف، حبث ضمن حبوث الدورة الثانية عشر جملمع الفقه اإلسالمي 

الدولي، )ص18(.
)٥(	 الفتاوى اهلندية )400/2(.

)٦(	 اإلسعاف )22(، والفتاوى اهلندية )401/2(.
)٧(	 املصادر السابقة، ويراجع: الفقه اإلسالمي وأدلته )222/8(.
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اخلالصــة في جواز االستبدال:

ظهر مما سبق أن الفقهاء خمتلفون يف جواز االستبدال واإلبدال)1(، وأن أوسع املذاهب يف هذه املسألة 
عدة  يف  االستبدال  واحلنفية  احلنابلة  أجاز  فقد  فالشافعية،  املالكية؛  أضيقها  وأن  فاحلنفية،  احلنابلة؛ 
حاالت، يف حني أن املالكية مل جييزوا بيع العقار املوقوف مطلًقا، إالَّ لتوسعة اجلامع، أو الطريق، أو املقربة، 
وهم والشافعية مل جييزوا بيع املسجد مطلًقا، لكن احلنفية خيتلفون من حيث املنهجية عن احلنابلة؛ فهم 
وإن وسعوا يف دائرة جواز االستبدال، لكن مذهبهم يف غري املسجد أن احلق يف البيع للواقف نفسه حيث 
له الرجوع، أو للقاضي، كما أن الوقف عندهم غري الزم إالَّ يف املسجد، بعد إفرازه)2( والصالة فيه، "فأبو 
حنيفة" يرى أن ملك الواقف ال يزول عن الوقف إالَّ أن حيكم به احلاكم أو يعلقه مبوته، و"حممد" يرى أنه 
ال يزول حتى جيعل للوقف ولًيا ويسلمه إليه، و"أبو يوسف" مع اجلمهور يف اللزوم بالقول فقط، لكن احلنابلة 
يقولون بلزوم الوقف، ومع ذلك وسعوا دائرة االستبدال، وهو األرجح كما سبق. ويف حالة البيع خيتلف األمر 
عند احلنابلة الذين يقولون بصرف الثمن يف اإلتيان مبثل الوقف، أو جلهة االستحقاق، يف حني أن احلنفية 
-ما عدا "أبا يوسف"- يعطون احلق للواقف يف البيع إذا شرطه لنفسه، بل إن "حممًدا" يرى رجوع املسجد 
ع  بعد خرابه إىل الواقف وخيرج عن الوقف كما سبق، والذي يظهر لنا رجحانه هو رأي احلنابلة، مع التوسُّ

يف دائرة الصرف حسب املصلحة الراجحة.  
2- االستدانة واإلقراض: 

فيسمى  له؛  أجل  ال  الذي  وأما  أجل،  له  ما  على  يطلق  وهو  الدال؛  بفتح  "الدَّْين"  لغة: مجع  الديون 
"التميم"،  أيًضا، واسم فاعله: دائن، واسم مفعوله: مدين، ومديون عند  "بالقرض"، وقد يطلق عليهما 

وأصل اشتقاقه ينبئ عن الذل واخلضوع، فهو من "دان" مبعنى: خضع واستكان)3(.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   } وقد ورد يف القرآن الكريم أكثر من مرة؛ منها قوله تعاىل: 
پ پ ڀ ڀ... })4(، وقد فسره املفسرون بعدة تفسريات)٥(، وقال "الشافعي": )حيتمل كل دين، 

الواقفني على تنميتها بالشروط العشرة؛ وهي: اإلعطاء واحلرمان، واإلدخال واإلخراج،  الفقهاء املتأخرون على ضبط شروط  )1(	 جرى 
والزيادة والنقصان، والتبديل والتغيري، واإلبدال واالستبدال، واملقصود باإلبدال هو: املقابضة بني العني املوقوفة وعني أخرى، واالستبدال 
)ص13(،  اإلسالم  يف  الوقف  فقه  الضرير:  الصديق  الشيخ  يراجع:  النقود،  بتلك  أخرى  عني  وشراء  بنقود،  املوقوفة  العني  بيع  هو: 
ود.خليفة بابكر احلسن، حبث ضمن حبوث الدورة الثانية عشر جملمع الفقه اإلسالمي الدولي )ص1٦(، ويراجع: د. وهبة الزحيلي، 

الفقه اإلسالمي وأدلته )8/21٩(.
متييزه عمَّا حوله. 	)2(

)3(	 يراجع: القاموس احمليط، ولسان العرب، واملصباح املنري، مادة »دان«.
)4(	 سورة البقرة، آية 282.

)٥(	 انظر: تفسري الطربي، حتقيق األستاذ شاكر، ط.دار املعارف )٦/43(.
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وحيتمل السلف()1( وقال "اجلصاص": )ينتظم سائر عقود املداينات اليت تصح فيها اآلجال()2(، فعلى 
ضــوء هذا "فالدَّْين" يف اآلية هــو: )كل دين ثابت مؤَّجل، ســواء كان بـدله عيًنا أو ديًنا()3(.

 وورد لفظ "الدَّْين" يف السنة املشرفة مبعنى الدَّْين الشامل حلقوق اهلل تعاىل وحقوق العباد املتعلقة 
بالذمة؛ حيث قال النيب ]: )...فَدْين اهلل أحق أن يقضى(، يف جواب سؤال شخص عن قضاء صوم رمضان 

عن أمه املتوفاة)4(. وال خيتلف املعنى االصطالحي للدَّْين عما ُذكر كثرًيا)٥(.
نصوص الفقهاء في االستدانة:

 ذكر الفقهاء االستدانة للوقف، أو عليه للمصلحة، وبإذن القاضي، فقد ذكر فقهاء احلنفية والشافعية: 
أنه جيوز للقيم أن يستدين على الوقف للمصلحة بإذن القاضي، ثم يسرتده من غلته)٦(. 

 وأجاز احلنابلة االستدانة على الوقف عند احلاجة، حيث جاء يف "كشاف القناع": )قال يف الفروع يف 
باب الوقف: وللناظر االستدانة عليه بال إذن حاكم املصلحة... فال يلزم املقرتض الوفاء من ماله، بل من 

ريع الوقف()٧(.

 فقد ذكر ابن "اهلمام" أن االستدانة تكون عندما ال يكون يف يد املتوىل شيء)8(، وقد ذكر يف "الفتاوى 
إذا  وقفه:  تعاىل- يف  اهلل  "هالل" -رمحه  فيها:)قال  احلنفي حيث جاء  املذهب  داخل  اهلندية" خالًفا 
جعفر"  "أبي  الفقيه  وعن  عليها،  يستدين  أن  له  فليس  يرمُّها،  ما  القيم  يد  يف  وليس  الصدقة  اسرتمت 
-رمحه اهلل- أن القياس هكذا، لكن يرتك القياس فيما فيه ضرورة؛ حنو: أن يكون يف أرض الوقف زرع 
يأكله اجلراد، وحيتاج القيم إىل النفقة، أو طالبه السلطان باخلراج؛ جازت له االستدانة، واألحوط يف هذه 
الضرورات أن يستدين بأمر احلاكم إالَّ أن يكون بعيًدا منه وال ميكنه احلضور، فحينئٍذ ال بأس بأن يستدين 

)1(	 أحكام القرآن للشافعي )1/13٧(.
اص، ط. الدار العلمية، ببريوت )1/٥8٥(. )2(	 أحكام القرآن للجصَّ

)3(	 املصدر السابق )1/٥8٦(.
)4(	 رواه البخاري يف صحيحه - مع الفتح - كتاب الصوم )1٩2/4(، ومسلم )804/2(.

)٥(	 يراجع ملزيد من التفصيل: أحكام التصرف يف الديون، للدكتور علي القره داغي، حبث منشور يف جملة جممع الفقه اإلسالمي الدولي يف 
دورته احلادية عشرة، مج1 ص٩4 وما بعدها.

)٦(	 فتح القدير )240/٦(، وفتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى اهلندية )2٩8/3(، والفتاوى البزازية بهامش الفتاوى اهلندية )٦/2٥4(، 
وحاشية ابن عابدين )43٩/4(، واألشباه والنظائر البن جنيم ص 1٩4، 202، وحتفة احملتاج )28٩/٦(.

)٧(	 كشاف القناع )313/3، 314(.
)8(	 فتح القدير )٦/240(.
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الغلة على  القيم  "الظهريية"، هذا إذا مل تكن يف تلك السنة غلة، فأما إذا كانت ففرق  بنفسه، كذا يف 
املساكني ومل ميسك للخراج شيًئا؛ فإنه يضمن حصة اخلراج، كذا يف "الذخرية"()1(.

 وجاء يف "الفتاوى اهلندية" أيًضا وفتاوى "قاضيخان": )قيُِّم وقٍف ُطلب منه اخلراج واجلبايات، وليس 
يف يديه شيء من مال الوقف، فأراد أن يستدين، قال الفقيه "أبو القاسم": إن أمر الواقف باالستدانة؛ 
له ذلك، وإن مل يأمره؛ تكلموا فيه، واألصح أنه إن مل يكن له بد منه يرفع األمر إىل القاضي حتى يأمر 
باالستدانة، كذا قال الفقيه رمحه اهلل، ثم يرجع يف الغلة، كذا يف "املضمرات"()2(، وقال الفقيه "أبو ليث": 
)إذا استقبله أمره، ومل جيد بًدا من االستدانة؛ فينبغي أن يستدين بأمر احلاكم، ثم يرجع يف الغلة؛ ألن 

للقاضي والية االستدانة على الوقف()3(.

"الفتاوى   وفرق بعض احلنفية بني االستدانة ألجل التعمري، واالستدانة لغري التعمري، حيث جاء يف 
اهلندية": )والعمارة ال بد منها، فيستدين بأمر القاضي، وأما غري العمارة؛ فإن كان تصرًفا على املستحقني 
ال جتوز االستدانة، ولو بإذن القاضي، كذا يف "البحر الرائق"(، وكذلك أحلق االستدانة ألجل شراء مثن 
البذر باالستدانة ألجل التعمري؛ فقال: )ولو استدان على الوقف ليجعل ذلك يف مثن البذر بأمر القاضي 
جيوز باإلمجاع، وإن فعل ال بأمره؛ ففيه روايتان، كذا يف "الغياثية"، وهكذا يف "الذخرية"، وأما املتولي إذا 
أراد أن يستدين على الوقف ليجعل ذلك يف مثن الرهن؛ فإن كان بأمر القاضي ميلك ذلك، وإال فال، كذا 

يف "السراجية"()4(.

 وذكر احلنفية أن جمال االستدانة يأتي يف حالة عدم وجود غلة للوقف، فيضطر القيم إىل القرض 
واالستدانة، أما إذا كان له غلة فاملطلوب أن ال يستدين، بل يصرف ما حيتاج إليه الوقف من الغلة، ولكن 
ل بعد، فأنفق القيم من مال نفسه إلصالح الوقف؛ كان له بذلك يف غلة الوقف،  لو كان للوقف غلة مل حتصَّ

كذا يف فتاوى قاضيخان()٥(.

 وخالصة مذهب احلنفية يف االستدانة لصاحل الوقف: أنهم مجيًعا مل جييزوا االستدانة إالَّ يف حالة 
الضرورة، أو احلاجة، وبضوابط، حيث ذهب بعض فقهائهم إىل عدم جواز االستدانة مطلًقا، إالَّ يف حالة 

الضرورات اليت تبيح احملظورات، مثل: أن يكون الوقف مهدًدا بالفناء أو النقص املخل.

)1(	 الفتاوى اهلندية، ط.دار إحياء الرتاث العربي )424/2(.
)2(	 الفتاوى اهلندية، ط. دار إحياء الرتاث العربي )424/2(، وفتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى اهلندية)3/2٩٧(.

)3(	 فتاوي قاضيخان )3/2٩٧(.
)4(	 الفتاوى اهلندية )424/2(.

املصدر السابق نفسه. 	)٥(
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 وذهب فريق آخر إىل إجازة االستدانة حلاجة، وهؤالء اختلفوا، فاشرتط بعضهم موافقة احلاكم؛ )ألن 
القاضي ال ميلك االستدانة، فإذا أمر القيِّم بذلك صح أمره، أما القيم ال ميلك االستدانة()1(. 

 وذهب فريق ثالث -منهم الفقيه "أبو القاسم"- إىل جواز االستدانة إذا كانت بأمر الواقف، حبيث 
إن كان قد أمر الناظر باالستدانة كان له أن يستدين، وإن مل يأمره بها فاستدان كان ذلك يف ماله، وال 

يرجع يف غلة الوقف)2(.

"فتاوى  الوقف بدين، جاء يف  بالدَّْين أن فقهاء األحناف متفقون على عدم جواز رهن  يلحق   ومما 
قاضيخان": )ولو أن القيم أراد أن يرهن الوقف بدين ال يصح؛ ألن ذلك تعطيل الوقف، وكما ال يصح ذلك 
من املتولي ال يصح من أهل املسجد أيًضا(، ثم رتبوا على حالة الرهن أن املرتَهن لو سكن املرتهن فيها 

قالوا: )جيب عليه أجر املثل؛ سواء كانت الدار معدة لالستغالل، أو مل تكن؛ احتياًطا ألمر الوقف()3(.

له  أذن  أو  الواقف،  له  شرط  إن  احلاجة،  عند  الوقف  على  االستدانة  جييزون  الشافعية  ومجهور   
القاضي، ولذلك لو اقرتض من غري إذن القاضي، وال شرط من الواقف؛ مل جيز، وال يرجع مبا صرفه 
لتعديه به، وعلى ضوء ذلك أجازوا للناظر أن يستدين من مال نفسه، أو من غريه، ويف حالة االستدانة من 
ماله فإن مقتضاها أن الناظر يتوىل الطرفني حينئٍذ)4(. ثـم إن الناظر يصـدَّق يف قوله: )إن الواقف قد 
أذن له أو شـرط له؛ ما دام ناظـًرا لـم يعـزل()٥(. وذهب بعض فقهائهم -مثل "البلقيين"- إىل أن الناظر 

ليس له هذا احلق، ولكن القول األول هو الراجح واملعتمد يف املذهب)٦(.

 وقد شدد العالمة "السبكي" على موافقة القاضي يف مثل هذه املسائل؛ )ألن القاضي هو نائب الشرع، 
فلذلك ينظر نظًرا عاًما على كل ناظر خاص... كما حيكم حبكم الشرع عليهم، فإذا كان القاضي هو 
الناظر اخلاص بشرط الواقف؛ فقد اجتمع فيه النظر اخلاص والنظر العام، فال حيتاج إىل نظر عام 
عليه، ولو فرضنا أن شرط النظر لشخص غري قاض؛ فال شك أن للقاضي النظر العام عليه، باعتباره نائًبا 
للشرع... فإن أطلق الواقف ومل يشرتط النظر ألحد، وقد قال الفقهاء: إن الصحيح أن النظر للقاضي()٧(، 

واستغنى الشافعية -شرط الواقف- عن إذن القاضي)8(.
)1(	 فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى اهلندية )2٩8/3(.

)2(	 املصدر السابق )3/2٩٧(.

)3(	 املصدر السابق )2٩8/3(.
)4(	 انظر: حتفة احملتاج )28٩/٦(.

)٥(	 املصدر نفسه.
)٦(	 حتفة احملتاج )28٩/٦(.

)٧(	 فتاوى السبكي )2/2٥، 2٦(.
)8(	 حاشية القليوبي وعمرية )10٩/3(، واملصادر السابقة.
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 وقد سئل اإلمام "السبكي" عن وقٍف وقفه واقفه على األسرى، ووقف آخر وقفه على األسرى، فاحتاج 
أحد الوقفني إىل العمارة؛ فهل جيوز أن يصرف يف عمارته من الوقف اآلخر؟ فأجاب بأنه: )ال جيوز ذلك، 
ولكن إذا كان احلاكم ناظًرا، وظهر له أن املصلحة أن يقرتض من أحد الوقفني لآلخر، ومل تكن حاجة إىل 
استفكاك األسرى يف ذلك الوقت؛ فيجوز أن يقرتض منه ما يعمر به، ويرد عليه، إذا أكملت العمارة. واهلل 

أعلم()1(، واملالكية يشرتطون يف ذلك إذن القاضي)2(.

 وخالفهم احلنابلة يف أنهم مل يشرتطوا إذن احلاكم وال الواقف يف االستدانة، بل أجازوها للمصلحة، 
فقد جاء يف "منتهى اإلرادات" وشرحه: )وللناظر االستدانة عليه -أي على الوقف- بال إذن حاكم ملصلحة؛ 

ه يف قرضه مااًل كولي()3(. كشرائه للوقف نسيئة، أو بنقد يعينه، قال يف "الفروع": ويتوجَّ
الترجيح مع الضوابط:

يف  الواقف  فيه  أذن  أو  احلاكم،  فيه  أذن  إذا  الوقف  على  االستدانة  جواز  هو:  رجحانه  نرى  الذي   
صك الوقف، ويقاس على ذلك إذا أدخلت االستدانة ضمن أهداف الوقف وأعماله أو وسائله يف النظام 
األساسي، والعقد التأسيسي لنظام الوقف؛ وذلك ألن االستدانة للوقف قد حتقق مصاحل معتربة للوقف، 
بل قد تقع مفاسد كبرية إذا مل يقم الناظر أو القيم على الوقف باالستدانة يف حاالت كثرية يكون الوقف 
مهدًدا بالضياع، أو النقص، أو اإلضرار، وقد ثبت أن النيب ] استسلف واقرتض لبيت املال كثرًيا)4(، وأن 
اخللفاء الراشدين قد استدانوا لبيت املال وعليه ملصلحته)٥(، وميكن أن يقاس على االستدانة لبيت املال 

االستدانة للوقف؛ جبامع كونهما من اجلهات العامة.
ولذلك فضوابط االستدانة هي:     

فيه  الذي  الوقف  صك  أو  لالستدانة،  فيه  أذن  الذي  الواقف  شرط  وجود  أو  القاضي،  موافقة   .1
املوافقة، أو أن ينص النظام األساسي مع العقد التأسيسي على حق االستدانة، وال جيوز خمالفة 
هذا الشرط إالَّ يف حالة الضرورة، أو يتحقق ضرر عظيم للوقف يف حالة االنتظار ملوافقة القاضي.

2. أن تكون هناك حاجة هلذه االستدانة، وأن يرتتب على هذه االستدانة مصلحة للوقف، أو درء مضرة 
ومفسدة عنه، وبعبارة أخرى أن تكون االستدانة حمققة ملصلحة، حبيث يكون الوقف باالستدانة 

)1(	 فتاوى السبكي )2/10٥(.
)2(	 الذخرية )32٩/٦(.

)3(	 شرح منتهى اإلرادات )2/41٥(.
)4(	 يراجع: صحيح البخاري )83،٦2،38،13٩،84/2(، ومسلم )1224/3(، والرتمذي )24٧/1(، وابن ماجه احلديث )2423(، والبيهقي )٥/3٥2(.

)٥(	 املوسوعة الفقهية الكويتية )3/2٦٧(.
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قادًرا على االستمرارية، أو التطور والتنمية، أما لو كانت االستدانة ال تؤثر يف ذلك، حبيث يبقى 
الوقف يف أضراره حتى مع االستدانة؛ فإنها غري جائزة آنذاك. 

 والدليل على ذلك: القاعدة الفقهية املعروفة، القاضية بأن التصرف يف األموال العامة وحنوها منوط 
باملصلحة)1(، ويدل عليها عموم قوله تعاىل يف وجوب حفظ مجيع األمانات وردها إىل أهلها: {ۆ  ۆ ۈ 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى...})2(؛ ولذلك قال "القرايف" استنباًطا من 
هذه اآلية: )يقدم يف كل موطن وكل آية من هو أقوم مبصاحلها()3(؛ وذلك ألن رد األمانة إىل أهلها يتطلب 
أن يكون املتولي قادًرا على حفظها ورعايتها، ودرء املضرة واملفسـدة عنها. وقد ذكر "ابن اهلمام" أنه: 

)جيوز أن يستدين لزراعة الوقف وبزره بأمر القاضي()4(.

3. أن يقوم متولي الوقف أو إدارة الوقف برتتيب آلية لرد الديون؛ سواء كان هذا الرد من الغلة، أو 
الريع، أو عن طريق التأجري، أو أي طريق آخر مشروع.

4. أن تكون االستدانة بطريقة مشروعة، خالية عن الربا واحملرمات األخرى.
٥. أن تكون االستدانة على ريع الوقف، وال تكون على أصل الوقف، إالَّ يف حالة الضرورة واخلوف من 

ضياع الوقف نفسه، وأن الرَّْيع ال يكفي لذلك)٥(.
٦. أن حيِسم )خيصم( الدين من الغلة أواًل؛ أي قبل التوزيع.

 وأما قيام الوقف باالستدانة للغير: فهذا غري جائز، إالَّ إذا كان ضمن أغراض الوقف االستدانة؛ 
ألنه ميكن أن يكون الوقف ألجل ردِّ قروض احملتاجني وديونهم، أو يكون ضمن أهدافه هذا القرض، ففي 
هذه احلالة يكون إقراض الوقف جائًزا ملن تتوافر فيه الشروط املنصوص عليها يف صك الوقف، أو النظام 

األساسي والعقد التأسيسي للمؤسسة الوقفية؛ ألنه تنفيذ لشروط الواقف وحتقيق لرغبته.

 وهذا جائز اتباًعا لشروط الواقف، أما عدا ذلك فغري جائز من حيث املبدأ؛ ألن اإلقراض ليس فيه 
مصلحة معتربة، وقد سبق أن ذكرنا بأن تصرفات املتولي أو إدارة الوقف منوطة باملصلحة ومقيدة بها، 

)1(	 وهي مأخوذة من قاعدة: )التصرف على الرعية منوط باملصلحة(، واملراد بالراعي هو كل من ولي أمًرا من أمور العامة، وقد ذكر 
الفقهاء من تطبيقات هذه القاعدة تصرفات متولي الوقف، يراجع: شرح القواعد الفقهية، للشيخ أمحد الزرقا، ط. دار الغرب اإلسالمي، 

ص 24٩.
)2(	 سورة النساء، آية ٥8، ويراجع: تفسري القرطيب )2٥٥/٥، 2٥٦(.

)3(	 الفروق )3/20٦(.
)4(	 نقاًل عن "الناطفي"، انظر: فتح القدير )٦/240(.

)٥(	 املصادر السابقة، وفتح القدير )٦/241(.
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ولكن إذا وجد خوف مؤكد من أن بقاء سيولة الوقف مهدد بالنهب والسرقة بسبب ظروف أمنية صعبة؛ فإن 
إيداعها عند شخص قرًضا أفضل من إيداعها أمانة ووديعة؛ ألن القرض مضمون، واألمانة غري مضمونة، 
قياًسا على أموال القصر، حيث أجيز فيها اإلقراض من قبل أوليائهم يف مثل هذه احلالة)1(. وكذلك جيوز 
إقراضها للدولة يف حاالت الطوارئ؛ حيث ذكر الفقهاء أنه جيوز للدولة أن تقرتض من أموال الوقف يف 

حالة حدوث نائبة)2(.

لضمان  املتاحة  الوسائل  بكل  الدَّْين  توثيق  الوقف  إدارة  أو  املتولي  على  جيب  اإلقراض  حالة  ويف   
اسرتداده، هذا وقد نصت املادة )4٥( من مشروع قانون الوقف الكوييت على أنه: )ال جيوز للناظر أن 
يستدين على عني الوقف، وجيوز له أن يستدين على ريع الوقف وفًقا للشروط والضوابط الواردة بالالئحة 
التنفيذية. وجيوز لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية أن يستدين من ريع الوقف اخلريي املشمول بواليته 
ملصلحة األوقاف األخرى، على أن يرد الدين من ريع الوقف املدين(. كما نصت املادة )٧8( على أن: 
الوقف ما لديون احلكومة من امتياز على أموال املدينني، ويتم حتصيلها بنفس الطرق املقررة  )لديون 

لتحصيل أموال الدولة(. 
٣- الرهن والكفالة:

رهن األصول املوقوفة في ديون الوقف:

أن  الرهن  من  املقصود  ألن  غريها؛  أو  الوقف  ديون  يف  املوقوفة  األصول  رهن  جواز  عدم  األصل 
وقتها احملدد، حيث جيب  الديون يف  دفع  عدم  حالة  البيع يف  إىل  مآله  وألن  منه؛  احلق  ويستوفى  يباع 
على الراهن حينئذ بيع املرهون ألداء دينه، وإن امتنع عن ذلك باعه احلاكم عند مجهور الفقهاء، أو 
ضغط عليه بكل الوسائل حتى يبيعه الراهن بنفسه عند احلنفية)3(، ولذلك ففي حالة جواز بيع املوقوف 
-بشروطه وضوابطه عند من أجازه بشروط ميسرة، أو متشددة-)4( جيوز حينئٍذ رهن املوقوف، ويف حالة 

املنع مينع الرهن.

ر: بدائع الصنائع )2٩8٧/٦، 44٦٧/٩(، واألشباه والنظائر البن جنيم ص 30٦، وفتح القدير )310/٧(، وحاشية  )1(	 يراجع ألحكام الُقصَّ
الدسوقي )2٩4/3(، والقوانني الفقهية ص 2٧4، وبداية اجملتهد )282/2(، وكشاف القناع )20٦/2(، وشرح الكوكب املنري )1/4٩٩(.

)2(	 فتح القدير )٦/241(.
)3(	 يراجع: حاشية ابن عابدين )٩٥/٥- 310(، وشرح الزرقاني )1٥3/٥(، ونهاية احملتاج )238/4(، وشرح احمللى على املنهاج )2٧4/2(

، وكشاف القناع )342/3(، واملغين )4٧4/4(.
)4(	 يراجع: حاشية ابن عابدين )388/3(، وشرح الدر املنتقى يف شرح امللتقى )٧3٦/1(، وشرح اخلرشي )٩٥/٧(، واملدونة )342/4(، 

والنهاية للرملي )3٩٥/٥(، ومغين احملتاج )3٩2/2(، واملغين )٥٧٥/٥(.
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 وفيما عدا هذا التفصيل واخلالف الفقهي فإن رهن املوقوف ال جيوز كقاعدة عامة، إالَّ يف احلاالت 
اليت تكون هناك ضرورة، أو مصلحة كبرية معتربة، أو درء ملفسدة أكرب من الرهن، وحينئٍذ جيوز ذلك 
بشرط أن يبذل املتولي أو إدارة الوقف كل اجلهود املتاحة حلماية املوقوف من البيع، وذلك من خالل رد 

الديون قبل أن يعرض املوقوف املرهون للبيع.

 جاء يف "فتاوى قاضيخان": )ولو أن القيم أراد أن يرهن الوقف بدين ال يصح؛ ألن يف ذلك تعطياًل 
للوقف، وكما ال يصح ذلك من املتولي ال يصح من أهل املسجد أيًضا، فإن رهن القيم داًرا للوقف وسكن 
املرتهن فيها قالوا: جيب عليه أجر املثل؛ سواء كانت الدار معدة لالستغالل، أو مل تكن، احتياًطا ألمر 

الوقف()1(.

 ويفهم من هذا النص الفقهي عدم جواز رهن املوقوف عند احلنفية، ولكن يف حالة ما إذا حدث ذلك 
-ألي سبب- فعلى القيِّم أن يسعى بكل الوسائل لعدم تعطيل الوقف، من خالل إبقاء أجرته إن كان عقاًرا 
ومع  املرتهن)2(،  وال  الراهن  به  ينتفع  املرهون حمبوًسا؛ ال  يبقى  أن  أن احلنفية يشرتطون  أو حنوه، مع 
ذلك أجازوا يف الوقف أن يسكنه املرتهن، وحينئٍذ عليه أن يدفع أجرة املثل؛ حتى ولو مل تكن الدار معدة 

لالستغالل )احتياًطا ألمر الوقف(. 
حكم خطاب الضمان البنكي بأرصدة األموال الوقفية:

أحد عمالئه )طالب  بكفالة  البنك  يتعهد مبقتضاه  كتابي  تعهد  به:  يقصد  البنكي  الضمان   خطاب 
اإلصدار( يف حدود مبلغ معني جتاه طرف ثالث، مبناسبة التزام ملقى على عاتق العميل املكفول، وذلك 
ضماًنا لوفاء هذا العميل بالتزامه جتاه ذلك الطرف خالل مدة معينة، على أن يدفع البنك املبلغ املضمون 

عند أول مطالبة خالل سريان خطاب الضمان رغم معارضة املدين)3(.

كان  فإن  بدونه:  أو  بغطاء  يكون  أن  إما  ال خيلو  والنهائي-  -االبتدائي  بنوعيه  هو  الضمان  وخطاب 
بدون غطاء فهو ضمُّ ذمة الضامن إىل ذمة غريه، فيما يلزم حااًل أو مآاًل، وهذه حقيقة ما يعنى يف الفقه 
اإلسالمي باسم الضمان أو الكفالة. وإن كان بغطاء فالعالقة بني طالب خطاب الضمان وبني مصدره هي 

الوكالة)4(.

)1(	 فتاوى قاضيخان )3٩8/3(.
)2(	 يراجع لتفصيل ذلك: حاشية ابن عابدين )310/٥(، وحاشية الطحاوي )4/23٦(.

)3(	 املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية )2/30٩(.
)4(	 جملة جممع الفقه اإلسالمي الدولي: ع2 مج2 ص 103٥، وقرار اجملمع رقم 12)2/12(.
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 وحينما يقوم متولي الوقف )أو اإلدارة( بوضع أرصدة الوقف وأمواله لتغطية خطاب ضمان بنكي؛ 
فإن هذا يعين أن هذه األموال ستكون معرضة لدفعها إىل املضمون له يف حالة حتقق موجبات ذلك الدفع.

 ومن هنا ننظر إىل خطاب الضمان املغطى هذا؛ فإن كان صادًرا ألجل استثمارات الوقف واعتماداته 
مقتضيات  من  جزء  هذا  ألن  جائز؛  اخلطاب  ذلك  إصدار  فإن  شرًعا؛  بها  املسموح  وجتارته  املستندية 
التجارة واالستثمار؛ وألن هذه األموال مل تذهب إىل خارج نطاق الوقف وضوابطه، بل هي من مصاحله، 
ولكن مع أخذ احليطة واحلذر، ومراعاة الشروط والضوابط املطلوبة الستثمار بعض أموال الوقف، واحلدود 

املسموح بها من ِقبل الواقف؛ أي يف صكه، أو ضمن أغراض الوقف، أو املسموح بها شرًعا يف غري ذلك.

 أما إذا كان خطاب الضمان املغطى صادًرا لغري الوقف ومصاحله، فإن ذلك غري جائز شرًعا من 
حيث املبدأ؛ ألن ذلك يعين إعطاء الدَّْين والقرض من الوقف إىل غريه، وقد ذكرنا حكم استدانة الوقف 
لغريه فيما سبق. وكذلك احلكم الشرعي يف حالة إصدار خطاب الضمان غري املغطى؛ ألن مآله إىل التزام 

بدفع الديون املضمونة.
٤- التقاضي: 

 وقد ذكرنا أن من مقتضيات االعرتاف بالشخصية االعتبارية أو املعنوية للوقف أن له حق التقاضي 
مدعًيا ومدعًيا عليه، كما ذكرنا نصوص الفقهاء يف السابق أن ما يثبت يف ذمة الوقف ال يطاَلب به الناظر.

 ولكن يف مجيع احلاالت فإن الذي ميثل الوقف هو الناظر، أو وزارة األوقاف، أو احلاكم، على تفصيل 
يتعلق بشرط الواقف والقوانني احلكومية اليت تنظم الوقف.

املصاحلة على ديون الوقف:

أ - إذا كانت الديون للوقف على الغري؛ فيجب على متولي الوقف، أو إدارته بذل كل اجلهود لتحصيلها 
كلها دون نقصان، إذ أنها من األموال العامة اليت ال جيوز التفريط بها، وإذا فرَّط املتولي يف هذه 
ر يف حتصيلها ألي سبب كان؛ فهو مسؤول أمام اهلل تعاىل، وجيب عليه تعويض ما أدى  املسألة وقصَّ

إليه تقصريه من ضياع حقوق الوقف.

 ولكن بعد بذل كل اجلهود املمكنة إذا حتقق ملتولي الوقف، أو إدارته أن حتصيل دين الوقف 
مجيعه غري ممكن ألي سبب مقبول لدى أهل اخلربة؛ فإنه جيوز التصاحل على دين الوقف، لتحصيل 
ما ميكن حتصيله نقًدا أو  عيًنا، حيث ميكن حينئٍذ التصاحل على دين الوقف بأن حيط عنه شيًئا 
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منه يف مقابل دفع الباقي، أو بأخذ بدله عيًنا )داًرا أو حنوها(؛ وذلك ألن األدلة الشرعية دلت على 
اعتبار الصلح باعتباره وسيلة حلل النزاعات)1(، وهي مطلقة يف الوقف وغريه.  

ل له- أن يسعى جاهًدا  -بل يفضَّ أو إدارته  الديون على الوقف؛ فيجوز للمتولي،  ب - أما إذا كانت 
للتصاحل مع الدائن، حبطِّ كل الدين أو جزء منه؛ حتقيًقا ملصلحة الوقف، وختفيًفا عن كاهله.

 وال مانع شرًعا من التصاحل على الدين املؤجل على الوقف، على أساس احلطِّ عن بعضه يف مقابل 
التعجيل، ما دامت هناك مصلحة للوقف، وهذا ما يسمى يف الفقه اإلسالمي بـ )ضع وتعجل(، وقد أجازه 
جممع الفقه اإلسالمي الدولي يف قراره ]٦4/)٧/2([ حيث نص على أن: )احلطيطة من الدين املؤجل 
ألجل تعجيله؛ سواء أكانت بطلب الدائن أو املدين )ضع وتعجل( جائزة شرًعا، ال تدخل يف الربا احملرم 
إذا مل تكن بناًء على اتفاق مسبق، وما دامت العالقة بني الدائن واملدين ثنائية، فإذا دخل بينهما طرف 

ثالث مل جُتز، ألنها تأخذ عندئٍذ حكم حسم األوراق التجارية()2(.

واخلالصة:

للتصرف  والشروط  الضوابط  حيث  من  العامة  األموال  أساس  على  تكيف  اخلريي  الوقف  أموال  أن 
والصرف، وكذلك رقبة األموال املوقوفة وقًفا ُذرًيا. وقد عرَّف فقهاؤنا العظام الذمة املستقلة للوقف، ورتبوا 

عليها أحكاًما كثرية، تتفق مع ما وصل إليه الفقه احلديث من االعرتاف بالشخصية االعتبارية للوقف.

وقد حاولنا بقدر اإلمكان أن ندعم اآلراء باألدلة املعتربة، وبأقوال الفقهاء.

آله  وعلى  على سيدنا حممد  اهلل  وصلى  العاملني،  رّب  احلمد هلل  أن  دعوانا  وأخر  أعلم  واهلل  هذا 
وصحبه أمجعني.

الفقهاء للسمرقندي )41٧/3(، وشرح اخلرشي )2/٦(، ومواهب اجلليل )80/٥(، ونهاية  )1(	 يراجع يف تفصيل موضوع الصلح: حتفة 
احملتاج )3٧1/4(، وفتح الباري )2٩8/٥(، وكشاف القناع )2٧8/3(، وشرح منتهى اإلرادات )2٦0/2(.

)2(	 جملة اجملمع، ع ٦ )1٩3/1(، وع ٧ )2/٩(.
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الذمة املالية للوقف

د. بدر غصاب محمد الزمانان)1(

)1( وكيل وزارة العدل املساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق - دولة الكويت.
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املقدمة: 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على رسول اهلل؛ حممد بن عبد اهلل، وعلى آله وصحبه، ومن 
اتبع هديه، واسنتَّ بسنته إىل يوم الدين، أما بعد،،، 

إن اهتمام دولة الكويت وأهلها )بالوقف( تسجياًل وتوثيًقا ورعاية أمر قديم؛ حيث تدل الوثائق على 
ذلك، فإن من أقدم الوثائق اليت وصلت إلينا وحمفوظة يف قطاع التسجيل العقاري والتوثيق )دولة الكويت( 
كانت بتاريخ 2٩ رجب 1231هـ، بتوثيق وكتابة من القاضي الشيخ حممد صاحل العدساني، يف عهد املغفور 
هلما - بإذن اهلل تعاىل - الشيخ عبد اهلل بن صباح بن جابر )122٩هـ(، وابنه من بعده الشيخ جابر 
)12٧٦هـ(، وهو كذلك أمر معاصر؛ كما جاء يف األمر السامي بتطبيق أحكام شرعية خاصة )باألوقاف( 
من أمري البالد املغفور له - بإذن اهلل تعاىل - الشيخ عبد اهلل السامل الصباح، بتاريخ 2٩ مجادى الثاني 
لعام 13٧0هـ، املوافق ٥ أبريل لعام 1٩٥1م، وهو أمر مستمر كما جاء يف قرار »املؤمتر السادس لوزراء 
 - 141٧هـ  األول  مجادي  يف  )جاكرتا(،  األندونيسية  بالعاصمة  انعقد  الذي  اإلسالمية«،  الدول  أوقاف 
املوافق أكتوبر 1٩٩٧م، بأن تكون الكويت الدولة املنسقة جلهود الدول اإلسالمية يف جمال الوقف، وهو أيًضا 
مستمر إىل اآلن؛ من خالل  ما جاء على لسان األخ الفاضل أ. د. عبد احملسن اجلار اهلل اخلرايف - أمني 
عام األمانة العامة لألوقاف - رئيس وفد دولة الكويت يف مؤمتر األوقاف، القاهرة 2014/٥/21م؛ حيث 
خرجت توصية بأن تتكفل دولة الكويت جبميع تكاليف تأسيس احتاد األوقاف العربية، وما تلك الندوات 
اليت تعقد لبحث النهوض بالوقف وتنظيم شؤونه يف الدول اإلسالمية إال دلياًل على ذلك، ومنها )املنتدى 
السابع لقضايا الوقف الفقهية(، وأدعو اهلل عز وجل أن يوفق ويسدد خطى األمانة العامة لألوقاف يف 

خدمة الوقف يف العامل اإلسالمي ويف دولة الكويت.

مشكلة الدراسة: 

يدل  الكويت،  دولة  العامة لألوقاف يف  األمانة  للوقف( من  املالية  )الذمة  بأن طرح موضوع  ال شك 
على وجود حاجة لدراسة هذا املوضوع احليوي، خصوًصا بعد أن نظمت منتدًى كان أحد حماوره )ديون 
الوقف(، وقد تعرضت تلك البحوث اليت تناولت معاملة )ديون الوقف( بالكالم على )الذمة( باعتبار أن 

)الذمة( هي اليت تنشغل بالدَّْين، فهل )للوقف( ذمة؟

تدخل حتت حبث:  الفرعية  اجلزئية  أو  املسألة  هذه  أن  الوقف(  )ديون  مسألة  تناول  عند  ورد  وقد 
هل للوقف شخصية؟ وهل هلذه الشخصية ذمة؟ فجاء طرح القضية بعنوان: )الذمة املالية للوقف(، أو 

الشخصية االعتبارية أو املعنوية أو القانونية. 
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إضافة إىل أنه بقي من املعامالت ما له تعلق بالذمة والشخصية االعتبارية؛ كالبيع والشراء، واالستدانة 
واإلقراض والرهن، والكفالة، والدعاوى للوقف أو عليه )املخاصمة يف الوقف(. 

فلهذا طرحت األمانة العامة لألوقاف هذا احملور اهلام؛ ألنه ال يناقش من خالله جزئية من اجلزئيات،  
ومن رام اجلزئيات تاه! بل يؤسس من خالله الكليات اليت يبنى عليها املعامالت والفروع األخرى اخلاصة 

بالوقف. 

الدراسات السابقة: 

إضافة ملا ورد من حبوث يف موضوع )ديون الوقف( يف منتدى قضايا الوقف الفقهية األول، )األمانة 
العامة لألوقاف( 1424هـ - 2003م، واليت تناولت الكالم على الذمة املالية والشخصية االعتبارية فيما 
خيص ديون الوقف، حيث جاء الكالم على الوقف على سبيل املثال، وإذا ذكر شيء من مسائله فهو من 
باب املثال واإلملام بالشيء، ومثل ذلك ورد يف عديد من الدراسات اليت تناولت الشخصية االعتبارية؛ ومن 

هذه الدراسات: 

العدد  عشر،  السابع  اجمللد  دمشق،  جامعة  جملة  محزة،  محزة  الدكتور  االعتبارية:  الشخصية   -  1
الثاني، 2001م. 

2 - الشخصية االعتبارية: الشيخ خالد عبد العزيز إبراهيم اجلريد، جملة العدل، السعودية، العدد 
)2٩(، 142٧هـ.

رسالة  عثمان،  بكر  عبده  سيد  د.  الوضعي:  والقانون  اإلسالمي  الفقه  يف  االعتبارية  الشخصية   -  3
دكتوراه، القاهرة، دار العلوم، 200٧م. 

الزكاة، أمانة البحوث  العالي لعلوم  4 - زكاة الشخصية االعتبارية: د. صديق حممد األمني، املعهد 
والتوثيق والنشر،املؤمتر العلمي العاملي الثاني للزكاة، السودان، 2001م. 

وقد أشرت عند تناول كل موضوع إىل الدراسات السابقة فيه. 



بحث د. بدر غصاب محمد الزمانان

89

منهج البحث: 

أ - حاولت يف هذه الدراسة منهج اإلجياز غري املخل؛ نظًرا لضيق مساحة الكتابة، وما لذلك من أثر 
على املناقشة وسوق األدلة كاملة. 

ب - نهجت يف هذه الدراسة: 

األصول  على  األقوال  وختريج  والتحليل،  والضبط  والتأسيس،  التقعيد  وأسلوب  املوضوعية،   -
والقواعد، والراجح - من وجهة نظري - منها. 

- ختريج األحاديث، فقد قمت بعزوها إىل مصادرها األصلية، فإذا كان احلديث يف الصحيحني 
أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما أو إىل كتب التخريج، وإذا مل خيرجاه عمدت إىل غريهما 

من كتب احلديث.

- اإلتيان بأمثلة سهلة التصور، وشاملة لكل ما ميكن أن يكون وقًفا، وتطبيق ما ثبت من أن للوقف 
ذمة، حيث مل أحلظ ذلك يف الدراسات اليت اطلعت عليها؛ فكان مين هذه احملاولة؛ ألن املثال 

يشرح احلال، مع ربطها بالقواعد. 

- وقد أوردت يف اهلامش ما رأيت داعًيا إلضافته مع منهجي يف االختصار واإلجياز.

- الرجوع إىل كتب الفقه واألصول والقواعد الفقهية مباشرة من الكتاب الذي اعتمدته، وكذا 
كتب القوانني. 

- وأما أقوال الفقهاء فرتبتها على حسب أقدميتها، احلنفية، ثم املالكية، ثم الشافعية، ثم احلنابلة.

- الرجوع إىل املصادر احلديثة كان لالستئناس غالًبا، غري معتمد على فهم اآلخر بقدر ما 
اعتمدت على فهمي؛ سواء اتفقت معه أو خالفته، لكنه قد تتوارد األفكار وتتفق، ودومنا إقالل 
من رأي أو قول، وأشري إىل كتب الفقه اليت تناولت املسألة اليت نظر فيها الباحثون األفاضل 
ونظرت فيها؛ سواء اتفقت معهم أم خالفتهم فكلها جهود علمية مشكورة، أو باجلد واإلخالص 

)للوقف( ممهورة. 

وأدعو اهلل عز وجل أن يتقبل عملي هذا، وأن جيعله يف ميزان أعمالي يوم أن ألقاه، وأن يغفر لي ما وقع 
من خطأ أو زلل غري مقصود، فعذري أني قد اجتهدت يف حتري الصواب، فإن ُوفِّقت فهو من فضل ربي 

وأسأله املزيد، وإن أخفقت فمن نفسي ومن الشيطان، وال حول وال قوة إال باهلل.
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هذه مقدمة أسأل اهلل تعاىل أن تكون مظهرة ووافية لسبب ومنهج البحث يف هذا املوضوع اهلام. 

املالية للوقف(؛ ساعًيا من  العنوان: )الذمة  الكتابة والبحث يف  ويف ضوء ما تقدم ومراعاته اخرتت 
)بالوقف(؛  املستمر  االهتمام  إثر  )للوقف(،  الناظمة  والضوابط  القواعد  لتأسيس  الدراسة  هذه  خالل 
احلياة  يف  دوره  وتفعيل  تامة،  وباستقاللية  املعامالت،  يف  املميز  واالختصاص  والكينونة  املكانة  إلعطائه 
االقتصادية، وأثره يف مناحي احلياة املختلفة، ووفق العناوين املقرتح -من ِقبل األمانة العامة لألوقاف- 
تناوهلا، وهي: تعريف الوقف وتكييفه، واملراد بالذمة وخصائصها، الشخصية القانونية للوقف، معامالت 
الوقف صاحب الذمة؛ وهي: البيع والشراء، واالستدانة والقرض، والرهن والكفالة، والتقاضي، وفيما يأتي 

فصول الدراسة، ومباحثها، ومطالبها، ونتائجها. 

الفصل األول
شخصية الوقف

املبحث األول: تعريف الوقف وتكييفه
املطلب األول: تعريف الوقف:

أواًل: الوقف لغة:

من معاني الوقف يف اللغة: احلبس واملنع، وهو مصدر لقولك: وقفت الدابة وقًفا، حبستها يف سبيل اهلل، 
والرجل واقف: إذا منع نفسه من السري)1(، قال اهلل تعاىل: { حب خب مب ىب يب})2(؛ أي: احبسوهم 

عن السري)3(، وحتبيس الشيء: أن يبقى أصله)4(.
ثانًيا: الوقف عند الفقهاء:

وتصوير  تكييفه  يف  اختالفهم  هو  التعدد  هذا  ومنشأ  واختلفت،  الفقهاء  عند  الوقف  تعاريف  تعددت 
حقيقته من حيث: 

)1(	 وللوقف معان أخرى منها: السوار من العاج، والتأني؛ تقول: رجل وقاف؛ أي: متأن، غري مستعجل، وأوقف: سكت، وعنه أمسك وأقلع، 
وليس يف فصيح الكالم أوقف إال هلذا املعين: لسان العرب، البن منظور، مادة: )وقف(.

)2(	 سورة الصافات، آية 24.
)3(	 تفسري التحرير والتنوير: حممد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، 1٩84م، 102/22.

)4(	 مادة )حبس(، تاج العروس للزبيدي، الصحاح للجوهري، لسان العرب البن منظور.
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أ - لزومه حال حياة الواقف، أو عدم لزومه، وكونه جائًزا)1(، وتوقيته)2(، أو تأبيده.

ب- حتقق القربة يف املوقوف عليه)3(.

 ج- هل هو عقد إسقاط أو تربع ؟ وأثره يف القبول من عدمه إذا مت)4(.

 د- ما جيوز وقفه وما ال جيوز وقفه)٥(.

هـ- ملكية رقبة الوقف )األصل( حال حياة الواقف، ومثرة ومنفعة الوقف)٦(.

 و- وقد اتفق الفقهاء على أن منفعة ومثرة العني املوقوفة مملَّكة للموقوف عليهم)٧(.
ثالًثا: التعريف املختار:

وبالتالي فإن االقتباس واالتكاء على قول صاحب جوامع الكلم لتعريف الوقف يكون أوىل، وعليه ميكن 

)1(	 قال أبو حنيفة: »غري الزم«، إال أن يقضى القاضي بلزومه، أو خيرج خمرج الوصية. املبسوط للسرخسي حممد بن أمحد، دار املعرفة 
للطباعة والنشر، بريوت ط 2، 138٩هـ / 1٩٧8م، 28/12، وقال املالكية: »الوقف عقد جائز ميكن الرجوع فيه«، الشرح الصغري، الدردير 

أمحد بن حممد، حتقيق: مصطفى كمال وصفى، دار املعارف، القاهرة، 1٩٧2م، 4/10٦.
)2(	 وبه قال املالكية، الشرح الصغري 10٦/4، جواهر اإلكليل، اآلبي صاحل بن عبد السميع، املكتبة الثقافية، بريوت، 11/2.	

)3(	 اتفق الفقهاء على اشرتاط أن تكون اجلهة املوقوف عليها جهة طاعة وقربة، واختلفوا يف نوع هذه القربة. املرياث والوصية والوقف يف 
الفقه اإلسالمي، د. عبد الفتاح أبو العينني، ط 3، 1402هـ /1٩82م.

)4(	 اتفق الفقهاء على أن الوقف من التصرفات اليت تتم بإرادة واحدة؛ فيكفي يف حتققه وجود اإلجياب من الواقف، دون حاجة إىل القبول، 
فالقبول ليس ركًنا يف الوقف عند اجلميع، املرياث والوصية والوقف، د. عبد الفتاح أبو العينني ص: ٥٧3 -٥٧٧.

بريوت، والنشر،  للطباعة  املعرفة  دار  احلنفي،  علي  بن  عثمان  الزيلعي  احلقائق،  تبيني  املنقول،  وقف  جواز  بعدم  احلنفية  قال   	)٥(	
 لبنان، ص32٧.	

)٦(	 انظر للتوسع: مغين احملتاج، الشربيين اخلطيب، دار الرتاث العربي، بريوت، مصر، 1331هـ، 2٧/12، ويف رواية عن أبي حنيفة: »أن 
امللك يف املوقوف ينتقل إىل اهلل تعاىل«. اإلفصاح، ابن هبرية حييى بن حممد، املؤسسة السعيدية، الرياض، ٥2/2، اهلداية للمرغيناني 
علي بن أبي بكر، املكتبة اإلسالمية، بريوت، 13/3، أثر االجتهاد يف تطوير أحكام الوقف، د. حممود أمحد أبو ليل، ندوة الفقه، جامعة 

اإلمارات، 1٩٩٧م، ص1٧.
)٧(	 الوقف يف الفقه اإلسالمي، د. حسن األمني ص 104، كتاب إدارة وتثمري الوقف، البنك اإلسالمي للتنمية، 1404هـ/ 1٩84م،  ص12، 
حتت عنوان: حتديد طبيعة الوقف. وانظر: مغين احملتاج، 38٩/2، وأحكام الوصية واملرياث والوقف، أ.د.أمحد الغندور، وأ.د.زكي الدين 

شعبان، مكتبة الفالح، الكويت،1410هـ/1٩8٩م، ص 4٦3، والذخرية للقرايف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 2٥3/3، و٦/8.
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القول بقول "ابن قدامة" إن الوقف هو: )حتبيس األصل، وتسبيل الثمرة أو املنفعة( )1(، إذ قال رسول اهلل 
] لعمر بن اخلطاب [: )احبس األصل وسبِّل الثمرة(؛ أي: حبس األصل وصرف منافعه يف سبيل اهلل، 
أو املنفعة أي: إطالق منافع املوقوف من غلة ومثرة للجهة املستحقة)2(، وبعبارة أخرى؛  وتسبيل الثمرة 
أي: إمساك الذات من أسباب التملكات؛ كاإلرث، واهلبة مثاًل، مع قطع ملكه فيها؛ بصرف ريعه - أي 

املال - إىل جهة بر)3(. 

املطلب الثاني: تكييف الوقف )4( هل هو مال عام )أو( خاص:

أواًل: هناك )شيء( وقف، قيمته )مليون( وريعه )مخسون ألًفا( وهناك )شيء( وقف هو )مسجد( أو 
)نقود أو سبائك ذهب وفضة(، وهناك وقف هو )أطنان( من البطاطا، هو )أبقار(، أو هو )آالت طباعة(، 
أو )منفعة( ما.. وما إىل ذلك، ووقف هذا )الشيء( على مسجد، أو "زيد" و"عبيد"، أو أهل حيه، أو فعل 
اخلريات، والواقف حي ينظره أو ناظره، أو والواقف ميت، والناظر أو املتولي)٥( أو القيم)٦( أو القاضي 

ينظره.

فما الفكر املفتاح )التكييف( لتأسيس األحكام ملا ذكر من )شيء( الوقف؟

)1(	 انظر: املغين البن قدامة حممد بن أمحد، طبعة مكتبة القاهرة، 1٩٦٩م، 3/٦، واملقنع لنفس الشيخ، مطبعة هجر، مصر، 1٩٩٥م، 
3/1٦، وكشاف القناع، للبهوتي منصور بن يونس، عامل الكتب، بريوت، 1٩83م، 241/4، 2٦0، واحلديث: أخرجه النسائي يف سننه عن 
ابن عمر، املكتبة التجارية الكربى، كتاب األحباس، باب حبس املشاع، 232/٦، واالجتاهات املعاصرة يف تطوير االستثمار الوقفي، د. 
أمحد السعد، األمانة العامة لألوقاف، الكويت، 1421هـ /2000م، ص: 2٦، حماضرات يف الوقف للشيخ حممد أبي زهرة، دار الفكر، 
ط2، ص2٩، والوقف على ضوء املذاهب اإلسالمية، الشيخ حممد  جناتي، جملة أوقاف، الكويت، العدد التجرييب، 2000م، واألوقاف 

السياسة يف مصر، د. إبراهيم بيومي، دار الشروق، مصر، 1٩٦8م، ص 424، واختاره القانون املدني األردني يف املادة )1233(. 
رواه  واحلديث:  الفكر، دمشق، 1٩8٧م، ص 1٥3،  دار  الزحيلي،  وهبة  د  أ.  الفقه اإلسالمي،  والوقف يف  والوصايا  السابقة،  املراجع   	)2(
الشافعي يف مسنده، كتاب الوقف، بلفظ: )َحبِّس..( عن ابن عمر مسند الشافعي، حممد بن إدريس، مطبعة السعادة، مصر، 13٧0هـ، 
138/2، ورواه الدارقطين بلفظ: ).. الثمر(، باب يف حبس املشاع، سنن الدارقطين علي بن عمر، دار احملاسن للطباعة، القاهرة، 

138٦هـ، 1٩3/4. 
)3(	 كشاف القناع للبهوتي، 241/4، 2٦0، واستثمار أموال الوقف، للدكتور خالد شعيب، منتدى قضايا الوقف الفقهية األول، األمانة العامة 

لألوقاف، الكويت، 2003م، صفحة 242.
)4(	 التكييف )Qualificotion( هو الفكر املفتاح )Lanotion cle( لتأسيس األحكام، الفصل اخلامس: اإلطار التشريعي للوقف يف بلدان 
اهلالل اخلصيب )الشام والعراق(، برهان زريق، ص 211، من كتاب: نظام الوقف واجملتمع املدني، األمانة العامة لألوقاف، الكويت 

ومركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 2003م.	
)٥(	 انظر: ديون الوقف، أ.د.علي القرة داغي، منتدى قضايا الوقف الفقهية األول، األمانة العامة لألوقاف، الكويت، شعبان 1424هـ، أكتوبر 

2003م، ص 4٩، ٥0.
)٦(	 انظر: ديون الوقف، أ.د.علي القرة داغي، منتدى قضايا الوقف الفقهية األول، األمانة العامة لألوقاف، الكويت، شعبان 1424هـ، أكتوبر 

2003م ص 4٩ - ٥0.
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ثانًيا: وطاملا أن أكثر أحكام الوقف اجتهادية وبقواعده، وله أسبابه من حنو عدم نص من الشارع، أو 
النص من الواقف؛ ومنها على سبيل املثال:

أو كان خترجًيا على قاعدة  - ما ثبت بالقياس على أشباهها؛ مثل قوهلم: الوصية أخت الوقف)1(، 
فقهية؛ كقوهلم: )فوالية املتولي على الوقف أوىل من والية القاضي، خترجًيا على قاعدة: الوالية اخلاصة 
أقوى من الوالية العامة()2(، وكذا قوهلم: ليس ملتولي الوقف وال للقاضي إحداث وظيفة يف الوقف بغري 

شرط الواقف)3(.

العامة... مل  أبرأ عن حق من حقوقه  أو  الواقف،  القاضي خبالف شرط  أو قضى  - وقوهلم: )... 
جيز(، وذلك خترجًيا على قاعدة: )تصرُّف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة( )4(.

- إضافة إىل قوهلم: )يقبل الشرط من الواقف الذي ال خيالف مقتضى العقد( )٥(.

أنفع للوقف فيما اختلف الفقهاء فيه، نظًرا للوقف، وصيانة حلق اهلل  - وقوهلم: )يفتى بكل ما هو 
تعاىل، وإبقاء للخريات)٦(، ومال اهلل والولي عليه، هو كمال اليتيم والولي عليه(، أخًذا من قول عمر [: 
)أنزلت نفسي من مال اهلل مبنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، وإن أيسرت رددته، وإن استغنيت 

استعففت( )٧(. 

م هو: من يتوىل أمر احملجور عليه، أو احملبوس عن التصرف يف ماله)8(، مع األخذ يف االعتبار - عند  والقيِّ
إبداء الرأي - ما جرى اخلالف حوله يف حيثيات الوقف السابق ذكرها عند تعريف الوقف، وكما يأتي يف 
ثنايا البحث التطبيقي يف املعامالت، وكما هو واضح؛ فمع )الشيء( الوقف، هناك واقف، وموقوف عليه، 

وَرْيع ومثرة هلذا املوقوف.

كشاف  وانظر:   ،٧٥ ص  2003م،  لألوقاف،  العامة  األمانة  األول،  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  امليمان،  ناصر  د.  الوقف،  ديون   	)1(	
القناع 2٩2/4.

)2(	 ديون الوقف، د. امليمان ص: ٧٥، شرح جملة األحكام العدلية، سليم رستم باز، دار الكتب العلمية، بريوت، املادة ٥٩. 
)3(	 القواعد الفقهية على املذهب احلنفي والشافعي، د. حممد الزحيلي، جامعة الكويت ط1، 1٩٩٩م، ص: 438.

)4(	 املراجع السابقة ص 43٦- 438. 
)٥(	 ديون الوقف، امليمان، ص: ٧٥. 

)٦(	 ديون الوقف، امليمان، ص ٧٥، وانظر: حاشية ابن عابدين، دار الفكر، 13٩٩هـ، 344/4. 	
)٧(	 القواعد الفقهية، د. حممد الزحيلي، 43٧، 438، وانظر: األشباه والنظائر للسيوطي دار الكتاب، العربي بريوت، ص 134، وانظر: ديون 

الوقف، د. علي قره داغي، ص ٥.
)8(	 ديون الوقف، د. علي قره داغي، ص ٥.
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ثالًثا: تكييف أو تأسيس الوقف، هنا أمران حيتاجان إىل التكييف:

األمر األول: عني الوقف، أو ذات الوقف، أو األصل احملبوس؛ أي: العقارات، األموال، املنافع، اآلالت 
الصناعية، أو اإلنتاج، وإن كان يأتي حبثه يف حمور: )أدوات اإلنتاج(.

األمر الثاني: الريع، والثمرة، واملنفعة، هلذا املوقوف، وإن كان يأتي حبثه يف حمور: )ريع الوقف(. 

رابًعا: تكييف أو تأسيس )الوقف( عينه ذاته، األصل احملبوس، ومثرته وريعه:

 أ -  التكييف األول:

وميكن يف ضوء ما سبق تكييف )الوقف وريعه( مبا يلي: 

- أنه على حكم ملك اهلل تعاىل.

- وأن ريعه على ملك املوقوف عليهم حكًما.

- وأنه يتيم، وقاصر، وحمجور عليه حكًما.

وبالتالي فهو: مال خاص؛ سواء أكان الوقف على زيد أم على أهل حيه، أم على فقراء املسلمني، أم 
على اخلريات، قائم مستقل بذاته وذمته وبأحكامه، ومملوك - حكًما - التصرف فيه من احلاكم والقاضي 
والوالي والقيِّم والناظر؛ إذ ال سائبة يف اإلسالم حتى مال اهلل، أو ما كان يف سبيل اهلل )له أحكام ختصه(، 

وهذا يف ضوء قول صاحب جوامع الكلم ]، وما قاله عمر بن اخلطاب [)1(.
ب - التكييف الثاني:

وقال بعضهم: الوقف - العمارة والدرهم والسكنى - مال عام، ويعامل معاملة املرفق العام، والوقف 
يقرتب كثرًيا من فكرة )املرفق العام(، على اعتبار أن الوقف ما هو إال صدقة جارية )مال عام(، يدوم 

نفعها لقطاع كبري من الناس، وبالتالي ميكن اعتبار الوقف مرفًقا عاًما)2(.

)1(	 املراجع السابقة يف اهلوامش رقم: 20، 21، وانظر: استثمار أموال الوقف، الشيخ حممد السالمي، املنتدى األول لقضايا الوقف، األمانة 
العامة لألوقاف، الكويت، 1424هـ / 2003 م، ص 148، واستثمار أموال الوقف، أ.د عبد اهلل موسى العمار، املنتدى األول لقضايا الوقف، 
الكويت، ص 20٦، والشخصية االعتبارية، د. محزة محزة، جملة جامعة دمشق، اجمللد السابع عشر، العدد الثاني، 2001م، ص ٥0٦، 
وأحكام الوصية واملرياث والوقف، د. أمحد الغندور، ود. زكي الدين شعبان، ص 4٦٧ وما بعدها، وديون الوقف، د. علي القره داغي، 

جملة أوقاف األمانة العامة لألوقاف الكويت، العدد، )1(، 1422هـ /2001م.
)2(	 حبث اإلطار التشريعي للوقف يف بلدان اهلالل اخلصيب، األستاذ برهان زريق، ص 2٦0 - 2٦2.
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العام قد تتحقق يف )املسجد(، لكنه ال يتصور -يف حال  وهذا فيه نظر، حتى ولو كان فكرة املرفق 
أن الوقف جممع جتاري، وماليني الدراهم، والسكين- أنها مرفق عام، فضاًل عن أن النفع العام مغاير 

للمرفق العام؛ فلُيتأمل)1(.

وبالتالي فالظاهر هو التكييف األول.

املبحث الثاني: املراد بالذمة وخصائصها
املطلب األول: تعريف الذمة لغة واصطالًحا:

أ - تعريف الذمة لغة: 

أي: يف  كذا؛  فقوهلم: يف )ذميت(  أيًضا،  وبالضمان  واألمان،  بالعهد  )الذمة(  وتفسر  الفيومي:  قال 
رت باحلرمة والكفالة واحلق)3(، أو أنها تطلق على احلق ذاته)4(. ضماني)2(، وكذا ُفسِّ

ب - تعريف الذمة في االصطالح: 

- قال اجلرجاني:

1- ومنهم من جعلها )وصًفا(، فعرَّفها بأنها: وصف يصري به الشخص أهاًل لإلجياب له أو عليه.

2- ومنهم من جعلها )ذاًتا(، فعرفها بأنها: نفس هلا عهد، فإن اإلنسان يولد وله ذمة صاحلة للوجوب 
له وعليه عند مجيع الفقهاء، خبالف سائر احليوانات)٥(.

ويف هذا إشارة إىل وجود إشكال يف تعريف الذمة عند كثري من الفقهاء املتقدمني؛ وذلك اللتباس الذمة 
مع ما يسميه الفقهاء واألصوليون بأهلية الوجوب أو أهلية املعاملة)٦(، وهذا ما أشار إليه "القرايف" حني 

قال: )اعلم أن الذمة أشكلت معرفتها على كثري من الفقهاء(.

)1(	 املرجع السابق، ص: 2٦٧. 
)2(	 املصباح املنري، الفيومي )ذمة(.

)3(	 تاج العروس للزبيدي، القاموس احمليط للفريوز آبادي، )ذمة(.
)4(	 لسان العرب البن منظور، )ذمة(.

)٥(	 التعريفات للجرجاني )الذمة(. 
)٦(	 الفروق للقرايف، املكتبة العصرية، 1423هـ، 22٦/3، وانظر: 230، 231.  األشباه والنظائر للسبكي تاج الدين بن عبد الكايف، دار الكتب 

العلمية، بريوت، 3٦3/1، 3٦4.
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3- ولذا عرفها "القرايف" و"تاج الدين السبكي": بأنها معنى شرعي مقدر يف املكلَّف، قابل لاللتزام 
واللزوم.

وهذا املعنى -كما قال "السبكي"- جعله الشرع مبنيًّا على أمور؛ منها: البلوغ، فال ذمة للصغري، ومنها: 
الرشد، فمن بلغ سفيًها ال ذمة له)1(.

وقد أورد أو اختار فقهاء هذا الزمان للذمة التعريفات التالية:

 هي: حمل اعتباري يف الشخص، تشغله احلقوق اليت تتحقق عليه)2(.

أو هي: أمر اعتباري، وُيفَرض ليكون حماًل لاللتزام واإللزام)3(.

عليه  ووجبت  غريه،  ِقَبل  حقوق  لإلنسان  ثبت  بها  اليت  اإلنسانية  الفطرية  الصفة  هي:  أو 
واجبات لغريه)4(. 

النفس والذات(، وهو  العدلية)٥(: )الذمة اصطالًحا مبعنى   وقد جاء يف أحد شروح جملة األحكام 
التعريف رقم اثنني، ثم قال املؤلف: وهلذا فسرت املادة )٦12( )الذمة( بالذات، ثم قال مبيًِّنا سعة نطاق 
الذمة: )والذمة، وإن مل تكن هي نفس عقل اإلنسان؛ فللعقل دخل فيها؛ ولذا فاحليوانات العجم ال توصف 

بالذمة(، قلت: وكذا اجلمادات؛ كالعمارة والبستان.
ج - الذمة وأهلية الوجوب:

الوجوب"  "وأهلية  "الذمة"  مصطلحي  بني  وطيدة  عالقة  هناك  أن  األصوليون  أورده  والظاهر مما   
لدرجة القول إنهما مرتادفان.

1- قال الشيخ "خالف" معرًفا أهلية الوجوب: )هي صالحية اإلنسان ألن تثبت له حقوق وجتب عليه 
واجبات، وأساسها اخلاصية اليت خلق اهلل عليها اإلنسان واختصه بها من بني أنواع احليوانات، وبها 
صلح ألن يثبت له حقوق وجتب عليه واجبات، وهذه اخلاصة هي اليت مساها الفقهاء الذمة()٦(. ثم 

)1(	 الفروق للقرايف 22٦/3، وانظر: 230، 231، واألشباه والنظائر للسبكي، 3٦3/1، 3٦4.
)2(	 املدخل اىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه االسالمي، الشيخ مصطفى الزرقا، مطبعة اجلامعة، ط3، 1٩٥8م، ص 210.

)3(	 أحكام الرتكات واملواريث، الشيخ حممد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 1383هـ /1٩٦4م، ص1٦.
)4(	 علم أصول الفقه، الشيخ عبد الوهاب خالف، ص 13٦. 

)٥(	 انظر: شرح جملة األحكام العدلية، الشيخ علي حيدر، دار اجليل، تعريب: فهمي احلسيين،  1/2٥.
)٦(	 علم أصول الفقه، خالف، ص 13٥، 13٦. 	
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يورد الفكرة نفسها فيقول: )وهذه األهلية - أي أهلية الوجوب - ثابتة لكل إنسان يوصف أنه إنسان؛ 
ألنها مبنية على خاصة فطرية يف اإلنسان()1( ويقصد الذمة طبًعا.

أنه  "زيد" له ذمة؛ معناه  وتغاير احلقيقتني؛ حيث قال: )فإذا قلنا  تباين  "القرايف" قرر  أن  2- غري 
أهل ألن يعامل، وهما حقيقتان متباينتان، مبعنى أنهما متغايران()2(. وأوضح هذا التباين فقال: 
وحتقيق التغاير بينهما أن كل واحد من هاتني احلقيقتني أعمُّ من األخرى من وجه وأخص من 
وجه، فإن التصرف يوجد بدون الذمة، والذمة توجد بدون أهلية التصرف، وجيتمعان مًعا كاحليوان 
)على حد  اجلميع  باتفاق  ذمة  وله  التصرف،  أهلية  به  املميز؛  بالصيب  لذلك  ومثَّل  واألبيض)3(، 
قول "القرايف"(، وجتد الذمة بدون أهلية التصرف؛ كالعبد احملجور عليه حلق سيده، وتوجد أهلية 

التصرف والذمة مًعا يف حق البالغ الرشيد)4(. 
د - وهنا هامتان:

الهامة األولي:

أو  أو أمًرا اعتبارًيا،  التعريفات، وإن اخُتلف يف كون الذمة إما وصًفا شرعًيا،  ال يبدو فرٌق بني هذه 
صفة فطرية، أو معنى مقدًرا؛ ألنها متفقة مجيعها يف كون )الذمة( هي حمل اإللزام وااللتزام، وبها يصري 
ع البعض يف نطاقها وشرطها، وضيَّق بعض آخر نطاقها، وقيَّدها  اإلنسان أهاًل للحقوق والواجبات، وإن وسَّ
ببعض الشروط؛ كالبلوغ، والرشد، كما عند "القرايف" و"السبكي"، فهذه التعريفات خمتلفة لفًظا ال معنى.

الهامة الثانية:

احليوانات واجلمادات ال ذمة هلا؛ ألنها ليست بإنسان، فهناك: عمارة وأرض وأبقار )وقف(، وهناك 
دراهم ودنانري وحنوها )وقف(، وهناك سيارات ومحري )وقف(، فهذه ال ذمة هلا؛ ألنها ليست بإنسان، 
أهاًل  اإلنسان  يصري  وبها  واإللزام،  االلتزام  حمل  وهي  مستقلة،  حقيقة  لإلنسان  الذمة  إن  قلنا:  وإذا 
للحقوق له والواجبات عليه، بتصرفه هو نفسه أو بوليه؛ فهل ميكن أن نقول: إن للموقوف ذمة يصري بها 
أعمُّ من  أن )الذمة(  إذا ما ال حظنا  للموقوف ذمة خمصوصة، خصوًصا  أو  والواجبات،  للحقوق  أهاًل 

)االلتزام()٥(. 

)1(	 علم أصول الفقه، خالف، ص 13٥، 13٦. 	
)2(	 الفروق للقرايف، 3/22٦ - 22٩. 	

)3(	 املصدر السابق. 	
)4(	 املصدر السابق.  	

)٥(	 املوسوعة الفقهية الكويتية، جزء 21، مصطلح )ذمة(.



املوضوع األول: الذمة املالية للوقف

98

جلهة  بها  خاصة  وبأحكام  حكًما،  مستقلة  خمصوصه  ذمة  للوقف  أن  الثاني(؛  )القول  هو  والظاهر 
احلقوق اليت له، أو إنشاء حق عليه.

هـ- التعريف املناسب للذمة: 

وبعد ما تقدم، وألن املقام يقضى بتعريف للذمة يدخل يف قيوده )الوقف( حمل البحث، فالظاهر أن 
التعريف املناسب هو ما أورده شارح جملة "األحكام العدلية" عند الكالم على أحكام )الكفالة( اليت هي 
ضم )ذمة( إىل )ذمة( واصطالحات فقهية تتعلق بالكفالة؛ بقوله:)والذمة لغة: العهد، وشرًعا: حمل عهد 

جرى بينه وبني اهلل تعاىل يوم امليثاق(.

فمحل العهد )الوقف( له ذمة؛ إذ هو املعهود به من اإلنسان عندما عاهد على وقفه.

وبعبارة أخرى: فمحل العهد له ذمة؛ سواء أكان العاهد اإلنسان أم املعهود له املكفول، أو املعهود له 
)الوقف( ذاته، أو اجلهة اليت وقف عليها، )فالوقف( حمل له ذمة حكًما، كما اإلنسان له ذمة حقيقة، 

واإليفاء بالعهد إلزام والتزام، قال اهلل تعاىل: {    ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ})1(.
املطلب الثاني: خصائص الذمة املالية للوقف أو )للموقوف(:

ويف ضوء ما سبق ميكن القول: إن ذمة املوقوف -أو الوقف وريعه أو الشيء املوقوف ومثرته؛ من حنو 
مسجد، أو عمارة، أو أرض، أو ذهب وفضة، وغريها مما جيوز وقفه- هلا االختصاصات التالية:

1-  أنها ليس هلا شخصية مالكة حقيقة، وإمنا امللك يف الوقف هلل تعاىل بعد الوفاة، وعلى اخلالف 
حال احلياة.

إىل  سبيل  ال  لكنه  حقوق،  من  عليها  وااللتزام مبا  حقوق،  من  اإللزام مبا هلا  بذمة  تتمتع  أنها   -2
مباشرتها أو أدائها بنفسها، فشرع القاضي والناظر والوالي على الوقف لتفعيل هذه )الذمة(؛ ألن 

الذمة ُوجدت وانعدم التصرف، فكان التصرف للوالي.

3- ذمة الشخص احلقيقي اإلنسان )الوالي أو الناظر أو القاضي( ال عالقة هلا بذمة الوقف.

4- ال جيري على هذه الذمة ما جيري على الذمم األخرى اليت ترتبط بفعل من أفعال اإلنسان املالية 
وربه  اإلنسان  بني  لكنها  املعامالت،  من  معاملة  والوقف  املعامالت،  من  أخرى  أنواع  خالل  من 

سبحانه وتعاىل؛ وهلذا اختصت بأحكام، فيمنع عنها عدة معامالت؛ مثل: البيع، واإلرث.

)1(	 شرح جملة األحكام العدلية، سليم رستم باز، دار الكتب العلمية، بريوت، املادة )٦12(، واآلية من سورة اإلسراء، رقم 34. 	
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٥- هذه الذمة قابلة لالنتهاء إذا قضى صاحبها؛ أي الواقف، كأن يكون الوقف مؤقًتا، أو جهة انقضت، 
بينما الذمم األخرى تبقى مشغولة، وال تنتهي بانقضاء صاحبها. 

٦ - وشخص الوقف - من خالل ناظره أًيا كان - ميلك حق التقاضي والشكوى على اآلخرين، كما 
ميلك اآلخرون حق التقاضي عليه)1(.

املبحث الثالث: الشخصية االعتبارية وخصائصها)2(
املطلب األول: نشأة فكرة الشخصية االعتبارية في القانون:

إن ظهور فكرة الشخصية االعتبارية يف الفقه القانوني جاءت استجابة للحاجة العملية اليت فرضت 
الوفرية،  واألموال  الكثريين  األعضاء  ذوات  الكربى  الشركات  ظهرت  وذلك حني  التشريع،  على  نفسها 
من أجل تنفيذ املشروعات اليت ينوء بها الفرد، فكان لزاًما على القانون أال يتخلف عن مسايرة حاجات 

اجملتمع ومتطلباته، األمر الذي أدى إىل ظهور فكرة )الشخصية االعتبارية( يف أفق القانون)3(.

إليها بالتوسع الكبري يف الشركات،  وبعبارة أخرى: ارتبط نشأة فكرة الشخصية االعتبارية واحلاجة 
مل  القانون  أهل  من  )فاألوائل  القانوني،  الفقه  فكر  يف  يسود  كان  الذي  التصور  وتعدد  جهاتها،  وتنوع 
يتصوروا كون الشخص املعنوي شخًصا قانونًيا، قائًما بذاته، ومنفصاًل عن ذمم األشخاص املشرتكني، ومل 
يكن يف خلدهم تصور ملكية لكائن قانوني جديد منفصلة عن ملكية هؤالء األشخاص، غري أنهم وصلوا 
إىل أن الديون تقع يف ذمة املشرتكني، باإلضافة إىل أن ذمة اجلماعة تضمنها، ثم تأثر بهم الالحقون، 

)1(	 الوقف كأحد معامل الشخصية املعنوية يف الشريعة اإلسالمية، د. قاسم الوتيدي، حبث مقدم لندوة الوقف اإلسالمي، جامعة اإلمارات 
العربية املتحدة، ٦، 1٩٩٧/12/٧م، يف إصدار أعمال هذه الندوة، ص ٥، ٦، وانظر: الشخصية االعتبارية، األستاذ العكش، املنتدى األول 

لقضايا الوقف الفقهية، األمانة العامة لألوقاف بالكويت، 2003م، ص 12٩، 130.  	
)2(	 من الدراسات املرجعية يف هذا املبحث إضافة ملنثور يف غريها تذكر يف موضعها: الشخصية االعتبارية، الدكتور محزة محزة، جملة 
اجلريد،  إبراهيم  بن  العزبز  عبد  بن  خالد  للشيخ  االعتبارية  والشخصية  الثاني،2001م،  العدد  عشر،  السابع  اجمللد  دمشق،  جامعة 
القاضي باحملكمة العامة مبحافظة )ينبع(، 142٧هـ، السعودية، وزكاة الشخصية االعتبارية، صديق حممد األمني الضرير، السودان، 
والشخصية االعتبارية للوقف، األستاذ حممد بن أمحد العكش، جملة أوقاف، األمانة العامة لألوقاف، دولة الكويت، العدد )1(، السنة 
األوىل، شعبان 1422هـ/2001م، والشخصية االعتبارية للوقف بني الفقه والتقنني، جزء من موضوع لألستاذ مجعة الزريقي، كتاب نظام 
الوقف واجملتمع املدني يف الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، األمانة العامة لألوقاف، دولة الكويت، ط1، بريوت، 2003م، 
والشخصية املعنوية أو الذمة املالية للوقف وما يرتتب على الشخصية االعتبارية للوقف، يف حبث ديون الوقف، د علي القره داغي، منتدى 

قضايا الوقف الفقهية األول، األمانة العامة لألوقاف، الكويت، 1424هـ. 	
)3(	 ديون الوقف: د. القره داغي، باإلحالة على )الوجيز يف القانون التجاري، د. ثروت علي عبد الرحيم، ط دار النهضة 1٩81م، ص٦٧، ٦8، 

وشرح القانون التجاري، حممد صاحل، 28٥/1 -2٩0، واملدخل لدراسة القانون، عبد احلي حجازي، 2 بند ٥82،ص42. 	
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واعتربوا أن أموال الشخص املعنوي ترد عليها ملكيتان، ملكية الشخص املعنوي نفسه، وملكية احتياطيه 
األشخاص  عنها  ويسأل  أصلية،  بصفة  ديونه  الشخص عن  ُيْسأل  فحينئذ  تكوينه،  املشرتكة يف  للجماعة 
مجة  وصعوبات  كثرية  مشاكل  وبدأت  واالقتصادية،  االجتماعية  الظروف  تطورت  ثم  احتياطية.  بصفة 
تظهر للدائنني للشركة، كما أصبحت )الكنيسة( متتلك أموااًل كثرية، فخطا الكنسيون خطوة هامة بهذا 
امتدت  ثم  يكونونه،  الذين  قانونًيا منفصاًل عن األشخاص  كائًنا  املعنوي  الشخص  واعتربوا  اخلصوص، 
فكرة الشخص االعتباري لتشمل الدولة واهليئات والشركات واجلمعيات... وأصبحت كائًنا قانونًيا يعيش 

حياة مستقلة عن األشخاص املكونني هلا.
الفكرة؛ حيث كانت تواجه صعوبات مجة  القانون إىل هذه  البداية وراء وصول  الدولة يف  وقد كانت 
يف كيفية حتصيل الضرائب من الشركاء املكونني هلا، من حيث اإلشراف عليهم وحماسبتهم، وبالتالي 
الشخصية  خصائص  بعض  منحها  خالل  من  بالشخصية  االعرتاف  جاء  ولذلك  منهم،  الضرائب  أخذ 
من  مآربها  للدولة حتقيق  ليسهل  األشخاص،  ذمم  منفصلة عن  مالية هلا  ذمة  تصور  أهمها  الطبيعية؛ 
حتصيل الضرائب بصورة ميسرة. ولذلك ظهرت هذه الفكرة أول مرة يف الشركات اليت تناولت هلا الدولة 
يف مجيع الضرائب، باإلضافة إىل حتقيق التعاون املستمر الذي ال ينتهي بعمر أحد الشركاء، إذن فقد مت 

هذا االعرتاف حبيلة قانونية()1(.
املطلب الثاني: تعريف الشخصية االعتبارية:

هذا اإلطالق مركب من كلمتني: )شخصية(، و)اعتبارية(:
أ ( كلمات التعريف يف اللغة:

1- الشخصية: لفظه حمدثة، وهي صفات متيز الشخص عن غريه)2(.
)شخص(: هو كل جسم له ارتفاع وظهور، غلب يف اإلنسان، وقيل: هو سواد اإلنسان ُيرى من بعيد، 

ومجعه ُشُخص، وأشخاص، ويقال: هذا أمر شخصي؛ يعين أنه خيصُّ إنساًنا بعينه)3(.

)1(	 ديون الوقف: د. القرة داغي، املنتدى األول لقضايا الوقف الفقهية، األمانة العامة لألوقاف، الكويت، 2003م )باإلحالة على: املدخل 
لدراسة القانون، عبد العزيز حجازي، 2 بند ٥88( ص 41، 42، وانظر: زكاة الشخصية االعتبارية، د. صديق حممد األمني الضرير، 

السودان، املعهد العالي لعلوم الزكاة أمانة البحوث والتوثيق والنشر، ص3 وما بعدها.  	
)2(	 املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، 2004م، )شخص(. 	

)3(	 لسان العرب البن منظور، تاج العروس للزبيدي، )شخص(.	
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2- االعتبارية: لفظة هلا عالقة بـ)االعتبار(؛ أي: التقدير بشيء موجود)1(، وقال "الفيومي":  وتكون 
العربة واالعتبارية، مبعنى: االعتداد بالشيء يف ترتيب احلكم)2(.

ب( معنى )الشخصية االعتبارية( يف االصطالح القانونـي:

ذكر أحد األفاضل: أن الشخصية االعتبارية اصطالح حديث، غري معروف يف الفقه اإلسالمي بلفظه، 
القانون  وتطبيقهم  اإلجنليز  دخول  مع  السودان  دخل  وقد  تطبيقاته،  بعض  يف  مبعناه  معروًفا  كان  وإن 
اإلجنليزي، وظل مستعماًل إىل اليوم، وورد النص عليه يف قانون املعامالت املدنية لسنة 1٩84م، امللتزم 
بتطبيق الشريعة اإلسالمية، يف الفصل الرابع، حتت عنوان: األشخاص، وهناك رأي يقول: عرفه الفقه 

اإلسالمي بالشخصية احلكمية؛ أي حكًما ال حقيقة)3(.

اجملازية،  االفرتاضية،  التقديرية،  القانونية،  املعنوية،  )االعتبارية(:  سوى  أخرى  إطالقات  هناك 
اجملردة، والظاهر أنها تساوي إطالق )االعتبارية(، دومنا فرق يذكر)4(.

ج( بيان املراد من )الشخصية االعتبارية( يف االصطالح القانوني:

إن لفظة )شخص( تطلق ويراد بها:

أواًل: اإلنسان، ويسمى الشخص الطبيعي:

1 - وهو أحد قسمي الشخص يف القانون، فكل إنسان ذو أهلية وذمة، وله حقوق، وعليه واجبات، وتبدأ 
شخصية اإلنسان منذ علوقه يف رحم أمه، بشرط أن يولد حًيا وتقديًرا)٥(.

2 - غري اإلنسان من كائنات أو أشياء معنوية، ويطلق على هذه األشخاص املشخص وجودها حينئذ: 
)الشخص املعنوي، أو الشخص االعتباري()٦(، وهو القسم الثاني للشخص يف القانون، ويف قولنا: 

)1(	 الشخصية االعتبارية، الشيخ اجلريد، )باإلحالة على مفردات ألفاظ القرآن الكريم، للعالمة الراغب األصفهاني، كتاب العني، ص ٥43، 
بتصرف(، ص ٦٥، ٦٦، جملة العدل، العدد )2٩(، 142٧هـ، ص ٦٥، ٦٦.	

)2(	 املصباح املنري، الفيومي، )عربت(.	
)3(	 زكاة الشخصية االعتبارية، د. صديق األمني، ص:3. وانظر على التوالي: الشخصية االعتبارية للوقف، العكش، ص 130، 133، 13٥، وديون 

الوقف، د. قره داغي، ص3، والشخصية االعتبارية، د. محزة محزة، ص٥10-٥2٦.	
)4(	 الشخصية االعتبارية، الشيخ اجلريد، ص٧4. 	
)٥(	 الشخصية االعتبارية للوقف، العكش، ص12٥.	

)٦(	 الشخصية االعتبارية، الشيخ اجلريد، )باإلحالة على: أصول القانون، عبد املنعم فرج، ص20٥(، ص ٦٧، جملة العدل، السعودية، العدد 
)2٩(، 142٧هـ.	
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)معنوية(؛ إشارة إىل أن هذه األشخاص ال خترج عن كونها معاني تقوم يف الذهن؛ ألنه ليس هلا 
كيان مادي ملموس، فيقال: )األشخاص املعنوية، وعندما متتعت بالشخصية القانونية أصبحت يف 

نظر القانون أشخاًصا اعتبارية()1(.

ثانًيا: املراد بالشخصية االعتبارية، وهي القسم الثاني من أقسام الشخص يف القانون:

لقد تعددت التعريفات حول الشخصية االعتبارية؛ منها:

الشخصية  ومينح  معني،  إىل حتقيق غرض  ترمي  "األموال"،  أو  األشخاص  من  هي: )جمموعة   -1
القانونية بالقدر الالزم لتحقيق هذا الغرض()2(.

 2- هي: )شخص يتكون من اجتماع عناصر أشخاص أو أموال، يقدره التشريع كياًنا قانونًيا منتزًعا 
منها، مستقاًل عنها()3(، ورغم كثرة وتعدد التعريفات للشخص االعتباري يف القانون إال أنها كلها تدور 
أو جمموعات من  االعتباري عبارة عن: »مجاعات من األشخاص،  الشخص  أن  وهو  واحد؛  حول معنى 
وليست  بذاتها،  قائمة  مستقلة،  مالية  وذمة  وحقوق،  كيان،  معني، هلا  لتحقيق غرض  اجتمعت  األموال، 

مرتبطة حبياة أو وفاة األشخاص املكونني هلا«)4(.
املطلب الثالث: خصائص الشخصية االعتبارية:

إن معالم وخصائص الشخصية االعتبارية هي:

1- الشخصية االعتبارية وصف قانوني ال يوجد إال بقانون.

2- الشخصية االعتبارية هلا حقوق وعليها التزامات، وفًقا للقانون الذي أنشأها، وضمن حدوده، فهي 
حمدودة األهداف.

3- قد تكون من أشخاص، أو من أموال، أو منهما مًعا.

4- ذمة الشخصية احلكمية مستقلة عن ذمة األشخاص الطبيعيني املكونني للشخصية احلكمية.

)1(	 املرجع السابق، ص٦٧، )باإلحالة على: مبادئ القانون، مشس الدين الوكيل، ص33٩(.	
)2(	 املرجع السابق، ص٦٧، )وهذا تعريف الشيخ مصطفى الزرقا، باإلحالة على كتاب: الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد، ص2٧2(.

)3(	 املرجع السابق )باإلحالة على: املدخل العلوم القانونية.. نظرية احلق، عبد احلي حجازي، ص٥0٧، والشخصية االعتبارية، القره داغي، 
ص1٥(.

)4(	 الشخصية االعتبارية للشيخ اجلريد، ص٦٧.	
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٥- للشخصية احلكمية ما للشخص الطبيعي من احلقوق والواجبات، إال ما كان من هذه احلقوق لصيًقا 
بالشخص الطبيعي؛ كاملسؤولية اجلنائية وغريها)1(، وكاحلقوق األسرية من زواج وقرابة ونسب.. 

إىل غري ذلك مما هو متعلق باإلنسان، وال يتصور وجوده لغريه)2(.

الشخص  بها  يتمتع  اليت  كتلك  ومميزات  بعدة خصائص  يتمتع  االعتباري  الشخص  أخرى:  وبعبارة 
الطبيعي؛ مثل: االسم، واملوطن، واجلنسية، والذمة املالية، واألهلية، وحق التقاضي، ولكن دون أن يكون 
تكون  أن  ميكن  ال  االعتبارية  والشخصية  واملميزات،  اخلصائص  هذه  بني  كامل  متاثل  أو  تطابق  هناك 
الشخصية  خبالف  مباشرة،  والواجبات  احلقوق  إليها  تستند  اليت  احلقيقة،  الشخصية  مع  متطابقة 
االعتبارية اليت متثل عن طريق أشخاص آخرين؛ مما يكون مظنة تقصري وضياع للحقوق، وهذا األمر 
ر الذين ينوب عنهم أولياؤهم أو أوصياؤهم، أو القاضي الذي هو ولي من ال  يقربها من شخصيات الُقصَّ
ر كما يف دولة الكويت، وال خيفى أن القوانني جممعة على التضييق  ولي له، أو اهليئة العامة لشؤون الُقصَّ

من التصرفات املتعلقة بهذه الشخصيات، وأنها حتت املنحى نفسه يف الشخصية االعتبارية)3(.

املبحث الرابع: الشخصية القانونية )للوقف(
أواًل: ثبوت الشخصية القانونية للوقف:

 أ - فإنه وفًقا لقواعد قيود التعريف، الواردة يف بيان حد الشخص االعتباري أو )الشخصية االعتبارية(، 
السابق ذكره يف قوهلم: هو )عبارة عن 1- مجاعات من األشخاص 2- أو جمموعات من األموال 
3- اجتمعت لتحقيق غرض معني 4- هلا كيان ٥- وحقوق ٦- وذمة مالية مستقلة قائمة بذاتها 

٧- وليست مرتبطة حبياة أو وفاة األشخاص املكونني هلا(.

ب - وقد سبق بيان أن الشخصية االعتبارية وصف قانوني ال يوجد إال بقانون.

ج- واملطلوب حتديد القيد الذي يدخل - مبدئًيا وما معه - الوقف حتت هذا التعريف، ومن ثم يصدر 
الكيان، واحلقوق والذمة  القانونية، ليكتسب  القانون الذي يعترب )الوقف( أحد أفراد الشخصية 
املالية املستقلة، وأنها مستمرة ال يؤثر عليها وفاة األشخاص املكونني هلا، ويالحظ أن القانون املدني 

م الشخصية االعتبارية وفق قيود التعريف إىل: 1- جمموعات األشخاص 2- وجمموعات األموال. قسَّ
)1(	 الشخصية االعتبارية للشيخ اجلريد، ص٧4.	

)2(	 الشخصية االعتبارية، د. محزة، ص ٥0٦.	
)3(	 اإلطار التشريعي لنظام الوقف يف بلدان املغرب العربي، مجعه الزريقي، ص1٥٩.	
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د- وقد جعل القانون املدني يف معظم الدول العربية "الوقف" أحد أفراد الشخصية االعتبارية)1(.

وأشري هنا إىل:

	1- أن )ُعمان( فقط من دول جملس التعاون اخلليجي هي اليت منحت الوقف الشخصية املعنوية يف املادة
الثانية منه )القانون املدني()2(. 

2- وأن القضاء يف دولة الكويت قد أقر صراحًة مبنح الوقف الشخصية االعتبارية؛ حيث قررت حمكمة 
لسنة  السوداني  املدنية  املعامالت  قانون  ورد يف  ما  املثال  ومن ذلك على سبيل  التمييز ذلك)3(، 
1٩84م، امللتزمة بتطبيق الشريعة اإلسالمية، يف الفصل الرابع، حتت عنوان: )األشخاص(، وفيما 

يلي املادة اخلاصة مبسألتنا:

املادة: 23 - الشخصية االعتبارية هي:

أ- الدولة واملؤسسات العامة وغريها اليت مينحها القانون شخصية اعتبارية.

ب- اهليئات والطوائف الدينية اليت تعرتف بها الدولة بشخصية اعتبارية.

ج- األوقاف. 

د- الشركات التجارية. 

هـ- اجلمعيات واملؤسسات املنشأة وفًقا ألحكام القانون. 

و - وكل جمموعة من األشخاص أو األموال تثبت هلا الشخصية االعتبارية مبقتضى نص القانون)4(. 

)1(	 للتوسع انظر: اإلطار التشريعي لنظام الوقف يف البلدان العربية، ص13٩-148 وما بعدها، واإلطار التشريعي للوقف يف بلدان اهلالل 
اخلصيب، برهان زريق، ص 23٧-244 وما بعدها.	

)2(	 املرجع السابق، ص28٦.
)3(	 املرجع السابق، طعن رقم 88/2٦8 جتاري، جلسة 1٩٩0/2/11م، جمموعة القواعد القانونية اليت قررتها حمكمة التمييز الكويتية، 
وزارة العدل، يونيو 1٩٩٦م، ص1030، وكذا حكم احملكمة الدستورية الكويتية بثبوت )الذمة املالية(، بتاريخ 1٩8٦/٦/14م، جريدة 

الكويت اليوم، العدد1٦٧0، السنة الثانية والثالثون.	
)4(	 زكاة الشخصية االعتبارية، صديق األمني، ص3.	
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ويرى بعض الباحثني أن )الوقف( من جمموعات األموال، وبعبارة أخرى: )الوقف - يف حقيقته - ليس 
إال جمموعة من األموال - عقارات أو منقوالت أو منافع أو نقود - وقد صدرت لغرض معني من أغراض 

الرب، واهلدف الوحيد من إنشائها هو حتقيق هذه األغراض()1(.

وفيما يلي بيان متثيلي ألفراد )أموال( الوقف: 

1- العقار/ املوقوف مثاًل: مائة عقار/ من الناحية القيمة تساوي ماليني من املال، طبًعا هلا مثرة.

2- املنقول/ املوقوف مثاًل: ماليني من املال، أطنان من األطعمة، عديد من اآلالت الصناعية)2(.

3- املنافع: ومن صورها: أوصى شخص آلخر مبنافع داره أو أرضه، ووقف املوصى له منافع الدار 
أو األرض بعد موت املوصي، أو استأجر شخص داًرا أو أرًضا مدة معلومة )عشر سنني مثاًل( 

ثم وقف منفعتها يف تلك املدة، وينقضي الوقف بانقضائها)3(.
ثانًيا: اآلثار املترتبة على هذا االعتبار:

ويظهر أثر اعتبار الوقف شخصية اعتبارية بذمة مالية مستقلة يف مسائل؛ منها على سبيل املثال:
املسألة األولى:

1- زيد وعمر وعائشة وفاطمة شخصيات حقيقية، وكل واحدة هلا ذمتها املستقلة، وتنشغل ذمة زيد 
بدين لذمة عائشة.

2- الوقف عقار وعقار وعقار ونقود، لزيد ولعمر ولعائشة، وكل وقف له ذمته بشخصيته االعتبارية.

3- ويف وقف النقود - لغرض واحد مثاًل - ميكن مجع هذه األموال حتت شخصية معنوية واحدة بذمة 
واحدة، يقوم بالتصرف عليها ناظرها أو )هيئة الوقف( إذا كانت الوالية هلا مباشرة؛ ألن املال 
ال يتعني بالتعيني، فما يكون من غلة لوقف النقود هو غلة لشخصية معنوية واحدة بذمة واحدة، 
وإن كان عدد أفرادها كثرًيا، وصورة هذه املسألة: وقف زيد عشرة آالف دينار، وعمر وقف كذا، 

وغريهما وقف كذا كذا من الدنانري، فكان اجملموع الكلي )مائة ألف دينار(. 

)1(	 اإلطار التشريعي لنظام الوقف يف بلدان املغرب العربي، ص 1٥٩.  	
)2(	 الشخصية االعتبارية للوقف، حممد بن أمحد العكش، ص 14٦.

)3(	 حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، حممد بن عرفة، عيسى البابي احلليب، 4/٧٦. 
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4- هذا العقار دخله ٥0 من املال، وذاك دخله 80 من املال، وذلك ٩0 من املال، وهناك فائض يف 
هذا، ودين على ذاك، وناظر هنا، وناظر هناك، وجهة هلا وقفها، وجهة أخرى هلا وقفها، فاختلفت 
الشخصيات وتعددت الذمم، فهل جيوز جعل هذه الشخصيات املعنوية املتعددة أو الذمم املتعددة 

ذمة واحدة، أو يف سلة واحدة، فقد اختلف الفقهاء احلنفية يف ذلك على ثالثة أقوال:

القول األول: جيوز أن تأخذ من فائض هذا لتقضي دين ذاك، أو لتعمره، إذا احتدت جهة املوقوف عليه 
والواقف، وإال فال جيوز األخذ لإلنفاق الختالف الذمة.

القول الثاني: عدم جواز اإلنفاق من فائض هذا على ذاك مطلًقا؛ الختالف الشخصية والذمة، وأن يستغل 
الفائض يف عمارة الوقف نفسه والتوسعة فيه.

أو  أخرى،  مساجد  لصاحل  حاجتها  عن  يزيد  وما  املساجد  يف  الفائض  صرف  جواز  الثالث:  القول 
املسجد اجلامع؛ الحتاد اجلهة املوقوف عليها، ووحدة غرضها رغم تعدد الواقفني.

والظاهر - واهلل أعلم - ويف غري وقف املسجد أو املساجد؛ هو استقاللية كل وقف )عمارة زيد( عن 
الوقف اآلخر )عمارة عائشة( الستقالل ذمة عمارة زيد عن ذمة عمارة عائشة، وما يؤخذ من هذا يكون 
ديًنا عليه يف ذمته لآلخر، وهذا التصرف سواء قام به الناظر أو هيئة الوقف فالبد يف الناظر استئذان 
الوقف إىل تشريع  وبالتالي حيتاج  التصرف)1(،  بهذا  يأذن  بد من تشريع  القاضي حيطة، ويف اهليئة ال 
خاص، ليس فيه رائحة أي تدخل لغري األدلة والقواعد الفقهية ومصطلحات الفقه اإلسالمي وتقسيماته 

لألمور، وكل ما يتصل باألصل والريع من تصرفات، دومنا تردد.

املسألة الثانية: وقف الشخصية االعتبارية أو احلكمية أو املعنوية:

سبق بيان أن اعتبار جهة ما شخصية اعتبارية - أو حكمية أو معنوية - يكون بنص قانون يصدر بشأنها، 
توقف شيًئا من  أن  االعتبارية  الشخصية  املعنوية؛ فهل جيوز هلذه  الشخصيات  العديد من  وقد مت ذكر 
عقاراتها أو منقوالتها أو نقودها يف مصاحل الناس وخريهم والنفع هلم؟ حيث إن هذه الشخصيات احلكمية 
- كاملؤسسات والشركات واجلمعيات وحنوها - قد أضحى هلا حضور قوى وفاعل يف جمتمعنا املعاصر، وعلى 
كل األصعدة االقتصادية واالجتماعية، فضاًل عن اإلمكانات املادية الضخمة لبعضها، مع متتعها بالشخصية 

االعتبارية؛ حيث تربم العقود، ومتارس خمتلف األنشطة عن طريق وكالئها وممثليها)2(.

األشباه  البصائر شرح  عيون  وانظر: غمز  الزريقي، ص1٥3، 1٥4،  العربي، مجعه  املغرب  بلدان  الوقف يف  لنظام  التشريعي  اإلطار   	)1(
والنظائر البن جنيم، للشيخ أمحد حممد احلموي، دار الكتب العلمية، بريوت، 1/3٧٧. 

)2(	 أثر االجتهاد يف تطور أحكام الوقف، د. أبو ليل، ص 14.	
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وهنا صورتان:
1- شركة جتارية وقفت منقواًل، أو ثابًتا، أو نقوًدا، على املشاريع اخلريية، أو الفقراء، أو طلبة العلم، أو 
مرضى السرطان... إىل آخره؛ فهذا جائز، طاملا أن للشخصية االعتبارية احلق يف التصرف فيما 
يكون من ملكها، فإنه ليس يوجد ما مينع من ذلك، ويكون من قبيل وقف شخصية حقيقية )زيد(.
2- األموال العامة للدولة على اختالفها، هلا الشخصية االعتبارية، وقد ذكر الفقهاء أنه جيوز للحاكم 
أن يقف من بيت املال على اخلريات ومصاحل املسلمني باالتفاق، وعلل الفقهاء ذلك بقوهلم: ألن 
السلطان وكيل عن املسلمني، فهو كوكيل الواقف، فوقفه صحيح)1(. والسند يف ذلك هو: وقف عمر [ 
سواد العراق)2(، واختلفوا فيما إذا وقفه على معنيَّ وأوالده؛ مثاًل: هذه األرض - من أراضي الدولة 
- موقوفة على "زيد" العامل وأوالده، فمنعه احلنفية؛ ألن بيت املال هو ملصاحل املسلمني)3(، وأجازه 

مجهور الفقهاء، طاملا أن املعني أو اجلهة العامة هلا حق يف بيت املال)4(. 
ومن األمثلة على ذلك أيًضا: الصناديق الوقفية اليت أنشأتها األمانة العامة لألوقاف؛ فهي وحدات 

وقفية هلا ذمة مالية، خيتص كل منها برعاية وجه من وجوه الرب)٥(.

)1(	 للتوسع انظر: حاشية ابن عابدين 3٩3/3، وحاشية الدسوقي ٧٦/4، والفروق للقرايف ٧/3، ومغين احملتاج 3٧٧/2، ومنتهى اإلرادات 
للبهوتي 118/2.

)2(	 مغين احملتاج 3٧٧/2، وأسنى املطالب 2/٥٧.
)3(	 حاشية ابن عابدين 3٩3/3.

)4(	 للتوسع انظر: أثر االجتهاد يف تطور أحكام الوقف، ص1٥، واملراجع السابقة.	
)٥(	 للتوسع يف هذه املسألة انظر: البناء املؤسسي للوقف يف بلدان شبه اجلزيرة العربية، د. فؤاد العمر )من كتاب: نظام الوقف واجملتمع 

املدني، األمانة العامة لألوقاف، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 2003م(، ص٥٩٦. 
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الفصل الثاني
معامالت الوقف صاحب الذمة

املبحث األول: بيان وتأصيل وتقعيد وضبط
املطلب األول: البيان لهذا العنوان:

 أ - املراد باملعامالت: التصرفات على الوقف أو ريعه.

ب- املراد بالوقف: األصل والريع، واملوقوف عليهم سواء أكانوا من ذوي األرحام أم اخلريات وفقراء 
املسلمني، أم كالهما مًعا، أي بصرف النظر عن القسمة الثالثية احلديثة )وقف أهلي "ذري أو 
أهلي"، ووقف خريي، ووقف مشرتك(؛ ألنها مل تكن متعارفة من قبل عند الفقهاء رمحهم اهلل)1(.

ج- صاحب الذمة: سبق بيان ما يدل على ذلك عند تكييفه والشخصية احلكمية أو االعتبارية والذمة 
املالية للوقف، وخالصة القول يف ذلك: إن الوقف نظام مالي شرعي املنشأ واألحكام، مستقل بذاته 
وذمته، وله أهليته لألداء والوجوب شرًعا، وهو بهذا املعنى مؤسسة مستقلة بذاتها، خيص ويعم 
نفعها، وليست مؤسسة عامة، ومع أنه مال خاص يعامل معاملة أموال اخلزينة العامة، حبيث ال 

جيوز خلط أمواله بغريها من األموال العامة)2(.

د- وحمل البحث - فيما يظهر - من عنوان احملور )الذمة املالية للوقف( هو: التصرف يف األصل سواء 
أكان منقواًل، أم منافَع، أم غري منقول ويف ريعه.

املطلب الثاني: التأصيل:

أ - األصل يف ذلك تقرير أو شرط رسول اهلل ] أنه - األصل املوقوف - )ال يباع، وال يوهب، وال يورث(، 

)1(	 مشروع الوقف الكوييت، )رسالة دكتوراه(، د. إقبال عبد العزيز املطوع، ص 100.
)2(	 انظر: القانون األردني رقم )2٦( لسنة 1٩٦٦م، قانون أوقاف العراق، التعديل رقم )٦٩( لسنة 1٩83م، وفتوى وزارة العدل اللبنانية 
1٩٥٩م، وتعميم رئاسة جملس الوزراء )اللبناني( عام1٩80م، وديون الوقف، د. ناصر امليمان، ص 4٥، وأحكام الوقف، زهدي يكن، 
املكتبة العصرية، ط1، ص 2٥، 2٦، االجتاهات املعاصرة يف تطوير االستثمار الوقفي، ص42، 43، والوقف يف الفقه اإلسالمي، د. حسن 
األمني، من كتاب: تثمري الوقف، البنك اإلسالمي للتنمية، السعودية، 1٩84م. وقد جاء يف املادة رقم )123٦( الفقرة )1( منها، حيث 
نصت على: للوقف شخصية حكمية  يكسبها من سند إنشائه، والفقرة )2( )للوقف ذمة مالية متميزة...(، ونظام الوقف يف التطبيق 
املعاصر األمانة العامة لألوقاف، جتربة األردن، ص42، واملادة )14( القانون األردني )الوقف(، رقم )2٦( لسنة 1٩٦٦م، واملرسوم 

االشرتاعي، لبنان، رقم 18/٥٥. 	
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كما جاء يف حديث وقف عمر [)1(. 

ب - ويف الكلمة اجلامعة لصاحب جوامع الكلم ]: )احبس األصل، وسبِّل الثمرة()2(؛ أي املنفعة..  مجلة 
من املعاني؛ ومنها: قال الشيخ "الدهلوي": ).. فال أحسن وال أنفع للعامة من أن يكون شيء حبًسا 

للفقراء وابن السبيل، تصرف عليهم مناصفة ويبقى أصله()3(.

وقال "القرايف": )الوقف هو من أحسن الُقرب، وينبغي أن ختفف شروطه( )4(، والظاهر أن احلديث 
يطلب إطالق السبيل، وختفيف القيود عن الثمرة واملنفعة لألصل احملبوس يف قوله: )ال يباع، وال يوهب، 

وال يورث(، وقد جاء أن املراد بالتحبيس: أن يبقى أصله.    
املطلب الثالث: التقعيد والضبط:

ج - باإلضافة ملا سبق ويف ضوئه نقرر ما يلي:

1- )الوقف( األصل احملبوس )َورْيعه( صاحب السبيل املفتوح، مال خاص، قائم، مستقل بذاته وبذمته 
وبأحكامه، ومملوك حكًما التصرف فيه من احلاكم والقاضي واملتولي والقيِّم والناظر، أو املؤسسة 
أو اهليئة، حسب النظام القائم يف زماننا، وهو بهذا املعنى له شخصية حكمية أو اعتبارية، وهي 
تقابل الشخصية احلقيقية، لكن ال تتطابق معها، فهي حمدودة أو منقوصة التصرف جلهة من ميلك 
التصرف فيها، حتى ال تتسبب، فأنيط امللك بشخصية اعتبارية للوقف حكًما، وكذا التصرف للغري 

حكًما)٥(.

	2-  ومن ميلك التصرف حكًما نيابة عنها أو عليها ال ميلك التصرف عليها وال على ريعها بالتربع منه، 
كما هو احلال مبال اليتيم والقاصر مثاًل)٦(.

3- وحتقيق مصلحة الوقف، وحفظه وتنمية ريعه؛ أصالن ثابتان، وال حياد عنهما إال عند الضرورة 
)1(	 صحيح البخاري بشرح فتح الباري، ابن حجر العسقالني، دار الفكر، 1٧/٥، 3٩2، والسنن الكربى للبيهقي أمحد بن احلسني، دار 

املعرفة.
)2(	 تقدم خترجيه هامش رقم )1(، ص٦1، وانظر: االجتاهات املعاصرة يف تطوير االستثمار الوقفي، د.أمحد السعد، ص32.	

)3(	 حجة اهلل البالغة للدهلوي، أمحد بن عبد الرحيم، دار املعرفة، بريوت 11٦/2، واالجتاهات املعاصرة، د. أمحد السعد، ص32.
)4(	 الذخرية، القرايف، دار الغرب اإلسالمي، 1٩٩4م، بريوت، ٦/322.

)٥(	 االجتاهات املعاصرة يف تطوير االستثمار الوقفي، ص: 43، 4٥، ٧4، ووظائف ناظر الوقف يف الفقه اإلسالمي، د. نور حسن فاروق، جملة 
أوقاف، األمانة العامة لألوقاف، الكويت، العدد )٥( 1424هـ/2003م، ص1٧0، وأحكام الوقف وحركة التقنني يف دول العامل اإلسالمي 

املعاصر )حالة مجهورية مصر العربية(، عطية الويشي، األمانة العامة لألوقاف، الكويت، 1423هـ،2002م، ص20، 24، 28، 32، ٥4.
)٦(	 املراجع السابقة، ومشروع قانون الوقف الكوييت، د. إقبال املطوع، ص22٥.	
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البالغة واملتيقنة، وخصوًصا عند التصرف باألصل؛ ألن النيب ] أمر بالعمل على أن يبقى األصل، 
وأمر بالبحث عن السبل لتنمية الريع والثمرة؛ ليجعل يف سبيله اخلريِّ والنافع للناس، وجالب للثواب 

للواقف يف صدقة جارية)1(.

4- واحلجر على األصل ال على الريع؛ ألن املطلوب هو تنميته، وال تنمية إال باستثمار هلذا الريع وعدم 
احلجر عليه وفق ضوابط خاصة به)2(.

وهنا هامة: النقود - ذهًبا أو فضة أو ما كان يف حكمها - أسهًما وصكوًكا، أو مليون دينار، أو أطناًنا من 
احلنطة؛ هي وقف، وليست نتاج وقف، وبالتالي: األصل )النقود( له أحكامه، ونتاج األصل قد يكون نقوًدا، 
وقد يكون حليًبا، وقد يكون صوف غنم، وهذا فيه سعة تصرف، ونتاج )األصل( املوقوف ميلك التصرف 
فيه )زيد( إن كان الوقف عليه، وهذا يتصرف مبا ال يضيع األصل، وطلبة العلم إن كان الوقف عليهم فهذا 

ينوب عنهم ناظر الوقف أو اهليئة اخلاصة حسب زماننا)3(.

٥- وبعبارة أخرى:

األصل أنه إذا مت الوقف؛ فال جيوز ملن ميلك - حكًما - التصرف عن الشخصية احلكمية للوقف أن 
خيرج عن األصل املعروف وشرط الشرع؛ )الوقف ال يباع، وال يورث، وال يرهن، وال يوصى به، وال يوهب، 
وال يعار( أو أن خيالف يف تصرفه الشرط الصحيح املتفق على صحته للواقف، وما خرج عن هذا األصل 
ودون إطالق فلضرورة مصلحة الوقف واملوقوف عليهم، أو حتري األحظ واألنفع للوقف، وأن أي معاملة 
ترد هلا أو عليها وجب وتعني خضوعها ألحكام الشريعة اإلسالمية، إذ هي الراعية للوقف وريعه واملوقوف 
عليهم ومصلحتهم مجيًعا، حيث ال يرتك الوقف - الشخصية االعتبارية القاصرة التصرف - بال راع؛ من 

حنو ناظر أو قاٍض أو حاكم كما كان، أو مؤسسة خاصة كما هو اآلن)4(.
)1(	 انظر على التوالي: االجتاهات املعاصرة )مرجع سابق( ص43-4٥، ووظائف ناظر الوقف )مرجع سابق(، ص1٦8-1٧0، وأحكام الوقف، 

الويشي، ص 28، 32، ٥4، واستثمار أموال الوقف، د. حسني شحاتة، جملة أوقاف، األمانة العامة لألوقاف، الكويت، العدد )٦(، ص٧٧. 
)2(	 انظر على التوالي: االجتاهات املعاصرة )مرجع سابق(، ص43-4٥، ووظائف ناظر الوقف، مرجع سابق، ص1٦8-1٧0، وأحكام الوقف، 

الويشي، ص 28، 32، ٥4، واستثمار أموال الوقف، د. حسني شحاتة، العدد )٦(، ص٧٧. 
)3(	 انظر: استثمار أموال الوقف، د. خالد شعيب، ص24٩، وديون الوقف، د. ناصر امليمان، ص 83، واستثمار أموال الوقف، الشيخ حممد 
العامة  األمانة  األول،  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى   ،2٦4-232 ص  البحوث،  هلذه  واملناقشات  2011م،  ص20٧،  السالمي،  خمتار 

لألوقاف، الكويت، 2003م.	
	)4(	 انظر على التوالي: األوقاف السياسية يف مصر، د. إبراهيم غامن، دار الشروق، مصر، 1٩٦8م، ص4٦، وشرط الواقف وقضايا االستبدال، 
الوقفي،  املعاصرة يف تطوير االستثمار  العدد )٥(، 2003م، ص 181-1٩1، واالجتاهات  الكويت  د. عبد اهلل صاحل، جملة األوقاف، 
	ص٥٥، ٦0، ٩2، والوقف على ضوء املذاهب اإلسالمية، الشيخ حممد جناتي، جملة أوقاف، األمانة العامة لألوقاف، الكويت، العدد 

التجرييب،2000م. 	
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٦- ويتخرج على تلك األصول والقواعد والضوابط، اليت أوردنا بعضها، ويأتي غريها أثناء حبث تفريع 
تلك املعامالت والتصرفات األمهات - هلذه الشخصية االعتبارية أو احلكمية - ذات الذمة - للوقف 

)األصل( قصًدا )وللريع( - يف اجلملة - تبًعا؛ وهي:

معاملة البيع والشراء.- 1
معاملة االستدانة واإلقراض.- 2
معاملة الرهن والكفالة.- 3
التقاضي.- 4

د- صورة موجزة - على سبيل املثال - هلذه املعامالت، بذمة حقيقية وذمة اعتبارية حكمية:
1- باع أو رهن )الرجل( بيته أو آلة يف مصنعه، أو كفل آلخر دينه، أو أقرض من ماله، أو أعار شيًئا 
آلخر، أو استدان من غريه، أو اشرتى من مالة بيًتا، وما إىل ذلك من معامالت، وكل ذلك جائز 
أخًذا وعطاء، فانشغلت ذمة هذا الرجل مبا ذكر، وهي ذمة شخصية حقيقية متصرفة يف ملكها. 
2-  و)الوقف(؛ منقواًل كان، أو غري منقول، أو منفعة، وكذا )ريعه( ال يتصرف بنفسه، وإمنا ميلك 
)آخر( مبوجب الشرع التصرف فيه، وفق مبدأ عام: )محاية األصل وتنميته، وحترى املصلحة 
وصيانة احلقوق(، وبطبيعة احلال هناك ما يؤخذ منه، وما يؤخذ له، يف إطار ذمته اليت ثبتت 
له )حكًما(، واملستقلة متاًما عن ذمة ذلك )اآلخر(، الذي ميلك أن يتصرف فيه، وفق حديث 
رسول اهلل ]، واملبدأ العام، ال كما يتصرف اإلنسان )الرجل( يف ملكه، فهذا تأسيس هلذه 
)الذمة( االعتبارية أو احلكمية، وفق نظام معني خمصوص بهذا العمل )الوقف(، الذي قيل 

فيه: الوقف طاعة معقولة املعنى، مصلحية الغرض)1(.

املبحث الثاني: معاملة البيع والشراء
أواًل: صورة املعاملة:

أ - وقف عمارة، مصنًعا، أبقاًرا، بستان تفاح، أرًضا يف موقع جتاري.
لكنها ذات مثن ال  والبستان، هلا ريع كبري، واألرض ليس ذات غلة،  األبقار،  العمارة، املصنع،  ب- 

ينقص غالًبا، بل يزيد.
ج- ولنتصور املسألة على عمارات وبساتني وأراٍض. 

)1(	 انظر: قواعد األحكام يف مصاحل األنام، للعز بن عبد السالم، حتقيق: نزيه محاد وعثمان ضمريية، دار القلم، 1421هـ 2٦/1، وطبعة 
دار الكتب العلمية، بريوت، 1/1٧. 	
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د- أنفق من الريع حاجة املوقوف عليهم، وبقي من الريع الكثري من املال؛ فاشرتى )اآلخر( بستاًنا 
وعمارة آخرين، وهلما ريع ونتاج كثري.

هـ- وقعت العمارة، واحرتق املصنع، وكربت األبقار، ويبست األشجار، وغمرت األرض باملاء.. وما إىل ذلك. 
ثانًيا: النيب ] قرر أو شرط أن ال يباع الوقف؛ أي ال ُيزال ويفنى بالبيع، على معنى بقاؤه يف هذه 

)العمارة( أو )تلك(، طاملا هو )الوقف(.
فالبيع إفناء، وأن يبقى أصله وينمى ريعه مقصد للشارع، فهناك شرط شارع، وهناك شرط واقف، 
ونص هذا كنص ذاك، لكن الفرق أن شرط ذاك هو على الصحة - تسليًما - قائم، وشرط هذا على الرتدد 

يف الصحة قائم)1(.
ثالًثا: إن الثمن بدل عن املبدل، والشارع احلكيم أمر بإبقاء املبدل )األصل - املوقوف(، وبالتالي فإن 
القول جبواز اإلبدال واالستبدال يف شرط الواقف هو قول صحيح ومقبول، طاملا بقي األصل وقًفا، حتى 
ولو كان البدل )بستان عنب وجوز ولوز(، وهذا اإلبدال واالستبدال حال حياة الواقف، أو اشرتط حصوله 
بعد وفاته، وال يكون ذلك إال ملرة واحدة، ما مل ينص على التكرار، وهذا حمل اتفاق عند القائلني باإلبدال 

واالستبدال)2(.
رابًعا: الواقف مل يشرتط اإلبدال واالستبدال؛ فهنا ال خيرج املوقوف عن حالني:

احلال األول: مل يعد الوقف بذي فائدة جلهة ريعه أو قيمته، العمارة تشقَّقت، واألرض غمرتها مياه، 
والبستان يبس شجره، وكل ذلك حيتاج إىل مصاريف، وريع الوقف ال يغطي ذلك، وجاء له من السعر ما 

يزيد على شراء عقار آخر وفائدة أكرب، كما يف الصورة )هـ(.
احلال الثاني: العمارة ممتازة، وريعها ممتاز، البستان وشجره ممتاز، واألبقار ممتازة، نسلمها يزيد 

وحليبها يزيد، كما يف الصورة )ب(.
خامًسا: هذا هو حمل النـزاع بني الفقهاء يف اجتاهني خمتلفني:

أ - االجتاه األول: جواز االستبدال، وهو توجه احلنابلة واحلنفية يف اجلملة، غري أن احلنفية يف قول هلم: ال 
بد من إذن القاضي، وحتقق املصلحة للوقف، واإلذن من القاضي يف زماننا حاصل؛ كما يف حكم 

)1(	 شرط الواقف وقضايا االستبدال، عبداهلل صاحل، جملة أوقاف، العدد )٥(، األمانة العامة لألوقاف، الكويت، 2003م، ص182، 183، 
18٥، وانظر: الذخرية للقرايف، 222/٦، والشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك، للدردير أمحد بن حممد، حتقيق: 
مصطفى كمال وصفي، القاهرة، دار املعارف، 1٩٧4م، 11٩/4، واالختيار لعليل املختار، البن مودود عبداهلل بن حممود املوصلي، بريوت، 
دار املعرفة، 12٩٥هـ/1٩٧٥م 4٧/2، ومغين احملتاج، للشربيين، القاهرة، املكتبة التجارية الكربى، 13٧4هـ/1٩٥٥م، 38٦/2، وجمموع 
الفتاوي، لشيخ اإلسالم ابن تيمية أمحد بن عبد احلليم، مجع وترتيب: عبد الرمحن حممد قاسم العاصمي النجدي، 13٩8هـ، 48/31.

)2(	 شرط الواقف وقضايا االستبدال، ص18٩، وانظر: حاشية ابن عابدين، ص/384.	
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احملكمة الكلية )دائرة األحوال الشخصية( بالكويت، بتاريخ 1٩٦٥/٧/3م)1(.
ودليلهم: اإلمجاع على ذلك، حيث جاء يف "املغين": أن عمر بن اخلطاب [ كتب إىل "سعد" ملا 
بلغه أنه قد ُنقب بيت املال الذي بالكوفة: انقل املسجد الذي بالتَّمارين، واجعل بيت املال يف قبلة 
املسجد، فإنه لن يزال يف املسجد مصلى، وكان هذا مبشهد من الصحابة، ومل يظهر خالفه، فكان 

إمجاًعا)2(.
ب- االجتاه الثاني: عدم جواز البيع، وهو توجه املالكية والشافعية يف اجلملة، واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 
قول رسول اهلل ] لعمر بن اخلطاب [ عندما استشاره يف أرض "خيرب" اليت وقفها: )بأن حيبس 

أصله، على أال يباع، وال يورث()3(.
سادًسا: صمام األمان عند بيع أصل، وشراء أصل آخر:

أغلق الفقهاء القائلون جبواز ذلك باب اللعب وتعريض الوقف للضياع بأن وضعوا شروًطا هلذا األمر؛ 
وهي بإجياز: 

1- أال يكون البيع بغنب فاحش.
2- أال يكون يف بيع القيِّم على الوقف تهمة حماباة أو مصلحة له، أو أن يبيعه ملن ال تقبل شهادتهم 

له، أو ملن له عليه دين.
3- أن تكون العني املشرتاة أكثر خرًيا وأوسع نفًعا بتقدير أهل اخلربة والسوق.
4- وجوب وتعيني أن يشرتي أصاًل آخر بثمن األصل املباع ليكون وفًقا بدله)4(.

سابًعا: ريع العمارة )80 ألف ديناًرا( مثاًل، وبستان التفاح )10 أطنان(، ومنتجات األبقار )كذا ألف ليرت 
من احلليب(، وإنتاج املصنع من )كذا( كذا )طًنا(.

وقد يشرتط الواقف توزيًعا معيًنا، سواء أكان الوقف على املعينني فيموتون، أم هم باقون كطالب العلم، 
وقد ال يشرتط الواقف توزيًعا، بل يطلق القول للخريات والفقراء أو احملتاجني.

وال خيفى على متأمل أنه ليس يوجد ما مينع أن نقارب ونسدد، ونتصرف مبا حيافظ على املوقوف، 

)1(	 انظر للتفصيل: شرط الواقف وقضايا االستبدال، ص1٩0-1٩2، واالجتاهات املعاصرة يف تطوير االستثمار الوقفي، ص ٥3، ٥4، وانظر: 
املغين البن قدامة، 3٦1/٥، 3٦2، وحاشية ابن عابدين 4/38٦.	

)2(	 االجتاهات املعاصرة يف تطوير االستثمار الوقفي، ص٥٥، وانظر: املغنى البن قدامة، ٥/3٦1، 3٦2.	
ابن كثري، بريوت، ط3،  البخاري حممد بن إمساعيل، حتقيق: مصطفى ديب، دار  )3(	 احلديث متفق عليه، اجلامع الصحيح املختصر، 
140٧هـ، عن ابن عمر، كتاب الشروط، باب الشروط يف الوقف، حديث رقم )٥8٦(، ٩82/2، وصحيح مسلم ، مسلم بن احلجاج، حتقيق: 

حممد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الرتاث العربي، بريوت، كتاب الوصية، باب الوقف، حديث رقم )1٦32(، 3/12٥٥. 
احلديثة،  الرياض  مكتبة  أمحد،  بن  عبداهلل  قدامة  البن  املغين  وانظر:  ص٥8،  الوقفي،  االستثمار  تطوير  يف  املعاصرة  االجتاهات   	)4(

1401هـ/1٩81م، ٥/٦32.	
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ويقضي حاجات املوقوف عليهم؛ مبا يدفع عنهم اهلالك يف احلد األدنى، ونوفر شيًئا، إذ ليس من املعقول 
أن نطعمهم أطنان التفاح، أو الورق املنتج من املعمل، أو النقود )الريع(!

ثامًنا: اشرتى الناظر أو هيئة الوقف من املال اململوك للواقفني عمارة، ومل جتعل وقًفا، فهذه جيوز بيعها 
ما مل جيعلها وقًفا، كما هو احلال يف الوقف األول للعمارة األوىل.

فهناك البيع جائز، وهذه جتارة، ما مل جُتعل وقًفا )أصاًل للريع(؛ فتدخل حتت حكم الوقف )األصل(، 
فللناظر - وسواء أكان الواقف أم زيد أم املعينني املوقوف عليهم - بالنيابة عن املوقوف عليهم غري املعينني 
أن يشرتي حانوًتا أو مستغاًل آخر من غلة الوقف، وأن يبحث عن األنفع للمستحقني من الفقراء وغريهم)1(.

تاسًعا: بيع السلم:
ريع الوقف كبري، واألصل صرفه على تلك اجلهات اليت عيَّنها الواقف أو أطلقها يف إطار اخلريات، 
فعلى مبدأ مصلحة الوقف واملوقوف عليهم أن يكون )السلم( تصرًفا على مثرة الوقف، أو بريع الوقف، 

وهذا يف صورتني:   
1 - املوقوف )بستان فاكهة(؛ فباع الناظر - أًيا كان - الفاكهة بيع السلم وقبض املال.

2 - ريع الوقف مائة ألف دينار - مثاًل - وزع على اخلريات جزًءا من األموال، واشرتى بطريق السلم 
منتًجا آخر - كالقمح - لبيعه.

ريع ومثرة  وليس يف  )النقود(  الوقف  السلم يف عني  بيع  الباحثني)2( صوَّر  بعض  أن  وأشري هنا إىل 
الوقف، فالتفاح مثرة، وريع الوقف إن كان )دراهًما( فهذا ريع، وليس عني الوقف، وقد أجازه هذا الباحث، 

بينما رفضه - يف عني الوقف - باحث آخر)3(.
3 - وهذا النوع من البيع والشراء على معاملة )السلم( جائز، طاملا أنه كان على مسطرة قول رسوله ]: 

)من أسلف )أسلم( فليسلف )فيسلم( يف كيل معلوم، ووزن معلوم، إىل أجل معلوم( )4(.
عاشًرا: بيع املراحبة أو الشراء باملراحبة:

املرابحة: هي البيع بزيادة على الثمن األول)٥(.
صورة املسألة:

)1(	 اإلسعاف يف أحكام األوقاف، الطرابلسي، برهان الدين إبراهيم بن موسى، مكتبة الطالب اجلامعي، مكة املكرمة، ص٥٦-٥8، ووظائف 
ناظر الوقف، جملة أوقاف، الكويت، العدد )٥(، 1424هـ/2003م، ص 1٦٦ وما بعدها.	

)2(	 انظر: استثمار أموال الوقف، أ.د عبد اهلل العمار، ص22٧، منتدى قضايا الوقف، الكويت، 2003م. 	
)3(	 انظر: استثمار أموال الوقف، أ.د. حسني حسني شحاتة، ص1٧2،منتدى قضايا، الكويت، 2003م.

)4(	 احلديث متفق عليه، رواه البخاري، باب املساقاة، رقم احلديث )1٦04(، ورواه مسلم، باب السلم، رقم احلديث )223٩(، عن ابن 
عباس، وإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، للشيخ ناصر الدين األلباني، املكتب اإلسالمي، بريوت، 140٥هـ، 21٦/٥، 218.

)٥(	 التعريفات للجرجاني، )املراحبة(.	
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1- مثرة الوقف )مصنع الورق( أطناًنا من الورق، لن نطعم الفقراء واملساكني ورًقا، وال يداوى املرضى 
يف املستشفيات بالورق، حتى ولو استغرقت حاجتهم كل الناتج من الورق، على فرض ذلك، لكنه 
البيع  تتبنى  اليت  ومقامسة اجلهة  بيعها مراحبة،  الزيادة جيوز  فهذه  وزيادة،  بالغرض  يفي  قد 

باملراحبة؛ حتى ال يذهب النفع كله لغري املوقوف عليهم من باب األجرة هلذه اجلهة.
2- بيع الورق )مبائة ألف( دينار، وأراد الناظر للوقف أًيا كان أن يشرتي مراحبة شيًئا ما )عمارة( 
مثنها 80 ألًفا، وتشرتي مراحبة - من جهة ما - بـ )100( ألف، فهنا زيادة )20( ألًفا، تأخذها 
هذه اجلهة؛ فهذا ال جيوز؛ ألنه فيه تفويت حق على املوقوف عليهم،؛ألن التصرف هنا من شخصية 

حقيقة فيما متلكه، حسب الضابط املتفق عليه، وقد تقدم ذلك.
وأشري هنا إىل أن بعض الباحثني)1( قال: )وهناك صيغ استثمار ال تالئم طبيعة األموال الوقفية(؛ 

منها على سبيل املثال:
املخاطر؛ ومن  العديد من  يكتنفها  بالشراء؛ حيث  اآلمر  واملراحبة ألجل  العادية،  املراحبة  - صيغة 

أهمها ما يلي: 
1- خماطر تلف البضاعة املشرتاة مراحبة.

2- خماطر نكول العميل املشرتي للبضاعة عن شرائها وصعوبة بيعها.
3- خماطر عدم سداد العميل لألقساط املستحقة عليه، وضعف الضمانات والكفاالت املقدمة.

4- خماطر الشبهات الشرعية حوهلا.

املبحث الثالث: اال  ستدانة)2( واإلقراض
املطلب األول: االستدانة على الوقف:

االستدانة ألجل الوقف تكون على ريع الوقف، ال على عينه. 
أ - االستدانة هي: االقرتاض أو الشراء نسيئة، وبعبارة أخرى شارحة: ما يفعله الناظر يف أعيان الوقف عن 

)1(	 استثمار أموال الوقف، د. حسني شحاتة، ص1٧2.
)2(	 من الدراسات احلديثة السابقة املستقلة أو املنثورة يف غريها من الدراسات يف هذا املوضوع: ديون الوقف، د. الصديق األمني، ص21-3٦، 
وديون الوقف، على القره داغي، ص 3٧ -٧2، وديون الوقف، د. ناصر امليمان، ص٧3-10٧، منتدى قضايا الوقف الفقهية األول، األمانة 
العامة لألوقاف، الكويت، 1423هـ/2003م، واستثمار أموال الوقف، د. عبداهلل العمار، ص201، ووظائف ناظر الوقف، د. نور حسن 
قاروت، ص1٦٦، 18٧، جملة أوقاف، األمانة العامة لألوقاف، الكويت، العدد )٥8(، 1424هـ/2003م، ومشروع قانون الوقف الكوييت يف  

إطار استثمار وتنمية املوارد الوقفية، د. إقبال عبد العزيز املطوع، األمانة العامة لألوقاف، 1421هـ/2001م، ص28٩ -2٩1.
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طريق االستقراض أو شراء شيء)1(. 
واألصل أنه ال جيوز لناظر الوقف أن يستدين على الوقف، سواء كان ذلك عن طريق االستقراض، أو 
عن طريق شراء ما يلزم للعمارة، أو الزراعة بنسيئة، على أن يدفعه من غلة الوقف عند حصوهلا، والسبب 
املانع من ذلك هو اخلوف من احلجز على أعيان الوقف، أو غلته؛ وبالتالي تضيع العني املوقوفة، ويضيع حق 
املستحقني من الغلة)2(، غري أن الفقهاء استثنوا بعض احلاالت من هذا األصل، وأقروا للناظر باالستدانة 

على الوقف إذا كان هناك ضرورة ملحة تستوجب ذلك)3(.
وهذه الضرورة امللحة:

- كأن يكون الوقف حباجة ما إىل التعمري واإلصالح، وخاف ناظر الوقف أنه لو مل يعمره أدى 
إىل اخلراب)4(.

- أو أن تكون األرض الزراعية - مثاًل - حباجة إىل تسميدها وبذرها وزراعتها، أو حتتاج إىل 
آالت زراعية.. إىل غري ذلك مما تطرأ احلاجة إليه على العني املوقوفة)٥(.

ب- الضرورة لالستدانة قامت شاخصة:
اتفق الفقهاء على جواز االستدانة على الوقف للضرورة، واختلفوا يف أنه هل حيتاج الناظر يف هذا 

التصرف إلذن من الواقف أو احلاكم أو القاضي؟ على قولني:
1- القول األول: ال حيتاج الناظر - أًيا كان - إىل إذن من أحد؛ سواء كان للوقف غلة تكفي، أو ال تكفي، 

أوال يوجد غلة.
وهذا مذهب املالكية، واحلنابلة، وبعض الشافعية، وقول عند احلنفية)٦(. واستدلوا على ذلك: قال "ابن 
مفلح" وبنحوه "البهوتي": )ألن الناظر مؤمتن، مطلق التصرف، فاإلذن واالئتمان ثابتان؛ وبالتالي فللناظر 

 ،33 ليل، ص31،  أبو  الوقف، حممد أمحد  أحكام  تطور  االجتهاد يف  أثر  باألراضي،  أو مسائل خاصة  عنوان  السابقة حتت  املراجع   	)1(
وصناديق الوقف وتكييفها الشرعي، حممد علي القري، ندوة الوقف يف الشريعة اإلسالمية وجماالته، وزارة األوقاف السعودية، 1420هـ، 

ص1٧، 18، 21.	
)2(	 ديون الوقف، د. ناصر امليمان، ص: 80، مشروع قانون الوقف الكوييت، د إقبال املطوع، ص28٩، )باإلحالة على: إحتاف األخالف يف أحكام 

األوقاف، عمر حلمي أفندي، ترمجة: حممد كامل الغزي، مطبعة البهاء، حلب، 132٧، ص2٧3(.
)3(	 حاشية الدسوقي 8٩/4، وتيسري الوقوف على غوامض أحكام الوقوف، للمناوي حممد عبدالرؤوف، مكتبة نزار الباز، 13٧/1، والفروع 

البن مفلح، مراجعة: عبد الستار أمحد فراج، عامل الكتب، 1404هـ، ٦00/4، ومغين احملتاج للشربيين، 3٩٦/2، وفتح القدير ٦/240.
)4(	 مشروع قانون الوقف، د. إقبال املطوع، ص2٩0.

)٥(	 املرجع السابق، واألشباه والنظائر البن جنيم بشرح احلموي، دار الكتب العلمية، بريوت، 140٥هـ/1٩8٥م، 223/2.	
)٦(	 اإلشراف القضائي على النظار، للقاضي هاني عبداهلل بن حممد اجلبري، مكة املكرمة، حبث مقدم لندوة الوقف والقضاء، وزارة األوقاف والشئون 

اإلسالمية، السعودية، باإلضافة للمراجع يف اهلامش رقم )1( يف الصفحة السابقة.	
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االستدانة على الوقف بال إذن حاكم، كسائر التصرفات، ملصلحة الوقف، كشرائه للوقف نسيئة()1(.
ومع ذلك فإن تصرف الناظر مقيد مبا فيه مصلحة للوقف مؤكدة؛ ألن تصرفه كتصرف ولي اليتيم يف 
مال اليتيم، وتصرف ولي اليتيم مقيَّد باملصلحة)2(، وأشري هنا إىل التطبيق العملي يف قطاع التسجيل العقاري 
من أنه البد من أخذ اإلذن فقط يف البيع، وأما الشراء فال، مبعنى أي تصرفات نافعة للوقف جنيزها، وغريه 

فال بد من إذن القاضي. 
2- القول الثاني:

اتفق احلنفية والشافعية على اشرتاط اإلذن يف اجلملة، واختلفوا يف التفصيل واآلثار املرتتبة على عدم 
أخذ اإلذن، وفيما يلي بيان ذلك:

1- اشرتط فقهاء احلنفية لالستدانة على الوقف شرطني:
األول: أن ال يكون للوقف غلة، فيحتاج إىل القرض واالستدانة، أما إذا كان للوقف غلة فأنفق من 

مال نفسه إلصالح الوقف؛ كان له أن يرجع بذلك يف غلة الوقف)3(.
الثاني: أن يأذن له الواقف، وإال فيجب أخذ اإلذن من القاضي، أو اهليئة املسؤولة كما يف زماننا؛ 
ملا له من والية عامة تعطيه احلق يف األمر باالستدانة عند وقت الضرورة، )إال أن يكون بعيًدا من 
احلاكم والقاضي، وال ميكنه احلضور ألخذ اإلذن؛ فال بأس أن يستدين بنفسه، وهذا إذا مل يكن 

يف تلك السنة غلة()4(.
تبًعا للحالة اليت كان  القاضي مثاًل، خيتلف األثر  الناظر من  2- اآلثار املرتتبة على عدم استئذان 

عليها االستدانة:
احلالة األوىل: أن يستدين الناظر من الغري، بهدف عمارة الوقف أو صالحه، ففي هذه احلالة يويف الناظر 

الدين من ماله اخلاص؛ ألنه متعدٍّ)٥(.
احلالة الثانية: أن يستدين الناظر من ماله اخلاص، بقصد الرجوع  بعد ذلك إىل غلة الوقف، فإن كانت 

الغلة موجودة؛ جاز الرجوع إليها)٦(.
3- وأما الشافعية فقوهلم مثل قول احلنفية يف جواز االستدانة عند الضرورة إذا مل يكن للوقف غلة، لكنهم 
قالوا: فإن استدان الناظر على الوقف بغري إذن القاضي وال إذن من الواقف؛ ضمنه الناظر، وليس له الرجوع 

)1(	 الفروع، ابن مفلح، 4٥4/4، وكشاف القناع، البهوتي 4/٦2٧.	
)2(	 ديون الوقف، ناصر امليمان، ص81، وديون الوقف، الصديق الضرير، ص28، وديون الوقف، على القره داغي، ص٥1، منتدى قضايا الوقف الفقهية 

األول، الكويت، 2003م.
)3(	 مشروع قانون الوقف الكوييت، د. إقبال املطوع، ص2٩0.

)4(	 غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظائر البن جنيم، للحموي أمحد بن حممد، 2/22٥.
)٥(	 مشروع قانون الوقف الكوييت، د. إقبال املطوع، ص2٩0.

)٦(	 املرجع السابق.
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به يف غلة الوقف؛ ألنه متعدٍّ)1(، وأما إذا كان يف يده غلة، واشرتى شيًئا ونقد الثمن من ماله؛ فال يرجع أيًضا)2(.
بينما احلنفية - كما سبق - قالوا: جاز له أن يرجع بذلك يف غلة الوقف، وإن مل يكن بأمر القاضي؛ كالوكيل 
بالشراء، وأما إذا كان يف يده شيء من الغلة، فاشرتى شيًئا للوقف، ونقد الثمن من ماله؛ جاز له أن يرجع 
بذلك يف غلة الوقف، وإن مل تكن بأمر من القاضي؛ كالوكيل بالشراء، إذا نقد الثمن من ماله جيوز له الرجوع 

به على املوكل)3(.
4- الرتجيح:

اختلف الباحثون يف الرتجيح، وهو أمر مقبول؛ ألن املسألة حمل نظر واجتهاد.
لكن الظاهر - واهلل أعلم - هو اشرتاط االستئذان؛ )ألنه تصرف على غائب، فالدَّْين يتعلق بسائر 
البطون، والبيع كذلك على غائبني من البطون املستحقة بعد انقراض املوجودين، والناظر ليس له النظر 

إال مدة حياته وواليته فقط، ولذا أنيط اإلذن مبن له النظر العام على مجيع البطون؛ وهو القاضي()4(.
ثم إن هذا التصرف خمَتلف فيه؛ فيكون حمل نظر واجتهاد، وهما من وظيفة القاضي دون الناظر)٥(.

كما أن يف إناطته بإذن القاضي مزيد ضبط ورعاية للوقف)٦(.
٥- وهنا هامة: 

تصرُّف الناظر بأموال الوقف موضع نظر من القاضي؛ فما القول بتصرف القاضي - أو ما مياثله- يف 
زماننا ؟

وأما تصرف القاضي يف أموال الوقف وحنوها؛ فقد ذكر "ابن جنيم": )تصرف القاضي فيما له فعله 
يف أموال اليتامى والرتكات )واألوقاف( مقيد باملصلحة، فإن مل يكن مبنيًّا عليها مل يصح()٧(، وذلك عند 

شرحه لقاعدة: )تصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة(.

)1(	 ديون الوقف، ناصر امليمان، ص81، )منتدى قضايا الوقف الفقهية األول، الكويت، 2003 م(.
)2(	 املرجع السابق.	

)3(	 غمز عيون البصائر، احلموي ، 224/2.
)4(	 اإلشراف القضائي على النظار، ص31، )باإلحالة على: املبدع شرح املقنع، البن مفلح إبراهيم بن حممد، دار عامل الكتب، ٥/2٧1(.

)٥(	 املرجع السابق.
)٦(	 اإلشراف القضائي، ص31.

)٧(	 غمز عيون البصائر للحموي، 3٧4/1.
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املطلب الثاني: اإلقراض)1(:
أواًل: حتمل هذه الكلمة يف ثناياها ما يلي:

االستدانة من الوقف.	 
القراض؛ وهو املضاربة.	 
بيع مال الوقف نسيئة.	 
إقراض مال الوقف لقضاء حاجة ثم رده. 	 

ثانًيا: مثرة الوقف غري عني وأصل الوقف.

املوقوف:
- قد يكون عمارة هلا مثرة )80/ألف دينار( 

- وقد يكون مليوًنا من املال، أو أطناًنا من القمح، أو أطناًنا من احلليب؛ أي ما كان منقواًل.
قال "زفر" - من احلنفية -: )جيوز وقف الدراهم، والطعام، واملكيل املوزون، فقيل له: كيف يصنع 
الدنانري،  أو  بالدراهم  واملوزون  املكيل  يباع  وكذا  بالفضل،  ويتصدق  مضاربة،  يدفعها  فقال:  بالدراهم؟ 

ويدفع مضاربة، ويتصدق بالفضل()2(.
ثالًثا: هنا مسألتان هما حمل البحث:

املسألة األولى: اإلقراض يف جانب ريع الوقف ومثرته إن كان عقاًرا.

املسألة الثانية: اإلقراض يف جانب عني الوقف إن كان منقواًل.

املسألة األولى:

صورة املسألة: وقف بستان خنيل، مصنع ورق، جممًعا سكنًيا، ولكل وقف جهته وناظره ومثرته وريعه، فبعد 
أن نعطي املستحقني حقوقهم قد يبقى شيء وقد ال يبقي شيء من الثمرة أو الريع، مع مراعاة ما يراه 

الواقف ما مل خيالف الشرع.
)1(	 من الدراسات احلديثة السابقة يف هذا املوضوع أو منثورة يف غريها: االستدانة من مال الوقف: ديون الوقف، د. الصديق حممد الضرير، وقيام 
الوقف باالستدانة للغري خاصة باإلقراض: ديون الوقف، د. علي القره داغي، واالستدانة من الوقف: ديون الوقف، ناصر امليمان،)منتدى 
قضايا الوقف الفقهية األول، ص28، ٥٦، 83، واستثمار أموال الوقف: الشيخ حممد حممد السالمي، ص144، 148، واستثمار أموال 
الوقف: د. حسني شحاتة، ص1٦3، واستثمار أموال الوقف: د. خالد شعيب، ص243، 244، )منتدى قضايا الوقف، الكويت، 2003م(، 
وأثر  الكويت(،  العدد )٥(، 2003م،  أوقاف،  نور حسن قاروت، ص1٥٧، 1٦٦، )جملة  الفقه اإلسالمي، د.  الوقف يف  ووظائف ناظر 
االجتهاد يف تطور أحكام الوقف، د. حممد أمحد أبو ليل، ص31، وصناديق الوقف وتكييفها الشرعي، حممد علي القري، ص 1٧، 18، 

21، واإلسعاف يف أحكام األوقاف، للطرابلسي، ص22. 
)2(	 اإلسعاف للطرابلسي، ص٥٦-٥8، وانظر: وظائف ناظر الوقف، د. نور حسن قاروت، ص1٥٧.
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لكن املبدأ يقول: األنفع للمستحقني جيب على الناظر أن يفعله، قال يف "اإلسعاف": )للناظر أن يشرتي 
حانوًتا أو مستغاًل آخر من غلة الوقف - مطلًقا على ما يبدو - وأن البحث عن األنفع للمستحقني من 

الفقراء وغريهم واجب()1(.
ولنفرض أنه بقي من ريع العمارة )ألف( من املال، ومن مثن الورق )ألف( من املال، أو كذا )طًنا( 
من الورق أو كذا )طًنا( من البلح، فاملال جيوز إقراضه من أمني، مع أخذ مجيع ما يلزم لضمان هذا 
املال، و)األطنان( جيوز بيعها نسيئة، تيسرًيا على التاجر، وميكن القول يف هذه املسألة: جيوز - ال على 
اإلطالق - أن يطلب شخص ما من القاضي - أو هيئة الوقف - ومن الناظر املقرر من الواقف وبشروط 
معينة أن يقرضه من أموال الوقف )الثمرة والريع - األلف(، أو أن يبيعه شيًئا منها )األطنان( الباقية، 
ومثن املبيع ديًنا عليه؛ لريده له فيما بعد)2(؛ ألنه كما جيوز للناظر االقرتاض ملصلحة الوقف، كذلك جيوز 

له إقراضه - من الريع والثمرة - أميًنا موثوًقا، وبضمانات؛ من حنو كفيل، أو رهن)3(. 
املسألة الثانية: اإلقراض يف جانب عني الوقف إن كان منقواًل:

إن كالم اإلمام "زفر" واضح يف كيفية التعامل مع هيئة الوقف، وكيفية اإلقراض يف املنقول، ويؤسس 
قول اإلمام "زفر" مقياًسا هلذه املسألة اليت بني أيدينا؛ حيث ذكر صاحب "إعالء السنن": )فعلى هذا 
يزرعونه  هلم،  بذر  ال  الذين  للفقراء  يقرض  أن  شرط  على  احلنطة،  من  الكر  هذا  وقف  إذا  القياس 
ألنفسهم، ثم يؤخذ منهم بعد اإلدراك قدر القرض، ثم يقرض لغريهم من الفقراء، أبًدا على هذا السبيل؛ 

جيب أن يكون جائًزا، قال: ومثل هذا كثري يف "الري" و"نهاوند"()4(.
الدراهم  وقف  جواز  تيمية"  "ابن  )اختار  تيمية":  البن  الفقهية  لالختيارات  "اجلامع  صاحب  ونقل 
والدنانري )للقرض والتنمية( على من يكون به حاجة للقرض، يقرتض املبلغ املوقوف، ثم يرد ما اقرتض، 
ليأخذ آخر به حاجة.. وهكذا، وأما صورة الوقف )للتنمية(: أن يقف الرجل مبلًغا من الدراهم أو الدنانري، 
وجيعله قراًضا )مضاربة(، يعاد برحبها على املوقوف عليه، على حنو ما يشرتط الواقف، مع بقاء أصل 

املال عاماًل يف القراض()٥(.

)1(	 اإلسعاف للطرابلسي، ص٥٦-٥8، وانظر: وظائف ناظر الوقف، د. نور حسن قاروت، ص1٥٧. 
)2(	 ديون الوقف، د. ناصر امليمان، ص83، أوقاف، العدد )٦(، وانظر: بدائع الصنائع للكاساني، دار الكتاب العربي، بريوت، ٥/1٥3.

)3(	 وظائف ناظر الوقف، د. نور حسن قاروت، جملة أوقاف، العدد )٥(، ص1٥1، )باإلحالة على: املنتقى من فوائد الفوائد، للشيخ ابن 
عثيمني، ص42(.

)4(	 صناديق الوقف وتكييفها الشرعي، د. حممد علي القري، ص 1٧، باإلحالة على كتاب: إعالء السنن، للشيخ التهانوي ظفر الدين أمحد 
العثماني، دار الفكر، الطبعة األوىل، 1421هـ/2001م، 13/ 1٦1.

)٥(	 صناديق الوقف، د. القري، ص2٧، )نقله حممد عطية يف كتاب: املختصر النفيس يف أحكام الوقف والتحبيس، ص30، عن: اجلامع 
لالختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، أمحد موايف، ص٩0٥(.
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املبحث الرابع: الرهن والكفالة

املطلب األول: الرهن)1(:
أواًل: تعريف الرهن لغًة  وشرًعا:

أ- الرهن لغة: 
مطلق احلبس)2(، ومنه قوله تعاىل: {     گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ })3(، أي حمبوس، ومن معانيه الثبوت 

والدوام، وقال: ماء راهن؛ أي: راكد ودائم)4(.

ب -الرهن يف الشرع:

حبس الشيء حبق ميكن أخذه منه؛ كالدين)٥(، واألعيان املضمونة باملثل أو القيمة)٦(.

ويف جملة األحكام العدلية: )حبس مال وإمساكه يف مقابل حقٍّ ميكن استيفاؤه منه()٧(.
ثانًيا: األصل في ذلك:

 أ - شرط أو تقرير رسول اهلل ] لعمر أو على عمر [:)ال يباع، وال يوهب، وال يورث()8(.

ب- الوقف إذا مت ولزم )ال ميلك، وال يعار، وال يرهن...(؛ فال ميلك لغريه بالبيع وحنوه؛ الستحالة 
متيلك اخلارج عن ملكه، وال يعار وال يرهن؛ القتضائهما امللك.

ويستثنى من عدم متليكه ما لو اشرتط الواقف استبداله، وبيع الوقف إذا افتقر الواقف، 
وأيًضا يستثنى من عدم اإلعارة ما لو كان الدار موقوفة للسكنى؛ ألن من له حق السكنى له حق 
)1(	  ومن الدراسات احلديثة السابقة يف  هذا املوضوع مستقلة أو منثورة يف غريها: ديون الوقف، د. صديق الضرير، ص32 وما بعدها، وديون 
الوقف، د. علي القره داغي، ص٦٥، وديون الوقف، د. ناصر امليمان، ص٩3، )منتدى قضايا الوقف الفقهية األول، الكويت، 2003م(، 
وضبط تصرفات نظار الوقف من قبل القضاة، الشيخ عبداهلل حممد سعد آل خنني، املؤمتر الثاني لألوقاف، جامعة أم القرى، السعودية، 

142٧هـ، ص23، 24.
)2(	 التعريفات للجرجاني، )رهن(.
)3(	 سورة الطور، جزء من آية 21.

)4(	 لسان العرب، املعجم الوجيز، جممع اللغة العربية، 1400هـ، مادة )رهن(.
)٥(	 التعريفات للجرجاني، )الرهن(.

)٦(	 حاشية ابن عابدين، دار الباز، مكة، ٥3٩/٦.
)٧(	 املادة )٧01(، بشرح سليم الباز.

)8(	 صحيح البخاري بشرح فتح الباري، ابن حجر العسقالني، دار الفكر، 1٧/٥، 3٩2، والسنن الكربى للبيهقي أمحد بن احلسني، دار املعرفة.
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اإلعارة)1(، ومن املعلوم أن املستثنى ال يقاس عليه)2(.

ج- ومقتضى معنى الرهن السابق أنه لو هلك الرهن صار املرتهن مستوفًيا حقه لو كان مساوًيا 
للرهن، وال خيفى أن االستيفاء إمنا يتأتى فيما ميكن متليكه، والوقف ال ميكن متليكه؛ فال يصح 

الرهن به؛ وألنه أمانة عند املستعري، وهو غري مضمون)3(.
ثالًثا: صورة املسألة:

 أ - الوقف عمارة، أرض يف موقع سياحي، بستان برتقال، سيارات أجرة، مصنع ورق، مثاًل.

ب - أراد الناظر أن يبنى على أرض الوقف عمارة؛ فاستدان وجعل العمارة رهًنا، أو بناها بريع الوقف.

ج- ميلك الوقف بالشراء من ريعه: عمارة، بستان عنب، سيارات أجرة، آالت لصناعة الثياب.

د- وكان ناظر الوقف - أًيا كان - قد استدان أو أراد أن يستدين على ريع الوقف، ال على عينه؛ 
فأراد أن جيعل رهًنا يف مقابلة الدين الذي عليه، أو الذي سينشئه عليه؛ فهل جيوز رهن العني 
الوقف أو املبنية على أرض الوقف بالدين أو بالريع كما يف الفرع الصورة )أ( و)ب(؟ أو ريع 

الوقف كما يف الفرع الصورة )ب(؟
وهنا مسألتان:

املسألة األولى: رهن منشآت الوقف:

قال "ابن قدامة": )وال يصح رهن ما ال يصح بيعه؛ كأم ولد، والوقف، والعني املرهونة؛ ألن مقصود 
الرهن استيفاء الدين من مثنه، وما ال جيوز بيعه ال ميكن ذلك فيه()4(.

ِدث الناظر ملصلحة الوقف -وليس وقًفا-  غري أن األمر قد يؤول إىل رهن ما اتصل بالوقف، مما حُيْ
واألصل، كما لو استدان الناظر لتشييد بناء الوقف الذي انهدم، ورهن هذا البناء ملن استدان منه ألجل 

البناء؛ فهل يصح ذلك؟ 

)1(	 حاشية ابن عابدين، ٥3٩/٦.
)2(	 قارن مع ما ذكره صاحب "ديون الوقف"، د. القره داغي، ص٦٥.

)3(	 حاشية ابن عابدين، دار الباز، مكة، ٥3٩/٦.
)4(	 املغين البن قدامة، 382/4.
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فهذه الصورة اليت ذكرها أحد الفقهاء األفاضل تشتمل على: الصورة )أ( والصورة )ب(، وأما الصورة 
يف )ج( فُيجرى على العمارة والبستان وسيارات األجرة وآالت الصناعة كل أنواع املعامالت؛ ألنها ناجتة 
من ريع الوقف، واستثمار هذا الريع مطلوٌب فتح السبيل أمامه ليتحقق اخلري يف سبيل اهلل، ويصل الثواب 

للواقف.

وقد أجاب هذا الفاضل عن سؤاله؛ فهل يصح ذلك؟ قال: نعم، جيوز ذلك، ومما يؤيده قرار جملس 
القضاء األعلى يف بالده، الذي أجاز االقرتاض من بنك التنمية العقاري لعمارة أرض الوقف بقدر احلاجة، 
بعد إذن القاضي، ورهن ما يشيَّد من منشآت على )أرض الوقف بعد اكتماهلا، وحتقق القاضي بأن املبالغ 
التنفيذية لنظام املرافعات الشرعية  صرفت يف العمارة، وذكر ما جاء يف الفقرة اخلامسة من الالئحة 
السعودي للمادة الثانية والثالثني، ونصها: )التصرفات اليت تستوجب إذن القاضي يف عقار القاصر أو 
الوقف هي: البيع والشراء، أو الرهن، أو االقرتاض، أو توثيق الشركات إذا كان القاصر طرًفا فيها، بعد 
التنمية  من صندوق  للوقف  االقرتاض  من  احلال  هذه  ويف  اخلربة(،  أهل  من  واملصلحة  الغبطة  حتقيق 
العقارية ورهن املنشآت فإنه ال خيضع هذا اإلجراء ملراجعة حمكمة التمييز، كما جاء يف الفقرة التاسعة 
من الالئحة التنفيذية للمادة اخلمسني بعد املائتني، من نظام املرافعات الشرعية السعودي، أن )للناظر 
االقرتاض من صندوق التنمية العقارية، ورهن ما أقيم على أرض الوقف من مباٍن وحنوها، وذلك بعد 
حتقق القاضي من الغبطة واملصلحة وإذنه بذلك، وهو غري خاضع للتمييز(، وكل هذا ظاهر، لكن الوقف 
هذه  يف  القضاء  من  االستئذان  الناظر  وعلى  عليه،  تبنى  اليت  للمنشآت  الرهن  وإمنا  يرهن،  ال  عينه 

احلال()1(.

والظاهر -واهلل أعلم- أنه ملا كان البناء ال يبنى على هواء، وأنه على أرض موقوفة، وأنه ال يفرد حبكم 
الناظر،  يد  املوقوفة يف  األرض  رهنه؛ ألن  وبالتالي ال جيوز  فيأخذ حكمها،  عليها؛  ُبيَن  اليت  أرضه  عن 
وليست يف يد املستأجر هلا حكًرا، أما أنه لو كانت الصورة: أخذ الناظر املال من بنك التنمية، ورهن ريع 
العمارة للبنك؛ وفبها ونعمت؛ ألنه ال ينب العمارة ليسكن هو والفقراء واملساكني وأهل بيته وحيه إذا كان 
الوقف عليهم، بل ليؤجرها، وبالتالي ما جاز بيعه جاز رهنه، والعمارة ال جيوز بيعها؛ ألن مقتضى ذلك 
انسحاب البيع وامللك على العني، وهذا مما يدخل حتت سبب التملك )البيع( املنهي عنه، وال شراكة ألحد 

يف العني املوقوفة؛ لتعرضها خلطر الضياع.

)1(	 ضبط تصرفات نظار الوقف من قبل القضاء، للشيخ عبداهلل بن حممد بن سعد آل خنني، املؤمتر الثاني لألوقاف السعودية، جامعة أم 
القرى، 142٧هـ، ص24-23.
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وأشري هنا إىل التطبيق العملي يف قطاع التسجيل العقاري والتوثيق )يف دولة الكويت( إىل أنه ال جيوز 
رهن الوقف؛ لكي ال يتعرض للضياع واملبيع يف املزاد يف حالة عدم سداد املديونية )دائرة البيوع(.

املسألة الثانية: رهن البناء والغراس املقام على األرض احملكرة، أو رهن املستحكر أنقاضه القائمة 
باحلكر على أرض وقف فالن:

محل الشاهد: األرض احملكرة، وقد أورد ذلك أحد الفقهاء األفاضل)1(.

واملسألة حتتاج إىل بيان بعض األمور؛ ليتضح احلال، وتستحضر اإلجابة عن هذه املسألة: 
أ- تعريف "احلكر" لغًة واصطالًحا:

احلكر لغًة: ادخار الطعام للرتبص، وصاحبه حمتكر، وأصل احلكرة اجلمع واإلمساك، فالتحكر على هذا: 
املنع، فقول أهل مصر: حكر فالن أرض فالن؛ أي: منع غريه من البناء عليها)2(.

وفي االصطالح الشرعي: هو عقد إجارة، يقصد به استبقاء األرض مقدرة للبناء والغرس أو ألحدهما)3(.

ب- شروط صحة احلكر:

الشرط األول: أن يكون التحكري إىل مدة معلومة، وبأجرة معلومة، أو حسب العرف؛ ألنه إجارة)4(.

الشرط الثاني: وجود ضرورة لذلك أو مصلحة حمققة للوقف)٥(.

الشرط الثالث: اإلذن من القاضي )احملكمة(، ويسجل يف إدارة التسجيل.

ج- احلقوق املترتبة على احلكر للمحتكر:

من احلقوق: أن ما يقوم به احملتكر يف األرض املوقوفة -بعد اإلذن من الناظر أو القاضي- من البناء 
أو الزراعة أو مشروع صناعي وآالت وغري ذلك، يكون ملًكا للمحتكر )املستأجر(؛ فيصبح له بيعه، ورهنه، 

)1(	 املرجع السابق، ص24.
)2(	 لسان العرب البن منظور، تاج العروس للزبيدي، مادة )حكر(. وانظر: االجتاهات املعاصرة يف تطوير االستثمار الوقفي، ص٦٥.

)3(	 االجتاهات املعاصرة يف تطوير االستثمار الوقفي، ص٦٦.
)4(	 االجتاهات املعاصرة يف تطوير االستثمار الوقفي، ص٦٦، وانظر: حاشية ابن عابدين، 3٩٧/3، 3٩8، والفتاوى اهلندية، قاضي خان، 
وعلى هامشه الفتاوي اخلانية، لألوزجندي حسن بن منصور، دار إحياء الرتاث العربي، بريوت، ط 140٦هـ/1٩8٦م، 332/3، واإلسعاف 

للطرابلسي، ص٦2.
)٥(	 االجتاهات املعاصرة يف تطوير االستثمار الوقفي ص٦٦.
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ووقفه، والوصية به، ويورث عنه)1(.

فهناك األمور التالية:
إذا باعه أو رهنه واستحقت بالرهن؛ فإنه خيلي أرض الوقف منها، وأما إذا وقفها على األرض املوقوفة 
احملتكرة؛ فال تباع وال ترهن، ولعل ما ذكره الفقهاء من مثال لذلك كان معهوًدا يف عصرهم، وقد يكون 

هذا موجوًدا يف زماننا.
ولعل أوضح صورة لزماننا هو ما يلي:

أًيا كان - وقال: أريد أن أستأجر هذه األرض  وقف رجل أرًضا كبرية، فجاء أحدهم إىل الناظر - 
ملدة طويلة، لنقل: 2٥ سنة أو أزيد من ذلك؛ فوافق، فذهب هذا الرجل ووضع عليها مبنى وجاء باآلالت 
باع  إذا  أو  الطويلة(  )اإلجارة  احلكر  مدة  انتهت  فإذا  له،  واآلالت  له،  املبنى  فهذا  ووضعها،  الصناعية 
اآلالت، أو رهن آلة؛ فهذا هو اجلائز الذي تناوله الفقهاء مبثال: البناء والغرس، وعلى فرض أنه وقف 

املبنى فال جيري عليه رهن وال بيع.
املطلب الثاني: الكفالة:

أواًل: تعريف الكفالة لغًة واصطالًحا:

أ- الكفالة في اللغة: من كفل الرجل وبالرجل، كفالة: ضمن، ويقال: كفل عنه املال لغرميه، وكفل املال، وكفل 
الصغري: رباه، وأنفق عليه، فهو كافل، واجلمع: ُكفَّل، وهو كفيل، واجلمع كفالء)2(.

ب- الكفالة في االصطالح: اختلف الفقهاء يف املراد بالكفالة تبًعا الختالفهم فيما يرتتب عليها من أثر: 

وعرفها  أو ميني(،  دين،  أو  بنفس،  املطالبة  يف  األصيل  ذمة  إىل  الكفيل  ذمة  )ضمُّ  احلنفية:  فعند 
واألول  "اهلداية":  "املرغيناني" يف  وقال  الدين(،  األصيل يف  ذمة  إىل  الكفيل  ذمة  بأنها: )ضمُّ  بعضهم 

أصح)3(، وعرفها املالكية والشافعية واحلنابلة بنحو التعريف الثاني عند احلنفية)4(.

اإلسالمي،  املكتب  للنووي،  الطالبني  روضة  وانظر:   ،3٩1/3 عابدين  ابن  وحاشية   ،)333( مادة  واإلنصاف، ص14٦،  العدل  قانون   	)1(
214/٥، ومطالب أولي النهى، مصطفى السيوطي، املكتب اإلسالمي، دمشق، 1٩٦1م، ٦8٩.

)2(	 تاج العروس للزبيدي، لسان العرب البن منظور، املعجم الوجيز، مادة )كفل(.
)3(	 فتح القدير للكمال بن اهلمام شرح اهلداية، بوالق، ط 1، 131٧هـ، ٦/283.

)4(	 الشرح الصغري للدردير، 42٩/4، مغين احملتاج للشربيين، دار الكتب العربية، مكة املكرمة، 1٩8/2، املغين البن قدامة مع الشرح 
الكبري، مطبعة املنار، مصر، ط1، 13٩8هـ، ٥/٧1. 
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ثانًيا: التأصيل:

األصل أنه ال جيري على هذه الذمة ما جيري على الذمم األخرى اليت ترتبط بفعل من أفعال اإلنسان 
املالية من خالل أنواع أخرى من املعامالت مع إنسان آخر، والوقف وريعه صاحب الذمة االعتبارية، لكنها 
خمتصة بأنواع معينة من التعامالت، فقد منع عنها أو منها: البيع والرهن، والوصية، واهلبة أو التربع، 

واإلعارة، واإلرث، يف اجلملة.

ثالًثا: التخريج: 

 أ- ال خيفى على متأمل أن الكفالة أو الضمان فيه اشرتاك بني ذمتني، إحداهما -ذمة "زيد" مثاًل- 
أقوى من األخرى )ذمة الوقف(، فضاًل عن أنهما ال تتطابقان.

والوقف  )املكفول(  زيد  بني  كانت  إن  الوقف،  من  االستدانة  من  اآلخر  الوجه  هي  الكفالة  وأن  ب- 
)الكفيل(، أو هي من االستدانة على الوقف إن كانت بني الوقف )املكفول( وزيد )الكافل(، وقد 
يكون )الوقف كافل مكفول(، وهو صورة أوردها الفقهاء يف صورة استدانة الوقف من وقف آخر؛ 

بأن يكفل وقف وقًفا آخر يف َدْين له أو عليه لوقف آخر أيًضا؟
ج- وبالتالي االستدانة من الوقف تكون من ريعه، ال من عينه، مع أخذ مجيع الضمانات إليفاء دين 
الوقف حتى ال يضيع، ألنه حق املستحقني، وقد سبق بيان ذلك، وما تقدم هو مما يتبادر للذهن 

من املراد بالكفالة.
وظهر مراد آخر )بالكفالة(، عنون له الباحثون األفاضل بـ: )حكم خطاب الضمان البنكي بأرصدة 

األموال الوقفية()1(.

ُيقَصد به: تعهد كتابي، يتعهد مبقتضاه البنك بكفالة أحد عمالئه )طالب  فخطاب الضمان البنكي 
اإلصدار(، يف حدود مبلغ معني، جتاه طرف ثالث، مبناسبة التزام ملقى على عاتق العميل املكفول، وذلك 
ضماًنا لوفاء هذا العميل بالتزامه جتاه ذلك الطرف خالل مدة معينة، على أن يدفع البنك املبلغ املضمون 
عند أول مطالبة خالل سريان اخلطاب، رغم معارضة املدين)2(، وخطاب الضمان هو بنوعيه -االبتدائي 
والنهائي- ال خيلو إما أن يكون بغطاء، أو بدونه؛ فإن كان بدون غطاء فهو ضم ذمة الضامن إىل ذمة غريه 
فيما يلزم حااًل أو مآاًل، وهذه حقيقة ما يعنى يف الفقه اإلسالمي باسم الضمان أو الكفالة، وإن كانت بغطاء 

)1(	 ديون الوقف، د. الصديق الضرير، ص3٥، ديون الوقف، د. علي القره داغي، ص٦٧، )منتدى قضايا الوقف الفقهية األول، الكويت، 2003م.
)2(	 ديون الوقف، د. القره داغي، ص٦٧، )باإلحالة على: جملة املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية، 2/30٩(.
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فالعالقة بني الطالب خطاب الضمان وبني مصدره هي الوكالة)1(.
وحينها يقوم متولي الوقف )أو اإلدارة( بوضع أرصدة الوقف وأمواله، لدفعها إىل املضمون، يف حالة 

حتقق موجبات ذلك الدفع.
ومن هنا ينظر إىل خطاب الضمان املغطى هذا؛ فإن كان صادًرا ألجل استثمارات الوقف واعتماداته 
مقتضيات  من  جزء  هذا  ألن  جائز؛  اخلطاب  ذلك  إصدار  فإن  شرًعا؛  بها  املسموح  وجتارته  املستندية 
التجارة واالستثمار؛ وألن هذه األموال مل تذهب إىل خارج نطاق الوقف وضوابطه، بل هي من مصاحله، 
ولكن مع أخذ احليطة واحلذر، ومراعاة الشروط والضوابط املطلوبة الستثمار بعض أموال الوقف، واحلدود 

املسموح بها من ِقبل الواقف، أي يف صكِّه، أو ضمن أغراض الوقف، أو املسموح بها شرًعا يف غري ذلك.
أما إذا كان خطاب الضمان املعطى صادًرا لغري الوقف ومصاحله، فإن ذلك غري جائز شرًعا من حيث 
املبدأ؛ ألن ذلك يعين إعطاء الدين والقرض من الوقف إىل غريه، وكذلك احلكم الشرعي يف حالة إصدار 

خطاب الضمان غري املغطى؛ ألن مآله إىل التزام بدفع الديون املضمونة)2(.

املبحث اخلامس: التقاضي أو الدعاوى للوقف أو عليه)3(
أو املخاصمة في الوقف

سبق تأسيس أن الوقف شخصية اعتبارية هلا ذمة)4( يصح االدعاء هلا وعليها، فمتى كانت دعوى حبق له 
أو دعوى حبق عليه؛ صح يف احلالني إقامتها ومساعها، فقد حيدث ختاصم بني شخصية الوقف وبني "زيد" 

مثاًل، واألصل عند النزاع واملخاصمة أو الصلح أو التحكيم؛ رفع املخاصمة إىل القاضي ليفصل يف األمر.
والتخاصم والدعاوي من التصرفات اليت تدخل يف والية ناظر الوقف - أو اهليئة - نيابة عن الشخصية 

املعنوية )الوقف(، ويتعني عليه القيام بهذا التصرف وممارسته متى اقتضت مصلحة الوقف ذلك.
وهناك ضوابط يف خصومة من ال يعربِّ عن نفسه، ومنه الوقف؛ وأبرزها:

1- ليس للناظر اإلقرار على الوقف حبق يفوت الوقف أو يذهب شيًئا من حقوقه؛ ألن له حكم التربع 

)1(	 املرجع السابق، )باإلحالة على: جملة جممع الفقه اإلسالمي الدولي، 24، ج 2، ص103٥، وقرار اجملمع رقم 12)3/12(.
)2(	 ديون الوقف، د. القره داغي، ص ٦٧، ٦8.

أو منثورة يف غريها: ضبط تصرفات نظار الوقف من قبل القضاء، للشيخ  )3(	 من الدراسات احلديثة السابقة يف هذا املوضوع مستقلة 
عبداهلل آل خنني، ص3٥، 3٦، وديون الوقف، د. القره داغي، ص٥٩، ٦0، وديون الوقف، د. ناصر امليمان، 8٧، 88، ووظائف ناظر الوقف 

يف الفقه اإلسالمي، د. نور قاروت، جملة أوقاف، الكويت، عدد )٥(، ص1٦0.
)4(	 سبق بيان ذلك عند الكالم على الشخصية االعتبارية.
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بالوقف، والناظر ال ميلكه)1(، إال أو عدا ما باشره الناظر مما يدخل حتت تصرفه وصالحياته، 
ومتبًعا يف ذلك اإلجراءات املقررة له؛ ألن من ملك التصرف أو إنشاء التصرف صح إقراره به)2(.
	2- ليس للناظر الصلح يف اجلملة ووفق البيان التالي: الصلح هو معاقدة يتوصل بها إىل التوفيق بني

متخاصمني)3(. 
واألصل فيه أن كل حق جاز االعتياض عنه جاز الصلح)4(، كما أن األصل أن ناظر الوقف ممنوع من 
الصلح ألنه ال يصح تربعه من الوقف، فُمنع من الصلح، لكن إذا أنكر من ادعى عليه ناظر الوقف احلق له 

وال بينة للناظر صح له الصلح؛ ألن استيفاء البعض عند العجز عن الكل أوىل.
وهكذا لو ادعى شخص على ناظر الوقف حبق عليه وبه بيِّنة جاز له الصلح، فيدفع بعض احلق ويقع 
اإلبراء عن الباقي؛ ألن مصلحة ذلك ظاهرة للوقف، فإذا مل تكن َبيِّنة مل يصح له الصلح عن الوقف)٥(، 
للناظر  الوقف فيه، وليس  التحقق من مصلحة  القاضي  الوقف لزم  ومتى صدر صلح يف حق من حقوق 
كذلك)٦(،  والوقف  عنه،  العفو  وال  بذله  ال جيوز  فيما  يصح  ال  التحكيم  ألن  الوقف،  دعاوى  يف  التحكيم 

وبالتالي ال بد من إذن القاضي املختص، وهذه األمور من واجبات الناظر يف محاية الوقف وأمواله)٧(.
ومما أورده الفقهاء من الغصب واملقاضاة بشأنه، حبيث لو وضع أحد يده على الوقف، أو ادعى رقبة 

الوقف؛ كان الناظر خصًما له)8(.
بينه وبني  تعاقد  الوقف فقط، بل كل خصومة نشأت عن  الناظر لغاصب رقبة  وال تقتصر خماصمة 
يقوم  أو من  الزارع،  أو  املستأجر،  بالوقف؛ فقد حتصل جماوزات من  أو أضر  بالعقد،  أخل  آخر  طرف 
على العمارة أو الصيانة، فيطالبهم حبقوق الوقف كاملة، وله أن يقيم الدعوى؛ إلثبات حق، أو دفع ضرر، 

باعتباره املمثل الشرعي والوكيل للوقف وحلقوق املوقوف عليهم)٩(.
ومن األحكام اليت ذكرها الفقهاء، واليت ينبغي للناظر أن يطالب بها وخياصم فيها:

1- الغاصب إذا قلع بناء أو هدمه فإنه يضمن قيمة النقصان.

)1(	 ضبط تصرفات نظار الوقف من قبل القضاء، ص 3٦، وانظر: كشاف القناع، 3/٦،4٥3 - 4٥8.
)2(	 ضبط تصرفات الوقف من قبل القضاء، ص3٦.

)3(	 الروض املربع شرح زاد املستقنع للبهوتي، 128/٥، وضبط تصرفات نظار الوقف من قبل القضاء، ص3٥.
)4(	 حاشية ابن عابدين، 384/4، وضبط تصرفات نظار الوقف من قبل القضاء، ص3٥. 
)٥(	 ضبط تصرفات ناظر الوقف من قبل القضاء، ص3٥، وانظر: كشاف القناع، 3٩2/4.

)٦(	 ضبط تصرفات نظار الوقف من قبل القضاء، ص3٦، )باإلحالة على كتابنا: التحكيم يف الشريعة اإلسالمية، ص٥3، ٩4(.
)٧(	 وظائف ناظر الوقف يف الشريعة اإلسالمية، ص1٦1، )باإلحالة على: أحكام الوقف، اخلصاف، ص22٥(.

)8(	 املرجع السابق.
)٩(	 وظائف ناظر الوقف يف الشريعة اإلسالمية، ص1٦1، )باإلحالة على: األحكام الفقهية واألسس احملاسبية للوقف، د. عبد الستار أبوغدة، 

ص12٥، وانظر: األشباه والنظائر البن جنيم، دار الباز، مكة املكرمة، 1400هـ/1٩80م، ص1٩8. 
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	2- الغاصب إذا تهدم من الوقف شيء بعد إنكاره وقفيتها فإنه يضمن ويبين ما تهدم منها، وإن كان ميًتا 
يضمنه الورثة)1(.

ويف إطار البيِّنات اليت للناظر عند املخاصمة: الشهادة، وقد اعترب الفقهاء أن الشهادة على حق للوقف 
شهادة حسبة، قال "ابن عابدين": املواضع اليت تقبل فيها الشهادة حسبة بال دعوى من ذي الشأن؛ ومنها: 
الوقف؛ أي الشهادة بأصله، ال بريعه، وهي على ما يكون وقًفا)2(، ويقوم الناظر بدفع أجور احملامني ووكالء 

الدعوى وحنوهم من مال الوقف، إن كان يف ذلك جلًبا ملصلحة، أو دفًعا ملضرة عنه)3(.

اخلامتة
نتائج البحث والتوصيات:

هناك مجلة من النتائج؛ منها: 	

1 - الوقف مال خاص، قائم مستقل بذاته ومنظومة أحكامه وذمته، ومملوك حكًما، ووفق الضوابط 
إذ ال  والناظر؛  والقيِّم  والوالي  والقاضي  فيه من احلاكم  والتصرف  الشرعية،  والقواعد  الفقهية 

سائبة يف اإلسالم. 

2 - عني الوقف هلا أحكامها، وريع الوقف له أحكامه، وامللك يف ريع الوقف هو للموقوف عليهم. 

3 - الشخصية االعتبارية ال ميكن أن تكون متطابقة مع الشخصية احلقيقية، ولكل وقف ذمته وشخصيته 
االعتبارية. 

4 - جواز وقف الشخصية االعتبارية على آخرين يف إطار مصاحل املسلمني. 

٥ - الوقف )األصل( حمبوس، )وريعه( صاحب سبيل مفتوح. 

٦ - من ميلك التصرف حكًما نيابة عن الشخصية االعتبارية أو عليها ال ميلك التصرف عليها وال على 
ريعها بالتربع منه، كما هو احلال مبال الصيب والقاصر. 

٧ - جواز وقف الثابت واملنقول واملنافع والنقود. 

)1(	 وظائف ناظر الوقف يف الشريعة اإلسالمية ص1٦1-1٦2، وانظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف للطرابلسي، ص٦0. 
)2(	 للتوسع انظر: حاشية ابن عابدين، دار الباز، ٦1٦/٦ وما بعدها. 

)3(	 وظائف ناظر الوقف يف الشريعة اإلسالمية، ص1٦2، )باإلحالة على: األحكام الفقهية واألسس احملاسبية للوقف، أبو غدة، ص12٥(.
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8 - جواز معاملة السلم وجواز معاملة املراحبة يف إطار ريع الوقف. 

إال  الوقف  على  االستدانة  جواز  وعدم  بضمانات،  إال  )ريعه(  الوقف  من  االستدانة  جواز  عدم   -  ٩
لضرورة ملحة، مع اشرتاط االستئذان من القاضي.

10 - جواز اإلقراض واملقارضة )املضاربة( بريع الوقف، وهذه املعاملة ختص وقف النقود، وكذلك ما 
يفضل من نقود من ريع الوقف. 

11 - عني الوقف ال جيوز رهنها، وما يشرتى من ريعه من عقار وحنوه فيجوز رهنه، ما مل جيعل هذا 
العقار وقًفا، فال جيوز رهن عني الوقف والعني املقامة على الوقف العني )األصل( إال يف احملتكر 

حصًرا. 

12 - ليس للناظر الصلح على الوقف يف اجلملة، وليس له التحكيم، وله حق املخاصمة وإقامة الدعوى 
على الغري، وتكون أيًضا من الغري عليه وفق قواعد خاصة بذلك. 

التوصيات: 

1 - توجيه العناية واجلهد لوضع تشريع خاص متاًما بالوقف، ومأخوذ من الفقه اإلسالمي وقواعده 
أن  بعد  كل اجملاالت  الوقف يف  لدور مؤسسة  واحلياة  واالستقاللية  الكينونة  يعيد  وضوابطه؛ مبا 
تعرضت لإلهمال والتسيب، وحيقق اإلصالح التشريعي واإلداري واملالي هلذه املؤسسة؛ ألن الوقف 

قربة معقولة املعنى، مصلحية الغرض، وهو من أحسن القرب. 

2 - محاية مال الوقف وتنميته، كما هو احلال والشأن يف مال اليتيم والقاصر والصيب ومال الدولة. 

3 - االلتزام بالقواعد واألصول االجتهادية عند النظر يف قضية من قضايا الوقف يف زماننا. 

4 - توظيف قواعد التجارة واالقتصاد واإلدارة واحملاسبة يف خدمة مال الوقف، ودومنا إخالل بالثوابت 
من أحكامه الشرعية وقواعد االجتهاد الفقهي؛ ملعرفة أحكام ما يستجد بشأنه. 

٥- إخضاع أي معاملة من معامالت الوقف ملصطلحات ومفاهيم الفقه اإلسالمي وأحكامه. 

٦ - إنشاء دائرة خاصة يف احملاكم تتعلق بالوقف؛ لسرعة فض النزاعات، وحفاًظا على الوقف. 

واحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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فهرس املصادر واملراجع
أواًل: القرآن الكرمي:  

1 - تفسري التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، 1٩84م. 
ثانًيا: السنة النبوية: 

2 - إرواء الغليل، األلباني، حممد ناصر، املكتب اإلسالمي، بريوت، 140٥هـ.

بريوت،  كثري،  ابن  ديب،  بن إمساعيل، حتقيق: مصطفى  البخاري، حممد  الصحيح،  اجلامع   -  3
ط3، 140٧هـ.

4 - السنن الكربى، البيهقي أمحد بن احلسني، دار املعرفة، بريوت، ط1، 13٥2هـ، وأخرى.

٥ - سنن الدارقطين، علي بن عمر، دار احملاسن للطباعة، القاهرة، 138٦هـ/1٩٦٦م.

٦ - سنن النسائي، أمحد بن شعيب، بشرح جالل الدين السيوطي.

٧ - صحيح البخاري بشرح فتح الباري، ابن حجر العسقالني، دار الفكر.

8 - صحيح مسلم بن احلجاج، دار املعرفة للطباعة والنشر، حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء 
الرتاث العربي، بريوت. 

٩ - مسند الشافعي حممد بن إدريس، مطبعة السعادة، مصر، 13٧0هـ/1٩٥0م.

ثالًثا: كتب الفقه اخلاص وغيرها: 

أ - كتب احلنفية: 

10 - بدائع الصنائع، الكاساني عالء الدين أبو بكر بن مسعود، دار الكتاب العربي، بريوت.

11 - تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي، دار املعرفة، بريوت ط3.

12 - حاشية ابن عابدين، دار الباز، مكة، ودار الفكر، 13٩٩هـ، وطبعات أخرى.

13 - االختيار لتعليل املختار، ابن مودود املوصلي، دار املعرفة، بريوت، 1٩٧٥م.
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14 - الفتاوى اهلندية، مجاعة من علماء اهلند، دار إحياء الرتاث العربي، بريوت، ط4، 1٩8٦م.

1٥ - فتح القدير، الكمال بن اهلمام حممد بن عبد الواحد، بوالق، ط1، 131٧هـ.

1٦ - املبسوط، السرخسي حممد بن أمحد، دار املعرفة، بريوت، ط2، 138٩هـ.

1٧ - اهلداية، املرغيناني، املكتبة اإلسالمية، بريوت.

ب - كتب املالكية: 

18 - جواهر اإلكليل شرح خمتصر خليل، اآلبي، املكتبة الثقافية، بريوت.

1٩ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، حممد عرفة، عيسى البابي احلليب.

20 - الذخرية، القرايف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت.

21 - الشرح الصغري على أقرب املسالك، الدردير أمحد، دار املعارف، القاهرة 1٩٧4م.

ج - كتب الشافعية: 

22 - أسنى املطالب شرح روض الطالب، زكريا األنصاري، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة.

23 - روضة الطالبني، النووي، حييى بن زكريا، املكتب اإلسالمي.

24 - مغنى احملتاج، الشربيين حممد اخلطيب، دار الرتاث العربي، بريوت 1331هـ، وطبعات أخرى.

2٥ - مطالب أولي النهى، مصطفى السيوطي، املكتب اإلسالمي، دمشق 1٩٦1م.

د - كتب احلنابلة: 

2٦ - الروض املربع بشرح زاد املستقنع، البهوتي منصور بن يونس، املطابع األهلية، الرياض، ط1.

2٧ - شرح منتهى اإلرادات، البهوتي منصور بن يونس، عامل الكتب، بريوت.

28 - الفروع، ابن مفلح حممد، عامل الكتب، 1404هـ.

2٩ - كشاف القناع، البهوتي، عامل الكتب، 1403هـ.
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30 - جمموع الفتاوى، شيخ اإلسالم ابن تيمية، عبدالرمحن حممد النجدي، 13٩8هـ.

31 - املغين، ابن قدامة، مطبعة املنار، مصر، ط1، 13٩8هـ، والرياض وأخرى.

32 - اإلفصاح عن معاني الصحاح، ابن هبرية حييى بن حممد، املؤسسة السعيدية، الرياض.
هـ - ومن غـيرها: 

33- حجة اهلل البالغة، أمحد بن عبدالرحيم الدهلوي، دار املعرفة، بريوت.

34 - املوسوعة الفقهية الكويتية. 
و - كتب في الوقف: 

لألوقاف،  العامة  األمانة  السعد،  د. أمحد  الوقفي،  االستثمار  تطوير  املعاصرة يف  االجتاهات   -  3٥
الكويت 2000م.

3٦- تيسري الوقوف على غوامض أحكام الوقوف، املناوي، مكتبة نزار الباز.

3٧ - اإلسعاف يف أحكام األوقاف، الطرابلسي، مكتبة الطالب اجلامعي، مكة.

38 - األوقاف السياسية يف مصر، د. إبراهيم البيومي غامن، دار الشروق، مصر، 1٩٦8م.

3٩ - أحكام الوقف وحركة التقنني، عطية الويشي، األمانة العامة لألوقاف، الكويت، 2002م.

40 - أحكام األوقاف، زهدي يكن، املكتبة العصرية، ط1. 

41 - حماضرات يف الوقف، الشيخ حممد أبو زهرة، دار الفكر. 

وقائع  الكويت،  لألوقاف،  العامة  األمانة  األردن(،  )جتربة  املعاصر  التطبيق  يف  الوقف  نظام   -  42	
ندوات، رقم4٥. 

ز - كتب فقهية معاصرة: 

43- أحكام الوصية واملرياث والوقف، د. أمحد الغندور، ود. زكي شعبان، مكتبة الفالح، الكويت 1٩8٩م.

44 - أحكام الرتكات واملواريث، للشيخ حممد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1٩٦4م. 
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4٥- الوصايا والوقف، أ. د وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق، 1٩8٧م.

4٦- املرياث والوصية والوقف، د. عبدالفتاح أبو العينني، ط3، 1٩82م.
ح - املجالت العدلية ومشاريع تقنني الشريعة: 

4٧ - جملة األحكام العدلية، شرح سليم رستم باز، دار الكتب العلمية، بريوت.

48- جملة األحكام العدلية، شرح علي حيدر، دار اجليل، تعريب: فهمي احلسيين.

4٩- مشروع قانون الوقف الكوييت يف إطار استثمار املوارد الوقفية، د. إقبال عبدالعزيز املطوع، األمانة 
العامة لألوقاف، الكويت، ط1، 2001م.

٥0- قانون العدل واإلنصاف، قدري باشا حممد، املطبعة األمريية، 1٩0٩م.

رابًعا: الدراسات والبحوث: 

أ - كتاب: نظام الوقف واجملتمع املدني يف الوطن العربي، األمانة العامة لألوقاف، ومركز دراسات 
الوحدة العربية، نشر مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 2003م، ومن حبوثه: 

٥1 - اإلطار التشريعي لنظام الوقف يف بلدان املغرب العربي، أ. مجعة الزريقي. 

٥2- اإلطار التشريعي للوقف يف بلدان اهلالل اخلصيب، أ. برهان زريق.

٥3 - البناء املؤسسي للوقف يف شبه اجلزيرة العربية، د. فؤاد العمر.

ب - كتاب: إدارة وتثمري ممتلكات الوقف، وقائع الندوة رقم )1٦(، البنك اإلسالمي للتنمية، 1٩84م، 
ومن حبوثه: 

٥4- الوقف يف الفقه اإلسالمي، د. حسن عبداهلل األمني. 

ج - حبوث ودراسات جملة )أوقاف(، األمانة العامة لألوقاف، الكويت؛ ومنها: 

٥٥- فقه الوقف على ضوء املذاهب اخلمسة، آية اهلل حممد جناتي، العدد التجرييب، 2000م.

٥٦- الشخصية االعتبارية للوقف، حممد أمحد العكش، العدد )1(، 2001م.
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٥٧- الوقف على ضوء املذاهب الفقهية، حممد جناتي، )العدد التجرييب(.

٥8- شرط الواقف وقضايا االستبدال، عبداهلل صاحل، العدد )٥(، 2003م.

٥٩- وظائف ناظر الوقف يف الفقه اإلسالمي، د. نور حسن قاروت، العدد )٥(، 2003م.

٦0- استثمار أموال الوقف، د. حسن شحاتة، العدد )٦(، 2004م.

٦1- كتاب: حبوث ودراسات منتدى قضايا الوقف الفقهية األول، األمانة العامة لألوقاف، الكويت، 
1424هـ/2003م، ومن حبوثه: 

٦2- استثمار أموال الوقف، د. خالد شعيب.

٦3- استثمار أموال الوقف، الشيخ حممد خمتار السالمي.

٦4- استثمار أموال الوقف، أ. د. عبداهلل العمار.

٦٥- ديون الوقف، أ. د. علي القرة داغي.

٦٦- ديون الوقف، أ. د. ناصر عبداهلل امليمان.

٦٧- ديون الوقف، أ. د. الصديق حممد الضرير.

هـ - بحوث لندوات ومؤمترات: 

٦8- اإلشراف القضائي على النظار، عبداهلل بن حممد اجلبري، ندوة الوقف، وزارة األوقاف، مكة، 
السعودية. 

اإلمارات،  الوقف، جامعة  ندوة  ليل،  أبو  الوقف، د. حممد أمحد  أثر االجتهاد يف تطور أحكام   -٦٩
1٩٩٧م.

٧0- صناديق الوقف وتكييفها الشرعي، د. حممد علي القري، ندوة الوقف، وزارة األوقاف السعودية، 
1420هـ.

٧1- ضبط تصرفات نظار الوقف من قبل القضاء، للشيخ عبداهلل حممد سعد آل خنني، املؤمتر الثاني 
لألوقاف، جامعة أم القرى، السعودية، 142٧هـ.
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٧2- الوقف كأحد معامل الشخصية املعنوية يف الشريعة اإلسالمية، أ. د. قاسم الوتيدي، ندوة الفقه، 
جامعة اإلمارات، 1٩٩٧م.

خامًسا: كتب أصول وقواعد الفقه: 

٧3- علم أصول الفقه، للشيخ عبدالوهاب خالف، دار القلم ط 8. 

٧4- األشباه والنظائر للسيوطي، دار الكتاب العربي، بريوت.

٧٥- األشباه والنظائر للسبكي، دار الكتب العلمية، بريوت.

العلمية،  الكتب  البصائر، شرح أشباه )ابن جنيم(، احلموي أمحد بن حممد، دار  ٧٦- غمز عيون 
بريوت، 140٥هـ/1٩8٥م. 

٧٧- الفروق، للقرايف، املكتبة العصرية، 1423هـ، وعامل الكتب. 

٧8- قواعد األحكام، العز بن عبدالسالم، دار القلم، 1421هـ. 

٧٩- القواعد الفقهية، أ. د. حممد الزحيلي، جامعة الكويت، 1٩٩٩م. 

سادًسا: الكتب القانونية والبحوث: 

80 - زكاة الشخصية االعتبارية، د. صديق حممد األمني، املعهد العالي لعلوم الزكاة، السودان.

81-  الشخصية االعتبارية، للشيخ خالد عبد العزيز إبراهيم اجلريد، جملة العدل السعودية، العدد )2٩( 
142٧هـ. 

82 - الشخصية االعتبارية، د. محزة محزة، جملة جامعة دمشق، اجمللد السابع عشر، العدد )2( 
2001م.

83- املدخل لنظرية االلتزام العامة يف الفقه اإلسالمي، للشيخ مصطفى أمحد الزرقا، ط3، مطبعة 
اجلامعة، 13٧٧هـ/1٩٥8م.

84- قانون أوقاف العراق رقم )٦٩(، 1٩83م، القانون املدني األردني رقم )2٦(، 1٩٦٦م. 
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سابًعا: كتب اللغة واملصطلحات: 

8٥ - تاج العروس، الزبيدي حممد مرتضى احلسيين.

8٦- التعريفات، اجلرجاني علي بن حممد.

8٧- الصحاح، اجلوهري إمساعيل بن محاد.

88- القاموس احمليط، الفريوز آبادي حممد بن يعقوب بن حممد.

8٩- لسان العرب، ابن منظور مجال الدين حممد بن مكرم.

٩0- املصباح املنري، الفيومي أمحد بن حممد بن علي املقري.

٩1- املعجم الوجيز، جممع اللغة العربية، 1400هـ.

٩2 - املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية. 
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الذمة املالية للوقف في الفقه اإلسالمي
وأثرها على معامالت األوقاف

)دراسة مقارنة بالقانون(

د. منذر عبد الكرمي أحمد القضاة)1(

)1( أستاذ مساعد بكلية الدراسات القضائية واألنظمة سابًقا - جامعة أم القرى - مكة املكرمة - السعودية.
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مقدمة الدراسة:
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيد املرسلني، املبعوث رمحة للعاملني؛ حممد ] خامت 

األنبياء واملرسلني، وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد،،، 
املال هو السبيل إىل النفقات والصالت بني الناس، وحوله تدور معظم النزاعات، كما أنَّه سبيل إىل 
فيها  تنفق  اليت  الرب  أموال  وأعظم  الُقرب،  أجلِّ  من  وإنَّ  املمات،  وبعد  احلياة  يف  اجلاريات،  الصدقات 
األموال؛ الصدقات اجلاريات، اليت أجرها أعظم ونفعها أطول؛ وهي األوقاف، والوقف صدقة مثمرة يف 

احلياة، وبعد املمات؛ لذا كان له أهمية كربى ومكانة عظمى يف حياة املسلمني ومعامالتهم.
لقد أسهم الفقه اإلسالمي يف متابعة شؤون مؤسسات الوقف وتطويرها، وقامت التطورات اليت حصلت 
على  معظمها  يف  أحكامه  اشتملت  حيث  الوقف،  ألحكام  شروحهم  أثناء  يف  الفقهاء  اجتهادات  على  هلا 
»قواعد ومدارك واعتبارات يف مبانيها، تكاد جتعل من تلك األحكام الوقفية فقًها خاًصا متشعب النواحي، 

حيتاج تفهمه والتفقه فيه إىل ملكة فقهية عامة، ودراسة وقفية خاصة«)1(. 
ونتيجة هلذا االهتمام املتزايد مبؤسسات الوقف يف العامل اإلسالمي؛ فقد تطورت مسائل الوقف يف 
احلياة املعاصرة، وأصبحت تلك االجتهادات واألحكام التنظيمية مبنزلة القانون الذي حيكم عالقة الوقف 
األفراد  مع  باإلضافة إىل عالقته  للمؤسسات اخلريية؛  االعتبارية  والشخصيات  املؤسسات  مع غريه من 

واجلماعات.
مشكلة الدراسة:

للوقف شخصية اعتبارية يكتسبها من سند إنشائه، وتتمتع هذه الشخصية االعتبارية مبيزات عديدة؛ 
لعلَّ من أبرزها "الذمة املالية"، اليت عرفت يف الفقه اإلسالمي مبفهوم: "األهلية"، اليت يتمتع بها اإلنسان 
وينفرد بها عن سائر املخلوقات، هذه الذمة اليت اعرتفت بها حديًثا القوانني، وجعلت للشخصية االعتبارية 

للوقف -على ضوئها- خصوصية معينة، انفردت بها عن باقي الشخصيات االعتبارية األخرى يف الدولة.
الفقه  يف  الشرعي  تأصيلها  وبيان  واستقالليتها،  للوقف،  املالية  الذمة  معنى  الدراسة يف  هذه  تبحث 
اإلسالمي، وما يقابله يف القانون، وما يرتتب على ذلك من أثر، وقواعد وأحكام، خاصة فيما يتعلق بأثر 

الذمة املالية على معامالت األوقاف بني األفراد واملؤسسات، وتطوير صيغ االستثمار الوقفي.
الهدف من الدراسة:

جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن عدد من التساؤالت الرئيسة حول معنى ومفهوم الشخصية االعتبارية 
للوقف يف الفقه اإلسالمي والقانون، وخصائص هذه الشخصية االعتبارية للوقف، وصواًل إىل الغاية من 
والتأصيل الشرعي هلا، وبيان املميزات  الفقه اإلسالمي،  املالية يف  الذمة  املتعلقة مبفهوم  الدراسة  هذه 

)1(	 الزرقا، مصطفى أمحد، أحكام الوقف، ط1، عمان، دار عمار، 1418 هـ، ص٥.
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املرتتبة على استقالل الذمة املالية للوقف يف القانون، وتأثري استقاللية الذمة املالية للوقف على معامالت 
املسائل  أحكام  يفيد يف عصرنة  وكفالة؛ مما  ورهن  وإقراض،  واستدانة  وشراء،  بيع  من:  املالية  الوقف 
واملستجدات الوقفية املالية املتجددة استناًدا لألحكام الشرعية، وكذا املساهمة يف بيان اآلثار الشرعية 
والقانونية للشخصية االعتبارية يف إدارة واستثمار أموال الوقف؛ مبا حيقق األغراض اليت وجد من أجلها 

الوقف. 
ولعل من أبرز املفاهيم واملصطلحات اجلديدة اليت ستمر معنا يف هذه الدراسة مصطلح "الشخصية 
االعتبارية للوقف"؛ وهي: “وسيلة يتحقق فيها وجه الشبه بينها وبني الشخص الطبيعي؛ حبيث يكون هلذه 
الشخصية أن تكتسب احلقوق، وتتحمل االلتزامات”)1(، ومفهوم استثمار أموال الوقف يعين: “تنمية األموال 
الوقفية -سواء أكانت أصواًل أم ريًعا- بوسائل استثمارية مباحة شرًعا”)2(، وأن الوقف االستثماري هو: 
“جمموعة اإلجراءات املؤثرة اليت تهدف إىل توجيه األصول الثابتة للوقف، ومناء هذه األصول من خالل 

االستثمار؛ لتحقيق األهداف املرسومة ألغراض الوقف”)3(. 
الدراسات السابقة:

الشخصية  موضوع  إىل  أشارت  جديَّة  عديدة  وأحباث  دراسات  وجود  من خالل حبثه  للباحث  تبني 
االعتبارية للوقف، وتطرقت يف جزء منها إىل أحكام الذمة املالية للوقف، ومن هذه الدراسات: "الشخصية 
االعتبارية للوقف )حالة ُعمان("، للباحث "موسى بن مخيس البوسعيدي")4(، ودراسة بعنوان: "الشخصية 
احلكمية للوقف وأثرها يف حفظه وتنميته"، للباحث "سامل علي خليفة العكور")٥(، ودراسة أخرى للباحث 
و"الطبيعة  الوضعي"،  والقانون  اإلسالمية،  الشريعة  يف  املعنوية  "الشخصية  بعنوان:  طموم")٦(،  "حممد 

القانونية لشخصية الوقف املعنوية )حالة ليبيا("، وهي دراسة مهمة للدكتور "مجعة حممود الزريقي")٧(، 
الدكتور  الدراسة  لباحث هذه  واستثمارها"،  األوقاف  أموال  إدارة  على  للوقف  الشخصية احلكمية  و"أثر 

"منذر القضاة")8(.

)1(	 الويشي، عطية فتحي، أحكام الوقف وحركة التقنني يف دول العامل اإلسالمي املعاصر، ط1، الكويت: األمانة العامة لألوقاف، 2002م، ص28.

)2(	 السعد، أمحد العمري حممد، االجتاهات املعاصرة يف تطوير االستثمار الوقفي، ط1، الكويت، األمانة العامة لألوقاف، 2000م، ص101.
)3(	 النجريي، حممود، الوقف ودوره يف التنمية، قطر، منشورات مركز البحوث والدراسات، 1٩٩٧م، ص2٥4.

)4(	 البوسعيدي، موسى بن مخيس، الشخصية احلكمية للوقف، ط1، سلطنة عمان، وزارة األوقاف والشؤون الدينية، 2002م.
)٥(	 عكور، سامل علي خليفة، الشخصية احلكمية للوقف وأثرها يف حفظه وتنميته، رسالة ماجستري )غري منشورة(، 2004م، جامعة آل 

البيت، املفرق، األردن. 
)٦(	 طموم، حممد، الشخصية املعنوية يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، ط2، )د. ت(.

)٧(	 الزريقي، مجعة حممود، الطبيعة القانونية لشخصية الوقف املعنوية )حالة ليبيا(، ط1، 2001م، طرابلس، منشورات كلية الدعوة اإلسالمية.
منشورة،  دكتوراة غري  أطروحة  واستثمارها،  األوقاف  أموال  إدارة  على  للوقف  احلكمية  الشخصية  أثر  الكريم،  عبد  منذر  القضاة،   	)8(

2011م، جامعة عمان العربية، األردن.
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منهجية الدراسة:
تقوم هذه الدراسة على املنهجية العلمية، ويف سبيل ذلك سلك الباحث يف دراسته مناهج البحث العلمية 

التالية:
منهج البحث االستقرائي: من خالل استقراء وتتبع املعلومات والبيانات من مصادرها األصلية . 1

وأمهات الكتب يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي.  
 منهج البحث التحليلي: من خالل مجع املعلومات وحتليلها وتصنيفها، متتبًعا املسائل واألحكام . 2

ذات الصلة مبوضوع الدراسة، واستخالص اآلراء واألقوال ونسبتها إىل أصحابها.
منهج البحث املقارن: وذلك من خالل مقابلة اآلراء والقوانني والنتائج مع بعضها البعض، وعمل . 3

املقارنات بني أطراف العالقة البحثية موضوع الدراسة. 
باستنباط . 4 املتعلقة  والقانونية  الفقهية  اآلراء  استخالص  يف  ومتثَّل  االستنباطي:  البحث  منهج 

األحكام الوقفية، ومناقشتها مبنهجية علمية، وتبينِّ الرأي األقوى دلياًل.
الفصل األول

أحكام الذمة املالية للوقف
املبحث األول: مفهوم الذمة املالية

 املطلب األول: معنى الذمة:
الذمة في اللغة: مبعنى: العهد، واألمان، والضمان، واحلرمة، والكفالة، واحلق)1(.. 1
الذمة في االصطالح الشرعي: اختلفت أقوال أهل العلم يف معناها، فهناك من عرَّفها بأنها: “وصف شرعي . 2

يصري به اإلنسان أهاًل ملا له وما عليه”، وهناك من عرَّفها بأنها: “وصف يصري به اإلنسان أهاًل 
ملا له وعليه”)2(، كما ُعرِّفت الذمة بأنها: “صفة يصري الشخص بها أهاًل لإلجياب له وعليه«)3(.

الذمة في القانون: هي جمموع ما للشخص من حقوق وما عليه من واجبات)4(. . ٣
املطلب الثاني: خصائص الذمة املالية: 

للذمة املالية خصائص نوجزها تالًيا:
أواًل: الذمة املالية ال توجد إال تبًعا لوجود الشخصية، وليس هناك من ذمة مالية بدون شخص تتعلق به 
وتعود إليه احلقوق وااللتزامات اليت حتويها، وقد ناقش بعض الفقهاء، هذا الرأي؛ مبينني أنه قد توجد 

)1(	 ابن منظور، لسان العرب، 3/1٥1٧.
)2(	 الزرقا، أحكام الوقف، مرجع سابق، 1٩4.

)3(	 اجملددي الربكيت، التعريفات الفقهية، ص300، واجلرجاني، التعريفات، ص143.
)4(	 اخلضري بك، أصول الفقه، ط1٩8٧م، دار القلم، بريوت، لبنان، ص٩2.
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هناك جمموعات من األموال تؤلف ذمًما مالية مستقلة دون أن تعود لشخص من األشخاص، وبالرغم 
من افرتاض وجود شخصية اعتبارية يف أغلب األحيان بالنسبة هلذه اجملموعات من األموال، كما تتعلق 
بها الذمة املالية الناشئة عنها، كما هو احلال بالنسبة للمؤسسات مثاًل أو الوقف؛ فإن من املمكن أحياًنا 
املشاريع  من  مشروع  مُينح  كأن  القانونية؛  الشخصية  منحها  إىل  حاجة  دون  مالية  ذمة  ذات  اعتبارها 
التجارية أو الصناعية مثاًل ذمة مالية مستقلة، تضم حقوقه والتزاماته املالية، دون اعتباره يف نفس الوقت 

متمتًعا بالشخصية االعتبارية. 
ثانًيا: ال ميكن وجود ذمة مالية دون وجود شخصية قانونية ترتبط بها وتعود إليها، فكذلك ال ميكن 
وجود شخصية قانونية دون ذمة مالية تضم حقوقها والتزاماتها، ومتثل اجلانب املالي منها، ويف الواقع؛ 
ال بد لكل شخص من أن يتمتع حتًما بالذمة املالية، كما ال ميكن أبًدا انعدام هذه الذمة لدى أحد من 
األشخاص؛ فمن الوجهة العلمية نالحظ أن الشخص -مهما قلت موارده وتناقصت احلقوق اليت يتمتع بها 
أو االلتزامات اليت ترتتب عليه- البد له الستمرار بقائه ووجوده من أن تكون له أو عليه بعض احلقوق أو 

االلتزامات، مهما تضاءلت.
وكما يتضح من تعريف الذمة؛ فإنها ال تتعلق باحلقوق وااللتزامات القائمة وحدها فقط؛ بل تشمل أيًضا 
احلقوق وااللتزامات املقبلة، والذمة أشبه ما تكون بوعاء افرتاضي حيوي ما ميكن أن يرتتب للشخص أو 

عليه من احلقوق وااللتزامات املالية. 
ثالًثا: ال جيوز التنازل عن الذمة بكاملها أو عن جزء شائع منها، وإن يكن من املمكن التنازل عن بعض 
يتخلى  أن  واحدة؛ فالشخص ال يستطيع  واملفردات دفعة  األعيان  أو عن مجيع هذه  ومفرداتها،  أعيانها 
عن ذمته املالية ويعيش بدونها، كما أنه ال يستطيع أن يتخلى عن جزء شائع منها؛ كأن يتخلى عن ربعها 
-مثاًل- وحيتفظ لنفسه بثالثة أرباعها، إال أن الشخص يستطيع مع هذا أن يتخلى عن جزء من احلقوق 
وااللتزامات اليت حتويها ذمته، بل عن مجيع هذه احلقوق وااللتزامات القائمة يف وقت من األوقات، دون 
أن يكون قد ختلى بذلك عن ذمته أو جزء منها؛ ألن الذمة املالية -كما رأينا- تبقى قائمة بالرغم من 

خلوها من حمتوياتها و مفرداتها. 
رابًعا: ال ميكن للشخص أن تكون له أكثر من ذمة مالية واحدة؛ فمن املمكن أن تتعدد أوجه فعالياته 
ونشاطه القانوني، دون أن تتعدد ذممه املالية حبيث خيتص كل واحد من مشاريعه بذمة منها، وإمنا تكون 

له ذمة واحدة تنصب فيها مجيع حقوقه والتزاماته املالية، أًيا كان مصدرها. 
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املطلب الثالث: انقضاء الذمة املالية:
تنقضي الذمة املالية مبدئًيا بوفاة صاحبها اليت تؤدي إىل انقضاء شخصيته القانونية، وبالوفاة تتحدد 
على  الفائض  يوزع  ثم  أواًل،  املتوفى  ديون  لوفاء  األموال  هذه  فتخصص  وديونه،  الشخص  أموال  نهائًيا 
املوصى هلم والورثة، ويؤول إليهم بشكل تركة، أما إذا كانت أموال املتوفى تنقص عن ديونه؛ فتوزع هذه 
األموال على الدائنني بنسبة ديونهم، وال يتحمل الورثة حبسب الشريعة اإلسالمية املطبقة يف هذا اجملال 
شيًئا من تلك الديون، وتعترب أموال املتوفى خالل الفرتة اليت يستلزمها سداد الديون وتصفية الرتكة كأنها 

باقية على حكم ملكه؛ ولذا يقال بامتداد شخصيته وذمته املالية امتداًدا اعتبارًيا خالل تلك الفرتة)1(.

املبحث الثاني: الذمة املالية للوقف في الفقه اإلسالمي
يؤكد  الواقع  أنَّ  إال  القانوني احلديث،  الفقه  إليها  أن يتطرق  الذمة قبل  عرَّف علماء اإلسالم معنى 
بالرغم من  املتقدمني والفقهاء املعاصرين،  الفقهاء  املالية بني  الوقف  أنَّ هناك اختالًفا يف تقرير ذمة 
أنهم أثبتوا للوقف التملك، فيكاد الفقهاء املتقدمون أْن جُيمعوا أنَّ الوقف ال ذمة له، فقد جاء يف "الفتاوى 
اهلندية": “املصرح به أنَّ الوقف ال ذمة له، وأنَّ االستدانة من القيِّم للوقف ال تثبت الدَّْين يف الوقف؛ إذ ال 

ذمة له، وال يثبت الدين إال عليه، ويرجع به على الوقف”)2(.
إن ارتباط الذمة املالية بالشخصية ارتباًطا وثيًقا يعترب خاصية من خصائصها، وهي متثل اجلانب 
أنَّه بتوفر عنصري الذمة املالية: احلقوق املالية، وااللتزامات املالية؛  املالي للشخصية)3(، ويرى الفقهاء 
خترج من نطاق الذمة املالية كافة احلقوق غري املالية؛ مثل: حق احلياة، وحق سالمة اجلسد.. وغريها من 

احلقوق العامة لإلنسان)4(.
 وقد خلص "السنهوري" وجوه اخلالف بني الذمة يف الفقه اإلسالمي والذمة يف القانون الغربي مبا يلي:
1. الذمة يف الفقه اإلسالمي وصف تصدر عنه احلقوق والواجبات املالية وغري املالية، أمَّا الذمة يف 

القانون الغربي فال تشمل إال احلقوق وااللتزامات املالية.
2. تبدأ الذمة يف الفقه اإلسالمي بالشخص وتنتهي باملال، أمَّا الذمة يف القانون الغربي فتبدأ باملال 

وتنتهي بالشخص)٥(.

200٩/10/2م،  تاميز،  ستار  منتديات   ،http://www.startimes.com التالي:  الرابط  على  موجود  املالية  الذمة  عن  حبث  انظر:  	)1(
بتصرف يسري، )وقد استفدت من هذا البحث(.

)2(	 احلنفي، فخر الدين حسن بن منصور. الفتاوى اهلندية، 1310هـ، مصر، املطبعة الكربى األمريية، ج12/1.
.qanouni.blogspot.com انظر: الذمة املالية، حبث متوفر على مدونة القانوني نت 	3((

)4(	 اخلضري بك، أصول الفقه، مرجع سابق، ص٩2.
)٥(	 السنهوري، مصادر احلق، ج21/1.
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يتبني لنا من خالل ذلك أنَّ “الشخصية االعتبارية قد ُيراد بها أْن تكون للشركة أو املؤسسة، وأن تكون 
هلا شخصية قانونية مستقلة عن ذمم أصحابها أو شركائها، ويكون هلا وحدها حقوقها والتزاماتها اخلاصة 

بها، وتكون مسؤوليتها حمدودة بأمواهلا فقط”)1(. 
املطلب األول: التأصيل الفقهي ملفهوم الذمة املالية:

فهم الفقهاء معنى الذمة بأنه قابلية الشخص لاللتزامات واحلقوق، مبعنى صالحية اإلنسان -دون 
النظر إىل سنه- يف متلك األموال والتحمل بااللتزامات، ومن هنا تكون الذمة املالية للشخص تضم ما له 
من حقوق مالية، وما عليه من التزامات)2(، وقد أورد "الزرقا" بعض تعاريف الفقهاء للذمة، ونقدها كلها، 
ومل يقبلها، ثم قال: التعريف الصحيح للذمة يف نظر الفقه اإلسالمي هو: “أنَّ الذمة هي حمل اعتباري يف 

الشخص، تشغله احلقوق اليت تتحقق عليه”)3(.
القائل خبروج ملكية  القول  الوقف إىل ملكية الوقف، وحتديًدا إىل  وتستند الشخصية االعتبارية يف 
الوقف عن الواقف، وعدم دخوهلا يف ملكية املوقوف عليه، ومعنى هذا أن للوقف وجوًدا مستقاًل عن ذمة 
الواقف واملوقوف عليه، وهلذا أجاز مجهور الفقهاء -على سبيل املثال- االستدانة على الوقف، ورفض ذلك 
احلنفية، وإن رجعوا إىل القول به بطريق املصلحة، فقد جاء يف "الدر املختار": »ال جتوز االستدانة على 
الوقف إال إذا احتيج إليها ملصلحة الوقف؛ كتعمري، وشراء بذور، فيجوز بشرطني: إذن القاضي، وأن ال 

تتيسر إجارة العني والصرف من أجرتها«)4(.
وكذلك أجاز الفقهاء -أخًذا يف االعتبار الشخصية املعنوية للوقف- للناظر أن يستأجر له، ويشرتي له 

باألجل، وكل هذه االلتزامات يكون حملها »ذمة الوقف«، وليس ذمة الناظر)٥(.
"احلصكفي"  كالم  على  تعليًقا  عابدين"  "ابن  ذكر  كما  له،  ذمة  ال  الوقف  بأن  احلنفية  تصريح  ومع 
السابق الذكر؛ حيث قال: »أما الوقف فال ذمة له، والفقراء وإن كانت هلم ذمة لكن لكثرتهم ال تتصور 
مطالبتهم، فال يثبت إال على القيِّم«)٦(؛ أقول: ومع هذا فإننا جند كثرًيا من فقهاء العصر يؤكدون على 
أن ظاهر نصوص احلنفية الكثرية تؤكد على أن للوقف ذمة مستقلة عندهم؛ مثل الشيخ "علي اخلفيف" 

)1(	 السنهوري، عبد الرزاق أمحد الوسيط يف شرح القانون املدني اجلديد، 1٩٦4م، القاهرة، دار النهضة العربية، ٥/88.
)2(	 القضاة، منذر عبد الكريم، أثر الشخصية احلكمية للوقف على إدارة أموال األوقاف واستثمارها، ص٧٩، نقاًل عن: حاشية قليوبي 

لشهاب الدين القليوبي الشافعي، 230/3.
)3(	 الزرقا، أحكام الوقف، مرجع سابق، ص200-1٩0.

)4(	 احلصكفي، الدر املختار، 48٩/4، والطرابلسي، اإلسعاف، ص٦1.
)٥(	 انظر بالتفصيل: اخلياط، الشركات، 1/21٧.

)٦(	 ابن عابدين، احلاشية، 24/43٩.
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يف كتابه "احلق والذمة" والشيخ "مصطفى الزرقا" يف كتابه "نظرية االلتزام" وغريهما من املعاصرين)1(.
املطلب الثاني: إثبات الذمة املالية للوقف: 

تنفصل ذمة الشخص الذي أنشأ الوقف عن شخصية الواقف، كما أن الرأي الغالب يف الفقه اإلسالمي 
عدم جواز صرف غلة وقف لصاحل وقف آخر، وعلة ذلك حرص الفقهاء على استمرارية الوقف وضمان 
بقائه ألداء رسالته، مما يؤكد وجود الذمة املالية لكل وقف على حدة، واستقالليته عن غريه من األوقاف)2(، 
وهذا اإلثبات يتطلب بيان مكونات ووعاء الذمة املالية للوقف، واألحكام املرتتبة على ذلك، وعلى النحو 

التالي:
الفرع األول: وعاء الذمة املالية للوقف: 

العني  من  تكون  ما  عادة  وهي  وقف،  لكل  املالية  الذمة  »مكونات  للوقف:  املالية  الذمة  بوعاء  ُيقَصد 
املوقوفة، ثم الريع والفوائد اليت حتققها، واألحكام اليت تتبع يف احملافظة عليها، أو التصرف فيها«)3(.

إذا نظرنا إىل مكونات كل وقف قائم نرى أن هذا الوقف يتضمن مكوناته، وهذه املكونات جمتمعة تعترب 
الذمة املستقلة للوقف، وال جيوز حبال جتزئتها أو تفريقها عن بعضها البعض.

الفرع الثاني: األحكام املترتبة على إثبات الذمة املالية للوقف: 
للوقف شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع مبيزات عن غريه من الشخصيات االعتبارية األخرى، ومنها 

ثبوت الذمة املالية املستقلة للوقف؛ مما ترتب على ذلك النتائج التالية: 
أن ذمة الوقف مستقلة عن ذمة ناظر الوقف، وعن ذمة الواقفني واملوقوف عليهم.( 1
أن دائين الوقف، أو الناظر، أو املوقوف عليهم؛ ليس هلم حق على ذمة الوقف.( 2
ديون الوقف ال ُيطاَلب بها غري الوقف نفسه.( 3

املطلب الثالث: املميزات اخلاصة املتعلقة بالذمة املالية للوقف: 
ذلك  ومردُّ  االعتبارية،  الشخصيات  لباقي  للوقف مبميزات خالًفا  االعتبارية  الشخصية  لتمتع  نظًرا 
إىل املكانة اخلاصة اليت يتمتع بها الوقف يف اجملتمع اإلسالمي؛ فإن هناك مميزات تعلقت بالذمة املالية 

للوقف منها:
أواًل: الوقف معفًى من الضرائب والرسوم: 

املفروضة على غريه من مجاعات  والرسوم  للضرائب  الوقت احلاضر معفًى من اخلضوع  الوقف يف 

للبحوث  املعهد اإلسالمي  ِقبل  املنشور من  الوقف"  فقه  "مسائل يف  املوسوم:  فـدَّاد يف حبثه  الصادق  د.العّياشـي  إليه  ما ذهب  وهذا   	)1(
والبحث مفيد،  نواكشوط، 1٦-21 مارس 2008م،  الفقر"،  الوقف يف مكافحة  "دور  دورة  للتنمية، جــدة،  البنك اإلسالمي  والتدريب، 

استفدت منه يف مسألة التأصيل الفقهي للذمة املالية.
)2(	 انظر: شرح جملة األحكام العدلية، سليم رستم باز، ص43.

)3(	 الطبيعة القانونية لشخصية الوقف املعنوية، الزريقي، مرجع سابق، ص44، بتصرف يسري.
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األشخاص أو جمموعات األموال، أو اإلعفاء من الطوابع اليت تتحقق على األبنية الوقفية اليت ينشئها الغري 
على أراضي الوقف، واإلعفاء الضرييب بشأن ضرائب الدخل على دخل اهليئات واملؤسسات واجلمعيات 
-املعرتف بها من الدولة- واليت تتبع للوقف، وتقوم على أغراض الرب واإلحسان أو اإلصالح االجتماعي، 
كما يعفى ريع األوقاف اخلريية من ضريبة الدخل، وإعفاء أموال األوقاف واستثماراتها العقارية والصناعية 
والتجارية والزراعية واخلدمية من كافة الرسوم والضرائب اليت تفرضها الدولة، وغريها من األمور اليت 

نصت عليها الكثري من الدول العربية يف قوانينها)1(؛ ملا للوقف من أهمية يف حياة املسلمني.
ثانًيا: عدم جواز احلجز على أموال األوقاف: 

املتعلقة  الشرعية  األحكام  عليها  وتسري  العام،  املال  اإلسالمي يف حكم  الفقه  يف  الوقف  أموال  تعدُّ 
باألموال العامة، وتعترب أموال األوقاف ذات مكانة خاصة وعظيمة عند املسلمني، وبالتالي تعترب مسألة 
حجز أموال األوقاف من املسائل احلساسة يف الفقه اإلسالمي؛ إال أنَّ هناك من كتب يف مسألة األموال 
واألمالك العامة يف اإلسالم وحكم االعتداء عليها، »وقد أمجع فقهاء املسلمني على أن يبقى املال العام 
ورعاية،  حيازة  املال  هذا  على  اجلماعة  تقوم  وأن  واحلاكمة،  العامة  السلطة  وإشراف  بإدارة  للجماعة، 

واستثماًرا وبيًعا ورهًنا، وانتفاًعا ملصلحة اجلماعة والدولة واألفراد«)2(. 
القوانني  الوقف يف عدد من  األوقاف؛ فيعترب مال  أموال  القانون من مسألة احلجز على  أما موقف 
العربية مساوًيا ألموال الدولة واألشخاص االعتبارية العامة، ومن ثم ال جيوز احلجز عليه والتنفيذ على 
أمواله، حبيث إنه بعد إمتام الوقف فإنه ال يوهب املوقوف، وال يورث، وال يوصى به، وال يرهن، وخيرج عن 
ملك الواقف، وال ميلك للغري، وال جيوز يف مجيع األحوال التصرف يف هذه األموال، أو احلجز عليها، أو 

متلُّكها مبرور الزمان)3(.
ثالًثا: عدم سريان التقادم على أموال الوقف: 

موقف الفقه اإلسالمي واضح من مسألة متلك عقارات الوقف بالتقادم؛ فقد ذكر اإلمام "ابن رشد": 
»أنه ال جيوز متلك األموال املوقوفة بوضع اليد عليها؛ طال الزمن أم قصر؛ ألنَّ احلق يف الشريعة اإلسالمية 

)1(	 انظر: يف ذلك قرار حمكمة االستئناف الشرعية األردنية رقم )32٩1٦/1٩٩1(، تاريخ )1٩٩1/٥/12م(، وفيه: »أن وزارة األوقاف 
والشؤون واملقدسات اإلسالمية هي املعفاة من الرسوم ال من خياصمها«، وقانون إعفاء املساجد لسنة 1٩24م، املنشور يف العدد )٥0( 
من اجلريدة الرمسية، الصادرة بتاريخ 1٩24/4/14م، وموسوعة الضرائب يف اجلماهريية الليبية، ص11، إصدار مصلحة الضرائب، 
أمانة اخلزانة، 1٩٧3م، واحلقوق العينية يف الفقه اإلسالمي والتقنني املغربي، ط1، 1٩٩0م، املغرب، مطبعة النجاح، ص388، والقانون 
اجلزائري رقم )٩1-10(، وزارة العدل، اجلزائر، 1٩٩3م، ورواق العدالة ahmedelgamel.maktoobblog.com ، وقانون منتدى 

.www.f-law.net اهليئات القضائية
)2(	 غادي، ياسني، األموال واألمالك العامة يف اإلسالم وحكم االعتداء عليها، ط1، 1٩٩4م، األردن، مؤسسة رم للتكنولوجيا، ص14.

)3(	 انظر: القانون املدني األردني، املواد )٦0، 1233، 1243(، والقانون املدني املصري يف املواد )٥2، 8٧(، والقانون اللييب، املادة )8٧(.
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ال يسقط بالتقادم، فقواعد الدين اإلسالمي ال تسمح بسلب احلقوق من أصحابها بأي وسيلة غري مشروعة؛ 
سواء بالغصب، أم مبضي املدة، كما أنَّ احلق ال ُيكسب بالتقادم«)1(، أما موقف القانون من مسألة مدى 
خضوع عقارات الوقف للتقادم)2(؛ فقد ذهبت بعض القوانني العربية إىل جواز متلك أعيان الوقف بعد 
مرور تقادم طويل، وذلك حرًصا منه على مصلحة الوقف، »بالرغم من اختالف الفقهاء على املدة -مدة 
مساع الدعوى للتقادم- حتى أنَّ رأي اإلمام "مالك" يف أنَّ املدة ال حتدد بسنني خمتلفة، بل ُيرتك ذلك 
إىل اجتهاد احلاكم«)3(، ومن القوانني ما رأى أن الوقف من األموال العامة اليت ال جيوز التصرف فيها، أو 
احلجز عليها، أو متلكها بالتقادم)4(، أو حتى جواز متلك أي حق عيين على عقارات الوقف، كحق ارتفاق، 

أو حق انتفاع، أو حق رهن حيازي؛ إذا كان يستند إىل احليازة املكسبة للحق)٥(. 
وإنَّ استقرار  وثيق،  العامة بسبب  للمصلحة  اعتبارات متت  يرتكز على  »التقادم  أّن  يؤكد على  وهذا 

التعامل بني الناس يقوم بشكل كبري على فكرة التقادم«)٦(. 

الفصل الثاني
أحكام الشخصية االعتبارية للوقف

املبحث األول: الشخصية االعتبارية للوقف في الفقه اإلسالمي
أصبحت نظرية الشخصية االعتبارية يف املعامالت اإلسالمية حقيقة واقعة، كونها قد ولدت من رحم 
ن الفقه اإلسالمي يف خصوصها مثة نظرية مرصوصة البنيان، من خالل مقوماتها  الفقه اإلسالمي، »بل ودشَّ
وعناصر وجودها ونتائج ثبوتها، وليس أدلَّ على ذلك من نظام الوقف، وبيت املال، واملستشفيات، ودور 

التعليم، واملساجد وآلياتها املتعددَّة، واليت ضربت أروع مثال يف خدمة مناحي الدولة اإلسالمية كافة«)٧(.

)1(	 انظر: جملة األحكام العدلية، املادة )1٦٧4(، )سليم رستم باز(. 
)2(	 انظر: القانون املدني األردني، املادة)1321(، والقانون املدني املصري، املادة )٩٧0(، والقانون العراقي، املادة )4٧(، والقانون املدني 

اللييب، املادة )٩٧0(، والقانون املدني السوري، املادة )٩2٥(.
)3(	 انظر: مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل، أبو عبد اهلل، حممد املعروف باحلطاب، 132٩هـ، 223/٦، 224، وللمالكية آراء أخرى وتفصيالت 

ال جمال لذكرها هنا؛ لعدم اختصاص هذه الدراسة ببيان هذه املسائل مفصلة، ويف بطون الكتب متسع ملن أراد أن يطلع أو يستزيد. 
)4(	 الكبيسي، حممد عبيد، أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية، ط1، 1٩٧٧م، بغداد، مطبعة اإلرشاد، 314/2.

)٥(	 السنهوري، مصادر احلق، مرجع سابق، 1004/٩.
)٦(	 السنهوري، املرجع السابق، ص٩٥٦.

يسري،  بتصرف  200٦م،  املعاصرة«،  الدولة  يف  الفقهية  وأحكامها  احلكمية  »الشخصية  بعنوان:  دراسة  احلميد حممود،  عبد  البعلي،   	)٧(
 .www.islamfeqh.Com/nawazel/nawazelltem.aspx :والدراسة موجودة على الرابط التالي
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املطلب األول: تعريف الشخصية االعتبارية للوقف:
قبل أن نعرِّف الشخصية االعتبارية للوقف يف الفقه اإلسالمي حنتاج إىل تعريف الوقف، وقد اختلف 
أن  إىل  والشافعية  احلنابلة  فذهب  للوقف،  نظرتهم  تبًعا الختالف  والعلماء  الفقهاء  عند  الوقف  تعريف 
الوقف هو: »حتبيس مالك، مطلق التصرف، مال املنتفع به، مع بقاء عينه، بقطع تصرف الواقف وغريه يف 
رقبته، بصرف ريعه إىل جهة بٍر تقرًبا إىل اهلل تعاىل«)1(، وقد اختلف فقهاء املذهب احلنفي يف تعريفهم 
للوقف ومنه تعريف الصاحبني بأن الوقف هو: »حبس العني على حكم ملك اهلل تعاىل«، وهو عند مشس 
األئمة "السرخسي": »حبس اململوك عن التمليك من الغري«)2(، وعند فقهاء الشافعية الوقف هو: »حبس 

مال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه على مصرف مباح«)3(. 
وجند أنَّ تعريف احلنابلة)4(: )حتبيس األصل، وتسبيل املنفعة(، املستمد من احلديث النبوي الشريف: 
»حبِّس األصل، وسبِّل الثمرة«)٥(؛ يأتي متشًيا مع توجيه الرسول ] بذكر جوهر الوقف وإظهار حقيقته، 

واملراد باألصل هنا هو: املال الذي ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه. 
من  »جمموعة  فهي  "طموم"؛  الباحث  حبسب  اإلسالمي  الفقه  يف  االعتبارية  الشخصية  تعريف  أما 
األموال واملؤسسات، تتكون من اجتماعهم، ابتغاء حتقيق غرض معني مشرتك، فينشئون من اجتماعهم 
كائًنا جديًدا، يستقل يف وجوده عن وجود كل كائن من هؤالء األشخاص، وهذا الكائن ليس شخًصا طبيعًيا، 

، بل الفكر، ولذا كان وجوده مستقاًل قائًما بذاته«)٦(. بل شخًصا حكمًيا، ال يدركه احلسُّ
املطلب الثاني: التأصيل الفقهي ملفهوم الشخصية االعتبارية للوقف:

إنَّ مصطلح الشخصية االعتبارية جيد له أساًسا ومشروعية يف الفقه اإلسالمي، وال يعدُّ غريًبا على 
الفقه اإلسالمي، حيث كان معناه التأصيلي موجوًدا دائًما بوجه من الوجوه يف الدراسات الفقهية، فالدولة 
واملدن والقرى -وهي ذوات كيانات معنوية- كانت قائمة على ُأسس من الفقه اإلسالمي، والبلدان اليت 
افتتحها املسلمون حفظوا هلا شخصيتها، فلم يدجموها يف غريها، وقد عَرف الفقه اإلسالمي األساس 
للواجبات،  والتحمل  احلقوق،  لتلقي  الصالحية  به  يقصد  والذي  االعتبارية،  الشخصية  عليه  تقوم  الذي 
الوضعية؛  القوانني  بفعل  تكونت  األشخاص،  من  لبعض مجاعات  أقرَّها  كما  الطبيعي،  لإلنسان  وأقرَّها 

)1(	 املطلع على أبواب املقنع، لإلمام أبي عبد اهلل احلنبلي، املكتب اإلسالمي للطباعة والنشر، لبنان، 138٥هـ، ط1، ص28٥، النووي، أبو 
زكريا حييى بن شرف، تصحيح التنبيه بهامش التنبيه، مصر، مكتبة مصطفى احلليب، 13٧0هـ، ص٩2.

)2(	 السرخسي، حممد بن أمحد، املبسوط 1٩٧8م، بريوت: دار املعرفة، 1/2٧. 
)3(	 شهاب الدين القليوبي الشافعي، وشهاب الدين الربلسي الشافعي، حاشية قليوبي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، مصر، 3/٩٧. 

)4(	 ابن قدامة، املغين، 184/8، والزركشي، شرح الزركشي على اخلرقي، 2٦8/4، وابن عبد اهلادي، الدر النقي، ٩/4٦4.
)٥(	 احلديث رواه البخاري ومسلم وغريهما بألفاظ خمتلفة، ملزيد من التفصيل راجع: اإلرواء )31/٦، 32(، حديث رقم: 1٥82، 1٥83. 

)٦(	 طموم، الشخصية املعنوية يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، مرجع سابق، ص8، ٩.
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بقصد حتقيق غرض معني؛ كالشركات واجلمعيات واملؤسسات، ولبعض اجملموعات من األموال املرصودة 
لتحقيق غاية معينة شرعية؛ كاألوقاف، واملستمدة قوانينها من الفقه اإلسالمي.

لقد جلأ الفقه اإلسالمي إىل فكرة الشخصية االعتبارية عند الضرورة؛ للخروج من مأزق يف الصياغة 
القانونية، حتى يرتتب عليها أحكام، حبيث ال يكون هناك تناقض بني الصياغة واألحكام، وما يرتتب عليها 

من حقوق للجماعة ولكل فرد على حدة)1(. 
اليوم  القانونية  االعتبارية  الشخصية  ذات  املؤسسات  هذه  أنَّ  »لو  ذلك:  حول  "الزرقا"  الشيخ  وذكر 
شخصية  يف  ألمثاهلا  تشريع  جاءت  اليت  باألحكام  هلا  أُلقرَّ  لدينا؛  املاضية  الفقهية  العصور  يف  ُوجدت 
الدولة وبيت املال والوقف؛ فاألحكام القانونية املستقلة لألشخاص االعتبارية العامة واخلاصة -كاجلمعيات 

واملؤسسات- ميكن إدخاهلا يف صلب الفقه وكتبه«)2(. 
االستقرار  أجله؛ مما حيقق  ُأنشئ من  الذي  الغرض  بقي  ما  باستمرار  االعتباري  الشخص  »ويبقى 
لعديد من املصاحل خبالف األفراد، ال سيما أنَّ هناك من املصاحل ما ال يستطيع الفرد حتقيقه بذاته؛ 
بسبب اجملهودات اليت تفوق اجملهودات الفردية، إضافة إىل بقاء ملكيته للمال املرصود لتحقيق أغراضه، 
واكتساب حقوق وحتمله واجبات متميزة عن حقوق والتزامات األشخاص املكونني له؛ ومن ثمَّ تصبح له 
ذمة مالية خاصة، ويف ذلك ضمان ملصاحل املتعاملني وتيسرًيا عليهم، فضاًل عن سهولة مقاضاة الشخص 

االعتباري يف شخص من ميثله«)3(.
إال أن هناك من اآلراء يف الفقه اإلسالمي املعاصر ما يشري إىل »عدم وجود شخصية اعتبارية يف الفقه 
اإلسالمي؛ كونها نظاًما مدنًيا غربًيا مستحدًثا«)4(، إال أنَّه جند مفهوًما للشخصية االعتبارية قدمًيا يشابه 
املفهوم احلديث هلا؛ وهو: »الذمة«، اليت هي مناط األهلية، وهي من خواص اإلنسان اليت ميتاز بها عن 
سائر املخلوقات)٥(، ويف ذلك يؤكد الباحث القرة داغي: »أنَّ فقهنا اإلسالمي قد سبق القانون الوضعي 
يف االعرتاف بالشخصية االعتبارية للوقف، يف حني مل يصل إليها القانون الوضعي إال يف القرون األخرية، 
حيث نظر الفقه اإلسالمي إىل من يريد الوقف نظرة خاصة، فرَّق فيها بني شخصيته الطبيعية وشخصيته 
االعتبارية؛ كناظر الوقف أو مدير له، وترتب على ذلك أنَّ الوقف ُينَظر إليه اآلن كمؤسسة مستقلة عن 
وااللتزامات، وقد قرر مجاعة من  والناظرين، هلا ذمة مالية ترتتب عليها احلقوق  الواقفني  أشخاصها 

)1(	 طموم، الشخصية املعنوية يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي مرجع سابق، ص48.
)2(	 الزرقا، أحكام الوقف، مرجع سابق، ص28٦.

)3(	 البعلي، الشخصية احلكمية وأحكامها الفقهية يف الدولة املعاصرة، مرجع سابق، ص34.
www. انظر البحث املنشور على شبكة اإلنرتنت، للدكتور علي القرة داغي، بعنوان: "الشخصية احلكمية للوقف"، 2008م، على موقع 	4((

 .islamonline.net
)٥(	 املقدسي، ابن قدامة، املغين، 1٩8٦م، مصر، مكتبة القاهرة، ص3٦2.
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الفقهاء -منهم الشافعية واحلنابلة- جواز انتقال امللك إىل جهة الوقف؛ مثل اجلهات العامة: كالفقراء 
والعلماء واملدارس واملساجد، كما ذكر فقهاء احلنابلة أنه جيوز للقيِّم على الوقف أن يستدين على الوقف 
للمصلحة بإذن القاضي، ثم يسرتده من غلته، فهذا دليل على أنَّ الوقف له نوع من الذمة املالية اليت 

ُيستدان عليها، ثم يسرتد منها حني إدراك الغلة«)1(. 
املطلب الثالث: مقومات الشخصية االعتبارية للوقف: 

الفقهاء  للوقف يف الشريعة اإلسالمية واضحة ومكتملة، وإن كان  »إنَّ مقومات الشخصية االعتبارية 
املسلمون القدماء مل يستعملوا هذا املصطلح، إال أنَّ األحكام الشرعية، والقواعد الفقهية، وآراء الفقهاء 
أهم  من  واليت  للوقف؛  االعتبارية  الشخصية  مقومات  تام  تبني جبالء  اإلسالمية؛  املذاهب  يف خمتلف 
املستقلة،  املالية  الذمة  ووجود  إنشائه،  وشروط  الشرعية  لألحكام  وفًقا  له  الالزمة  األهلية  خصائصها: 
ونائب عنه يعرب عن إرادته، وما يشرتط حديًثا للشخص االعتباري من وجود موطن خاص، فهو متوافر يف 

النظام اإلسالمي دون شك، وبشكل أمشل وأرقى من أي نظام وضعي آخر«)2(. 

املبحث الثاني: الشخصية االعتبارية للوقف في القانون
املستمدة  العربية  املدنية  القوانني  معظم  نصوص  يف  بوضوح  موجود  االعتبارية  الشخصية  مفهوم 
الوقف  أنَّ شخصية  إال  االعتبارية،  للشخصية  القوانني مميزات  هذه  أعطت  وقد  اإلسالمي،  الفقه  من 
االعتبارية متتاز عنها مبزايا وخصائص قلَّ أْن توجد عند باقي الشخصيات االعتبارية األخرى، وما ذلك 

إال للخصوصية اليت يتمتع بها الوقف يف اجملتمعات العربية واإلسالمية. 
املطلب األول: الشخصية االعتبارية في القانون: 

»خيتلف الشخص يف نظر القانون عنه يف لغة الفلسفة واألخالق، فالشخص يف لغة الفلسفة واألخالق 
كائن إنساني له عقل وإرادة، أما يف نظر القانون فهو كائن يصلح لوجوب احلقوق له وعليه، ومناط هذه 
الصالحية ما لذلك الكائن من قيمة اجتماعية تدعو إىل حتقيق مصاحل جديرة بالرعاية، ومن هنا كان 
مدلول الشخص يف نظر القانون أوسع منه يف جمال الفلسفة واألخالق«)3(، والشخص االعتباري »هو عبارة 
عن جمموعة من األموال، أو األشخاص، أو األشخاص واألموال؛ تهدف إىل حتقيق غرض معني، فيعرتف 

بها القانون، ومينحها شخصية قانونية، بالقدر الالزم لتحقيق ذلك الغرض«)4(.

)1(	 القرة داغي، الشخصية احلكمية للوقف، مرجع إلكرتوني سابق.
)2(	 القضاة، أحكام الوقف، مرجع سابق، ص12٦.

)3(	 الصدة، عبد املنعم فرج، أصول القانون. ط1، 1٩٧2م، مصر، دار النهضة، ص4٦٩.
)4(	 سلطان، أنور، املبادئ القانونية العامة، ط4، 1٩٩٧م، بريوت، دار النهضة العربية، ص241.
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وللشخصية االعتبارية عنصران؛ العنصر األول: وجود مجاعة من األشخاص، أو جمموعة من األموال؛ 
أنَّ سيطرة  الثابت حالًيا  الدولة؛ ألنَّ  الثاني: اعرتاف  والعنصر  لتيسري حتقيق بعض املصاحل املشرتكة، 
القانون تشمل خمتلف نواحي التنظيم القانوني للمجتمع، والشخصية االعتبارية -كأداة من أدوات هذا 

التنظيم- ختضع هلذه السيادة)1(. 
فيها  ما كان  إال  يتمتع جبميع احلقوق،  االعتباري  الشخص  أن  العربية  القوانني  اعتربت معظم  وقد 
أهلية يف  له: ذمة مالية  القانون؛ فيكون  الطبيعية، وذلك يف احلدود اليت قررها  مالزًما لصفة اإلنسان 
احلدود اليت يعينها سند إنشائه، أو اليت يقررها القانون، وله حق التقاضي، وله موطن مستقل، ويعترب 
موطنه املكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، والشركة اليت يكون مركزها الرئيس يف اخلارج وهلا نشاط، 

وله من ميثله يف التعبري عن إرادته.
املطلب الثاني: موقف القانون من شخصية الوقف االعتبارية:

ُعرِّف الوقف يف القوانني العربية بتعريفات متعددة، تبعا للمذهب الشرعي الذي تتبناه الدولة، وفيما 
يلي طائفة من هذه التعريفات: يف "األردن" الوقف هو: »حبس عني املال اململوك عن التصرف، وختصيص 
منافعه للرب ولو مآاًل، ويف "السودان" الوقف: يقصد به: حبس األصل، وتسبيل ريعه أو مثره، والتصرف 
مبنفعته يف احلال، أو املآل، سواًء كان وقًفا خريًيا أو أهلًيا أو مشرتًكا، وتعترب أراضي املساجد واخلالوى 
والزوايا وأمواهلا، وأراضي مقابر املسلمني وأمواهلا؛ أوقاًفا ولو مل تسجل. ويف "قطر" الوقف هو: »حبس 
مال معني ميكن االنتفاع به، مع بقاء عينه على مصرف مباح شرًعا«)2(، ويف "املغرب" الوقف: »أموال أوقفها 

احملبِّس املسلم، ويكون التمتع بها لفائدة أنواع املستفيدين الذين يعينهم احملبِّس«)3(.
وقد اعرتفت معظم القوانني العربية بوجود الشخصية احلكمية للوقف، ورتَّبت هلا وجوًدا يف قوانينها 
املختلفة، ويف أي قانون ال بدَّ من توافر مقومات وجود الشخصية االعتبارية حتى يتم االعرتاف بها؛ حيث 
»يسبق اعرتاف الدولة بالشخصية االعتبارية أن تتوافر أواًل مقومات وجوده«)4(، وال بدَّ أن يتدخل القانون 
لالعرتاف بالشخصية االعتبارية للوقف؛ ألنَّ الدولة اآلن هي اليت تضع اليد على أموال األوقاف، فال سبيل 
إىل نشوء شخصية اعتبارية للوقف بدون تدخل القانون لالعرتاف بها، ويقع هذا االعرتاف عن طريق 
االعرتاف العام: »بأن يضع القانون شروًطا عامة، إذا توافرت يف مجاعة من األشخاص، أو يف جمموعة من 

)1(	 الزريقي، الطبيعة القانونية لشخصية الوقف املعنوية )حالة ليبيا(، مرجع سابق، ص٦1.
)2(	 انظر: القانون املدني األردني، املادة )1233(، وقانون ديوان األوقاف لسنة 2008م، املادة رقم )3(، وقانون الوقف القطري، املادة رقم 

)2(، والقانون املغربي الفصل )٧3( من ظهري )1٩(.
)3(	 الدرويش، عبد العزيز، التجربة الوقفية باململكة املغربية، حبث مقدم إىل ندوة: التجارب الوقفية لدول املغرب العربي، الرباط، وزارة 

األوقاف املغربية، 1٩٩٩م، ص148. 
)4(	 أبو السعود، رمضان، 1٩٩3م، املدخل إىل القانون، ط1، بريوت، الدار اجلامعية للنشر، ص210، 211.
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األموال؛ اكتسبتها هذه اجلماعة أو تلك الشخصية القانونية بقوة القانون«، وعن طريق االعرتاف اخلاص: 
»فال تتكون الشخصية القانونية للشخصية االعتبارية للوقف إال بصدور الرتخيص هلا من قبل اجلهات 

املعنية وتسجيلها«.
من  هي  إمنا  الوقف  بها  يتمتع  اليت  االعتبارية  الشخصية  أنَّ  العربية  القوانني  معظم  اعتربت  وقد 
أنواع الشخصيات االعتبارية اخلاصة وليست العامة، إال أنها تدخل يف نطاق االعرتاف العام من الدولة، 
مبعنى أنَّ الوقف يتمتع بالشخصية االعتبارية مبجرد إنشائه، فال حيتاج إىل ترخيص خاص بذلك، كما 
ت عليه  أن نطاق الشخصية االعتبارية للوقف خيتلف من قانون إىل قانون، ومن األمثلة على ذلك ما نصَّ
املادة األوىل من نظام جملس األوقاف األعلى يف "اململكة العربية السعودية"، من أنَّ األوقاف هي اليت 
تتوىل شؤونها وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، كما نصت املادة )3( من الئحة تنظيم 
: األوقاف اخلريية اخلاصة تبقى حتت أيدي نظارها  األوقاف اخلريية يف "اململكة العربية السعودية" على أنَّ

الشرعيني احملددين يف شرط الواقف)1(.

املبحث الثالث: حقوق الشخصية االعتبارية للوقف
مت القوانني العربية أحكاًما للشخصية االعتبارية للوقف، وعلى ضوء هذه األحكام القانونية برزت  نظَّ
حقوق الشخصية االعتبارية للوقف، وتتالقى هذه احلقوق واخلصائص واملميزات يف معظم القوانني العربية، 

وبذلك تتضح اخلصائص املتعلقة بالشخصية االعتبارية للوقف وفق هذه احلقوق على النحو التالي:
أواًل: األهلية في حدود سند إنشائه أو التي يقررها القانون:

تتمتع الشخصية االعتبارية للوقف باألهلية، إال أنَّ هذه األهلية ختتلف عن أهلية الشخص الطبيعي؛ ألنَّ 
الشخص االعتباري ال تثبت له احلقوق اللصيقة باإلنسان، واملتعلقة بصفته الطبيعية؛ كحقوق األسرة من 
زوجية وقرابة ونسب ومصاهرة، وأهلية الوجوب للشخصية االعتبارية للوقف ال تسمح له بتجاوز الغرض 
الذي أنشئ من أجله، فال حيقُّ للوقف الدخول يف أعمال وأغراض ال تتعلق بالغاية اليت أنشئ من أجلها؛ 
مبعنى أنَّ أهلية الوقف يف التعاقد تكون يف حدود سند إنشائه، أو اليت يقررها القانون، وال يسمح بتجاوز 
إجراء  على  بها ممثلوه  يتمتع  اليت  القدرة  فهي:  األداء؛  أهلية  أما  الوقف،  أجله  من  نشأ  الذي  الغرض 

التصرفات القانونية نيابة عنه. 
ثانًيا: الذمة املالية املستقلة: 

ختتلف ذمة الشخصية االعتبارية للوقف عن ذمم األشخاص الذين قاموا بتكوينه وإنشائه، وكون ذمة 

)1(	 العكش، حممد أمحد، التطور املؤسسي لقطاع األوقاف يف اجملتمعات اإلسالمية املعاصرة، )دراسة حالة اململكة العربية السعودية(، ط1، 
200٦م، الكويت، األمانة العامة لألوقاف، ص142-133.
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الشخصية االعتبارية للوقف هي جمموع احلقوق وااللتزامات املالية اليت تكون له أو عليه، فهي ال تدخل 
يف حقوق والتزامات الواقفني الذين قاموا بإنشائه، وقد أفردنا يف الفصل األول من هذه الدراسة أحكام 

الذمة املالية للوقف، وبشكل مستقل.
ثالًثا: املوطن املستقل للوقف:

فيه  تباشر  والذي  للوقف،  الرئيس  اإلدارة  مركز  األوقاف  وزارة  مركز  العربية  القوانني  يف  “يعترب 
النشاط القانوني واإلداري، وبالتالي فإنَّ الوزارة تعدُّ املوطن الرئيس لشخصية الوقف االعتبارية؛ كونها 
اجلهة املفوضة بالقيام مبهام الشخصية االعتبارية، وهذا مبفهوم القانون هو موطن عام قانوني إلزامي، 
وهذا استثناء على األصل أن يكون املوطن العام اختيارًيا، وكمثال تطبيقي يف القانون األردني "فإنَّ وزارة 
األوقاف األردنية هلا أن تقيم اإلجراءات القضائية يف مجيع احملاكم على اختالف درجاتها يف أي مكان 

باململكة األردنية اهلامشية")1(.

الفصل الثالث
استثمار أموال األوقاف

ابتكار  يوم  كل  يف  ويظهر  لالستثمار،  جديدة  وأساليب  مفاهيم  حول  كبري  تسارٍع  يف  اآلن  العامل  إنَّ 
االستثمار  وصيغ  بصور  االكتفاء  وعدم  الوقفي،  االستثمار  تطور صيغ  معه  يلزم  لالستثمار؛ مما  جديد 
التقليدية للوقف، وقد دخلت التكنولوجيا يف عامل االستثمار، وال بدَّ ملؤسسات الوقف من جماراة هذا التقدم 
التكنولوجي الكبري يف عامل االستثمارات املالية، وأصبح من الضرورة مبكان وجود تشريعات قانونية ومالية 

تنظم عمل هذه املؤسسات الوقفية، استناًدا إىل ذمتها املالية املستقلة. 

املبحث األول: الوقف ودوره االستثماري
فالوقف  متزايدة،  استثمارية  ثروة  الوقف  ومعظم صوره جعل من هذا  اإلسالمي  الوقف  »طبيعة  إنَّ 
الدائم يف أصله وشكله العام، وسواء أكان مباشًرا أم استثمارًيا؛ إمنا هو ثروة إنتاجية توضع يف االستثمار 
على سبيل التأبيد، مُينع بيعه واستهالك قيمته، ومُينع تعطيله عن االستغالل...، فالوقف إذن ليس استثماًرا 

يف املستقبل فقط، إمنا هو استثمار تراكمي، من أهم خصائصه أنه يتزايد يوًما بعد يوم«)2(. 
ولقد متيز العصر احلديث بأشكال اقتصادية استثمارية مل تكن معروفة يف العصور السابقة، واعتاد 

)1(	 القضاة، أحكام الوقف، مرجع سابق، ص144، 14٥.
)2(	 منذر، قحف، الوقف اإلسالمي، دمشق، دار الفكر للنشر، ط1، ص٦8.
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الناس أْن يكون الوقف ثابت القيمة، ال زيادة فيه وال نقصان، وكونه ال يوجد ما مينع من أْن يكون الوقف 
املؤثرة  اإلجراءات  »جمموعة  ومعناه:  االستثماري،  الوقف  مصطلح  ظهر  فقد  واالستثمار؛  للنماء  قاباًل 
اليت تهدف إىل توجيه األصول الثابتة للوقف، ومناء هذه األصول من خالل االستثمار؛ لتحقيق األهداف 

املرسومة«)1(.
املطلب األول: صفة أموال األوقاف:

متتع الوقف يف ظل التعديالت املتالحقة للقوانني املدنية العربية بالوجود الذاتي واملستقر، وأصبح له 
كيان مستقل خمتلف بتكييفه القانوني عن امللك اخلاص لألفراد، إالَّ أنه ُيعد مااًل خاًصا له ذمة مالية 
مستقلة، لكن تنطبق عليه ضوابط املال العام للدولة، وقد اشرتطت معظم القوانني العربية توافر شرطني 
العامة،  االعتبارية  األشخاص  أحد  أو  للدولة،  تابًعا  يكون  أن  األول:  عام؛  مال  إنه  يقال:  حتى  املال؛  يف 
ذات  األموال  من جمموعات  يعترب  الوقف  وكون  الدولة،  يف  العامة  للمنفعة  خمصًصا  يكون  أن  والثاني: 

الشخصية االعتبارية اخلاصة؛ فهل تنطبق عليه هذه الشروط؟ 
جند أنَّ الوقف ينطبق عليه من هذه الشروط شرط واحد فقط؛ وهو: أن مال الوقف خمصص للمنفعة 
أنَّ  الراجح  أنَّ  إال  اخلاصة،  االعتبارية  األشخاص  ألحد  تكون  غالًبا  الوقف  تبعية  أنَّ  وباعتبار  العامة، 
التكييف القانوني ألموال الوقف اخلريي هو أقرب إىل التخصيص للمنفعة العامة منه إىل املنفعة اخلاصة، 
وبالتالي يكون حكمه حكم األموال العامة، وهذا الرأي يقوم على اعتبارات؛ منها: أنَّ احلجز على أموال 
الوقف والتنفيذ عليها يؤدي إىل نقل امللكية لشخص آخر غري الواقف واملوقوف عليه، ويف ذلك قضاء على 
الوقف، الذي جعله املالك - الواقف - مؤبًدا يف أغلب األحيان، وبالتالي فإن الوقف هو مال عام، وحيكمه 

األصول املتعلقة يف حكم االعتداء على املال العام. 
املطلب الثاني: الضابط الشرعي الستثمار أموال األوقاف:

إنَّ املقصود بالضابط الشرعي الستثمار الوقف هو الضابط الشرعي إلنشاء هذا الوقف، ذلك إنَّ أركان 
واملوقوف  والواقف،  الصيغة،  هي:  أربعة)2(؛  واحلنابلة(  والشافعية  )املالكية  الفقهاء  عند مجهور  الوقف 
عليه، واملوقوف. ويشرتط الفقهاء يف الواقف أْن يكون أهاًل للتربع، وأن يكون مالًكا للموقوف وقت الوقف 
ملًكا باًتا، ويشرتط يف املوقوف عليه: أْن يكون جهة بر وُقربة؛ سواء أكان املوقوف عليه مسلًما أم ذمًيا، وأن 
يكون مما يصحُّ أْن ميلَّك، وأال يعود الوقف على الواقف نفسه، وأن تكون اجلهة املوقوف عليها غري منقطعة، 
وأن تكون جهة معلومة، ويشرتط يف املوقوف: أن يكون عيًنا مملوكة، يباح االنتفاع بها مع بقاء عينها، وهذا 

)1(	 النجريي، حممود، الوقف ودوره يف التنمية، قطر، منشورات مركز البحوث والدراسات، 1٩٩٧م، ص2٥4.
الفقهية،  املوسوعة  )انظر:  معينة.  مدة  الوقف  صحة  إىل  احلنفية  وبعض  املالكية  ويذهب  والتأبيد.  التنجيز،  الصيغة:  يف  يشرتط   	)2(

ج124/44(. 
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يف اجلملة؛ ألنَّ املالكية يصحُّ عندهم وقف املنفعة، ويشرتط يف العني املوقوفة عند مجهور الفقهاء ما يأتي: 
أن تكون العني املوقوفة معينة، وأن يكون املوقوف مما ُينَتفع به مع بقاء عينه، وأال يتعلق بالعني باملوقوفة 

حق للغري، وأن يكون املوقوف مما جيوز بيعه.

املبحث الثاني: معامالت الوقف
املبنية على استقالل الذمة املالية للوقف

املطلب األول: البيع والشراء:
الفرع األول: بيع الوقف :

األصل يف الوقف أنه ال جيوز أن يباع، والعمدة يف ذلك حديث "عمر بن اخلطاب" [ الذي أخرجاه من 
حديث "نافع" عن "ابن عمر" رضي اهلل تعاىل عنهما؛ قال: أصاب "عمر" خبيرب أرًضا، فأتى النيب ] فقال: 
أصبُت أرًضا مل أصب مااًل قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: "إن شئت حّبست أصلها وتصدقت بها"، 
فتصدق "عمر"؛ أنه ال يباع أصلها، وال يوهب، و ال يورث، يف الفقراء، والقربى، والرقاب، ويف سبيل اهلل، 
والضيف، وابن السبيل، ال جناح على من وليها أن يأكل منها باملعروف، أو يطعم صديًقا غري متموِّل فيه)1(، 
وال جيوز للواقف أن يشرتط أن يباع الوقف أو أن يهبه، ويف "املغين": "وإن شرط أن يبيعه متى شاء، أو 
يهبه، أو يرجع فيه؛ مل يصح الشرط، وال الوقف، ال نعلم فيه خالًفا؛ ألنه ينايف مقتضى الوقف، وحيتمل أن 
يفسد الشرط ويصح الوقف، بناء على الشروط الفاسدة يف البيع...")2(؛ إال أن يتعطل نفعه؛ كداٍر انهدمت، 

أو أرض خربت وعادت مواًتا)3(.
الفرع الثاني: شراء الوقف: 

قال اإلمام "ابن قدامة")4(: وظاهر كالم "اخلرقي" أن الوقف إذا بيع؛ فأي شيء اشرتي بثمنه مما 
يرد على أهل الوقف جاز، سواء كان من جنسه، أو من غري جنسه؛ ألن املقصود املنفعة ال اجلنس، لكن 
تكون املنفعة مصروفة إىل املصلحة اليت كانت األوىل تصرف فيها؛ ألنه ال جيوز تغيري املصرف مع إمكان 
احملافظة عليه، كما ال جيوز تغيري الوقف بالبيع مع إمكان االنتفاع به، وقال شيخ اإلسالم "ابن تيمية")٥( 
من أصول االشرتاء ببدل الوقف إذا تعطل نفع الوقف، فإنه يباع ويشرتى بثمنه ما يقوم مقامه يف مذهب 

)1(	 صحيح البخاري: رقم احلديث 2٧٧2، طبعة مكتبة الصفا، ميدان األزهر، القاهرة، ط1، 2003م، 
)2(	 املغين، ص31٥.

)3(	 انظر للمزيد حول املسألة: املوقع الرمسي لفضيلة الشيخ عبد اهلل بن صاحل الفوزان، رقم الفتوى 1441٩، عنوان الفتوى: بيع الوقف. 
)4(	 املغين، ٥/3٧0.

)٥(	 الفتاوى، 4/1٥٦.
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"أمحد" وغريه...،	إىل أن قال: وقد جوَّز "أمحد بن حنبل"	إبدال مسجد مبسجد آخر للمصلحة، كما جوز 
تغيريه للمصلحة، واحتج بأن "عمر بن اخلطاب"	أبدل مسجد الكوفة القديم مبسجد آخر، وصار املسجد 
األول سوًقا للتمَّارين، وجوَّز "أمحد"	إذا خرب املكان أن ينقل املسجد إىل قرية أخرى، بل وجيوز يف أظهر 
الروايتني عنه أن يباع ذلك املسجد ويعمَّر بثمنه مسجد آخر يف قرية أخرى، إذا مل حيتج إليه يف تلك القرية، 
واألصل أنه ال جيوز بيع الوقف إال يف حالة استبداله مبا هو أصلح وأنفع منه، أو كانت األرض حبالة ال ينتفع 
منها أهل الوقف بشيء، وال يتوىل بيع الوقف يف مثل هذه احلالة إال احلاكم؛ وهو القاضي)1(، كما ال جيوز 
لناظر الوقف -سواء كان خاًصا أو عاًما- التصرف ببيعه وشراء بدله، إال بعد الرجوع إىل احملكمة املختصة.

املطلب الثاني: االستدانة واإلقراض:
الفرع األول: استدانة الوقف:

»ال خالف عند فقهاء املسلمني -القائلني جبواز الوقف- على أنَّ قيم الوقف ال جيوز له أن يستدين 
للوقف إذا مل توجد مصلحة يف االستدانة، وال خالف أيًضا على أن قيِّم الوقف له أن يستدين للوقف إذا 

اشرتط الواقف ذلك«)2(.
ونرى يف هذه املسألة جواز استدانة قيم الوقف عند احلاجة، وجتوز من الغري، وجتوز من مال قيِّم 
استدين  مبا  الوقف  غلة  على  الرجوع  غريه  مال  أو  ماله  من  الوقف  قيِّم  استدانة  على  ويرتتب  الوقف، 
لإلنفاق عليه، وبالعودة إىل موقف الفقهاء من الذمة املالية للوقف؛ جند أنَّ الفقهاء املعاصرين يكادون 
االعتبارية مبفهومها احلديث، يف احلدود  الشخصية  له  أثبتوا  بعدما  للوقف،  الذمة  إثبات  على  جيمعون 
اليت ال ختالف الشريعة اإلسالمية، فالوقف حسب ما استقرَّ عليه رأي فقهاء العصر احلديث هو: »شخص 

اعتباري، له ذمة مستقلة«)3(.
ويف فتوى صادرة عن وزارة األوقاف الكويتية: أنَّه ال جيوز االقرتاض من مال الوقف إال ملصلحة غالبة، 

يقدِّرها القاضي الشرعي)4(.

www.mec. ،انظر: الفتوى للدكتور حممد عبد القادر العروسي املدرس يف احلرم املكي، الفتوى بالكامل على موقع نادي خرباء املال 	1((
biz/fatwa، نادي الفتاوى الشرعية، يف سؤال حول: حكم شراء األرض املوقوفة. 

)2(	 ابن عابدين، حممد أمني بن عمر، رد احملتار على الدر املختار -كتاب الوقف- ج4، 1٩٩2م، دار الكتب العلمية، ص43٩، والبحر الرائق 
شرح كنز الرقائق، ج٥، ص 228. 

د، املادة )12٧، 128(،  )3(	 ينظر: تأصيل هذا الرأي يف القانون املدني األردني، املادة )٥0، ٥1(، ومشروع قانون املعامالت املالية العربي املوحَّ
يف كتاب: املدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه اإلسالمي، مصطفى الزرقا. 

)4(	 رقم الفتوى )80440(، الصادرة عن وزارة األوقاف الكويتية، قسم الفتوى الشرعية.
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الفرع الثاني: اإلقراض والوقف:

أمواٌل األوقاف ال حيل للقائم عليها بنظارة أن يقرتض منها لنفسه، وال أن ُيقرض منها أحًدا، فهو 
مؤمتن على هذا املال إلنفاقه يف املصارف احملددة هلا وال جيوز له التصرف فيه بغري ذلك)1(.

قال الشيخ "زكريا األنصاري": »ليس للناظر أخذ شيء من مال الوقف على وجه الضمان، فإن فعل 
"منصور  الشيخ  وقال  الصيب«)2(،  مال  كإقراض  الوقف،  مال  أي:  إياه؛  إقراضه  له  جيوز  وال  ضمنه... 
البهوتي")3(: »ُشِرط كون مقرٍض يصح تربُعه فال ُيقرض؛ حنو ولي يتيم من ماله، وناظر وقف منه«؛ أي: 
يشرتط يف القرض أن املقرض يصح تربعه، فال جيوز أن يقرض ولي اليتيم من مال اليتيم، وال جيوز أن 

يقرض ناظر الوقف من مال الوقف؛ ألنه ال ميلك هذا التصرف.
"الزهري"، وبعض احلنفية، وعند املالكية،  ولكن هناك من قال بصحة وقف النقد، وبه قال اإلمام 
وحجتهم يف اجلواز: ُدخول النقود يف عموم األدلة الدالة على جواز الوقف، وقياس النقود على ما ورد به 

النص من املنقوالت األخرى)4(، فقالوا: إنه ميكن االنتفاع بها باملضاربة، والتصدق بريعها أو بإقراضها.
املطلب الثالث: الرهن والكفالة:

الفرع األول: رهن الوقف:
الوقف ال جيوز رهنه، وإمنا اجلائز رهن كل متمول ميكن أخذ الدين منه أو من مثنه، عند تعذر وفاء 

الدين من ذمة الراهن، والشيء املوقوف ال جيوز بيعه؛ فال فائدة يف رهنه.
ولد  أم  بيعه؛ حنو  يصحُّ  ال  ما  رهن  يصحُّ  »فال  املطالب":  "أسنى  يف  األنصاري"  "زكريا  الشيخ  قال 
ومكاتب، ووقف«، وقال "ابن قدامة" يف "املغين": »وال يصحُّ رهن ما ال يصحُّ بيعه كأم الولد، والوقف، والعني 

املرهونة؛ ألنَّ مقصود الرهن استيفاء الدين من مثنه، وما ال جيوز بيعه ال ميكن ذلك فيه«)٥(.
الفرع الثاني: الكفالة والوقف: 

ال حيل للناظر أو القيِّم على الوقف وغالته أن جيعل من أموال األوقاف اليت يف مسؤوليته أن تكفل 
قرًضا أو مشروًعا، وال أن جيعل منها كفالة لسداد دين ألحد، حتى ولو كان ذلك لوقف آخر، فالناظر 
مؤمتن على هذا املال إلنفاقه يف املصارف اليت حددها الواقف يف وقفه، وإذا خالف ذلك يكون قد خان 

)1(	 انظر الفتوى: يف موقع اإلسالم سؤال وجواب، رقم الفتوى 1٥8131، حول عدم جواز التصرف يف املال املوقوف على املساجد؛ إقراًضا 
أو اقرتاًضا، للشيخ حممد املنجد.

)2(	 انظر: أسنى املطالب يف شرح روض الطالب، 4٧2/2.
)3(	 انظر: شرح منتهى اإلرادات، 100/2.

)4(	 انظر: احمللى، 1٧٦/٩.
)٥(	 انظر: موقع مركز الفتوى، إسالم ويب، فتوى حول: جواز رهن الوقف، نقاًل عن: املغين البن قدامة، كتاب الرهن، مسألة القبض يف 

الرهن، اجلزء الرابع، وعن: أسنى املطالب للشيخ زكريا األنصاري. 
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الوقف، كما ال جيوز للواقف أن يشرتط يف صك وقفه أن يكون الوقف كافاًل، أو ضامًنا ألمواله أو أموال 
غريه عند اخلصومة، أو غريها.

املطلب الرابع: حق التقاضي للوقف: 
الشخصية االعتبارية للوقف متلك حق التقاضي، وجيوز هلا مباشرة الدعاوى اليت ترغب يف رفعها، 
وأن تدافع عن الدعاوى اليت ُترفع عليها، إال أنَّ الشخصية االعتبارية للوقف ال متلك ذلك إال عن طريق 
املمثل القانوني الذي ميثلها أمام اجلهات القضائية، والذي له صفة رفع الدعوى يف الوقف هو إما متولي 
الوقف؛ أو طرفه املزاحم له، والدعوى اليت ترفع من املتولي للوقف تعدُّ من وظائفه، وجيب عليه ممارسة 

هذا التصرف متى توقفت، أو اقتضت مصلحة الوقف ذلك)1(.
»ولقد أجازت الشريعة اإلسالمية ملصاحل معتربة، أْن يقوم شخص آخر غري صاحب احلق بادعاء احلق 
لغريه، إذا كان ذا صفة شرعية؛ بأن كان وليه أو وصيه، وقد قرر الفقهاء أنَّ املتولي هو اخلصم يف دعوى 
الوقف؛ سواء كانت منه، أو عليه، وسواء كانت الدعوى متعلقة برقبة الوقف، أو بغلَّته، واملستحق يف الغلَّة ال 

يكون خصًما؛ سواء كان مدعًيا، أو مدعى عليه«)2(.
وقد تبني أن هناك حاالت متعددة تقتضي اللجوء إىل القضاء يف نزاعات الوقف؛ من أهمها: 

عدم مراعاة املتولي أو ناظر الوقف شروط الواقف بدون مسوغ شرعي، فإذ ثبت هذا األمر على ( 1
املتولي فهو خيانة منه للوقف. 

عدم صرف ريع الوقف على املستحقني؛ بأن صرفه على غريهم، أو أخذه لنفسه. ( 2
ادعاء ( 3 بعد  وباعه  نفسه،  إىل  أو اخلاص  العام  الوقف  بتحويل  املتولي  قام  بأن  الوقف؛  سرقة 

ملكيته. 
عدم القدرة على إدارة الوقف وعمارته واستثماره. ( 4
استغالل الوقف ملصلحة أخرى ال تتعلق به. ( ٥
التعدِّي على الوقف من ِقبل غري املتولي والناظر، وهذه الصورة هلا أشكال متعددة؛ منها: سرقة ( ٦

الوقف، غصب الوقف، وضع اليد على الوقف.
ويف هذه األشكال الثالثة األخرية يكون إثبات التعدي باإلقرار أو البينة)3(.

)1(	 ينظر يف ذلك: وسائل اإلثبات يف الفقه اإلسالمي، الزحيلي، ص2٦٧، 2٦8، كشاف القناع، 3/48٥.
)2(	 عكور، الشخصية احلكمية للوقف وأثرها يف حفظه وتنميته، مرجع سابق، ص٦3.

)3(	 اجلواهري، حسن، التقاضي يف دعاوى الوقف ومنازعاته، حبث مقدم إىل: أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث، الكويت، األمانة 
العامة لألوقاف، 200٧م، ص2٩3.
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»أمَّا من الذي له احلق يف رفع الدعوى يف نزاعات الوقف فهو: إمَّا متولي الوقف، أو طرفه املزاحم له، 
والدعوى اليت ترفع من املتولي للوقف تعدُّ من وظائفه، وجيب عليه ممارسة هذا التصرف متى توقفت، 
األوقاف؛ ألنَّ  بالنظر يف دعاوى  املختصة  بدَّ من حتديد اجلهة  وال  الوقف ذلك«)1(،  اقتضت مصلحة  أو 
والعقار صفته  بعقار غالًبا،  والوقف يف األساس متعلق  إجرائية،  وليس مسألة  الوقف مسألة موضوعية، 
الثبات يف املكان، واألصل أنَّ القضاء يف اإلسالم خيتصُّ جبميع الدعاوى واملنازعات، غري أنه جيوز أن 
ختصص حماكم معينة للفصل يف منازعات حمددة؛ كاألحوال الشخصية، أو املعامالت، أو األوقاف.. وما 
منازعات  يف  املدنية غري خمتصة  فاحملاكم  الوظيفي،  باالختصاص  تتعلق  األوقاف  وقضايا  ذلك،  شابه 
احملاكم  ما جعل  القوانني  فمن  القانون؛  يف  األوقاف  دعاوى  بالنظر يف  املختصة  اجلهة  أما  األوقاف)2(، 
الشرعية هي املختصة بالنظر يف دعاوى األوقاف، وما جعل للهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين حق 
اإلشراف على النظار املعينني على الوقف، ومن القوانني ما جعل النيابة العامة يف الدولة هي اليت تتدخل 

يف دعاوى األحوال الشخصية والوقفية؛وإال كان احلكم باطاًل)3(.

املبحث الثالث: اثر الذمة املالية للوقف
على تنوع أساليب االستثمار الوقفي

يعترب الوقف من مسات اجملتمع اإلسالمي، ومن أبرز نظمه يف حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية، 
وقد اهتم به الفقهاء، ووضعوا له األحكام اليت تضبط معامالته؛ بهدف احملافظة على أمواله، وتنميتها، 
واستمرارية تقديم منافعها إىل املستفيدين، وفًقا ملقاصد الوقف الواردة يف حجة الوقف، ونتيجة لنشوء 
الشخصية االعتبارية للوقف؛ فقد استحدثت صيغ جديدة الستثمار أموال الوقف مل تكن موجودة يف صدر 

الدولة اإلسالمية؛ مثل: املشاركة املنتهية بالتمليك، واإلجارة املنتهية بالتمليك واالستصناع.
ل الوقف يف العصر احلاضر أموااًل مل تكن يف سجالت الوقف القدمية، فأصبح للسيولة النقدية  وقد سجَّ
واقرتحت  والسندات،  األسهم  وأجيز وقف  املنقولة،  واألموال  العقارات  الوقف، إضافة إىل  دور كبري يف 

إباحة العمل بسندات املقارضة، ولكن صيغتها ما زالت موضع املناقشة. 

)1(	 ينظر يف ذلك: وسائل اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية، الزحيلي، ص2٦٧، 2٦8، كشاف القناع، 3/48٥.
)2(	 انظر: املادة )٥( من قانون تشكيل احملاكم الشرعية األردنية، وكذلك قرار حمكمة االستئناف الشرعية رقم )1٥٩٧٩(، ص1٥3، من 

اجملموعة األوىل، والقرار رقم )8٦٥8(، ص1٥3، من اجملموعة نفسها. 
)3(	 انظر: قانون أصول احملاكمات الشرعية األردني لسنة 1٩٥٩م، املعدل بالقانون رقم )84( لسنة 2001م، والنظام السعودي للهيئة العامة 
للوالية على أموال القاصرين ومن يف حكمهم، جملة العدل، العدد31، ص1٩٧، رجب 142٧هـ، وأيًضا ما ورد يف اللوائح التنفيذية لنظام 
املرافعات يف اململكة العربية السعودية، وقانون أصول احملاكمات املدنية السوري، الصادر مبرسوم رقم )84( لسنة 1٩٥3م، وقانون أصول 
http:www. ،احملاكمات الفلسطيين، منشور على صفحة دائرة قاضي القضاة الفلسطينية، على أساس أنه مشروع قانون لسنة 2004م

. kudah.gov.ps/QANON/asolmah.htm
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وُيالحظ أنَّ نشاط إدارات األوقاف قد مشل املساهمة يف تأسيس شركات وبنوك، إضافة إىل شراء 
أسهم وسندات يف شركات جتارية وزراعية وصناعية، وإقامة مشاريع استثمارية ُأخرى؛ كإقامة العمارات 

السكنية، واألسواق التجارية، والفنادق.. وغريها. 
ونتيجة الستقالل الذمة املالية للوقف فقد تعددت صيغ التمويل اإلسالمية، حيث أخذت هذه الصيغ 
والصور طريقها إىل التطبيق العملي يف املؤسسات الوقفية، نظًرا للطبيعة املتميزة للوقف؛ فأصبح استثمار 

أموال الوقف إما أن يكون بتمويل ذاتي، أو بتمويل غري ذاتي.
أما التمويل الذاتي: فيمكن أْن يكون باإلجارة، أو بإنشاء العمارات، أو بشراء األسهم والسندات، أو 
واملشاركة،  االستصناع،  عقد  منها:  كثرية؛  بصيغ  فيكون  ذاتي  غري  بتمويل  االستثمار  وأما  باالستبدال. 

واملضاربة، واملزارعة، واملساقاة، واملغارسة، واملشاركة املنتهية بالتمليك. 
لكن حقيقة أهم ما يشغل بال الفقهاء هو استغالل واستثمار مال الوقف، واستمرار قدرته على إنتاج 
على  اإلنتاجية  قدرته  وزيادة  رأمساله،  وزيادة  منائه،  مسألة  من  أكثر  منه،  املقصودة  والفوائد  املنافع 
العطاء املستقبلي؛ لذلك كان احلديث عن احلاجات التمويلية للوقف عند تعطله، أو تهدمه، أو احرتاقه، 
ت التشريعات الفقهية يف مسألة استبدال الوقف عند انقطاع املنافع منه يف موقعه؛ ألنَّ األوقاف  كما نصَّ
-يف أغلب األحيان- تتكون من عقارات وأراٍض زراعية، ويف كثري من األوقاف تكون أراضي الوقف الزراعية 

بوًرا، أو متهدمة، أو متدنية الريع والغلة، بدرجة تتسبب يف تعطيل األوقاف اليت أنشئت من أجلها. 

اخلامتة
يف ختام هذه الدراسة املختصرة عن الذمة املالية للوقف يف الفقه اإلسالمي، وأثرها على معامالت 

الوقف، دراسة مقارنة بالقانون؛ أستعرض اجلوانب املتعلقة بنتائج هذه الدراسة ومجلة من التوصيات.
النتائج:

نتيجة لدراسة عناصر ومقومات وأحكام الذمة املالية للوقف يف الفقه اإلسالمي وأثرها على معامالت 
الوقف؛ جند النتائج اآلتية:

اعرتاف الفقه اإلسالمي مببدأ وجود الذمة املالية املستقلة للوقف، وهي أساس وجود الشخصية - 1
االعتبارية للوقف.

نظًرا الستقاللية الذمة املالية للوقف؛ فإنَّ الوقف ال ُيعدُّ ُملًكا لألشخاص الطبيعيني، وال لالعتباريني، - 2
املكونة  واجلماعات  األفراد  بتعدد  واالنقسام  للتعدد  قابلة  للوقف غري  املالية  الذمة  فإن  وبالتالي 

للوقف؛ ألنَّ وحدة الذمة املالية للوقف تعين وحدة االلتزامات واحلقوق. 
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ترتب على استقاللية الذمة املالية للوقف أْن اعُترب الوقف من أنواع الشخصيات االعتبارية اخلاصة - 3
وليست العامة، إال أنها تدخل يف نطاق االعرتاف العام من الدولة، وصار هلا كيان مميز وخمتلف 

عن الذمة املالية للملك اخلاص من جهة وامللك العام من جهة أخرى.
ُيشرتط الستقاللية الذمة املالية للوقف أن يتم إنشاء الوقف وشخصيته االعتبارية لدى احملكمة - 4

املختصة، واعرتاف الدولة بها، ويعترب الغرض من إنشاء الوقف أحد العناصر األساسية اليت من 
أجلها تنشأ الذمة املالية للوقف، وبدون هذا الغرض ال وقف، وال شخصية اعتبارية، وال ذمة مالية.

الديون اليت ترتتب على الوقف ال جيوز أن تلقى على عاتق األشخاص املكونني له، والذمة املالية - ٥
للوقف ال تشمل من حقوقه إال ما كانت له قيمة مالية.

يرتتب على دمج أموال األوقاف، وإنفاق بعضها يف مصاحل اآلخر، دون وجود مسوغات شرعية؛ - ٦
اختالط يف حدود الذمة املالية لكل وقف.

الذمة املالية للوقف مستقلة عن ذمة ناظر الوقف أو متوليه، وعن ذمة الواقف واملوقوف عليهم، - ٧
فمال الوقف ومجيع حقوقه والتزاماته خاص به، وذمته ال تنشغل بذمة غريه مهما كان، كما أن 
دائين الواقف أو الناظر أو املوقوف عليهم ليس هلم حق على ذمة الوقف، كما أنَّ ديونه ال يطالب 

بها غري الوقف نفسه، باإلضافة إىل أنه ال تقع املقاصة بني ديون الوقف وديون هؤالء. 
ذمة الوقف متالزمة منذ بدايتها حتى نهايتها، وهي واحدة ال تتعدد، وال تتجزأ، وال تنتقل من وقف - 8

إىل آخر. 
احملاكم الشرعية هي املختصة بالنظر يف أي نزاع يتعلق بإثبات الذمة املالية للوقف يف معامالت - ٩

الوقف املالية، و إجراء املعامالت على الوقف؛ من بيع وشراء، واستدانة وإقراض، ورهن وكفالة؛ 
يكون تبًعا للمصلحة الغالبة اليت تقررها احملكمة.

إذا كانت ذمة الوقف حصة شائعة مشرتكة بني الواقف ومالك آخر، أو مشرتكة بني وقفني أو أكثر؛ - 10
ُينظر يف حتديد نطاق الذمة املالية لكل وقف من خالل احملكمة الشرعية املختصة. 

التوصيات: 
العمل على أن يكون للحجج والصكوك الوقفية الصادرة من احملكمة الشرعية بثبوت الذمة املالية - 1

للوقف حجية األحكام القضائية.
الشرط - 2 تضمن  إذا  والقانون  اإلسالمية  الشريعة  ألحكام  وخمالًفا  باطاًل  الواقف  شرط  اعتبار 

اشرتاك ذمة الواقف مع ذمة الوقف وذمة املوقوف عليهم. 
وُتعاَمل - 3 الدولة،  تفرضها  اليت  والضرائب  الرسوم  كافة  من  واستثماراتها  األوقاف  أموال  إعفاء 
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ممتلكات األوقاف جبميع أنواعها معاملة ممتلكات القطاع العام. 
أموال - 4 على  امتياز  من  احلكومة  ديون  به  تتمتع  األوقاف مبا  ديون  تتمتع من خالهلا  قوانني  َسنُّ 

املدينني، ويتم حتصيلها بالطرق املقررة لتحصيل أموال الدولة. 
تسجيل صحة الوقف بإشهاد رمسي يف احملكمة الشرعية؛ منًعا لفتح باب الدعاوى الباطلة يف إثبات - ٥

صحة الوقف بغري إشهاد رمسي. 
وتشديد - ٦ الوقف،  وأعيان  أمالك  على  بالتعدي  املتعلقة  العقوبات  قانون  يف  املوجودة  املواد  تفعيل 

العقوبات املتعلقة بإهمال نظار األوقاف لواجباتهم، أو تعديهم على مال الوقف. 
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قائمة املراجع
احلديث الشريف:

حيان، 	• أبي  دار  الرياض،  ط1،  البخاري،  صحيح  1٩٩٦م،  إمساعيل،  بن  حممد  البخاري، 
الرياض.

الفكر 	• النووي، 1٩81م، شرح صحيح مسلم، بريوت، دار  أبو زكريا حييى بن شرف  النووي، 
للطباعة. 

معاجم اللغة والسير واحلواشي: 
ابن فارس، أمحد بن فارس بن زكريا، 1٩٩1م، معجم مقاييس اللغة، حتقيق: عبد السالم 	•

هارون، ط1، بريوت.
ابن منظور، 1٩٥٦م، لسان العرب احمليط، بريوت، دار لسان العرب.	•

مصادر الفقه اإلسالمي: 
ابن عابدين، حممد أمني، 1٩٩2م، حاشية رد احملتار على الدر املختار، ط2، بريوت، دار الفكر 	•

للطباعة.
احلنبلي، أبو عبد اهلل، 1٩٦٥م، املطلع على أبواب املقنع، ط1، لبنان، املكتب اإلسالمي للطباعة 	•

والنشر.
البلخي، نظام الدين، 2000م، الفتاوى اهلندية، بريوت، دار الكتب العلمية.	•
السرخسي، حممد بن أمحد بن أبي سهل، 1٩٩3م، املبسوط، بريوت، دار املعرفة.	•

فقه أحكام الوقف واجتاهاته املعاصرة: 
إبراهيم بك، أمحد، 1٩3٧م، أحكام الوقف واملواريث، القاهرة، املطبعة السلفية. 	•
اشتية، حممد، والدوري، عبد العزيز، 200٦م، اقتصاديات الوقف اإلسالمي يف أراضي السلطة 	•

الوطنية الفلسطينية، ط2، فلسطني، منشورات اجمللس االقتصادي.
الزحيلي، وهبة، 1٩8٧م، الوصايا والوقف يف الفقه اإلسالمي، ط1، سوريا، دار الفكر للطباعة 	•

والنشر. 
الزرقا، مصطفى أمحد، 1418هـ، أحكام الوقف، ط1، عمان، دار عمار. 	•
السعد، أمحد، والعمري، حممد، 2000م، االجتاهات املعاصرة يف تطوير االستثمار الفقهي، 	•

ط1، الكويت، األمانة العامة لألوقاف.
طموم، حممد، )د. ت(، الشخصية املعنوية احلكمية يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، 	•

ط2، د. ن. 
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اإلسالمية 	• اجملتمعات  يف  األوقاف  لقطاع  املؤسسي  التطور  200٦م،  أمحد،  حممد  العكش، 
املعاصرة، )دراسة حالة اململكة العربية السعودية(، ط1، الكويت، األمانة العامة لألوقاف.

العكش، حممد أمحد، 200٦م، التطور املؤسسي لقطاع األوقاف، ط1، الكويت، األمانة العامة 	•
لألوقاف.

ط1، 	• عليها،  االعتداء  وحكم  اإلسالم  يف  العامة  واألمالك  األموال  1٩٩4م،  ياسني،  غادي، 
األردن، نشر مؤسسة علوم التكنولوجيا، مؤتة.

الكبيسي، حممد عبيد، 1٩٧٧م، أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية، ط1، بغداد، مطبعة اإلرشاد.	•
النجريي، حممود، 1٩٩٧م، الوقف ودوره يف التنمية، قطر، منشورات مركز البحوث والدراسات،	•

مصادر قانونية متخصصة بالوقف:
البوسعيدي، موسى بن مخيس، 2002م، الشخصية احلكمية للوقف، ط1، سلطنة عمان، وزارة 	•

األوقاف والشؤون الدينية. 
الزريقي، مجعة حممود، 2001م، الطبيعة القانونية لشخصية الوقف املعنوية، ط1، طرابلس، 	•

منشورات كلية الدعوة اإلسالمية.
شليب، حممد مصطفى، 1٩82م، أحكام الوصايا واألوقاف بني الفقه والقانون، بريوت، الدار 	•

اجلامعية للطباعة.
قدري باشا حممد، 1٩28م، قانون العدل واإلنصاف للقضاء على مشكالت األوقاف، مصر، 	•

مكتبة األهرام. 
الويشي، عطية فتحي، 2002م، أحكام الوقف وحركة التقنني يف دول العامل اإلسالمي املعاصر، 	•

ط1، الكويت، األمانة العامة لألوقاف. 
مراجع قانونية عامة:

أبو السعود، رمضان، 1٩٩3م، املدخل إىل القانون، ط1، بريوت، الدار اجلامعية للنشر.	•
الباز، سليم رستم، 1٩02م، شرح جملة األحكام العدلية، مصر، الناشر: سليم رستم الباز.	•
سلطان، أنور، 1٩٩٧م، املبادئ القانونية العامة، ط4، بريوت، دار النهضة العربية.	•
السنهوري، عبد الرزاق أمحد، 1٩٦4م، الوسيط يف شرح القانون املدني اجلديد، القاهرة، دار 	•

النهضة. 
الصدة، عبد املنعم فرج، 1٩٧2م، أصول القانون، ط1، مصر، دار النهضة.	•
معجوز، حممد، 1٩٩0م، احلقوق العينية يف الفقه اإلسالمي والتقنني املغربي، ط1، املغرب، 	•

مطبعة النجاح.
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الرسائل اجلامعية: 
عكور، سامل علي خليفة، 2004م، الشخصية احلكمية للوقف وأثرها يف حفظه وتنميته، رسالة 	•

ماجستري غري منشورة، جامعة آل البيت، املفرق، األردن. 
العمري، حممد علي، 1٩٩2م، صيغ استثمار األمالك الوقفية، رسالة ماجستري غري منشورة، 	•

جامعة الريموك، إربد، األردن.
القضاة، منذر عبد الكريم، 2011م، أحكام الوقف، دراسة قانونية مقارنة، رسالة ماجستري 	•

منشورة، جامعة جرش، جرش، األردن.
القضاة، منذر عبد الكريم، أثر الشخصية االعتبارية للوقف على إدارة واستثمار أموال األوقاف، 	•

أطروحة دكتوراة غري منشورة، جامعة عمان العربية، األردن.
املنتديات والندوات واملؤمترات:

ندوة: 	• إىل  مقدَّم  حبث  املغربية،  باململكة  الوقفية  التجربة  2001م،  العزيز،  عبد  الدرويش، 
التجارب الوقفية لدول املغرب العربي، الرباط، وزارة األوقاف املغربية.

أعمال: 	• إىل  مقدَّم  ومنازعاته، حبث  الوقف  دعاوى  التقاضي يف  200٧م،  اجلواهري، حسن، 
منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث، الكويت، األمانة العامة لألوقاف.

املال، سلطان، 2002م، األساليب احلديثة يف إدارة الوقف، ورقة مقدَّمة إىل: ملتقى الشارقة 	•
األول للمؤسسات الوقفية، اإلمارات، األمانة العامة لألوقاف.

التوثيق من شبكة اإلنترنت:
مجيع املواقع اإللكرتونية واملنتديات القانونية اليت مت االستفادة منها يف هذه الدراسة موثَّقة يف 

هوامش الدراسة حسب تسلسلها.
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الذمة املالية للوقف

د. محمد سعيد محمد البغدادي)1(

)1( حاصل على درجة الدكتوراة يف الشريعة اإلسالمية - مصر.
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مقدمة:
احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده ]، وبعد:

التأصيل الشرعي مللكية الوقف ومعامالته، وهذا  فهذا حبث عن »الذمة املالية للوقف«، حاولت فيه 
املوضوع من أهم ما يلزم حبثه ومعرفة أحكامه من مباحث الوقف، إن مل يكن هو أهمَّها وأجدَرها به؛ وما 

ذلك إال ألن الذمة املالية للوقف مرتبطة باكتساب احلقوق وحتمل االلتزامات.
ويتألف هذا البحث من متهيد ومبحثني وخامتة:

التمهيد: في التعريف بالوقف:

املبحث األول: ملكية الوقف:

وفيه مخسة مطالب:
املطلب األول: في تعريف الذمة وبيان خصائصها.

املطلب الثاني: الشخصية االعتبارية وخصائصها.

املطلب الثالث: الوقف يزيل ملكية الواقف.

املطلب الرابع: استقالل الذمة املالية للوقف.

املطلب اخلامس: الشخصية القانونية للوقف.

املبحث الثاني: معامالت الوقف:

وفيه ستة مطالب:
املطلب األول: إبدال الوقف واستبداله.

املطلب الثاني: إجارة الوقف.

املطلب الثالث: االستدانة على الوقف.

املطلب الرابع: رهن العني املوقوفة.

املطلب اخلامس: اإلعارة.

املطلب السادس: التقاضي.

اخلامتة: وتشتمل على أهم النتائج اليت توصل إليها البحث.
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وقد توخيت يف تناول البحث السهولة، وإيضاح النقاط اليت تناولتها، بإجياز غري خمل ما أمكن.

واهلل أسأل أن جيعله لوجهه خالًصا، وأن ينفع به، إنه مسيع الدعاء وأهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم 
الوكيل، وصلى اهلل على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم، واحلمد هلل رب العاملني.

متهيد في التعريف بالوقف:

ملا كان موضوع البحث عن "الذمة املالية للوقف" كان من املناسب أن أبتدئ بتعريف الوقف؛ حتى أبين 
عليه أحكام الذمة املالية له؛ ألن تصور الشيء أساس لَفهم ما يتعلق به من أحكام؛ إذ »احلكُم على الشيء 

فرٌع عن تصوُِّره«)1(، والتعريف بالشيء ينبغي أن يسبق اخلوض فيما يتعلق به من أحكام.
الوقف في اللغة:

الوقف: مصدر َوَقَف، ويستعمل الزًما مبعنى: سكن، ومتعدًيا بنفسه مبعنى: حبس، ومتعدًيا بعن مبعنى: 
منع، يقال: َوَقفُت الداَر وقًفا: حبستها يف سبيل اهلل)2(.

الوقف في اصطالح الفقهاء:

استنبط الفقهاء تعريفهم للوقف من اخلصوصيات اليت أكد عليها النيب ] وأصحابه -رضي اهلل 
عنهم-، وما أدى إليه فهمهم، ومن ثم اتفق الفقهاء على وجود عني مال ميكن االنتفاع بها أو التصدق 
مبنفعتها لوجه من وجوه اخلري، ثم اختلفوا يف مسألتني؛ هما: من ميلك عني املال بعد الوقف؟ وهل الوقف 

الزم ال ميكن للواقف الرجوع عنه؟ أم أنه جائز الرجوع عنه؟
فذهب "أبو حنيفة" يف تعريفه للوقف بأنه: »حبس العني على ملك الواقف، والتصدق باملنفعة مبنزلة 
العارية«)3(، بل لقد نص "أبو حنيفة" على أنه »ال يزول ملك الواقف عن الوقف إال أن حيكم به احلاكم، أو 

يعلِّقه مبوته، فيقول: إذا متُّ فقد وقفت داري على كذا«)4(.
وذهب الصاحبان -"أبو يوسف" و"حممد بن احلسن"- إىل أن الوقف: »حبس العني على حكم ملك اهلل 

تعاىل«)٥(؛ أي: »فيزول ملك الواقف عنها إىل اهلل تعاىل، على وجه تعود منفعته إىل العباد«)٦(.

)1(	 التقرير والتحبري يف شرح التحرير، البن أمري حاج، 22٦/2، و18/3، وشرح الكوكب املنري، ألبي البقاء الفتوحي، ص1٥، وحاشية العطار 
على شرح جالل الدين احمللي، 2٩٥/1، و3٦0/2.

)2(	 انظر: املصباح املنري، ص٦٦٩، مادة )وقف(.
)3(	 فتح القدير، البن اهلمام، ٦/203.

)4(	 املصدر السابق، نفس اجلزء والصفحة.
)٥(	 املصدر السابق.

)٦(	 املصدر السابق، ٦/203، 204.
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وعرَّف املالكية الوقف بأنه: »إعطاء منفعة شيء مدة وجوده، الزًما بقاؤه يف ملك معطيه، ولو تقديًرا«)1(.

على  رقبته  التصرف يف  بقطع  عينه،  بقاء  مع  به،  االنتفاع  مال ميكن  »حبس  بأنه:  الشافعية  وعرَّفه 
مصرف مباح«)2(.

بقاء عينه، بقطع تصرف  به، مع  املنتَفَع  ماَله  التصرُّف  مالٍك مطلِق  بأنه: »حتبيُس  وعرَّفه احلنابلة 
الواقف يف رقبته، يصرف ريعه إىل جهة بر؛ تقرًبا إىل اهلل تعاىل«)3(.

ومن خالل التعريفات السابقة يظهر أن العني املوقوفة تظل يف ملكية صاحبها الواقف عند "أبي حنيفة" 
واملالكية، أما عند الصاحَبنْي والشافعية واحلنابلة؛ فملكية الواقف للعني تزول، وُيقطع تصرفه فيها مبجرد 

إعالن الوقفية.
وسوف يأتي مزيد بيان جملموعة من مسائل ملكية الوقف إن شاء اهلل تعاىل.

املبحث األول: ملكية الوقف

اتفق الفقهاء -كما سبق بيانه- على أن الوقف عبارة عن وجود عني مال ميكن االنتفاع بها أو التصدق 
مبنفعتها لوجه من وجوه اخلري، وملعرفة ملكية مال الوقف وما يتصل بها من أحكام؛ سوف ينتظم حديثنا 

يف الصفحات التالية من خالل مخسة مطالب:
املطلب األول: في تعريف الذمة وبيان خصائصها:

تعريف الذمة في اللغة:

تطلق الذمة يف اللغة على عدة معاٍن؛ منها)4(:

1- العهد: ومنه مسي املعاهد: ِذمِّيًّا، نسبة إىل الذمة، مبعنى العهد.
2- األمان: ومنه قوله: »يسعى بذمتهم أدناهم«، ومنه تسمية الذمي؛ ألنه يدخل يف أمان املسلمني.

3- الكفالة والضمان: ومنه قوهلم: يف ِذمَّيِت كذا؛ أي: يف ضماني.
4- احلق واحلرمة: يقال: فالن له ذمة؛ أي: له حق وحرمة.

)1(	 شرح حدود ابن عرفة، للرصاع، ص411.
)2(	 أسنى املطالب، للشيخ زكريا األنصاري، 4٥٧/2، وشرح البهجة، للشيخ زكريا األنصاري، 3٦٥/3، ومغين احملتاج، للخطيب الشربيين، ٥22/3.

)3(	 اإلنصاف، للمرداوي، 3/٧، وشرح منتهى اإلرادات، للبهوتي، 2/3٩٧.
)4(	 انظر: املصباح املنري، ص210، ولسان العرب، 221/12، وتاج العروس، 20٥/32، 20٦، مادة )ذمم(.
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تعريف الذمة في االصطالح:

لقد اختلف الفقهاء يف تعريفهم للذمة على مذهبني:
1- املذهب األول:

يربط بني الذمة وأهلية الوجوب، وجيعلهما مصطلحني ملعنى واحد؛ فهم يعرفون الذمة بنفس تعريف 
أهلية الوجوب، ومن أشهر تعريفاتهم للذمة:

 أ- وصف يصري به اإلنسان أهاًل ملا له وما عليه)1(.
ب- وصف يصري به املكلف أهاًل لاللتزام واإللزام)2(.

ج- أمر شرعي مقدَّر يف احملل يقبل اإللزام وااللتزام)3(.

وإىل هذا املذهب ذهب الدكتور "عبدالرزاق السنهوري"؛ فقال: "الصلة ما بني الذمة وأهلية الوجوب 
صلة وثيقة؛ فالذمة هي كون اإلنسان صالـًحا ألن تكون له حقوق وعليه واجبات، وأهلية الوجوب هي هذه 
الصالحية ذاتها، والذمة تالزم اإلنسان؛ إذ يولد اإلنسان وله ذمة حبكم أنه إنسان؛ ومن َثمَّ تثبت له أهلية 

الوجوب؛ فأهلية الوجوب إذن ترتتب على وجود الذمة")4(.
2- املذهب الثاني:

يرى أن الذمة غري أهلية الوجوب، وتعريفها خيتلف عن تعريف أهلية الوجوب؛ فهم يعرفون الذمة بأنها:
- )نفس ورقبة هلا ذمة وعهد(، والرقبة تفسري للنفس والعهد تفسري للذمة)٥(.

- حمل اعتباري يف الشخص تشغله باحلقوق اليت تتحقق عليه)٦(.
فالذمة عند أصحاب هذا املذهب ذمة شخصية؛ أي متصلة بالشخص نفسه، ال بأمواله وثروته، وهي 
غري حمدودة السعة واالستيعاب، فتثبت فيها احلقوق املالية وغري املالية، مهما كان نوعها ومقدارها، فكما 

الفقه،  قواعد  وانظر:   ،2٥/1 األحكام،  شرح جملة  يف  احلكام  ودرر   ،324/2 التفتازاني،  الدين  لسعد  التوضيح،  على  التلويح  شرح   	)1(
للمجددي الربكيت، ص300.

)2(	 الفروع، البن مفلح، 3٥0/٦، وشرح منتهى اإلرادات، 8٧/2، وكشاف القناع، 28٩/3، ومطالب أولي النهى، للرَُّحيباني، 3/20٧.
)3(	 غمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر، للحموي، ٦/4، وانظر: أنوار الربوق يف أنواع الفروق، للَقرايف، 330/3، 331، وقواعد 

األحكام يف مصاحل األنام، للعز ابن عبد السالم، 114/2.
)4(	 مصادر احلق، د. عبد الرزاق السنهوري، 20/1.

)٥(	 كشف األسرار، لعبد العزيز البخاري، 23٩/4، وشرح التلويح على التوضيح، 322/2، والتقرير والتحبري، 1٦4/2، 1٦٥.
)٦(	 املدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه اإلسالمي،للشيخ مصطفى الزرقا، ص201.
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تشغل حبقوق الناس املالية تشغلها أيًضا األعمال املستحقة؛ كعمل األجري، وتشغلها الواجبات الدينية من 
صالة وصيام ونذور وغريها)1(.
التعريف الصحيح للذمة:

هو ما ذهب إليه أصحاب املذهب الثاني؛ وذلك لآلتي)2(:
1- أن الذمة أساس ألهلية الوجوب؛ فال تثبت هذه األهلية إال بعد وجود ذمة صاحلة، فاآلدمي يولد وله 

ذمة صاحلة للوجوب، أما أهلية الوجوب فهي بناء على قيام الذمة.
2- أنه يقال: ثبت الدَّْين يف ذمة فالن، وال يقال: ثبت يف أهليته.

خصائص الذمة:

من خالل النظر يف األحكام اليت أثبتها الفقهاء يف أثناء كالمهم عن الذمة نستطيع أن جنمل خصائص 
الذمة يف النقاط اآلتية)3(:

ا: ا أم اعتبارّيً 1- أن الذمة ال تثبت إال لشخص مستقل؛ سواء أكان شخًصا طبيعّيً

واألوقاف  واملؤسسات  كالشركات  االعتبارية؛  للشخصية  تثبت  الطبيعية  للشخصية  الذمة  تثبت  فكما 
واملساجد، ويتوالها من تثبت له الوالية، ويكون الفرق بني الذمتني أن ذمة الشخص الطبيعي ذمة حقيقية، 
الشخص  ذمة  إىل  ترقى  ال  اعتبارية،  افرتاضية  ذمة  االعتباري  الشخص  وذمة  والعهد،  العقد  أساسها 

الطبيعي؛ فال يرتتب عليها من احلقوق إال ما يتناسب وطبيعتها.

ويتفرع عن هذه اخَلِصيصة:
 أ- أن احليوانات والبهائم ال ذمة هلا.

ب- أن اجلنني يف بطن أمه ال ذمة له؛ ألن شخصيته غري مستقلة.
2- أن الذمة من توابع الشخصية اإلنسانية:

فال يوجد شخص مستقل الشخصية بال ذمة خاصة به، فالبد لكل شخص بعد والدته من ذمة، حتى 
ولو كانت فارغة بريئة؛ ألن الذمة من توابع الشخصية، وتالزم العنصر الثاني من أهلية الوجوب، وهذه 

األهلية مناطها الصفة اإلنسانية، فتالزم اإلنسان منذ وجوده.
)1(	 املصدر السابق.

)2(	 انظر: كشف األسرار، 23٧/4، واملدخل إىل نظرية االلتزام العامة، ص1٩٦، 1٩٧.
)3(	 انظر: املدخل إىل نظرية االلتزام العامة، ص202-204، والفقه اإلسالمي وأدلته، د. وهبة الزحيلي، ٥2/4-٥3.



املوضوع األول: الذمة املالية للوقف

172

٣- أن الذمة تتسع للحقوق كلها)1(:

فالذمة ال حدَّ لسعتها؛ فهي تتسع لكل احلقوق مهما عُظمت؛ ألن الذمة ظرف اعتباري، يتسع لكل ما 
ُيتصوَّر من االلتزامات.

٤- أن الذمة ال تتعدد للشخص الواحد:

فلكل شخص ذمة واحدة ال تتعدد؛ ألنه ال حاجة للشخص إىل أكثر من ذمة واحدة؛ ألنها تتسع جلميع 
احلقوق وااللتزامات.

٥- أن الذمة ال اشتراك فيها:

فال يكون للذمة الواحدة أكثر من صاحب واحد.

ة متعلقة بالشخص ال بأمواله وثروته: 6- أن الذمَّ

االقتصادي حبرية مطلقة  نشاطه  ليتمكن من ممارسة  وثروته؛  بأمواله  ال  بالشخص،  تتعلق  فالذمة 
متكنه من تسديد ديونه، فله التجارة والبيع ولو كان مديًنا بأكثر مما ميلك، وله وفاء أي دين متقدم أو 

متأخر يف الثبوت، وال حيق للدائنني االعرتاض عليه.

7- أن الذمة ضمان لكل احلقوق بال ترجيح:

ذلك ألن الذمة ال حد لسعتها، فتشمل كل احلقوق بال ترجيح؛ ألن سبق بعضها يف الثبوت ال يكون سبًبا 
لرتجيحه، وأن ما ثبت يف ذمة اإلنسان من حقوق عليه ال يتقيَّد وفاؤها بنوع خاص من ماله أو جبزء منه، 
كنفقات  امتياز؛  الشخصية ذات  كانت بعض احلقوق  أو  كالرهن،  ُوجد لصاحب دين حقٌّ عيين؛  إذا  إال 

التجهيز والتكفني، ودين النفقة للزوجة واألوالد الصغار، وديون الضرائب احلكومية.

8- أن الذمة ال متلَّك:

، وإمنا ميلَّك احلق الثابت فيها)2(. ألنها العهد وامليثاق، وهلذا لو اشرتى يف ذمته من آخر صحَّ

9- الذمة ال تختلف في الصحة واملرض)3(.

)1(	 الفروق، للكرابيسي، 2٥8/1.
)2(	 انظر: الفروع، ٦/3٥0.

)3(	 الذخرية، للقرايف، ٩/2٦1.
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املطلب الثاني: الشخصية االعتبارية وخصائصها:

مصطلح  الفقهاء  أطلق  ما  فإذا  االعتبارية"،  "الشخصية  مصطلح  قدمًيا  اإلسالمي  الفقه  يعرف  مل 
الفقهاء يف كتبهم عن  بالنظر إىل ما أوضحه  الطبيعي، ولكن  به عندهم الشخص  "الشخص"؛ فيقصد 
الوقف، فقد أثبتوا له حقوًقا وواجبات؛ فأثبتوا له امللك بالوقف والوصية واهلبة، وقالوا: يصح أن يكون 
املسجد أو غريه من اجلهات العامة موقوًفا عليه أو موًصى له، بل إن املالكية قالوا: الوقف أهٌل للتملُّك 
ا؛ كاآلدمي«)1(،  أو حسًّ ُحكًما؛ كاملسجد،  للتملك؛  أهاًل  يكون  أن  »املوقوف عليه يشرتط  احلكمي؛ فقالوا: 

والقول بالتملك احلكمي للوقف يقتضي القول بالشخص احلكمي )االعتباري(.

"الشخصية  مصطلح  اعترب  ثم  ومن  االعتباري؛  الشخص  وجود  يف  جيادل  فال  احلديث  الفقه  أما 
االعتبارية"، واعترب أن النقاش حول طبيعة الشخصية االعتبارية مسألة متجاوزة.

وقد حبث عدد من الفقهاء والباحثني املعاصرين يف الشخصية االعتبارية؛ مثل: الشيخ "علي اخلفيف" 
يف كتابه: )الشركات()2(، وكتابه: )احلق والذمة()3(، والشيخ "مصطفى الزرقا" يف: )املدخل إىل نظرية 
االلتزام العامة()4(، والدكتور "عبد العزيز اخلياط" يف رسالته للدكتوراه: )الشركات()٥(، والدكتور "صاحل 
بن زابن املرزوقي البقمي" يف رسالته للدكتوراه: )شركة املساهمة()٦(، والدكتور "حممد عبد اهلل عتيقي" 
الشخصية  أقرَّ  قد  اإلسالمي  الفقه  أن  إىل  مجيًعا  وتوصلوا  وغريهم،  الشركات()٧(،  )عقود  كتابه:  يف 
االعتبارية"  "الشخصية  َعِرف  اإلسالمي  الفقه  أن  فذكروا  أحكاًما)8(؛  اعتبارها  على  ورتَّب  االعتبارية، 

بالنسبة لكل من: الوقف، واملسجد، وبيت املال، وإن مل ُتعَرف بهذا االسم.

أما مصطلح "الشخصية االعتبارية" نفسه فهو وليد الفكر القانوني، ويعرف أيًضا بالشخصية املعنوية، 
والشخصية القانونية، والشخصية التقديرية، والشخصية احُلكمية.

ومصطلح الشخصية احُلكمية هو األدقُّ فقًها؛ فقد ورد يف الفقه اإلسالمي مصطلح "احُلكمي" يف مواطن 
كثرية، يف مقابل احلقيقي، واحلسي، وقد سبق ذكر التملُّك احُلكمي يف مقابل التملُّك احلسي.

)1(	 شرح خمتصر خليل، للخرشي، 80/٧، وانظر: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، 2/2٦٥.
)2(	 انظر: الشركات يف الفقه اإلسالمي حبوث مقارنة، ص2٩ وما بعدها.

)3(	 انظر: احلق والذمة وتأثري املوت فيهما، ص11٩ وما بعدها.
)4(	 انظر: املدخل إىل نظرية االلتزام العامة، ص2٦٩ وما بعدها.

)٥(	 انظر: الشركات يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، ص208 وما بعدها.
)٦(	 انظر: شركة املساهمة يف النظام السعودي دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي، ص1٩٥ وما بعدها.

)٧(	 انظر: عقود الشركات دراسة فقهية مقارنة مع موجز يف القانون الكوييت، ص2٩ وما بعدها.
)8(	 انظر: املدخل إىل نظرية االلتزام العامة، ص2٥1، 2٦٩.
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وأما عن املقصود بالشخصية االعتبارية فهي: "الوصف القائم بالشيء، حبيث يكون له وجود حكمي 
مستقل، وذمة تؤهله ألن يكون له حقوق وعليه واجبات")1(.

فالشخصية االعتبارية »تشبه شخصية األفراد الطبيعيني يف أهلية التملك، وثبوت احلقوق، وااللتزام 
أو  التابعني هلا،  النظر عن ذمم األفراد  العامة، بقطع  للجهة  بالواجبات، وافرتاض وجود ذمة مستقلة 

املكوِّنني هلا«)2(.

إذن الشخص االعتباري هو ما يعامل معاملة اإلنسان يف اإللزام وااللتزام، دون أن يكون معيًنا من 
األشخاص ابتداًء؛ كالوقف والشركات واجلمعيات.. وحنو ذلك)3(.

وقد حددت املادة )٥2( من القانون املدني املصري األشخاص االعتبارية مبا يلي:

1- الدولة واملديريات واملدن والقرى، بالشروط اليت حيددها القانون، واإلدارات واملصاحل.. وغريها 
من املنشآت العامة اليت مينحها القانون شخصية اعتبارية.

2- اهليئات والطوائف الدينية اليت تعرتف هلا الدولة بشخصية اعتبارية.

3- األوقاف.

4- الشركات التجارية واملدنية.

٥- اجلمعيات واملؤسسات.

٦- كل جمموعة من األشخاص أو األموال تثبت هلا الشخصية االعتبارية مبقتضى نص يف القانون.
خصائص الشخصية االعتبارية:

يتمتع الشخص االعتباري مبجرد اكتسابه هذه الشخصية باخلصائص اآلتية)4(:

)1(	 شركة املساهمة يف النظام السعودي دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي، ص1٩٦.
)2(	 الفقه اإلسالمي وأدلته، 11/4.

)3(	 معجم لغة الفقهاء، د. حممد رواس قلعة جي، ود. حامد قنييب، ص2٥٩.
)4(	 انظر: املادة )٥3( من القانون املدني املصري، واملدخل إىل علم القانون، د. غالب علي الداودي، ص2٦4 وما بعدها، وجملة العدل، 

العدد )2٩(، حمرم 142٧هـ، حبث: الشخصية االعتبارية، للشيخ خالد بن عبد العزيز بن إبراهيم اجلريد، ص٧3 وما بعدها.
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1- ذمة مالية مستقلة:

فيختص الشخص االعتباري بذمة مالية منفصلة ومستقلة عن ذمة األشخاص املكوِّنني له، ومن شأن 
هذا التميز يف الذمة املالية أن يهيِّئ للشخص االعتباري االستقالل املطلوب للسري يف حتقيق أغراضه اليت 

أنشئ من أجلها، وتعترب الذمة املالية هي األساس األول يف بناء الشخصية االعتبارية.
2- أهلية الشخص االعتباري:

متى ما ثبتت الذمة املالية املنفصلة واملستقلة للشخص االعتباري تثبت له األهلية القانونية تبًعا؛ لكي 
بناء  املوازي لألساس األول- يف  الثاني -إن مل يكن  يستطيع مباشرة نشاطه، ويعترب ذلك هو األساس 

الشخصية االعتبارية.

واألهلية القانونية للشخص االعتباري هنا هي أهلية الوجوب)1(، دون أهلية األداء)2(؛ وذلك ألن أهلية 
األداء ال ُيتصوَّر وجودها يف الشخص االعتباري؛ ألنه ال يباشر التصرفات إال بواسطة من ميثلونه ويعملون 
حلسابه، ومن ثم تلزم هذه التصرفات الشخص االعتباري؛ سواء كانت تصرفات نافعة أم ضارة له أم 
تدور بينهما؛ وألن أهلية األداء هي أهلية التصرف وصالحية اإلنسان ألن يلتزم بعبارته ويؤاخذ بها، وترتب 

آثارها عليه.
٣- حق التقاضي:

اإلقرار باألهلية القانونية للشخص االعتباري يقتضي اإلقرار له حبق التقاضي؛ فله أن يقاضي اآلخرين 
ليحصل على حقوقه فيكون يف هذه احلالة مدعًيا، ولآلخرين احلق يف أن يقاضوه فيكون مدعًى عليه.

وسوف يأتي مزيد بيان عن حق التقاضي للوقف باعتباره شخًصا اعتباريًّا.
٤- اسم الشخص االعتباري:

االسم  هذا  ويتمتع  االعتبارية،  األشخاص  من  غريه  عن  مييِّزه  باسٍم  االعتباري  الشخص  يتميز 
باحلماية القانونية.

)1(	 أهلية الوجوب: هي صالحية الشخص لوجوب احلقوق له وعليه. كشف األسرار، 23٧/4، وشرح التلويح على التوضيح، 321/2، والتقرير 
والتحبري، 1٦4/2.

والتقرير   ،321/2 التوضيح،  على  التلويح  شرًعا. شرح  به  ُيعَتدُّ  وجه  على  منه  األفعال  لصدور  الشخص  األداء: هي صالحية  أهلية   	)2(
والتحبري، 1٦4/2.
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وقد يكون هذا االسم امًسا جتاريًّا فتكون له قيمة مالية، وقد يكون االسم التجاري حقًّا ماليًّا، وعنصًرا 
من العناصر املكوِّنة للمحل التجاري)1(.

٥- حالة الشخص االعتباري:

حالة الشخص االعتباري تشتمل على شيئني؛ هما: جنسيته، وموطنه.

أ- جنسية الشخص االعتباري: إذ البد من أن يكون للشخص االعتباري جنسية تربطه بدولة ما، وتأتي 
أهمية ذلك يف حتديد القانون الواجب التطبيق عليه، وعادة ما تفرض الدول جنسيتها على األشخاص 

االعتباريني، أو حتدِّد موطنها طبًقا لبلد تأسيس الشخص االعتباري أو مركز إدارتها الرئيسي الفعلي.

ب- موطن الشخص االعتباري: هو املكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، فكل شخص اعتباري يتوفر 
على موطن مستقل عن موطن األشخاص املكوِّنني له، ويعترب موطنه املكان الذي يوجد فيه مركز إدارته؛ 
بغية تسهيل عملية التعامل معه عند تبليغه أو املراسلة معه، أو حتى معرفة احملاكم املختصة يف الدعاوى 

املرفوعة من ِقبله أو ضده.

املطلب الثالث: الوقف يزيل ملكية الواقف:

اتفق الفقهاء مجيًعا على أن منفعة الوقف )غلة الوقف( مملوكة للموقوف عليهم، لكنهم اختلفوا فيمن 
ميلك العني املوقوفة بعد الوقف على ثالثة أقوال:

القول األول: أن ملكية الواقف للعني املوقوفة تزول وُيقطع تصرفه فيها مبجرد إعالن الوقفية، وأن امللكية 
تنتقل للموقوف عليه، وهو قول مرجوح عند الشافعية)2(، ومذهب احلنابلة إذا كان الوقف على آدمي معني؛ 

كزيد وعمرو، أو مجع حمصور؛ كأوالده أو أوالد زيد)3(.

القول الثاني: أن ملكية الواقف للعني املوقوفة تزول وُيقطع تصرفه فيها مبجرد إعالن الوقفية، وأن امللكية 
تنتقل إىل ملك اهلل تعاىل، وهو قول الصاحَبنْي-"أبي يوسف" و"حممد بن احلسن"- يف املذهب احلنفي، 

سنة   ،2٥81/3 اخلامس  العدد  اجملمع،  جملة  اخلامسة،  الدورة  املعنوية،  احلقوق  بشأن   ،)٥( رقم  اإلسالمي  الفقه  جممع  قرار   	)1(
1٩04هـ/1٩88م.

)2(	 انظر: املهذب، للشريازي، 443-442/1.
)3(	 انظر: اإلنصاف، 38/٧، وشرح منتهى اإلرادات، 408/2، وكشاف القناع، 2٥4/4، ومطالب أولي النهى، 304-303/4.
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)وهو املفَتى به()1(، والشافعية يف األظهر عندهم)2(، وهو قول احلنابلة إذا كان الوقف على مسجد وحنوه؛ 
كمدرسة، ورباط، وقنطرة، وفقراء، وغزاة، وما أشبه ذلك)3(، وبه قال أيًضا الظاهرية)4(.

القول الثالث: أن العني املوقوفة تظل يف ملكية صاحبها )الواقف(، وهو مذهب املالكية يف غري املسجد)٥(، 
وهو قول "أبي حنيفة")٦(، ورواية عند احلنابلة)٧(، وقد استدل أصحاب كل قول بأدلة على ما ذهبوا إليه.

الراجح:

أن الوقف إذا وقع على حنو تام صحيح، فإنه يزيل ملكية الواقف عما وقفه، وأن هذه امللكية تنتقل إىل 
ملك اهلل تعاىل، وأن منفعة الوقف متلكها اجلهة املوقوف عليها؛ وذلك ملا يأتي:

1- ما ثبت عن "ابن عمر" -رضي اهلل عنهما- أنه قال: أصاب عمر أرًضا خبيرب، فأتى النيب ] 
يستأمره فيها، فقال: يا رسول اهلل، إني أصبت أرًضا خبيرب، مل ُأصب مااًل قطُّ هو أنفس عندي 
دق بها عمر؛ أنه ال  منه، فما تأمرني به؟ قال: »ِإْن ِشْئَت َحَبْسَت َأْصَلَها، َوَتَصدَّْقَت ِبَها«، قال: فتصَّ
دق عمر يف الفقراء، ويف القربى، ويف الرقاب،  يباع أصلها، وال يبتاع، وال يورث، وال يوهب، قال: فتصَّ
ويف سبيل اهلل، وابن السبيل، والضيف، ال جناح على من وليها أن يأكل منها باملعروف، أو ُيطعم 
صديًقا غري متمِّول فيه)8(، فقوله: »َحَبْسَت َأْصَلَها، َوَتَصدَّْقَت ِبَها«؛ يقتضي خروج العني املوقوفة عن 
ملك الواقف إىل ملك اهلل تعاىل، وأن منفعة الوقف متلكها اجلهة املوقوف عليها، والواقف يف ذلك 

يبتغي وجه اهلل تعاىل.

2- أنه ال يصح الرجوع يف الوقف بعد اإلقدام عليه؛ ألن الوقف إزالة ملك على وجه القربة، مثله مثل 
العتق الذي يزول به املعَتق عن ملك معِتقه؛ قال "الشوكاني": »الوقف من القربات اليت ال جيوز 

نقضها بعد فعلها، ال للواقف وال لغريه«)٩(.

)1(	 انظر: بدائع الصنائع، 21٩/٦، وفتح القدير، 203/٦-204، وحاشية ابن عابدين، 338/4-33٩.
)2(	 انظر: املهذب، 442/1، وحتفة احملتاج، 2٧2/٦، ومغين احملتاج، ٥4٦/3، ونهاية احملتاج، ٥/388.

)3(	 انظر: كشاف القناع، 2٥4/4، ومطالب أولي النهى، 303/4.
)4(	 انظر: احمللى، 1٥4/8.

)٥(	 انظر: أنوار الربوق يف أنواع الفروق، 111/2، ومواهب اجلليل، 4٥/٦-4٦، ومنح اجلليل، 8/1٦٥-1٦٦.
)٦(	 انظر: بدائع الصنائع، 218/٦، وفتح القدير، 203/٦، وحاشية ابن عابدين، 338/4.

)٧(	 انظر: اإلنصاف، ٧/38.
)8(	 متفق عليه: أخرجه البخاري يف كتاب »الشروط«، باب »الشروط يف الوقف«، حديث )2٧3٧(، ومسلم يف كتاب »الوصية«، باب »الوقف«، 

حديث )1٦32/ 1٥(، واللفظ ملسلم.
)٩(	 نيل األوطار، للشوكاني ٦/30.
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3- أن الوقف هلل تعاىل فيه شبه من التحرير، وشبه من التمليك)1(؛ حيث إن ملكية املوقوف تنتقل إىل 
ملك اهلل تعاىل، مع انتقال املنفعة إىل اجلهة العامة املوقوف عليها.

4- أن املوقوف لو كان ملًكا للواقف أو للموقوف عليه جلاز للواقف أو للموقوف عليه التصرف فيه مبا 
يتصرف به املالك يف ملكه من بيع وهبة، وملا مل جيز التصرف أليٍّ منهما فيه؛ دل على خروجه من 

ملك مالكه.
املطلب الرابع: استقالل الذمة املالية للوقف:

انتهينا -فيما سبق- إىل أن الوقف يزيل ملكية الواقف عما وقفه، وأن هذه امللكية تنتقل إىل ملك اهلل 
تعاىل، وأن منفعة الوقف متلكها اجلهة املوقوف عليها، وهذا يرتتب عليه أن تكون شخصية الوقف شخصية 
اعتبارية، وتعترب الذمة املالية املستقلة هي األساس األول يف بناء الشخصية االعتبارية؛ ومن ثم خيتص 
املالية  الذمة  استقالل  شأن  ومن  الطبيعيني،  األشخاص  ذمة  عن  ومستقلة  منفصلة  مالية  بذمة  الوقف 
للوقف أن يهيِّئ للشخص االعتباري القائم بالوقف االستقالل املطلوب للسري يف اكتساب احلقوق، وااللتزام 

بالواجبات، بعيًدا عن ذمم األفراد التابعني للوقف، أو املكوِّنني له.
الوقف هو  فإن  استدان)2(،  إذا  متوليه  أو  الوقف  وناظر  الوقف،  الواقف ذمته مستقلة عن ذمة  إذن 
الذي يكون مديًنا للدائن، ال الناظر، أو قل إن شئت: الناظر حبكم وظيفته، ال حبكم شخصه، فقد ميوت 
الناظر، أو يعزل، ويبقى الدين على الوقف؛ ألن الوقف يتمتع بذمة مالية مستقلة عن الدولة من جهة، وعن 
الذمة املالية لألشخاص الطبيعيني من جهة ثانية؛ فالديون اليت ترتتب عليه ال جيوز أن ُتلقى على عاتق 
الواقف أو املوقوف عليه أو ناظر الوقف أو متوليه؛ فمال الوقف ومجيع حقوقه والتزاماته خاص به، وذمته 

ال تنشغل بذمة غريه مهما كان.
"ابن جُنيم" و"ابن عابدين"؛ فقاال بأن الوقف ال ذمة له، وأن  وخالف يف ذلك بعض احلنفية؛ مثل: 
ُتتصوَّر مطالبُتهم، فال يثبت الدَّْين باستدانة القيِّم إال  الفقراء وإن كانت هلم ذمة إال أنهم لكثرتهم ال 

عليه)3(، والناظر يف ظاهر نصوص احلنفية الكثرية جيد أنها تؤكد على أن للوقف ذمة مستقلة عندهم.
مسائل فرعية عن استقالل الذمة املالية للوقف:

يرتتب على القول باستقالل الذمة املالية للوقف جمموعة من املسائل؛ من أهمها:
1- أن كل وقف يتمتع بذمة مالية مستقلة خاصة به يكسبها من صك إنشائه.

)1(	 جمموع فتاوى شيخ اإلسالم، 230/31.
)2(	 سوف يأتي مزيد بيان وتفصيل عن استدانة الوقف إن شاء اهلل تعاىل.

)3(	 انظر: البحر الرائق، 22٧/٥، وحاشية ابن عابدين، 43٩/4، وتنقيح الفتاوى احلامدية، 222/1.
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2- االعرتاف للوقف بالشخصية االعتبارية؛ ومن ثم اعتبار ذمته ذمة اعتبارية.
3- أن الوقف ليس ملًكا لألشخاص الطبيعيني وال االعتباريني.

4- اكتساب الوقف للحقوق وحتمله لاللتزامات.
٥- ثبوت حق التقاضي للوقف نفسه.

٦- أن معامالت الوقف حملها ذمة الوقف، وليس ذمة الناظر؛ فناظر الوقف صلته بالوقف صلة 
عمل؛ فهو يستحق أجرة من الغلة فقط.

٧- عدم اخللط بني مال الوقف وغلة الوقف؛ فالذمة املالية للوقف تقتصر على األصول املوقوفة، وال 
تنسحب على الريع؛ فمال الوقف على ملكية اهلل تعاىل، وهو غري قابل لإلنفاق، وجيب أن يظل 

رصيده مستمرًّا، أما غلة الوقف فهي مملوكة للمستحقني، ُتصرف إليهم فور حتصيلها.
8- استقالل الذمة املالية للوقف عن ذمة بيت املال؛ فاستقالل الذمة املالية للوقف يقتضي فصل 
ذمته املالية عن ذمة بيت املال )ميزانية الدولة(، وهذا يرتتب عليه استحقاق الوقف يف االحتفاظ 

بالفائض من إيراداته، كما أنه يتحمل النفقات عليه.
املطلب اخلامس: الشخصية القانونية للوقف:

تثبت للشخص االعتباري؛  الطبيعي  تثبت للشخص  القانونية كما  القوانني على أن الشخصية  اتفقت 
فالقانون مينح للشخص االعتباري الشخصية القانونية املستقلة، ولكن يف نطاق أضيق من نطاق الشخصية 
الطبيعية، وتتقيَّد بالغرض املقصود من وجودها، وتبدأ هذه الشخصية القانونية لدى الشخص االعتباري 

من تاريخ االعرتاف من اجلهة املختصة)1(.
وال شك أن يف إثبات الشخصية القانونية للشخص االعتباري تيسرًيا كبرًيا على املتعاملني معه، ذلك 
أن من يتعامل معه ال يصبح مديًنا أو دائًنا جلميع األشخاص املكوِّنني له، بل لشخص واحد؛ هو الشخص 

االعتباري)2(.

وحتليل أحكام الوقف يؤدي إىل اعتباره شخًصا اعتباريًّا؛ فبالوقف خيرج املال املوقوف من ذمة املالك 
إىل حكم ملك اهلل تعاىل، وملا كان احلق ال بدَّ أن يكون له صاحب، تعنيَّ نسبُة املال املوقوف إىل شخص 

اعتباري يكون مالًكا هلذا املال)3(.

)1(	 انظر: النظرية العامة للحق، د. رمضان أبو السعود، ص24٧، 248، ومبادئ القانون.. املدخل إىل القانون - االلتزامات، د. حممد حسن 
قاسم، ص1٩3، واملبادئ العامة يف القانون، د. عبد املنعم فرج الصدة وآخرون، ص20٦.

)2(	 انظر: النظرية العامة للحق، ص248.
)3(	 انظر: املرجع السابق، ص322.
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وبناء على ذلك ذكرت املادة )٥2( من القانون املدني املصري األوقاف ضمن األشخاص االعتبارية، 
ويرتتب على ذلك أن القانون مينح الوقف الشخصية القانونية املستقلة؛ والشخصية القانونية للوقف هي 

صالحيته الكتساب احلقوق وحتمل االلتزامات.
ونظًرا ألن القانون ال يعرتف بالشخصية القانونية للشخص االعتباري إال لتحقيق غرض معني، فال 
تكون للشخص االعتباري صالحية اكتساب احلقوق وحتمل االلتزامات اليت جتاوز الغرض من إنشائه، 
وهذا ما ُيعرف مببدأ التخصص؛ فال جيوز جلمعية مثاًل أن تباشر أعمااًل جتارية، ويتحدد غرض الشخص 

االعتباري يف سند إنشائه أو مبقتضى القانون)1(.
هذه  وتتكون  االعتباري،  الشخص  إنشاء  وقت  من  تثبت  للوقف  القانونية  الشخصية  فإن  ذلك  وعلى 

الشخصية من اآلتي:
1- امللكية: فالعني املوقوفة خترج من ملك الواقف إىل حكم ملك اهلل، كما سبقت اإلشارة إليه.

2- شرط الواقف: فالتصرف يف الوقف مقيَّد بشرط الواقف الذي اشرتطه وقت إنشائه؛ ألن شرط 
الواقف كنصِّ الشارع)2(.

٣- اإلدارة: فناظر الوقف جمرد وكيل يف التصرف، يده على أموال الوقف يد أمانة)3(؛ فيجب أن 
يصب تصرفه فيه يف مصلحة احلفاظ على أصله وحتقيق أعلى عائد ممكن، وهو يف ذلك ال 

يضمن إال بالتعدي أو التقصري.
وتثمري  واستغالله،  أصوله،  الوقف؛ حبفظ  إدارة  يتوىلَّ  من  فهو  القانونية  الشخصية  من ميثِّل  وأما 
ممتلكاته، وصرف الريع يف مصارفه حسب شرط الواقف، وُيسمَّى من له هذه الوالية مبتولي الوقف، أو 

الناظر، أو القيِّم عليه.
املبحث الثاني: معامالت الوقف

انتهينا -فيما سبق- إىل أن الوقف يعترب حمالًّ صالـًحا الكتساب احلقوق وحتمُّل االلتزامات، ولكن 
بشرط أن ينعقد بإرادة صحيحة، وأن يستويف أركانه وشروطه؛ لكي تصري له أهلية وذمة مستقلة، ميثِّله 

فيها الواقف أو ناظر الوقف.

)1(	 مبادئ القانون.. املدخل إىل القانون - االلتزامات، ص200.
القناع،  البجريمي على اخلطيب، 2٥3/3، وكشاف  الرائق، 2٦٥/٥، وحاشية الصاوي على الشرح الصغري، 120/4، وحاشية  البحر   	)2(

.2٥٩/4
)3(	 انظر: مدى صحة تضمني يد األمانة بالشرط يف الفقه اإلسالمي، د. نزيه محاد، ص14.
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والقاعدة العامة فيما جيوز لناظر الوقف من التصرفات هي أن ملتولي الوقف أن يعمل كل ما فيه فائدة 
للوقف ومنفعة للموقوف عليهم، مراعًيا يف ذلك شروط الواقف املعتربة شرًعا.

وسوف نعرض فيما يلي ألهم وأشهر معامالت الوقف، وذلك من خالل ستة مطالب:
املطلب األول: إبدال الوقف واستبداله )بيع الوقف وشراؤه(:

تعريف إبدال الوقف واستبداله:

يقصد بإبدال الوقف: بيع عني من أعيان الوقف ببدل من النقود أو األعيان.
ويقصد باستبدال الوقف: شراء عني للوقف بالبدل الذي ِبيعت به عني من أعيانه لتحل حملها.

ويعين هذا: استبدال عني بعني عن طريق عمليات البيع والشراء.
حكم إبدال الوقف واستبداله:

ع، بل إن من الفقهاء من كان مينعه،  قد اختلف الفقهاء يف جواز استبدال الوقف ما بني مضيِّق وموسِّ
ومل جيزه إال يف أحوال استثنائية قليلة الوقوع، ومنهم من أجازه الشرتاط الواقف، أو لكثرة الغالت عند 

االستبدال)1(.

ومذاهب الفقهاء يف ذلك على الوجه التالي:
1- ذهب احلنفية إىل جواز استبدال الوقف على إطالقه، وقد جعلوا استبدال الوقف على ثالثة وجوه)2(:

األول:   أن يشرطه الواقف لنفسه، أو لغريه، أو لنفسه وغريه؛ فاالستبدال فيه جائز على الصحيح، 
وقيل: اتفاًقا.

والثاني: أال يشرطه؛ سواء شرط عدمه، أو سكت، لكن صار حبيث ال ُينتفع به بالكلية بأال حيصل 
منه شيء أصاًل، أو ال يفي مبؤنته؛ فهو أيًضا جائز على األصح، إذا كان بإذن القاضي ورأيه 

املصلحة فيه.
ال جيوز  وهذا  ونفًعا،  ريًعا  منه  وبدله خري  اجلملة،  نفع يف  فيه  ولكن  أيًضا،  يشرطه  أال  والثالث: 

استبداله على األصح املختار.

)1(	 حماضرات يف الوقف، للشيخ حممد أبي زهرة، ص183.
)2(	 انظر: حاشية ابن عابدين، 384/4 38٥، و»أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية«، د. حممد عبيد عبد اهلل الكبيسي، ٩/2 وما بعدها.
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2- وذهب املالكية إىل جواز استبدال الوقف املنقول، أو إبداله بغريه ُيِدرُّ منفعة أكرب)1(، وأما بالنسبة 
للعقار فإنهم منعوا استبداله منًعا باتًّا، ولو خرب العقار، ومل جييزوا ذلك إال يف حاالت خاصة؛ 

مثل: توسيع مسجد أو طريق أو مقربة)2(.
3- أما الشافعية فقد تشدَّدوا أكثر من املالكية يف املنع؛ خشية أن يؤدي إىل ضياع الوقف، حتى يف 
حال عدم الصالحية إال باالستهالك؛ فلم جييزوا بيع استبدال املنقول إال يف حدود ضيقة جدًّا؛ 
ر، والبهيمة إذا َزِمنت)3(، وأما العقار فلم تتعرَّض  كالشجرة اليت جفَّت، واجلذع يف املسجد إذا تكسَّ
له كتب الشافعية، وكأنهم ذهبوا إىل أنه ال ميكن أن ُتسلب منفعُته حبال، فما دام األمر كذلك فال 
يصح بيعه واستبداله، لكن ميكن -عن طريق التخريج- أن جنري اخلالف يف األرض اليت ُسلبت 

منها املنفعة بيقني، إال أنه يبقى يف املذهب رجحان املنع من البيع واالستبدال)4(.
تتعطل  الذي مل  القائم  الوقف  أن  إىل  فذهبوا  الوقف؛  استبدال  فتوسطوا يف جواز  احلنابلة  أما   -4
منافعه ال جيوز بيعه، وال املناقلة به مطلًقا، وأما الوقف الذي تعطلت منافعه فقالوا جبواز إبداله 

واستبداله)٥(.
الراجح:

والرأي الراجح الذي أميل إليه هو جواز استبدال الوقف عقاًرا كان أم منقواًل، بشرط أن تكون هناك 
ضرورة تقضي بذلك، أو مصلحة حمققة؛ فالغاية األساسية من إدارة أموال الوقف هي احملافظة عليها 
وتنميتها؛ ملا فيه من حتقيٍق ملقاصد الواقفني ومنافع املوقوف عليهم، وال يتم االستبدال إال بعد أخذ إذن 

من القاضي؛ منًعا من االستغالل والتحايل والتالعب.
شروط إبدال الوقف واستبداله:

ذكر الفقهاء السابقون مجلة من الشروط اليت جيب مراعاتها عند استبدال الوقف، وهذه الشروط 
وظروفهم  الناس  أحوال  تقتضيه  وما  واملكان،  الزمان  ظروف  حبسب  عليها  واإلضافة  تغيريها  جيوز 

التنظيمية واإلدارية وغريها.

)1(	 انظر: التاج واإلكليل، ٦٦1/٧، وحاشية الدسوقي، ٩0/4-٩1، ومنح اجلليل، 1٥3-1٥2/8.
)2(	 انظر: الفواكه الدواني، 1٦4/2-1٦٥، وحاشية الدسوقي، ٩1/4-٩2، وحاشية الصاوي، 12٧/4-128، ومنح اجلليل، 1٥4/8-1٥٥.

)3(	 انظر: روضة الطالبني، للنووي، 3٥٦/٥-3٥٧، وأسنى املطالب، 4٧4/2، ومغين احملتاج، 3/٥4٩-٥٥0.
)4(	 أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية، 41/2.

 ،)2٩2  /4( القناع«  و»كشاف   ،)42٥  /2( اإلرادات«  منتهى  و»شرح   ،)101  -100  /٧( و»اإلنصاف«   ،)٦22  /4( »الفروع«  انظر:   	)٥(
و»مطالب أولي النهى« )4/ 3٦٦- 3٦٧(.
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وميكن أن جنمل شروط إبدال الوقف واستبداله اليت تتناسب مع عصرنا يف النقاط اآلتية)1(:

1- أال يكون البيع بغنب فاحش، وهو ما ال يدخل يف تقويم اخلرباء؛ ألن البيع بغنب فاحش ظلم وتربُّع 
جبزء من عني الوقف، وذلك ال جيوز ألحد؛ سواء أكان قاضًيا أم كان غري قاٍض.

2- أال يبيعه القيِّم ملن ال ُتقبل شهادته له، وال ملن له على القيِّم دين؛ ألن البيع ملن ال ُتقبل شهادته 
له -للقيم- مدعاة إىل االتهام؛ إذ فيه احتمال أن يقع غنب على الوقف، أو يكون التصرف ليس 
من مصلحته يف شيء، والبيع ملن له دين على القيِّم فيه احتمال ضياع مال البدل؛ بعجز القيم 

عن السداد، فيضيع الوقف.

3- أن تكون العني اليت اشرُتيت ومت االستبدال بها أكثر خرًيا وأنفع للوقف من األوىل.

حة. 4- أن ُيستبدل العقار بعقار؛ الستمرار املنفعة، إال إذا كانت هناك مصلحة أخرى مرجِّ

٥- أال يستقل الناظر بقرار اإلبدال أو البيع.

٦- أن يكون من يقوم باستبدال الوقف نزيًها، من ذوي الفقه واخلربة؛ لئال يؤدي االستبدال إىل 
ضياع أموال الوقف.

نقاط مهمة في قضية إبدال الوقف واستبداله:

وأود التنبيه إىل بعض النقاط املهمة يف قضية إبدال الوقف واستبداله فيما يأتي:

1- أن اإلبدال واالستبدال لفظان ال عالقة هلما بتغيري شيء من شروط الوقف، بل بتغيري املوقوف)2(.

2- أن االستبدال يعترب طريقة استثنائية، وليس هو األصل يف معامالت الوقف؛ فال جيوز اللجوء 
إليه إال للضرورة أو املصلحة احملققة.

3- أن يف القول جبواز االستبدال فرصًة للتنقُّل بني أوجه االستثمار املختلفة مبا حيقق أعلى عائد 
أو منفعة ممكنة.

)1(	 انظر: حماضرات يف الوقف، ص1٩٧، والفقه اإلسالمي وأدلته، 222-221/8.
)2(	 انظر: أحكام األوقاف، للشيخ مصطفى الزرقا، ص1٧1.
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4- أنه جيب على الشخص الذي يتخذ قرارات اإلبدال أو االستبدال أن يعد الدراسات الالزمة لبيان 
اجلدوى من ذلك، وهذا أصبح أمًرا ميسًرا يف الوقت املعاصر.

٥- أن يتم إبدال الوقف واستبداله عن طريق املزايدات واملناقصات؛ من أجل حتقيق أكرب عائد أو منفعة.
املطلب الثاني: إجارة الوقف:

إن مما تقتضيه النظارة على الوقف أن يتصرف الناظر فيه مبا جيلب له املصلحة ويدفع عنه املفسدة، 
ومن ذلك إجارة الوقف، وإجارة الوقف إحدى وسائل استثمار الوقف الفقهية التارخيية، وهي األكثر شيوًعا 

يف عقارات األوقاف؛ سواء كانت أبنية أم أرًضا زراعية أم أرض فضاء.

وإجارة الوقف كإجارة امللك فيما يشرتط النعقادها وصحتها ونفاذها؛ يف العاقدين، ويف املعقود عليه، 
ويف الصيغة، وفيما يرتتب عليها من األحكام واحلقوق، غري أن االحتياط جلانب الوقف ورعاية مصلحته 

اقتضيا أحكاًما خاصة بإجارة الوقف)1(؛ أهمها:

1- من ميلك تأجري الوقف.
2- مقدار األجرة.
3- مدة اإلجارة.

4- صور مبتكرة إلجارة الوقف.
وسنعرض لكل مسألة من هذه املسائل بشيء من اإلجياز فيما يلي:

1- من ميلك تأجير الوقف:

واستثماره؛  عمارته،  من  يصلحه؛  عليه مبا  القائم  هو  الوقف  ناظر  أن  الفقهاء  بني  عليه  املتفق  من 
باإلجارة وحنوها من مزارعة ومساقاة ومغارسة.. وغري ذلك؛ ألنه صاحب والية خاصة على الوقف، فإن 
مل يكن للوقف ناظر قام مقامه القاضي، وأما يف حالة وجود ناظر للوقف فليس للقاضي ذلك؛ إذ ليس 
ًبا من ِقبله؛ ألن الوالية اخلاصة أقوى من  للقاضي حق التصرف مع وجود ناظر للوقف، حتى ولو كان منصَّ

الوالية العامة)2(.
لكن هل للموقوف عليه تأجري الوقف؟

)1(	 انظر: أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية، ٥٩/2، والوقف يف الشريعة اإلسالمية وأثره يف تنمية اجملتمع، د. حممد بن أمحد الصاحل، ص14٧.
)2(	 غمز عيون البصائر، 4٥٥/1، ودرر احلكام يف شرح جملة األحكام، ٥8/1، واملنثور يف القواعد، 34٥/3، واألشباه والنظائر، للسيوطي، 

ص1٥4.
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عرض هلذه املسألة بعض فقهاء احلنفية)1(، وبعض فقهاء الشافعية)2(، وذكروا بأن األصل هو عدم 
جواز تأجري املوقوف عليه للوقف، وعلَّل فقهاء احلنفية ذلك بأن املوقوف عليه »متلَّك املنافع بال بدل؛ فلم 
ميلك متليكها ببدل؛ وهو اإلجارة، وإال مللك أكثر مما ملك خبالف اإلعارة«)3(، ولكن إذا كان املوقوف عليه 

ناظًرا للوقف فقالوا جبواز تأجريه للوقف.

وذهب الشافعية إىل جواز تأجريه الوقف أيًضا إذا مل يكن ناظًرا للوقف وأذن له الناظر يف ذلك)4(.
ويرتتب على عدم جواز إجارة املوقوف عليه للوقف إذا مل يكن ناظًرا عليه ما يأتي)٥(:

أواًل:    أن املوقوف عليه لو قبض األجرة من املستأجرين مل تربأ ذمتهم بالدفع له؛ ألنهم أقبضوا من ال 
ميلك القبض، وللناظر مطالبتهم باألجرة.

ثانًيا: أن الفتوى عند احلنفية على أن املوقوف عليه ال ميلك الدعوى لو ُغصب منه الوقف إال بتولية 
القاضي وإذنه، سواء يف ذلك دعوى العني أو دعوى الغلة)٦(.

ثالًثا: أن دعوى املستحق ُتقبل على املتولي بكونه مستحقًّا، أو على أن نصيبه أكثر مما يعطيه له املتولي)٧(.

2- مقدار األجرة:

األصل املتفق عليه بني الفقهاء)8( يف تأجري أعيان الوقف أن يكون بأجرة املثل حسب حالة األسواق، 
ره الناظر بأجرة املثل فتصرفه نافذ، وإذا أجره بأقل من أجرة املثل وكان النقص يسرًيا صحت  فإذا أجَّ
اإلجارة)٩(، أما إذا كان التأجري بأقل من أجرة املثل بغنب فاحش؛ فذهب احلنفية)10( والشافعية)11( إىل عدم 

صحة العقد، وذهب املالكية)12( واحلنابلة)13( إىل أن الناظر يتحمل النقص عن أجرة املثل.

)1(	 انظر: تبيني احلقائق، 328/3، وفتح القدير، 224/٦، والبحر الرائق، 23٦/٥، وحاشية ابن عابدين، 4/40٥.
)2(	 انظر: مغين احملتاج، ٥4٦/3، ونهاية احملتاج، ٦/84.

)3(	 تبيني احلقائق، 328/3، وفتح القدير، 224/٦، والبحر الرائق، 23٦/٥، وحاشية ابن عابدين، 4/40٥.
)4(	 انظر: مغين احملتاج، 3/٥4٦.

)٥(	 انظر: أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية، ٦4/2-٦٥، والوقف يف الشريعة اإلسالمية وأثره يف تنمية اجملتمع، ص14٩.
)٦(	 انظر: حاشية ابن عابدين، 410/4، وتنقيح الفتاوى احلامدية، 14/2.

)٧(	 انظر: حاشية ابن عابدين، 4/40٦.
)8(	 انظر: حاشية ابن عابدين، 402/4، وشرح خمتصر خليل، للخرشي، ٩٩/٧، ومغين احملتاج، ٥٥٦/3، وكشاف القناع، 4/2٦٩.

)٩(	 انظر: أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية، ٧2/2، والوقف يف الشريعة اإلسالمية وأثره يف تنمية اجملتمع، ص1٥0.
)10( انظر: حاشية ابن عابدين، 4/40٧.

)11( انظر: مغين احملتاج، 3/٥٥٦.
)12( انظر: حاشية العدوي على اخلرشي، ٩٩/٧.

)13( انظر: كشاف القناع 4/2٦٩.
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والراجح -يف نظري- هو رأي احلنفية والشافعية باعتبار العقد مفسوًخا؛ حتى يتم جرب النقص فيه 
من قبل املستأجر؛ وذلك ألن فيه احلماية الكافية ملصاحل الوقف، وألن يف حتميل الناظر النقص عن أجرة 

املثل تزهيًدا للناس عن التولية.

هذا هو جممل أقوال الفقهاء يف تأجري الوقف بأقل من أجرة املثل ابتداًء، ولكن قد يؤجر الناظر العني 
املوقوفة بأجرة املثل ابتداًء، ثم بعد متام العقد يطرأ تغيري يف األجرة باألسواق ارتفاًعا أو اخنفاًضا عن 

األجرة املسماة يف العقد، فما احلكم يف ذلك؟

حالة اخنفاض أجرة املثل نقًصا فاحًشا، وطلب املستأجر خفض األجرة أو فسخ العقد؛ تناوهلا بعض 
فقهاء احلنفية واحلنابلة، وذهبوا إىل أنه ال جُياب املستأجر إىل طلبه، وليس لناظر الوقف إقالته؛ مراعاة 

ملصلحة الوقف)1(.

كثرة  أو  األسعار  لتغري  العقد؛  املسمى يف  زيادة كبرية عن  العقد-  -بعد  املثل  أجرة  زيادة  أما حالة 
الرغبات؛ فقد اختلف فيها الفقهاء على قولني:

األول: أن يفسخ عقد اإلجارة وتؤجر لنفس املستأجر أو لغريه، واألول َأْوىل إن رضي بالزيادة، وهذا هو 
األصح عند احلنفية)2(، وهو قول للشافعية)3(.

الثاني: أن عقد اإلجارة صحيح طاملا كانت اإلجارة بأجرة املثل، وال جيوز فسخه من أجل ما طرأ من 
زيادة عن أجرة املثل؛ ألن عقد اإلجارة الزم عن املدة املتفق عليها، وبه قال املالكية)4( واحلنابلة)٥(، وهو 

قول عند احلنفية)٦(، واألصح عند الشافعية)٧(.

والراجح -يف نظري- أن عقد اإلجارة صحيح طاملا كانت اإلجارة بأجرة املثل، وال جيوز فسخه من أجل 
ما طرأ من زيادة عن أجرة املثل؛ وذلك لألسباب اآلتية)8(:

)1(	 انظر: »حاشية ابن عابدين« )4/ 403(، »كشاف القناع« )4/ 2٦٩(.
)2(	 انظر: حاشية ابن عابدين، 403/4.

)3(	 انظر: حتفة احملتاج، 2٩4/٦، ومغين احملتاج، 3/٥٥٦.
)4(	 انظر: شرح خمتصر خليل، للخرشي، ٧/٩8.

)٥(	 انظر: كشاف القناع، 2٦٩/4، ومطالب أولي النهى، 340/4.
)٦(	 انظر: حاشية ابن عابدين، 404/4.

)٧(	 انظر: أسنى املطالب، 4٧3/2، ومغين احملتاج، 3/٥٥٦.
)8(	 انظر: أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية، 2/8٧.
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 أ- أن اهلل قد أمرنا بالوفاء بالعقود يف قوله: {  ژ ژ ڑ ڑ ک ک})1(.

ب- أن الوفاء بالعقود يؤدي إىل استقرار املعامالت بني الناس، ومينع املشاحنة واخلصومة.

ج- أن شعور الناس بإمكانية فسخ إجارة العني املوقوفة بطروء زيادة يف األجرة يؤدي بهم إىل الزهد 
يف إجارتها، وال شك أن يف هذا إضراًرا مبصاحل الوقف.

د- أن العقد قد جرى يف حينه بأجر املثل، وحتققت فيه الغبطة للوقف واملصلحة له، وليس فيه مطعن 
لطاعن بنقصانه عن أجر املثل.

٣- مدة اإلجارة:

ر بها الوقف؟ من املقرر كأحد شروط اإلجارة تعيني مدة اإلجارة، لكن ما مقدار املدة اليت يؤجَّ

بداية ننظر لشرط الواقف؛ فإذا اشرتط يف صكِّ وقفه مقدار املدة اليت تؤجر بها العني املوقوفة، فال 
بدَّ من تنفيذ شرط الواقف؛ ألن شرطه كنصِّ الشارع؛ فال جتوز خمالفة شرطه إال للضرورة)2(.

أما إذا مل يشرتط الواقف مدة حمددة إلجارة الوقف؛ فقد اختلف الفقهاء يف ذلك اختالًفا كبرًيا، 
وذلك على النحو التالي:

  أ - مذهب احلنفية: تعددت أقوال فقهاء احلنفية يف هذه املسألة، فلهم فيها سبعة أقوال؛ بعضها حيدد املدة 
بسنة، وبعضها بثالث سنني، وبعضها بأكثر، ولكن القول املختار املفَتى به عندهم هو ثالث سنني 

ياع، وسنة واحدة يف غريها)3(. يف الضِّ

ب- مذهب املالكية: يفرِّق املالكية يف هذه املسألة بني ما إذا كان الوقف على معيَّنني أو غري معَّينني، وبني 
ما إذا كان الوقف عامًرا أو خراًبا، وبني ما إذا كانت العني أرًضا أو داًرا، وقالوا بوجوب النظر إىل 
ما هو األصلح للوقف من حيث املدة، لكنهم وسعوا دائرة مدة اإلجارة، وأجاز بعض فقهائهم تأجري 

العني املوقوفة مدة طويلة إذا مل يكن الوقف على معَّينني)4(.

سورة املائدة، جزء من آية 1. 	)1(
)2(	 انظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف، للطرابلسي، ص٦3، والبحر الرائق، 2٦٥/٥، وحاشية الصاوي على الشرح الصغري، 120/4، وحاشية 

البجريمي على اخلطيب، 2٥3/3، وكشاف القناع، 4/2٥٩.
)3(	 انظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف، ص٦3-٩4، وحاشية ابن عابدين، ٦/٦، ٧، وتنقيح الفتاوى احلامدية، 2/12٥.

)4(	 انظر: حاشية الدسوقي، ٩٦/4، وحاشية الصاوي، 133/4، 134.
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ج- مذهب الشافعية: مل يفرِّق فقهاء الشافعية يف اإلجارة بني الوقف وامللك املطلق، وأما عن حتديد مدة 
اإلجارة فأجازوا تأجري العني املوقوفة ألي مدة تبقى فيها العني املؤجرة غالًبا، وذكروا أن املرجع 

يف حتديد املدة اليت تبقى فيها العني غالًبا إىل أهل اخلربة)1(.

د- مذهب احلنابلة: احلنابلة مثل الشافعية يف التوسعة يف حتديد مدة إجيار العني املوقوفة، عند عدم 
لكن مع مراعاة  الوقف،  تأجري  يعطون احلق يف حتديدها ملن ميلك  فهم  الواقف؛  حتديدها من 

العادة املستمرة والعرف املستقر يف إجارة األعيان)2(.

والراجح -يف نظري- يف حتديد مدة إجارة الوقف، أنه ُيرجع يف ذلك إىل العرف والنظر إىل ما هو 
األصلح للوقف من حيث املدة، وذلك بالرجوع إىل أهل اخلربة يف هذا الشأن.

٤- صور مبتكرة إلجارة الوقف:

لقد ذكر الفقهاء القدامى بعض صيغ اإلجارة التقليدية القدمية، ولكن مع التطور اهلائل للمعامالت 
ظهرت مؤخًرا صور مبتكرة إلجارة الوقف؛ من أهمها:

1- عقد احلكر:  

املستحكر  فيها  يدفع  القاضي،  بإذن  ُتعقد  مديدة،  بإجارة  املوقوفة  األرض  على  قرار مرتب  هو حق 
الوقف  جلهة  سنويًّا  ُيستوفى  ضئيل  آخر  مبلغ  وُيرتَّب  األرض،  قيمة  يقارب  اًل  معجَّ مبلًغا  الوقف  جلانب 
من املستحكر، أو ممن ينتقل إليه هذا احلق، على أن يكون للمستحكر حق الغرس والبناء وسائر وجوه 

االنتفاع)3(، ويطلق عليه أيًضا االستحكار، واالحتكار، والتحكري، واملقاطعة.

واسُتخدم احلكر أيًضا يف اصطالح الفقهاء على األجرة املقرَّرة على عقار حمبوس يف اإلجارة الطويلة 
وحنوها)4(، والعقار احملتكر نفسه، فيقال: هذا حكر فالن)٥(.

)1(	 انظر: مغين احملتاج، 4٧3/3، حاشية اجلمل، ٥٥2/3، ٥٥3.
)2(	 انظر: شرح منتهى اإلرادات، 412/2، وكشاف القناع، 2٦0/4، 2٦1، ومطالب أولي النهى، 323/4.

)3(	 املدخل إىل نظرية االلتزام العامة، ص٥2، وانظر: معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء، د. نزيه محاد، ص٥3، وقد 
عرفه ابن عابدين -نقاًل عن الفتاوى اخلريية- بأنه عقد إجارة، يقصد به استبقاء األرض مقررة للبناء والغرس، أو ألحدهما. حاشية 

ابن عابدين، 32/٦، ولكن يؤخذ عليه أنه مل خيصصه بالوقف، بل أدخل فيه امللك والوقف.
)4(	 انظر: فتح العلي املالك، للشيخ عليش، 243/2.

)٥(	 انظر: املوسوعة الفقهية الكويتية، ٥3/18.
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اف )ت 2٦1هـ( ما  وقد ظهر عقد احلكر قدمًيا يف منتصف القرن الثالث اهلجري؛ حيث ذكر اخلصَّ
يدل على أصل هذا العقد)1(، وإن مل يذكر التفاصيل اليت ظهرت بعد ذلك.

وقد جاءت صورة عقد احلكر واضحة عند "الصاوي" املالكي؛ حيث قال: »وإذا ُمنع بيع الوقف وأنقاضه 
-ولو خرب- فهل جيوز للناظر -إذا تعذَّر عوُده من غلة وأجرة- أن يأذن ملن يعمره من عنده، على أن 
البناء يكون للباني ملًكا وُخُلوًّا، وجيعل يف نظري األرض حكًرا يدفع للمستحقني أو خلدمة املسجد؟ أفتى 

بعضهم باجلواز«)2(.

من  متمكًنا  الوقف  يكون  ال  عندما  املعطلة  املوقوفة  األرض  من  يستفاد  أن  العقد  هذا  من  والغرض 
استثمارها)3(.

استبداله  أو  الوقف  بيع  ألن  استبداله؛  أو  الوقف  بيع  لالستغناء عن  الفقهاء  ابتكرها  واحلكر صيغة 
يعرتضه صعوبات قضائية وإدارية كثرية)4(.

ويف هذا العقد تظلُّ األرض ملًكا للوقف، أما ما أقيم عليها من بناء فيكون ملًكا للمموِّل )احملتكر(، 
يتصرف فيها تصرف املالك يف ملكه، باالنتفاع، والبيع، واهلبة، واإلجارة للغري، وتورث عنه، وجتري عليه 

سائر التصرفات املالية.

وأما عن حكم عقد احلكر فجمهور الفقهاء على جوازه)٥(، وذهب بعض الشافعية -منهم "اأَلْذَرعي" 
و"الزَّْركشي"- إىل عدم جوازه)٦(، والراجح هو ما ذهب إليه اجلمهور؛ ألن احلكر حيقِّق مصاحل الوقف، 

وهو أفضل من أن يبقى الوقف خرًبا أو معطاًل.

وقد تطوَّر عقد احلكر حتى مشل بعض الصور احلديثة؛ مثل:
أ- سندات األعيان املؤجرة:

الوقف  متولي  يقوم  حيث  مؤجر؛  بناء  ملك  من  متساوية  أجزاًء  متثِّل  مالية  أوراق  أو  صكوك  وهي 

اف، ص34. )1(	 انظر: أحكام األوقاف، للخصَّ
)2(	 حاشية الصاوي، 4/12٧.

)3(	 املدخل إىل نظرية االلتزام العامة، ص٥2، ومعجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء، ص٥3.
)4(	 انظر: الوقف اإلسالمي: تطوره إدارته تنميته، د. منذر قحف، ص24٧.

)٥(	 انظر: البحر الرائق، 220/٥، وحاشية الصاوي، 12٧/4، والفتاوى الفقهية الكربى، 1٥٥/3، واإلنصاف، ٦/84.
)٦(	 انظر: الفتاوى الفقهية الكربى، 3/1٥٥-1٥٦.
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تكلفة  البناء إىل جمموع  من  الصكِّ  نسبة حصة  يساوي  بسعر  للجمهور  وبيعها  الصكوك،  هذه  بإصدار 
البناء املزمع إنشاؤه)1(.

ب- أسهم املشاركة الوقفية:

أو  الواقف  يصدرها  املساهمة،  األسهم يف شركات  تشبه  متساوية،  بقيم  عادية  مشاركة  أسهم  وهي 
ناظر الوقف، وتتضمن نشرة إصدار هذه األسهم الوقفية وكالة للوقف باستعمال قيمة اإلصدار للبناء على 
أرض الوقف؛ فهي تصبح بعد قيام البناء ممثلة للبناء؛ فيشارك أصحاب األسهم يف ملكية البناء بنسبة 

ما ميلكون من أسهم)2(.
ج- أسهم التحكير:

وهي درجة بني سندات األعيان املؤجرة وأسهم املشاركة؛ ألنها شبيهة بسندات األعيان املؤجرة يف 
أنها متثِّل حصًصا متساوية من ملكية بناء ملتزم بعقد إجارة ملدة االستثمار، وهذا البناء يقام -بطريقة 
التوكيل- على أرض الوقف، وهي تشبه أسهم املشاركة يف أن نسبة عوائدها متثِّل الربح الصايف؛ الذي 
لعائدات  فهي غري حمددة مسبًقا خالًفا  االستثماري،  للمشروع  واملصروفات  اإليرادات  بني  الفرق  هو 

األعيان املؤجرة)3(.

د- سندات املقارضة:

وهي سندات بقيمة امسية متساوية، متثِّل رأس املال يف عقد مضاربة مع الوقف، ويستحق أصحابها 
أرباح املشروع الوقفي حسب االتفاق، ويتحملون اخلسائر حسب حصصهم يف رأس مال املشروع)4(.

وقد ناقش جممع الفقه اإلسالمي الدولي سندات املقارضة بشكل عام يف مؤمتره الرابع، وأصدر حوهلا 
القرار رقم: 30 )٥/ 4( باإلجازة، مع وضع ضوابط حمددة لكيفية تطبيقها من حيث: إصدار الصكوك، 

وتداوهلا، والعالقات بني أطرافها)٥(.

)1(	 انظر: الوقف اإلسالمي.. تطوره إدارته تنميته، د. منذر قحف، ص2٧2، وسندات اإلجارة واألعيان املؤجرة، د. منذر قحف، ص3٧.
)2(	 التطور املؤسسي لقطاع األوقاف يف اجملتمعات اإلسالمية، ملليحة حممد رزق، ص22٦، وانظر: الوقف اإلسالمي.. تطوره إدارته تنميته، 

ص2٧2-2٧1.
)3(	 انظر: الوقف اإلسالمي.. تطوره إدارته تنميته، ص2٧4.

)4(	 املرجع نفسه، ص2٧٥-2٧٦.
)٥(	 قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي، القرار رقم: 30 )4/٥(، بشأن سندات املقارضة وسندات االستثمار، يف املؤمتر الرابع املنعقد 

جبدة، 18-23 مجادى اآلخرة 1408هـ املوافق ٦- 11 فرباير 1٩88م.
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2- عقد اإلجارتني:  

الوقف عن  الذي يعجز  املتوهِّن،  الوقف  الشرعي، على عقار  القاضي  بإذن  وهو عقد إجارة مديدة، 
لة  لة تقارب قيمته، تؤخذ لتعمريه، وأجرة مؤجَّ إعادته إىل حالته الطبيعية من العمران السابق، بأجرة معجَّ

ي بعقد اإلجارتني، ويعرف أيًضا حبق اإلجارتني)1(. ضئيلة سنوية، يتجدد العقد عليها، ومن هنا مُسِّ
وهذه الطريقة من التعاقد ابتكرها العلماء لعالج مشكلة حدثت للعقارات املوقوفة يف "القسطنطينية" 
بعد سنة 1020هـ، عندما نشبت حرائق كبرية التهمت معظم عقارات األوقاف، أو شوَّهت مناظرها، ومل 

يكن لدى إدارة النظارة الوقفية أموال لتعمري تلك العقارات، وعجزت غالتها عن جتديدها)2(.
ويف هذا النوع من اإلجارة يكون للمموِّل احلق يف استيفاء منفعة الوقف -بعد تعمريه- مدة يسرتد فيها 

ما قدَّمه من متويل، سواء بتحصيل املنفعة بنفسه أم بالتأجري للغري، كما يورث هذا احلق عنه.
الفرق بني اإلجارتني واحلكر:

عقد اإلجارتني مثـل عقد احلكر من حيث أسلوب التعاقد؛ الذي ُيدفع فيها العقار ملستأجر باألجرة على 
ل ضئيل بصفة دورية. ل يكفي لعمارته، وجزء مؤجَّ جزأين: جزء معجَّ

وخيتلف عقد اإلجارتني عن عقد احلكر يف أن البناء واألرض يف اإلجارتني ملك للوقف؛ ألن عقدها إمنا 
لة نفسها اليت استحقها الوقف، أما يف عقد احلكر  يرد على عقار مبين متوهِّن، جيدد تعمريه باألجرة املعجَّ
فإن البناء والشجر ملك للمستحكر؛ ألنهما ُأنشئا مباله اخلاص، بعد أن دفع إىل جانب الوقف ما يقارب 

لة)3(. قيمة األرض احملكَّرة باسم أجرة معجَّ
٣- امُلْرَصد:  

وهو دين على الوقف، بنفقة املستأجر لعمارة الدار؛ لعدم مال حاصل يف الوقف)4(.

وصورته: أن يستأجر رجل عقار الوقف من دار أو حانوت مثاًل، ويأذن له املتولي بعمارته أو مرمته بها، 
فيعمره املستأجر من ماله على قصد الرجوع بذلك يف مال الوقف عند حصوله، أو اقتطاعه من األجرة)٥(.

)1(	 املدخل إىل نظرية االلتزام العامة، ص٥3، وانظر: معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء، ص23.
)2(	 انظر: املرجعني السابقني.

)3(	 انظر: املدخل إىل نظرية االلتزام العامة، ص٥3، ومعجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء، ص24.
)4(	 حاشية ابن عابدين، 402/4.

)٥(	 تنقيح الفتاوى احلامدية، 200/2.
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ملًكا  الوقف  أرض  على  املبنى  يكون  احلكر؛ حيث  باإلجارتني من  أقرب شبًها  الشكل  بهذا  واملرصد 
للوقف، غري أنه يفرتق عن اإلجارتني يف أن املبلغ املدفوع لإلعمار يكون ديًنا على الوقف، ويسدد هذا الدين 
لة من املستأجر،  للمموِّل دوريًّا، باملقاصة بني ما يستحق عليه من أجرة الوقف املؤجر، أو من األجرة احملصَّ

إن كان غري من له الدين.

وبناء على ذلك يكون للممول حق قرار يف عقار الوقف؛ يورث، ويتنازل عنه آلخر بأخذ دينه منه، ولكن 
بإذن القاضي أو املتولي.

٤- الَكِدك)1(:  

وهو ما يبنيه املستأجر يف حانوت الوقف وال حيسبه على الوقف؛ فيقوم املستأجر جبميع لوازمه من 
الثمن  املستأجر من هذا  يدفعه  ما  فباعتبار  بثمن كثري،  ويبيعونه  وإغالق.. وحنو ذلك،  وترميم  عمارة 
الكثري، وما يصرفه يف املستقبل على أرض الوقف؛ تكون أجرة املثل تلك األجرة القليلة اليت يدفعونها، وقد 
تكون أصل عمارة الوقف من صاحب الكدك، يأخذها منه الواقف، ويعمِّر بها، وجيعلها للمستأجر، ويؤجره 

بأجرة قليلة، وهو املسمى باخُلُلوِّ)2(.
وقد جرت العادة أن ينشئ مستأجر عقار الوقف هذا الكدك فيه من ماله لنفسه، على حسب حاجته، 

بإذن متولي الوقف)3(.
وهذا املصطلح استعمله متأخرو فقهاء احلنفية يف العهد العثماني يف باب الوقف، وهو غري مستعمل عند 
غريهم من الفقهاء)4(، وقد يسمى الكدك »سكنى« يف احلوانيت الصناعية أو التجارية، كما يسمى »ِكرداًرا« 

يف األراضي الزراعية)٥(.
وملكية الكدك للمستأجرين؛ فيوهب ويورث ويباع، ولكن ال شفعة فيه)٦(.

املالية  املصطلحات  ومعجم  ص٥4،  العامة،  االلتزام  نظرية  إىل  املدخل  انظر:  األصل.  تركي  معرَّب،  لفظ  فَكْسر(:  )بفتٍح  الَكِدك   	)1(
واالقتصادية يف لغة الفقهاء، ص3٧٥.

)2(	 حاشية ابن عابدين، 2٦/٦.
)3(	 املدخل إىل نظرية االلتزام العامة، ص٥4.

)4(	 معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء، ص3٧٦.
)٥(	 املدخل إىل نظرية االلتزام العامة، ص٥4، وانظر: معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء، ص3٧٦.

)٦(	 املدخل إىل نظرية االلتزام العامة، ص٥4.
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٥- القميص:  

وهو حق ملستأجر دار الرحى املوقوفة، خيوِّله البقاء فيها؛ ملا له فيها من أدوات الطحن وآالته ولوازمه)1(.

6- َمَشدُّ امُلْسكة:  

وهو حق ملستأجر األرض املوقوفة يف البقاء؛ بسبب ما له فيها من حراثة ومساد، إذ يتضرر لو ُأخرج 
منها)2(، فكأن املتسلِّم لألرض املأذون له من صاحبها يف احلرث صار له ُمسكة يتمسك بها يف احلرث فيها.
ووجه تسميتها مسكة أن من ثبتت له بالِقَدمية ال ُترفع يُده عن أرضها ما دام يزرعها، ويدفع إىل املتولي 

عليها من أجرة املثل أو العشر أو اخلراج، فله االستمساك بها ما دام حيًّا)3(.
ومشد املسكة مصطلح فقهي جرى استعماله من ِقبل متأخري احلنفية يف العهد العثماني، وال يعرف 

عند غريهم)4(.
7- القيمة:  

وهي حق مستأجر البساتني املوقوفة يف البقاء فيها؛ ملا له فيها من أصول املزروعات اليت تدوم أكثر من 
سنة، كالفصفصة، أو من عمارة اجلدر احمليطة اليت أنشأها هو)٥(.

8- التأجير التمويلي:  

ويسمى أيًضا يف التطبيق املصريف اإلسالمي: »اإلجارة املنتهية بالتمليك«، أو: »املشاركة املنتهية بالتمليك«، 
أو: »املشاركة املتناقصة«.

واملشاركة املتناقصة: صيغة فقهية مستجدة للتمويل، استحدثتها املصارف اإلسالمية الستثمار أمواهلا، 
وتلبية حاجات العمالء التمويلية مبنأى عن القروض الربوية، وهي يف معظم صورها عبارة عن: »اتفاق 
طرفني على إحداث شركة ملك بينهما يف مشروع أو عقار أو غري ذلك يشرتيانه، على أن تنتهي بانتقال 

حصة أحد الشريكني )املموِّل( إىل اآلخر تدرجييًّا، بعقود مستقلة متعاقبة«)٦(.

)1(	 املدخل إىل نظرية االلتزام العامة، ص٥٥، والفقه اإلسالمي وأدلته، 228/8 )احلاشية(.
)2(	 انظر: املصدرين السابقني.

)3(	 معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء، ص418.
)4(	 املصدر السابق: نفس الصفحة.

)٥(	 املدخل إىل نظرية االلتزام العامة، ص٥٥، والفقه اإلسالمي وأدلته، 228/8 )احلاشية(.
)٦(	 معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء، ص41٦-41٧.
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يتم إنشاء مبنى على أرض وقف،  الوقف واملموِّل، على أن  يتم االتفاق فيها بني جهة  وهذه الصيغة 
ويكون الطرفان شركاء مًعا؛ جهة الوقف باألرض، واملموِّل بتكاليف إقامة املبنى، ويتم استغالله بالتأجري، 
ثم يقسم عائد اإلجيار بينهما حبسب االتفاق، على أن تتعهد جهة الوقف بشراء حصة الشريك املموِّل يف 
الشركة دوريًّا كل فرتة من نصيبها يف عائد اإلجيار، إىل أن تنتهي مدة الشركة فتنتقل كامل امللكية للوقف.
وأصدر  اخلامسة عشرة،  دورته  املتناقصة يف  املشاركة  الدولي"  اإلسالمي  الفقه  "جممع  ناقش  وقد 
حوهلا القرار رقم: 13٦ )2/ 1٥( باإلجازة؛ إذا الُتزم فيها باألحكام العامة للشركات، مع مراعاة بعض 

الضوابط األخرى)1(.
ويستند جواز صيغة املشاركة املتناقصة يف الوقف إىل ما قرره مجهور الفقهاء من جواز وقف املشاع 
والشركة يف الوقف، حيث قال احلنفية: »ولو وقف نصف أرض أو نصف دار مشاًعا على الفقراء؛ فذلك 
جائز يف قول أبي يوسف«)2(، وأجاز املالكية وجود عقار بعضه وقف وبعضه ملك، وذلك يف باب الشركة)3(، 
وقال الشافعية: »ويصح وقف العقار باإلمجاع، واملشاع؛ كنصف دار ونصف عبد؛ ألن "عمر" وقف مائة سهم 

من "خيرب" مشاًعا«)4(، وقال احلنابلة: »ويصح وقف املشاع؛ كنصف أو سهم من عني«)٥(.
وقد مجع "ابن قدامة" ما سبق يف قوله: »ويصح وقف املشاع، وبهذا قال مالك والشافعي وأبو يوسف«)٦(.

9- إجارة العني املوقوفة باملزايدة:  

وصورة ذلك أن يتم عرض العني املوقوفة يف مزاد علين، بعد أن حُيدد مسبًقا السعر األدنى بإجيار 
املثل عن طريق اخلرباء، بعد املعاينة، واستطالع رأي املصاحل املختصة يف إدارة األوقاف، وينعقد اإلجيار 

بُرُسوِّ املزاد على أعلى أجر يعرضه املشرتكون يف املزايدة)٧(.

)1(	 قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي، القرار رقم: 13٦ )1٥/2(، بشأن املشاركة املتناقصة وضوابطها الشرعية، دورته اخلامسة 
عشرة مبسقط )سلطنة ُعمان(، 14-1٩ احملرم 142٥هـ، املوافق ٦-11 مارس 2004م.

)2(	 املبسوط، )3٦/12-3٧(، وانظر: حاشية ابن عابدين، 3٥4/4-3٥٥.
)3(	 انظر: شرح خمتصر خليل، للخرشي، ٥٦/٦، وحاشية الدسوقي، 3٦4/3-3٦٥، وحاشية الصاوي، 4٧8/3.

)4(	 أسنى املطالب، 4٥٧/2، وانظر: مغين احملتاج، 3/٥2٥.
)٥(	 كشاف القناع، 243/4.

)٦(	 املغين، 3٧٥/٥.
)٧(	 انظر: املزايدات واملناقصات.. دراسة فقهية مقارنة، رسالة دكتوراه غري منشورة لصاحب البحث، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، 

ص٦8 وما بعدها.
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املطلب الثالث: االستدانة على الوقف:

األصل أنه ال جيوز للمتولي على الوقف أن يستدين على الوقف، سواء عن طريق االستقراض، أم عن 
طريق شراء ما يلزم للعمارة أو الزراعة نسيئة، على أن يدفعه من غلة الوقف عند حصوهلا، والسبب يف 
املنع هو: اخلوف من احلجز على أعيان الوقف، أو غلته، وبالتالي من ضياع الوقف، أو حرمان املستحقني)1(.
بعض  وهذه هي  الوقف،  االستدانة على  للناظر  فيها  اليت جيوز  الصور  بعض  الفقهاء ذكروا  أن  إال 

أقواهلم يف ذلك:
قال صاحب »جممع الضمانات«: »وللقيم االستدانة على الوقف لضرورة العمارة، ال يقيم ذلك على 
املوقوف عليهم، وقيل: ليس له أن يستدين على الوقف للعمارة، واملختار ما اختاره "الصدر الشهيد" و"أبو 
الليث"؛ أنه إذا مل يكن بدٌّ من االستدانة يرفع إىل القاضي، فيأمره بها، فحينئذ يرجع يف الغلة، وليس للقيِّم 

أن يأخذ ما فضل من وجه عمارة املدرسة ديًنا ليفرقه إىل الفقهاء، وإن احتاجوا إليه«)2(.
وُيصدَّق يف  احلاكم،  إذن  من غري  الوقف  يقرتض ملصلحة  أن  الناظر[  ]أي  »وله  "الدسوقي":  وقال 

ذلك«)3(.

وقال "ابن حجر اهليتمي": »ووظيفته ]أي الناظر[... وكذا االقرتاض على الوقف عند احلاجة؛ إن 
شرط له الواقف، أو أذن له القاضي«)4(.

للوقف  احلاكم ملصلحة؛ كشرائه  إذن  بدون  الوقف  على  االستدانة  للناظر  "الـِمْرداوي": »جيوز  وقال 
نسيئة، أو بنقد مل ُيعيِّنه«)٥(.

الراجح:

إذن  بعد  مفسدة،  لدرء  أو  راجحة،  ملصلحة  الوقف  على  االستدانة  جتوز  أنه  نظري-  -يف  والراجح 
القاضي؛ لتقدير املصلحة واملفسدة يف ذلك، أو َأِذن الواقف يف االستدانة يف صكِّ وقفه.

)1(	 أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية، ص204-20٥، والوقف يف الشريعة اإلسالمية وأثره يف تنمية اجملتمع، ص114.
)2(	 جممع الضمانات، ص32٦.

)3(	 »حاشية الدسوقي« )4/ 8٩(، »حاشية الصاوي« )4/ 120(.
)4(	 حتفة احملتاج، ٦/288-28٩.

)٥(	 اإلنصاف، ٧/٧2.
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ضوابط االستدانة على الوقف:

1- أن تكون هناك حاجة هلذه االستدانة، وأن يرتتب عليها مصلحة للوقف، أو درء مضرة ومفسدة 
عنه؛ فالتصرُّف على الرعية َمنوٌط باملصلحة)1(.

2- موافقة القاضي، أو إذن الواقف يف االستدانة يف صكِّ الوقف.

3- أن تكون االستدانة بطريقة مشروعة خالية من الربا واحملرمات األخرى.

4- أن تكون االستدانة على ريع الوقف وغلته، وال تكون على أصل الوقف، إال يف حالة الضرورة واخلوف 
من ضياع الوقف نفسه، وأن الريع ال يكفي لذلك.

٥- أن يرتِّب ناظر الوقف آلية لسداد الديون، سواء كان هذا السداد من الغلة والريع، أم عن طريق 
التأجري، أم أي طريق آخر مشروع.

٦- أن حيسم ناظر الوقف الدَّين من الغلة أواًل قبل التوزيع على املستحقني.
املطلب الرابع: رهن العني املوقوفة:

إذا ما استدان الناظر على الوقف؛ فهل جيوز له رهن األصول املوقوفة يف ديون الوقف؟

نقول: اتفق الفقهاء على عدم جواز رهن األصول املوقوفة يف ديون الوقف أو غريها؛ وذلك ألن الرهن 
قد يؤدي إىل ضياع العني املوقوفة؛ بامتالكها من قبل املرتهن وفاًء لدينه إذا عجز الناظر عن سداد الدين، 

وألن الرهن يؤدي إىل فوات منفعة الوقف وتعطيلها.

جاء يف »الفتاوى اهلندية«: »املتولي إذا رهن الوقف بَدْين ال يصح، وكذا إذا رهنوا وقف املسجد أو واحد 
منهم، فلو سكن املرتهن عليه أجُر املثل بالًغا ما بلغ، معدَّة كانت لالستغالل أو مل تكن«)2(.

وقال "الطرابلسي" احلنفي: »وال يصح أن يرهن القيِّم الوقف بَدْين؛ ألنه يلزم منه تعطيله، فلو رهن 
القيِّم داًرا من الوقف وسكن املرتهن فيها؛ قالوا: جيب عليه أجر مثلها؛ سواء كانت معدة لالستغالل أو مل 

تكن؛ احتياًطا يف أمر الوقف«)3(.

)1(	 انظر: املنثور يف القواعد الفقهية، 30٩/1، واألشباه والنظائر، للسيوطي، ص121، وغمز عيون البصائر، 3٦٩/1، وبريقة حممودية، 
2٦1/4، وقواعد الفقه، للمجددي الربكيت، ص٧0.

)2(	 الفتاوى اهلندية، 420/2.
)3(	 اإلسعاف يف أحكام األوقاف، ص٥٧.
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وقال "الَقرايف" املالكي: »وله ]أي الناظر[ أن يصرف من الوقف كلفة إثباته على ما جرت به العادة؛ 
وقف فالن املُْبدؤ بامسه -مجيع ذلك على اجلهات املعنية- والشروط املبنية... وقًفا صحيًحا، شرعيًّا، 
مؤبًدا، دائًما سرمًدا، وصدقة موقوفة ال تباع، وال توهب، وال متلك وال ُتْرَهن، وال تتلف بوجه تلف، قائمة 

على أصوهلا، حمفوظة على شروطها، إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها وهو خري الوارثني«)1(.
وقال الشيخ "زكريا األنصاري" الشافعي: »ال يصح رهن ما ال يصح بيعه؛ حنو: أم ولد، وُمكاتب، ووقف؛ 

كأرض السواد«)2(.
-ولو  وكلب  مرهونة،  وعني  ووقف،  ولد،  وأم  كُحرٍّ،  بيعه؛  يصح  ال  »وما  احلنبلي:  "الرَُّحيباني"  وقال 
معلًما- وآبٍق، وجمهول؛ ال يصح رهنه؛ ألن القصد منه استيفاء الدين من مثنه عند التعذُّر، وما ال يصح 

بيعه ال ميكن فيه ذلك«)3(.
صيغ بديلة لرهن الوقف:

وإذا ما انتهينا إىل أن رهن العني املوقوفة من التصرفات املمنوعة؛ ألن الرهن قد يؤدي إىل زوال الوقف 
يف حالة العجز عن سداد الدين، فال بدَّ من البديل الشرعي الذي حيافظ على الوقف من الضياع، وذلك 

عن طريق طرح صيغ للتمويل حترتم مبادئ الشريعة يف التمويل، وال تؤدي إىل زوال الوقف؛ مثل:
- عقد احلكر وما يتفرع عنه من سندات األعيان املؤجرة، وأسهم املشاركة الوقفية وأسهم التحكري، 

وسندات املقارضة.
- عقد اإلجارتني.

- الـُمْرَصد.
- صيغة املشاركة املتناقصة )التأجري التمويلي()4(.

حكم خطاب الضمان البنكي بأرصدة األموال الوقفية:

وخطاب الضمان: تعهد املصرف )البنك( بدفع مبلغ معني لطرف ثالث، عند إخالل العميل بالتزامه 
يف مدة معينة)٥(.

)1(	 الذخرية، للقرايف، 424/10.
)2(	 أسنى املطالب، 2/14٥.

)3(	 مطالب أولي النهى، 2٥4/3.
)4(	 سبق بيان هذه العقود والصيغ عند احلديث عن إجارة الوقف، انظر: ص1٧2-1٧٧.

)٥(	 خطاب الضمان، د. وهبة الزحيلي، حبث منشور ضمن: جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي، العدد الثامن، ص٧2، وانظر: فقه النوازل، 
د.بكر أبو زيد، 201/1؛ فقد أورد تعريًفا مطواًل.
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اإلدارية  املصاريف  أن  القرار رقم: 12 )12/ 2( إىل  الفقه اإلسالمي جبدة، يف  انتهى جممع  وقد 
إلصدار خطاب الضمان -بنوعيه- جائزة شرًعا، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر املثل، ويف حالة تقديم 
أو جزئي جيوز أن يراعى يف تقدير املصاريف إلصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه املهمة  غطاء كلي 

الفعلية ألداء ذلك الغطاء)1(.

وصورة خطاب الضمان البنكي بأرصدة األموال الوقفية هو أن ناظر الوقف يقوم بوضع هذه األرصدة 
لتغطية خطاب ضمان بنكي، وهذا يعين أن هذه األموال ستكون معرَّضة للدفع إىل املضمون له يف حالة 

حتقُّق موجبات ذلك الدفع.

وهذه الصورة ما هي إال رهن ألموال الوقف الذي انتهينا -قبل قليل- إىل عدم جوازه، وقلنا بأنه يوجد 
الكثري من الصيغ البديلة اليت ميكن أن تقوم مقام الرهن يف حتقيق مصلحة الوقف واحملافظة عليه من 

الضياع.
املطلب اخلامس: اإلعارة:

ا، فهل جيوز إعارة أعيان الوقف؟ اتفق الفقهاء على جواز إعارة األعيان اململوكة ملًكا خاصًّ
نقول: اختلف الفقهاء يف إعارة أعيان الوقف على ثالثة أقوال:

القول األول: املنع مطلًقا، وإليه ذهب احلنفية واملالكية.

ففي »الفتاوى اهلندية« نقاًل عن »احمليط«: »وال جيوز إعارة الوقف واإلسكان فيه«)2(.
مة سيدي "علي اأُلْجُهوري" -رضي  وجاء يف »فتح العلي املالك« ما نصه: »وسئل "أبو اإلرشاد"؛ العالَّ
اهلل تعاىل عنه- عمن ُوقف عليه كتب ينتفع بها؛ فهل له إعارتها أم ال؟ فأجاب بأنه ليس له إعارتها، وأما 
إن وقفها النتفاع الناس بها، فأخذ رجل منها كتاًبا لينتفع به؛ فليس له أن ُيعريه، ولكن لغريه أن يأخذه 
ق ومن مجلة املوقوف عليهم، ال على وجه العارية، كما وقع ذلك "للرُبُْزلي"، واهلل تعاىل  منه على أنه مستحِّ

أعلم«)3(.

)1(	 جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد الثاني، 103٥/2، يف دورة مؤمتره الثاني جبدة من 10-1٦ ربيع اآلخر 140٦هـ/22-28 ديسمرب 
1٩8٥م.

)2(	 الفتاوى اهلندية، 420/2.
)3(	 فتح العلي املالك، 244/2، وانظر: مواهب اجلليل، 3٦/٦-3٧.
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القول الثاني: جواز إعارة العني املوقوفة، وإليه ذهب الشافعية؛ فقالوا: »ومنافعه ملك للموقوف عليه، 
يستوفيها بنفسه وبغريه، بإعارة، أو إجارة، وميلك األجرة«)1(.

القول الثالث: منع إعارة العني املوقوفة، إال إذا كان يف اإلعارة نفع هلا، وإليه ذهب احلنابلة)2(.

الراجح:

عدم جواز إعارة األعيان املوقوفة؛ وذلك ملا يأتي:

1- أن يف إعارة األعيان املوقوفة استغالاًل هلا بال مقابل، وبالتالي تفويت ملنافعها وضياع هلا.

2- أن يف إعارة األعيان املوقوفة إهداًرا حلقوق املستحقني.

ما يترتب على إعارة العني املوقوفة:

يرتتب على إعارة العني املوقوفة أن على املستعري أجر املثل عما انتفع به من استعماله للعني املوقوفة؛ 
قياًسا على اإلسكان يف دار الوقف من غري أجر)3(.

املطلب السادس: التقاضي:

قرر الفقهاء أنه جيب على ناظر الوقف القيام بكل ما من شأنه احلفاظ على الوقف ورعاية مصلحته، 
ومن ذلك أن من يتوىل التقاضي واملخاصمة يف الدعوى -الصادرة من الوقف أو عليه- هو ناظر الوقف؛ 
سواء كانت الدعوى متعلقة بعني الوقف، أو بغلَّته، وأن املستحق يف الغلة ال يكون خصًما، سواء كان مدعًيا 

أم مدًعى عليه، ولو احنصر االستحقاق فيه)4(.

فللوقف باعتباره شخًصا اعتباريًّا حق التقاضي ورفع الدعاوى على الغري، كما لآلخرين احلق يف رفع 
الدعوى عليه باعتباره شخًصا اعتباريًّا، وميثله يف كل ذلك ناظر الوقف، أو الشخص الذي حيدده صكُّ 

الوقف، وأن هذا الشخص عليه ما على الوكيل للشخص الطبيعي من احلقوق والواجبات واملسئوليات.

)1(	 حتفة احملتاج، 2٧3/٦-2٧4، ومغين احملتاج، ٥4٦/3، ونهاية احملتاج، 38٩/٥.
)2(	 انظر: شرح منتهى اإلرادات، 40٦/2، وكشاف القناع، 4/2٦٥.

)3(	 انظر: أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية، 2/20٩.
)4(	 انظر: الفتاوى اهلندية، 1٥3/4-1٥4، وتنقيح الفتاوى احلامدية، 120/1، 22٥، ومواهب اجلليل، 3٩/٦، ومنح اجلليل، 8/٥٦٥-٥٦٦، 

ونهاية احملتاج، 303/8-3٥٦، وحاشية اجلمل، 40٧/٥، وشرح منتهى اإلرادات، 41٦/2، وكشاف القناع، 2٦8/4.
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ومن أبرز واجبات الناظر يف ذلك: محاية الوقف من الغصب، فلو وضع رجل يده على الوقف، أو ادعى 
رقبة الوقف؛ كان الناظر خصمه عند القاضي، فإن مات الناظر؛ فأهل الوقف خصماء له)1(.

ومن األحكام اليت ذكرها الفقهاء يف ذلك وينبغي للناظر أن يطالب بها؛ ما يأتي:

1- إن نقصت األرض؛ بأن قلع الغاصب بناء أو هدمه؛ فإنه يضمن النقصان احلاصل، ويصرف بدله 
يف عمارتها.

2- إذا انهدم شيء من الوقف بعد إنكار الغاصب وقفيتها؛ فإنه يضمنه ويبين ما انهدم منها، وإن كان 
ميًتا يضمنه ورثته.

3- أن الغاصب إذا بنى يف العني املوقوفة، أو حفر نهًرا أو بئًرا، أو غرس فيها أشجاًرا؛ ُأمر بهدم ما 
بنى فيها وقلع ما غرس، إن مل يضر اهلدم والقلع بالوقف، وإن أضر به ال مُيَكَّن منه.

4- أن الغاصب إذا أجرى املاء على العني املوقوفة حتى صارت حبًرا ال تصلح للزراعة؛ فُيَضمِّنه الناظر 
القيمة، ويشرتي بها أرًضا بداًل)2(.

وال تقتصر خماصمة الناظر لغاصب العني املوقوفة فقط، بل متتد إىل كل خصومة نشأت عن تعاقد 
بينه وبني طرف آخر أخلَّ بالعقد، أو أضرَّ بالوقف، وعلى الناظر أيًضا املسئولية الكاملة أمام ديون الوقف؛ 
فعليه أن يبذل كل جهوده املتاحة السرتداد الدَّْين يف أقرب فرصة، مبا يف ذلك التخاصم والتقاضي؛ فلناظر 
الوقف أن يقيم الدعوى إلثبات حق أو دفع ضرر؛ حيث إنه املمثل الشرعي والوكيل للوقف وحلقوق املوقوف 

عليهم.

وأما عن أجر التخاصم والتقاضي من أجور احملامني ووكالء الدعوى.. وحنو ذلك؛ فإنه يكون من مال 
الوقف؛ ألن ناظر الوقف -كما سبق- جمرد وكيل يف التصرف يده على أموال الوقف يد أمانة.

اف، ص22٥. )1(	 انظر: أحكام األوقاف، للخصَّ
)2(	 انظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف، ص٦0-٦1، واألشباه والنظائر، البن جنيم، ص1٦2، 1٦3.
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اخلامتة

السهولة  تناوله  يف  متوخًيا  أمكن،  ما  بإجياز غري خمل  املوضوع  تناولت  قد  أنين  أظن  اخلتام..  ويف 
وإيضاح النقاط، وفيما يلي جمموعة من أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل هذا البحث:

1- أن الذمة أساس ألهلية الوجوب؛ فال تثبت هذه األهلية إال بعد وجود ذمة صاحلة؛ فاآلدمي يولد وله 
ذمة صاحلة للوجوب، أما أهلية الوجوب فهي بناء على قيام الذمة.

أم  طبيعيًّا  أكان شخًصا  مستقل؛ سواء  لشخص  إال  تثبت  ال  أنها  منها:  الذمة هلا خصائص؛  أن   -2
اعتباريًّا، وأنها من توابع الشخصية اإلنسانية، وأنها تتسع للحقوق كلها، وأنها ال تتعدد للشخص 
الواحد، وأنها ال اشرتاك فيها، وأنها متعلقة بالشخص ال بأمواله وثروته، وأنها ضمان لكل احلقوق 

بال ترجيح، وأنها ال متلك، وأنها ال ختتلف يف الصحة واملرض.

3- أن الشخص االعتباري هو ما يعامل معاملة اإلنسان يف اإللزام وااللتزام، دون أن يكون معيًَّنا من 
األشخاص ابتداًء؛ كالوقف والشركات واجلمعيات.. وحنو ذلك.

4- أن الشخصية االعتبارية تشبه شخصية األفراد الطبيعيني يف أهلية التملك، وثبوت احلقوق، وااللتزام 
بالواجبات، وافرتاض وجود ذمة مستقلة للجهة العامة، بقطع النظر عن ذمم األفراد التابعني هلا، 

أو املكوِّنني هلا.

٥- أن الوقف إذا وقع على حنو تام صحيح فإنه يزيل ملكية الواقف عما وقفه، وأن هذه امللكية تنتقل 
إىل ملك اهلل تعاىل، وأن منفعة الوقف متلكها اجلهة املوقوف عليها.

٦- أن الواقف ذمته مستقلة عن ذمة الوقف.

٧- أن استقالل الذمة املالية للوقف يقتضي فصل ذمته املالية عن ذمة بيت املال )ميزانية الدولة(، 
وهذا يرتتب عليه استحقاق الوقف االحتفاظ بالفائض من إيراداته، كما أنه يتحمل النفقات عليه.

8- أن الشخصية القانونية للوقف تثبت من وقت إنشاء الشخص االعتباري، وتتكوَّن هذه الشخصية من: 
امللكية، وشرط الواقف، واإلدارة.

٩- أن استبدال الوقف -عقاًرا كان أم منقواًل- جائز، بشرط أن تكون هناك ضرورة تقضي بذلك، أو 
مصلحة حمققة، وال يتم االستبدال إال بعد أخذ إذن من القاضي؛ منًعا من االستغالل والتحايل 

والتالعب.
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10- أن إجارة الوقف كإجارة امللك فيما يشرتط النعقادها وصحتها ونفاذها؛ يف العاقدين، ويف املعقود 
الوقف  جلانب  االحتياط  أن  غري  واحلقوق،  األحكام  من  عليها  يرتتب  وفيما  الصيغة،  ويف  عليه، 

ورعاية مصلحته اقتضيا أحكاًما خاصة بإجارة الوقف.

11- أن حتديد مدة إجارة الوقف ُيرجع فيه إىل العرف والنظر إىل ما هو األصلح للوقف من حيث املدة، 
وذلك بالرجوع إىل أهل اخلربة يف هذا الشأن.

12- أن التطور اهلائل للمعامالت على مر العصور أظهر عدًدا من الصور املبتكرة إلجارة الوقف؛ من 
والقيمة،  الـُمْسكة،  وَمَشدُّ  والقميص،  والَكِدك،  وامُلْرَصد،  اإلجارتني،  وعقد  احلكر،  عقد  أهمها: 

والتأجري التمويلي، وإجارة العني املوقوفة باملزايدة.

لتقدير  القاضي  إذن  بعد  مفسدة،  لدرء  أو  راجحة،  ملصلحة  جائزة  الوقف  على  االستدانة  أن   -13
املصلحة واملفسدة يف ذلك، أو أذن الواقف يف االستدانة يف صكِّ وقفه، مع مراعاة بعض الضوابط.

14- أن الفقهاء متفقون على عدم جواز رهن األصول املوقوفة يف ديون الوقف أو غريها؛ وذلك ألنَّ 
الرهن قد يؤدي إىل ضياع العني املوقوفة؛ بامتالكها من قبل املرتهن وفاًء لدينه، إذا عجز الناظر 

عن سداد الدين؛ وألن الرهن يؤدي إىل فوات منفعة الوقف وتعطيلها.

1٥- أنه يوجد الكثري من الصيغ البديلة اليت ميكن أن تقوم مقام الرهن يف حتقيق مصلحة الوقف 
واحملافظة عليه من الضياع.

1٦- أن خطاب الضمان البنكي بأرصدة األموال الوقفية غري جائز؛ ألنه ما هو إال رهن ألموال الوقف.

1٧- أن إعارة األعيان املوقوفة غري جائزة؛ ألن يف ذلك استغالاًل هلا بال مقابل، وبالتالي تفويت ملنافعها 
وضياع هلا، وإهدار حلقوق املستحقني.

18- أن ناظر الوقف هو من يتوىل التقاضي واملخاصمة يف الدعوى الصادرة من الوقف أو عليه؛ سواء 
كانت الدعوى متعلقة بعني الوقف، أم بغلته، وأن املستحق يف الغلة ال يكون خصًما؛ سواء كان مدعًيا 

أم مدًعى عليه، ولو احنصر االستحقاق فيه.

1٩- أن أجر التخاصم والتقاضي من أجور احملامني ووكالء الدعوى.. وحنو ذلك؛ يكون من مال الوقف.

وأخرًيا.. أسأل اهلل تعاىل أن ينفع املسلمني بهذا البحث، وأن يتقبله عماًل صالـًحا، تثقل به موازيين 
يوم الدين؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى اهلل وسلم على إمام البشرية نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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املصادر واملراجع

اف، )ت 2٦1هـ(،  1- أحكام األوقاف، لقاضي القضاة أبو بكر أمحد بن عمرو الشيباني املعروف باخلصَّ
ط مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، د. ت.

2- أحكام األوقاف، الشيخ مصطفى أمحد الزرقا، ط  دار عمار، عمان، األردن، الطبعة الثانية، 141٩هـ/1٩٩8م.
3- أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية، د. حممد عبيد عبد اهلل الكبيسي، ط مكتبة اإلرشاد، بغداد، 

13٩٧هـ/1٩٧٧م.
4- اإلسعاف يف أحكام األوقاف، برهان الدين إبراهيم بن موسى الطرابلسي احلنفي، )ت ٩22هـ(،       ط 

مطبعة هندية بشارع املهدي باألزبكية، مصر، الطبعة الثانية، 1320هـ/1٩02م.
الكتاب  دار  ط  )823-٩2٦هـ(،  األنصاري،  زكريا  الشيخ  الطالب،  روض  شرح  يف  املطالب  أسنى   -٥

اإلسالمي، د. ت.
٦- األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية، جالل الدين السيوطي، )84٩-٩11هـ(، ط دار الكتب 

العلمية، بريوت، ط1، 1403هـ/1٩83م.
ط1،   بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  ط  )٩2٦-٩٧0هـ(،  جنيم  ابن  الدين  زين  والنظائر،  األشباه   -٧

141٩هـ/1٩٩٩م.
8- اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، عالء الدين املرداوي، 

)81٧-88٥هـ(، ط دار إحياء الرتاث العربي.
إدريس  أمحد	بن  العباس  أبو  الدين  شهاب  »الفروق«،  باسم  املشهور  الفروق  أنواع  يف  الربوق  أنوار   -٩

ْنهاجي املالكي، )٦2٦-٦84هـ(، ط عامل الكتب، بريوت. الَقرايف الصِّ
10- البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين ابن جنيم )٩2٦-٩٧0هـ(، ط دار الكتاب اإلسالمي، 

ط2، د. ت، وبهامشه "منحة اخلالق على البحر الرائق" البن عابدين.
11- بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، أبو بكر عالء الدين الكاساني، )ت٥8٧هـ(، ط دار الكتب العلمية، 

بريوت، ط2، 140٦هـ/1٩8٦م.
الكتب  أبو سعيد اخلادمي، )ت11٦8هـ(، ط دار إحياء  12- بريقة حممودية يف شرح طريقة حممدية، 

العربية، سنة 1348هـ.
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حممد  أمحد	بن  الصغري«،  الشرح  على  الصاوي  بـ»حاشية  املعروف  املسالك  ألقرب  السالك  بلغة   -13
الصاوي )11٧٥-1241هـ(، ط دار املعارف، مصر، د. ت.

14- تاج العروس من جواهر القاموس، زبيدي )114٥-120٥هـ(، ط مكتبة احلياة، بريوت.
العبدري  يوسف  بن  القاسم  أبي  بن  يوسف  بن  اهلل حممد  عبد  أبو  خليل،  ملختصر  واإلكليل  التاج   -1٥

الغرناطي الشهري بالـَموَّاق، )ت8٩٧هـ(، ط دار الكتب العلمية، بريوت.
الكتاب  دار  ط  )ت٧43هـ(،  الزيلعي،  الدين  فخر  عمرو  أبو  الدقائق،  كنز  شرح  احلقائق  تبيني   -1٦

اإلسالمي، ط2.
الُبَجرْيِمي على اخلطيب«، سليمان البجريمي  1٧- حتفة احلبيب على شرح اخلطيب املعروف بـ»حاشية 

)1131-1221هـ(، ط دار الفكر، 141٥هـ/1٩٩٥م.
18- حتفة احملتاج بشرح املنهاج، ابن حجر اهليتمي، )٩0٩-٩٧4هـ(، ط دار إحياء الرتاث العربي.

العامة  األمانة  ط  رزق،  حممد  مليحة  اإلسالمية،  اجملتمعات  يف  األوقاف  لقطاع  املؤسسي  التطور   -1٩
لألوقاف، الكويت، ط1، 142٧هـ/200٦م.

20- التقرير والتحبري يف شرح التحرير، ابن أمري حاج احلنفي، )82٥-8٧٩هـ(، ط دار الكتب العلمية، 
ط2، 1403هـ/1٩83م.

21- حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، أبو عبد اهلل مشس الدين حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي 
األزهري، )ت1230هـ(، ط دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، د. ت.

22- حاشية العدوي على شرح اخلرشي، أبو احلسن علي بن أمحد الصعيدي العدوي، )1112-118٩هـ(، 
ط دار صادر، بريوت، د. ت.

الفكر،  العدوي )1112-118٩هـ(، ط دار  أبو احلسن  الرباني،  الطالب  العدوي على كفاية  23- حاشية 
بريوت، 1414هـ/1٩٩4م.

24- حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي، حسن بن حممد بن حممود العطار، )11٩0-12٥0هـ(،     
ط دار الكتب العلمية، بريوت، د. ت.

2٥- احلق والذمة وتأثري املوت فيهما، الشيخ علي اخلفيف، ط دار الفكر العربي، ط1، 1431هـ/2010م.
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2٦- خطاب الضمان، د. وهبة مصطفى الزحيلي، حبث منشور يف »جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي«، العدد 
الثامن، ط4، 142٥هـ/2004م.

2٧- درر احلكام يف شرح جملة األحكام، علي حيدر )ت 13٥3هـ(، ط دار اجليل، بريوت، ط1، 1411هـ/1٩٩1م.
يونس	الُبهوتي،  منصور	بن  اإلرادات«،  منتهى  بـ»شرح  املعروف  املنتهى  لشرح  النهى  أولي  دقائق   -28

)ت10٥1هـ(، ط عامل الكتب، بريوت، ط1، 1414هـ/1٩٩3م.
ي، وسعيد أعراب، وحممد     2٩- الذخرية، شهاب الدين الَقرايف، )٦2٦-٦84هـ(، حتقيق: د. حممد حجِّ

بو ُخرْبَة، ط دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط1، 1٩٩4م.
ابن عابدين«، حممد أمني       بـ»حاشية  تنوير األبصار املعروف  الدر املختار يف شرح  30- رد احملتار على 

بن عمر املعروف بابن عابدين، )11٩8-12٥2هـ(، ط دار الكتب العلمية، 1412هـ/1٩٩2م.
املكتب  ط  )٦31-٦٧٦هـ(،  النووي،  شرف  بن  حييى  زكريا  أبو  املفتني،  وعمدة  الطالبني  روضة   -31

اإلسالمي، بريوت، ط2، 140٥هـ.
ط2،  والتدريب،  للبحوث  اإلسالمي  املعهد  ط  قحف،  منذر  د.  املؤجرة،  واألعيان  اإلجارة  سندات   -32

1420هـ/2000م.
33- الشخصية االعتبارية، الشيخ خالد بن عبدالعزيز بن إبراهيم اجلريد، حبث منشور يف جملة العدل، 

العدد )2٩(، حمرم 142٧هـ.
34- الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية، الشيخ زكريا األنصاري، )823-٩2٦هـ(، ط املطبعة اليمنية.

3٥- شرح التلويح على التوضيح، سعد الدين التفتازاني، )٧12-٧٩3هـ(، ط مكتبة صبيح، مصر.
3٦- شرح الكوكب املنري، ابن النجار احلنبلي، )8٩8-٩٧2هـ(، ط مطبعة السنة احملمدية.
3٧- شرح خمتصر خليل، أبو عبد اهلل اخلرشي )1010-1101هـ(، ط دار صادر، بريوت.

38- الشركات يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، د. عبد العزيز عزت اخلياط، ط مؤسسة الرسالة، 
بريوت، ط4، 1414هـ/1٩٩4م.

3٩- الشركات يف الفقه اإلسالمي.. حبوث مقارنة، الشيخ علي اخلفيف، ط دار الفكر العربي، القاهرة، 
1430هـ/200٩م.
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40- شركة املساهمة يف النظام السعودي.. دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي، د. صاحل بن زابن املرزوقي 
البقمي، ط جامعة أم القرى، 140٦هـ.

41- صحيح البخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري، )1٩4-2٥٦هـ(، حتقيق: حممد زهري 
بن ناصر الناصر، ط دار طوق النجاة، بريوت، ط1، 1422هـ.

42- صحيح مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري، )20٦-2٦1هـ(، حتقيق: الشيخ حممد فؤاد 
عبدالباقي، ط دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي احلليب، د. ت.

43- العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، ابن عابدين، )11٩8-12٥2هـ(، ط دار املعرفة، بريوت، د. ت.
44- عقود الشركات.. دراسة فقهية مقارنة مع موجز يف القانون الكوييت، د. حممد بن عبد اهلل عتيقي، 

ط مكتبة ابن كثري، الكويت، ط1، 141٧هـ/1٩٩٦م.
احلسيين  احلموي  بن حممد  أمحد  الدين  والنظائر، شهاب  األشباه  البصائر يف شرح  عيون  غمز   -4٥

احلنفي، )ت 10٩8هـ(، ط دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 140٥هـ/1٩8٥م.
4٦- الفتاوى الفقهية الكربى، ابن حجر اهليتمي، )٩0٩-٩٧4هـ(، ط دار الفكر، 1403هـ/1٩83م.

4٧- الفتاوى اهلندية، مجاعة من علماء اهلند، ط دار اجليل، بريوت، 1441هـ/1٩٩1م.
دار  ط  )121٧-12٩٩هـ(،  ِعلِّيش،  الشيخ  مالك،  اإلمام  مذهب  على  الفتوى  يف  املالك  العلي  فتح   -48

املعرفة، بريوت، د. ت.
4٩- فتح القدير للعاجز الفقري، ابن اهلمام، )٧٩0-8٦1هـ(، ط دار الفكر، بريوت، ط2.

بـ»حاشية اجلمل على شرح املنهج«، الشيخ  ٥0- فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب املعروف 
سليمان بن عمر اجلمل األزهري، )ت 1204هـ(، ط دار الفكر، بريوت، د. ت.

فراج،           أمحد  الستار  عبد  راجعه:  ٧٦3هـ(،  )ت  املقدسي،  مفلح  بن  حممد  الدين  مشس  الفروع،   -٥1
ط عامل الكتب، بريوت، ط4، 140٥هـ/1٩8٥م.

٥2- الفروق، أسعد بن حممد بن احلسني الكرابيسي النيسابوري، )ت ٥٧0هـ(، حتقيق: د. حممد طموم، 
ط وزارة األوقاف الكويتية، ط2، 1402هـ/1٩82م.

٥3- الفقه اإلسالمي وأدلته، د. وهبة مصطفى الزحيلي، ط دار الفكر، دمشق، ط2، 140٥هـ/1٩8٥م.
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٥4- فقه النوازل، د. بكر أبو زيد، ط مؤسسة الرسالة، بريوت، ط1، 141٦هـ/1٩٩٦م.
٥٥- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القريواني، أبو العباس أمحد بن غنيم بن سامل النََّفراوي 

املالكي املصري، )ت 112٥هـ(، ط دار الفكر، 141٥هـ/1٩٩٥م.
٥٦- قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدولي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، ط وزارة األوقاف، 

قطر، ط4، 1423هـ/2003م.
بسلطان  امللقب  السلمي  السالم  بن عبد  العزيز  الدين عبد  األنام، عز  األحكام يف مصاحل  قواعد   -٥٧

العلماء، )٥٧٧-٦٦0هـ(، ط مكتبة أم القرى للطباعة والنشر، القاهرة، د. ت.
٥8- قواعد الفقه، اجملددي الربكيت، ط الصدف ببلشرز، كراتشي، ط1، 140٧هـ/1٩8٦م.

٥٩- كشاف القناع عن منت اإلقناع، منصور بن يونس الُبهوتي، )ت 10٥1هـ(، ط عامل الكتب، بريوت، 
1403هـ/1٩83م.

٦0- كشف األسرار شرح أصول البزدوي، عالء الدين البخاري، )ت ٧30هـ(، ط دار الكتاب اإلسالمي، 
القاهرة، د. ت.

٦1- لسان العرب، أبو الفضل مجال الدين حممد بن ُمَكرَّم بن منظور اإلفريقي املصري، )٦30-٧11هـ(، 
ط دار صادر، بريوت، ط3، 1414هـ/1٩٩4م.

٦2- املبادئ العامة يف القانون، د. عبداملنعم فرج الصدة وآخرون، ط مكتبة عني مشس، القاهرة.
٦3- مبادئ القانون.. املدخل إىل القانون - االلتزامات، د. حممد حسن قاسم، ط دار اجلامعة اجلديدة، 

اإلسكندرية، 2002م.
رخسي، )ت 4٩0هـ وقيل: 483هـ(، ط دار املعرفة، بريوت، 140٩هـ/1٩8٩م. ٦4- املبسوط، السَّ

البغدادي، )ت 1030هـ(، ط دار الكتاب اإلسالمي،  ٦٥- جممع الضمانات، أبو حممد غامن بن حممد 
ط1، 1308هـ.

٦٦- جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، )٦٦1-٧28هـ(، مجع وترتيب: عبد الرمحن بن حممد 
بن قاسم العاصمي النجدي احلنبلي، مبساعدة ابنه حممد، ط مكتبة املعارف، الرباط، املغرب.
٦٧- حماضرات يف الوقف، الشيخ حممد أبو زهرة، ط مطبعة أمحد علي خميمر، القاهرة، 1٩٥٩م.
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األندلسي،                 حزم  بن  أمحد  بن  علي  حممد  أبو  باالختصار،  الـُمَجلَّى  شرح  يف  باآلثار  الـُمَحلَّى   -٦8
)384-4٥٦هـ(، حتقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري، ط دار الكتب العلمية، بريوت.
٦٩- املدخل إىل علم القانون، د. غالب علي الداودي، ط دار وائل، عمان، األردن، 2004م.

٧0- املدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه اإلسالمي، الشيخ مصطفى أمحد الزرقا، ط دار القلم، 
دمشق، والدار الشامية، بريوت، ط1، 1420هـ/1٩٩٩م.

اإلسالمي  املعهد  نزيه محاد، ط  د.  اإلسالمي،  الفقه  يف  بالشرط  األمانة  يد  تضمني  مدى صحة   -٧1
للبحوث والتدريب، ط2، 1420هـ/2000م.

دكتوراه  رسالة  البغدادي،  حممد  سعيد  حممد  د.  مقارنة،  فقهية  دراسة  واملناقصات..  املزايدات   -٧2
خمطوطة، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، سنة 2013م.
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د. منذر عبد الكرمي اأحمد الق�ش�ة

د. حممد �شعيد حممد البغدادي

)1( ال يوجد رد للدكتور بدر غصاب الزمانان كونه تغيب بعذر عن حضور املنتدى.
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التعقيبات
1- د.  محمد عبد الغفار الشريف:

املوضوع واسع، ولذلك فالقضايا املهمة املعاصرة قد ضاعت يف سعة البحث، يف األصل كنت قد اقرتحت 
هذا املوضوع، لكن اقرتحت فيه نقاًطا حمددة؛ وهي قضية االقرتاض واإلقراض والرهن والضمان، هذه 
القضايا اليت رأيت من واقع عملي يف األوقاف أنها مشاكل، وصحيح أن الفقهاء مجيعهم قالوا: إنه ال جيوز 
اإلقراض من مال الوقف، بينما الواقع والتطبيق العملي أنه يوجد إقراض، فكل األوقاف تودع يف البنوك، 
أقصد البنوك اإلسالمية، حساًبا جارًيا؛ حلاجتهم يف معامالتهم يف السوق إىل احلساب اجلاري، ملرونة 
احلساب اجلاري، واحلساب اجلاري يكيَّف بأنه إقراض، فهذه قضية مهمة جيب أال نغفل عنها، يعين نتعامل 
معها؟ هل منشي على كالم الفقهاء السابقني يف هذه القضية؟ أم هو إقراض واقع قد فرض نفسه علينا؟
القضية الثانية: األوقاف ليست كما تفضل بعض األساتذة بأنها مال عام؛ ألن الوقف ليس مااًل عامًّا، 
فاملال العام له أحكام خاصة يف صرفه، ويف التعامل به، بينما الوقف الذُّري باالتفاق ليس مااًل عامًّا، بل 
مال خاص، حتى الوقف اخلريي يعين هو أشبه باملال اخلاص، لكن بعض احملاكم أصدرت أحكاًما بأنه 
ملحق باملال العام، حتى يف النقل؛ عندما حيتاج وقف إىل مال فمن األسهل إذا صار فائض عند وقف آخر 
أن نقرض هذا الوقف من هذا الوقف، ال أن نأخذ متوياًل من املؤسسات البنكية، حتى لو كانت إسالمية؛ 

ألنه سيرتتب عليها أرباح أو فوائد، وما شابه ذلك.
االقرتاض حاجة قائمة لكثري من األوقاف يف البالد اإلسالمية؛ مثل البوسنة اليوم، األوقاف مهدَّمة 
حتتاج إىل إعادة بناء وإىل إعادة إعمار، حتى عندما نريد أن ندخل يف مشاريع كبرية تكلف ماليني، ال 
نستطيع أن نشرتي كل هذه األشياء من مال الوقف مباشرة، بل حنتاج كثرًيا إىل االقرتاض من املؤسسات، 
وهذه املؤسسات ال تقرض بال رهن أو بال ضمان، والفقهاء السابقون قالوا: إن الناظر هو يقرتض يف ذمته 
ويكون الضمان عليه، فكيف أنا أقرتض ماليني الدنانري على ذميت وأنا ما عندي حتى إال راتيب؟! فمن 
واقع التطبيق العملي جيب أن نتكلم يف االقرتاض والرهن والضمان، فالكالم الفقهي القديم ما عاد يصلح 
التعامل معه اليوم، فهل بعد ذلك ال نرهن كما هو يف املشاركة املتناقصة؟ فعندما تبين مع مؤسسة أنت 
ترهن األرض لصاحل املؤسسة، وهو يبين املبنى، ثم كلما تدفع حيرر لك جزًءا، فيكون ملك الوقف ما يزال 

ع أكثر. حتت الرهن، فأرجو أن ُينظر يف إىل هذه القضايا بتوسُّ
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2- الشيخ/ أحمد بن سعود السيابي:

أن  أو صناعة إسالمية، فال شكَّ  الوقف هو عمل إسالمي  أن  البحوث حول  لَته  أصَّ ما  بالنسبة إىل 
األوقاف ُوجدت لشعوب أخرى كذلك، وملعابد أخرى، وكما ذكر العالمة اجلليل الشيخ "علي حمي الدين 
القرة داغي" أن اجلامعات الغربية اآلن يف معظمها تقوم على دفوعات األوقاف، إذن جيب أن حندد ما 
له العلماء السابقون بأن هذه األوقاف أعمال إسالمية كانت معروفة قبل اإلسالم وبعد اإلسالم، ولكن  أصَّ
األوقاف اإلسالمية تتميَّز بأنها قربة إىل اهلل عز وجل، هنا فقط الفارق بني الوقف يف اإلسالم ويف الوقف 

عند غري املسلمني؛ بأن نية التقرب إىل اهلل عز وجل.
أما بالنسبة لقضية الذمم؛ هل هي تتعدد أم واحدة؟ فلكل وقف شخصية اعتبارية، ولكل وقف ذمته 
، ألن الذمة تتبع الشخصية االعتبارية، والشخصية االعتبارية هي يف األصل قائمة مقام الشخصية  وال شكَّ

الطبيعية، فطاملا أن الشخصية طبيعية فلكل شخص ذمته، فكذلك الوقف؛ فلكل وقف ذمته.
وبالنسبة لعمومية مالية األوقاف؛ فاألوقاف مال عام من حيث العموم، ولكن هناك عرف أو أعراف 
ص أحياًنا ذلك العموم، يعين مثاًل هو وقف عام حيث ال يكون متملَّكا لشخص معني، يعين من قبل متولٍّ  ختصِّ
معني، ولكن هناك أحياًنا ُعرف خيصص تلك العمومية املالية، ولكن يبقى يف اإلطار العام هو فعاًل وقف أو 
مال عام، وال شكَّ يف هذا، طبًعا ما أشار.. ممكن فقط أن أضرب مثااًل بتجربة سلطنة عمان، ألن د."منذر" 
ذكر ما عليه العمل أو ما قاموا به جزاهم اهلل خرًيا يف اململكة األردنية اهلامشية يف وزارة األوقاف؛ من أن 
ل األوقاف باسم وزارة األوقاف،  املتولي العام هي وزارة األوقاف، فالتجربة العمانية منذ فرتة طويلة تسجِّ
وتبقى مرجعيتها لوزارة املالية؛ حبيث إنَّ الدولة هي الضامن هلذه األوقاف، وهي املشرف، وهي املتابع، يعين 
هذه التجربة أيًضا معمول بها عندنا يف سلطنة عمان، فقط أحببت أن أنقل التجربة إىل اجلميع ألن الدكتور 

"منذر" متنى أن تكون جتربة وزارة األوقاف -يعين اململكة اهلامشية- منقولة عند اآلخرين.

٣- د. خالد الشعيب:

عندي مالحظتان على حبث د."علي"، ومالحظة على حبث د."منذر":
بالن�ضبة للدكتور "علي": فقد نقل عن بعض املالكية ضابًطا يقول فيه: "يراعى قصد الواقف ال لفظه"، 
وأظن أن هذا الضابط ليس على إطالقه؛ ألن يف هناك ضوابط أخرى تعارضه أو تناقضه، منها أنه يراعى 
ر حسب ُعرفه، وضابط آخر: قصد الواقف ال يعترب إال إذا كان هناك لفظ يدل عليه، أو  لفظ الواقف ويفسَّ
جمموع احلجج تدل عليه، أما أننا ندعي أن هذا هو قصد الواقف، فهذا قد يؤدي إىل التحلُّل أو التخلص 

من الشروط اليت وضعها الواقف يف وقفه.
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إىل  يتطرق  مل  ولكن  الرهن،  موضوع  عن  والكفالة  الرهن  موضوع  يف  الدكتور  تكلَّم  الثانية:  النقطة 
الوقف كفالة من بعض ريعه، يعين قد  يأخذ  ُتطرح، فقد  أن  بودِّي  الكفالة، وهناك مسألة كان  موضوع 

حنتاج إىل أخذ قرض أو دين على الوقف، وبالتالي يكون الوقف كفياًل ببعض ريعه، ال بعينه.
اأما بالن�ضبة للدكتور "منذر": فقد نقل العبارة وقال: ال جيوز للواقف أن يشرتط أن يكون الوقف كافاًل 
أو ضامًنا ألمواله أو ألموال غريه عند اخلصومة أو غريها، وال أدري: هل هذا اجتهاد من الدكتور؟ أم نقله 
عن بعض الفقهاء؟ ألنه إذا كان جيوز الوقف على النفس عند بعض املذاهب؛ فيجوز أن يشرتط الواقف 

هذا الشرط، ويشرتط أن يكون ريع الوقف ضامًنا ألمواله أو كافاًل ألمواله عند اخلصومة وعند احلاجة.
٤- د. محمد نعيم ياسني:

اأواًل: بالن�ضبة لبحث د."على القرة داغي": 

فكرة "وقف املنافع" غري "الوقف املؤقت"؛ ألن وقف املنافع معناه حبس أصله وتسبيل مثرتها، والوقف 
املؤقت معناه حبس األصل وتسبيل املنفعة، والتسبيل يقع ملدة معينة، وإال فإن معنى وقف املنافع حبس، 
وال ميكن حبسها؛ فاملوقوف إذا كان منفعة ينبغي أن يقصد به بيعها بنحو إجارة، ثم تأصيل الثمن وجعله 

موقوًفا، ويؤول إىل الوقف املؤبد.
اضطراب أصله قانوني فيمن ميلك؛ الشركة أم الشركاء؟ وهل يعرب السهم عن جزء من موجودات 

الشركة؛ فتكون مملوكة جملموعة أفراد وال وجود لشخصية أخرى؟ 
اعتربها  القانون  أن  األول  اجلواب  ، فخالصة  "الضرير" غري كافٍ الشيخ  على  الرد  الشيخ يف  كالم 
هكذا، والسؤال عن مدى شرعية ما فعله القانون؛ فهو استدالل بالفاعل على الفعل، وهذا ال يكون إال إذا 

كان الفاعل هو اهلل تعاىل.
النائب ميكن أن يقوم جبميع األعمال، ويكون ممثاًل ألصحاب احلقوق املشرتكني يف غاية واحدة، والنائب 
بصيغة الشرع أو القانون أو الشخص الطبيعي، فأهلية األداء ال تكون إال ملن يقوم باألداء )للتصرفات( 

بنفسه، ال نائبه، ولو ُجعلت ملن ال يعقل لكان اإلنسان أوىل بها.
إليه الشركات يف حكم  الذي استندت  الفقهي  الزكاة على الشركات؛ خمالف لألصل  قوله: ال جتوز 
وجوب الزكاة عليها، وهو اخللطة، ومن اعتربها يف خانة األموال أوجبها يف املخلوط، ومل جيعله جائًزا أو 

متوقًفا على إرادة جهة أخرى.
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ة، ورمبا ُوجدت هذه يف النظم القانونية يف  التقديرات الشرعية مبناها على الضرورة أو احلاجة املاسَّ
أو املالية، واألوقاف ال توجد فيها تلك احلاجات، وإمنا يقوم بأنشطة الوقف  بعض التجمُّعات اإلنسانية 
كلها والتزاماته فكرة النائب الشرعي، وقد كان من املستحسن من أخي احلبيب د."علي القرة داغي" تتبع 
لكل وقف، أعين احلاجات  أو  إال بافرتاض ذمة لألوقاف  أو ال ميكن حلُّها  الوقف اليت يصعب  حاجات 
الواقعية، وليس جمرد التصورات النظرية، وماذا يتوقف حله على ذلك االفرتاض وما ميكن بدونه، وكذلك 

املخاطر اليت ميكن ترتيبها على افرتاض شخصية حكمية لكل وقف أو لألوقاف كلها.
وقد يكون هنالك خلط بني الشخصية االعتبارية للجهة املسؤولة عن شؤون األوقاف؛ كوزارة األوقاف أو 
األمانة العامة لألوقاف، وبني شخصية الوقف نفسه جبميع عناصره املكونة له، وهذا اخللط قد يكون له 

نتائج سلبية على حقوق املستحقني وإدارة الواقفني وحالة األموال املوقوفة.
املوقوف  ُيراد  أم  املوقوف؟  بالوقف  يريد  فهل  له؛  وإثباتها  للوقف  املالية  الذمة  ُيقال  عندما  تساؤل: 
يكون  اليت  األوقاف  جلميع  أم  وقف؟  لكل  املالية  الذمة  تكون  وهل  مالية؟  ذمة  منهما  لكلٍّ  أم  عليهم؟ 

املسؤولون فيها جهة عامة واحدة كالوزارة أو األمانة؟
من املسائل املهمة يف التصرُّفات حلساب األوقاف: أحكام الفصول اليت تقع عليها، وما يقام عليها من 
اإلنشاءات، وكيفية مواجهتها والوقاية منها، ثم ورد يف البحث أن تقادم الوقف )٩( سنوات، والعقارات 
الشخصية )1٥( سنة، وهذا ال يتفق مع االجتاه العام يف الشريعة اإلسالمية؛ من إقرار أحكام استثنائية 

تكون لصاحل الوقف، وليس العكس.
احلقيقة أن الذمَّة باملفهوم الشرعي يصعب تطبيقها على الوقف، كما يصعب تطبيق مفهوم األهلية على 
شخصية الوقف، وخباصة أهلية األداء، وميكن تطبيق املفهوم القانوني؛ وهو جمموع احلقوق وااللتزامات.
ذا  اعتباره  عدم  إىل  يشري  الوقف  ازدهار  القضاء يف عصور  إشراف  الوقفية حتت  املؤسسات  جعل 
الواقفني،  رغبة  على  بناء  بأموال  تعلقت  حقوق  وجود  إىل  يشري  وإمنا  مالية،  وذمَّة  اعتبارية  شخصية 

واحتاجت إىل قوامة ورقابة ُجعلت للقضاء.
تساؤل يثريه حبث األخوة يف الذمة املالية للوقف: وهو أن كالمهم يشري إىل أنهم يقصدون الشخصية 
االعتبارية للموقوف وليس الشخصية االعتبارية للموقوف عليهم، ورمبا كانت احلاجة أكثر ملعرفة حكم 
هذا األمر؛ ألن الريع إذا نقص يدخل يف ملك مالك، وحتديد اجلهة املالكة منهم وخصوًصا بالتصرُّف يف 
الريع، وهل ميكن أن يكون املستحقون لريع الوقف شخصية اعتبارية متلك وتستأذن يف تأصيل الريع مثاًل؟ 
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ثم إذا تقرَّر شخصية اعتبارية للموقوف وأخرى للموقوف عليهم؛ فقد يقع تنازع يف االختصاص بني الناظر 
وبني املوقوف عليهم، وقد رأيت كالًما للشيخ "مصطفى الزرقا" يف كتاب "أحكام الوقف" يشري فيه إىل 
اعتبار املوقوف عليهم، وخصوًصا إذا كانت جهة خريية - شخصية اعتبارية، وقد يقرتح أن تكون شخصية 

اعتبارية ألصول الوقف وشخصية اعتبارية ملستحق الريع.
قول أخي د."علي القرة داغي" أال مانع شرًعا أن تقوم مؤسسة الوقف من خالل ناظرها ببيع بعض 
ممتلكاتها اليت جيوز بيعها، حيث يشمل من حيث املبدأ ثالثة أنواع؛ وهي: أصل الوقف، وغلته.. فهل جيوز 

ك هم املستحقون؟ بيع الغلة وهلا ُمالَّ
حتبيس األصل وتسبيل الريع )الثمرة أو املنفعة(: إن هذا التعبري يف األصل النبوي يشري إىل أن حكم 
األصول املوقوفة حبسها عمَّا كان لصاحبها من حق التصرف فيها، وأن حكم ريعها هو جعله يف سبيل اهلل، 

وهذا يقتضي أن ال يقاس على الوصية.
ثانًيا: بالن�ضبة لبحث د."منذر الق�ضاة":

مفهوم الذمة يف القانون أقرب إىل أن يكون الوضع املالي أو احلالة املالية لإلنسان أو املؤسسات، وأرى 
أن هذا املفهوم هو الذي ميكن استعارته ملنح الوقف ذمة مالية )واحلقيقة أن هذا املفهوم يتناقض مع 

مفهوم احلق العيين يف القانون والشريعة، فإنه ال تثبت يف الذمة؛ فال تقول: يف ذميت دار أو محار(.
تعريف الشيخ "الزرقا" للذمة بأنها "حمل اعتباري يف الشخص تشغله احلقوق اليت تتحقَّق عليه"، وعدم 

قبوله لسائر التعريفات األخرى يتفق مع املعنى اللغوي للذمَّة )العهد(، والعهد هو املسؤول؛ �  ٴۇ ۋ 
ۋ ۅ�، وتعميمها على كل حقٍّ والتزام ال يتفق مع ذلك املعنى، وأما احلقوق فال يلزمها وعاء يف 
صاحبها، وإمنا يلزمها أوعية يف املدينني، وهذا يكفي يف دفع احلاجة اليت تربز التقديرات الشرعية، إذ 

يكفي أن يكون لكل إنسان وعاء اعتباري حيتوي على التزاماته، وإذا مُجعت االلتزامات ُعلمت احلقوق.
ضرورة البحث يف اإلدارة املالية، وطرق احملاسبة واملراقبة، والوقاية من االعتداءات على األوقاف، 
وكيفية معاجلتها إذا وقعت، والقوانني الالزمة لذلك، وكذلك النظم واللوائح، وإال فإن ما ذكره األخوة من 
األدوار الفاعلة للوقف يف اجملتمع من االستثمار ومعاجلة املشكالت املادية وغريها يكون من قبيل األحالم!
ال أدري كيف جُيعل موطن الوقف هو موطن وزارات األوقاف؟ والقياس العام واخلاص يقتضي أن يكون 

هو موطن العقار املوقوف.
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إشكاليات يثريها منح الوقف شخصية اعتبارية هلا ذمة مالية؛ أهمها:
ملكيتها للموقوف قول جديد زائد على مذاهب الفقهاء )املالك، على حكم ملك اهلل، املستحقون(.  	-1

أليست اجلهة املستحقة أوىل بأن تكون هلا شخصية اعتبارية باعتبارها مالكة للريع؟ 	-2
كيف يكون ملك األصل للشخصية االعتبارية وال يكون هلا ملك الريع؟ وهل يدخل الريع يف ملك  	-3
املستحقني مبجرد حصوله أم بعد قسمته؟ فإْن كان األول مل يكن للشخصية االعتبارية قسمته، 
من  القسمة؟  قبل  ميلكه  فمن  الثاني  كان  وإذا  للمستحقني،  اعتبارية  شخصية  افرتاض  وميكن 

الصعب جعله للشخصية االعتبارية.
مسألة مفهوم الذمَّة خيتلف بني القائلني به من الفقهاء من جهة، والقوانني من جهة أخرى، وقد  	-4
عربَّ الشيخ "الزرقا" عن املفهوم الشرعي بقوله: "حمل اعتباري لديون الشخص والتزاماته"، فهي 
من جهة ال تستقبل احلقوق العينية؛ فإنها ال تثبت يف الذمَّة باتفاقهم، ومن جهة أخرى ليست يف 
واألوصاف  الديون  باحتواء  فقط  ة  ولكنها خمتصَّ وسليب،  إجيابي،  ذات شقني:  اإلسالمي  الفقه 
اليت تثبت يف الذمة، وهذا واضح يف كالم الفقهاء، ولذلك رفضه الشيخ "الزرقا" بشدَّة، وأنا معه 
يف ذلك؛ ألن منهج الفقهاء يف التقديرات الشرعية )اعتبار املعدوم موجوًدا والعكس( ال تكون إال 
للحاجة، واحلاجة يف نظري هو افرتاضها يف اجلانب السليب فقط، وأما الدائن فهو حباجة إىل 

وعاء يف شخص مدين.
مسألة أهلية األداء؛ فإنه من الناحية املنطقية ال ُيتصوَّر منحها ملن حيتاج يف تصرفاته إىل نائب  	-٥

عنه؛ كالصغري واجملنون، وكذلك الشخصية احلكمية.
تساؤل عن احلاجة لتقدير الشخصية والذمة يف الوقف، ويشري إىل عدم احلاجة أمران: 	-٦

االأول:  أن كل ما حيتاج إليه الوقف يف التعامالت حقَّقه الفقهاء من غري افرتاض هذه الشخصية، 
مع أن كالمهم يف االعتباري كثري، بل إن بعضهم نفى وجود ذمة للوقف.

الثاين: أن التعامالت اليت ُذكرت يف األحباث مل ُيظِهر األخوة الكرام وجه ارتباطها بالشخصية 
االعتبارية.

هلذه اإلشكاالت )ذكر األولويات البحثية( أمور يتصل ببعضها البعض، وحتتاج إىل حبث عميق: 	-٧
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كيف حنمي األوقاف من االعتداءات وخباصة من أصحاب النفوذ؟ 	•
كيف ننشئ الدوافع لدى األثرياء لتبين حتقيق أهداف مهمة عن طريق الوقف؟ 	•

كيف ميكن تكوين إدارة مالية وأجهزة رقابة وحماسبة متنع الطامعني من سرقة األوقاف؟  	•
كيف نصمم صيًغا وقفية تسهم يف إعداد القوة للمجتمع، والقضاء على أسباب الضعف والشقاق،  	•
وتنتج للقائمني على أمر األوقاف حركة واسعة لتعظيم ريع األوقاف لتحقيق الكفاية الالزمة لتحقيق 

تلك األهداف؟
إىل  فيها  الوصول  إىل  وحتتاج  اإلسالمية،  ودولنا  شعوبنا  يف  الوقفي  الواقع  تلمس  تكاد  األمور  هذه 
إجراءات وابتكارات فعالة، وأما التنظري الذي ال يتصل بالواقع إال بعروض متكلفة من التفكري ال يثمر؛ فقد 
رأينا أن عامة األخوة الباحثني يف موضوع الذمة يكادون يتفقون يف آرائهم، ويف توصيفهم ملواقف املذاهب 
من  أثرناه  ما  إن  بل  للوقف،  االعتبارية  والشخصية  الذمَّة  بتقرير  يراد حتقيقها  اليت  اآلثار  الفقهية يف 
تساؤالت ومشكالت واقعية كانت اإلجابات عنها واضحة وفعالة، وحال األوقاف يف تلك العهود اليت رمبا 
أنكر الفقهاء فيها وجود الذمة للوقف، كانت وافرة الريع كثرية الربكة عميقة اخلري على اإلنسان واحليوان 

وكل شيء نافع ألمة اإلسالم.
ملك  من  املوقوف خيرج  أن  يعين  وقوعه صحيًحا  للوقف مبجرد  اعتبارية  بتكوُّن شخصية  القول  إن 
الواقف ويدخل ملك الشخص االعتباري، وهو قول جديد ليس له مثيل يف أقوال الفقهاء القدامى، ثم يرد 
على ذلك تساؤل وهو: أن ريع هذا اململوك للشخص االعتباري كيف ميكن أن يكون ملًكا لألصل وليس ملًكا 
للريع؟ وحنن مل نعرف يف القوانني مثااًل لذلك )شخص ميلك األصل وال ميلك الريع(، ولو بقينا على قول 
احلنفية ومالك لكان ذلك أقرب إىل املنطق؛ ألنه أن يظل امللك ملن كان له قبل الوقف دون الريع لتصدقُّه 
به، أوىل من اخرتاع شخصية وهمية أو افرتاضية ليجعل هلا ملك األصل دون الريع، ونظري هلذا التحليل 

ال يريين إال أفكاًرا متناقضة، وكذلك: من الذي يقوم بنقل امللك إىل هذه الشخصية؟
م�ضكالت تنظريية:

ومما يؤكد ما قلناه من أن البحث يف موضوع الذمَّة والشخصية االعتبارية للوقف ال أثر له يف الواقع 
بالشخصية  ارتباطه  وجه  يبني  الوقف مل  مع  التعامل  أحكام  ورد يف األحباث من  ما  أن معظم  العملي؛ 

االعتبارية والذمة املالية للوقف.
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فنية  وسيلة  أنها  على  طبيعيون  أشخاص  ُينشئها  الوضعية  القوانني  يف  االعتبارية  الشخصية  إن  ثم 
اعتبارية وجيعله يف ملكها،  له شخصية  أن ينشئ  الوقف  وليس ألهداف  لتحقيق أهداف معينة،  قانونية 
ولكن ميكن جعل مثل هذه الشخصية جلهة حكومية تشرف على األوقاف، وكذلك ميكن جعلها للموقوف 

عليهم مبوافقتهم.
٥- د. عجيل جاسم النشمي:

عندي وقفتان مع ال�ضيخ "علي القرة داغي":

الوقفة األوىل يف األسطر اخلمسة األوىل من البحث ذكرمت العبارة التالية: "يف اصطالح الفقهاء هي 
حمل خالف، حيث أثبتها مجهورهم وجعلوها مناط األهلية، وعرَّفوها بأنها وصف يصري به اإلنسان أهاًل 
ملا له وما عليه، ثم، حمل االستشكال، فقد قال "العزَّ بن عبد السالم": الذمة هي تقدير أمر باإلنسان 
يصبح لاللتزام واإللزام من غري حتقُّق له وهي خاصة باإلنسان لقوله تعاىل كذا.."، فعندما قرأت السياق 

فهمت بأن "العزَّ بن عبد السالم" يعلل بهذا التعليل، اآلية � ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ...� إىل آخر اآلية، واستبعدت أنه يستشهد باآلية، ورجعت إىل املرجع فوجدت الشيخ "علي" نقل 
نقاًل دقيًقا، لكن كان املفروض أن ُيفصل بينه وبني اآلية؛ ألن اآلية يف احلقيقة ال تدل ال داللة وال إشارة إىل 

هذا املعنى، اآلية يف تقديري بعيدة عن معنى الذمة املعنية، هذه هي املالحظة األوىل.
النقطة الثانية: هي قضية اجتهادية من الشيخ مل ُيسَبق إليها، وهي قوله - جزاه اهلل خرًيا -: هل ميكن 
أن ُينظر إىل جهات اخلري كلها كأنها جهة واحدة؛ ُيصرف من ريعها على اجلميع حسب أولوية املصاحل؟ 
فقد أفتى.. ثم ذكر أقوااًل للفقهاء، وانتهى إىل ترجيح؛ فقال يف األخري: "فهذه الفتاوى لعلماء املذهبني 
ح أن الريع أو الوقف ميكن أن  جتيز النظر إىل مجيع اجلهات نظرة واحدة قائمة على ذمَّة واحدة"، فرجَّ
ُيصرف ريعه إىل جهات متعددة، وقد تتبَّعت هذه النصوص فما وجدت فيها ما يسعف هذا القول أبًدا، فهم 
ال يقصدون اإلطالق، ملا ذكروا العبارات املالكية ما يذكرون اإلطالق، وإمنا املراد ما كان هلل خالًصا، يعين 
مسجد إىل مسجد، وكل األمثلة اليت ذكرها الشيخ هي كلها جاءت يف املساجد، وفقط املقربة، واملقربة 
َعَفْت، قالوا: َعَفْت، استبَدلوها باملسجد، ولرمبا جعلوها مقربة ثانية، ال يصلح، فأنا أعتقد أن هذه القضية 

مهمَّة، وحتتاج إىل نقاش؛ ألنها ستأتي على شرط الواقف باإلبطال، واهلل أعلم.
6- د. أحمد عبد العزيز احلداد:

هلا  ل  نؤصِّ أن  ال ميكن  نازلة  هذه  نازلة،  فتوى  هذه  امللحة،  الفقراء  الوقف حلاجة  بيع  مسألة  أواًل: 
وجنعلها حماًل يقاس عليه، مقيًسا عليها؛ ألننا لو قلنا ذلك - ببيع األوقاف عند وجود احلاجة - لبيعت 
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األوقاف كلها! وقد بيعت كثرًيا بهذه العلة، فلذلك إذا ُأعيد ذكر توصية بهذا أرى أن ُتستبعد هذه الفقرة؛ 
ألن هذه نازلة يف قضية عني، ال تتعدى وال ُيقاس عليها غريها.

أما مسألة العالقة بني الذمَّة املالية للوقف والناظر، أعتقد ما هي مهمة الناظر، الناظر ال ذمة له 
يف الوقف، فالناظر مهمته كلها تقتصر على إدارة الوقف وصرف ريعه، والذمة املالية تتعلق بعني الوقف، 

حبيث إنه ُيقرَتَض له وخياِصم ويقاضي.. وما أشبه ذلك، ال أن ُيقِرض وال أن تنتقل ذمته إىل الناظر.
 كذلك مسألة الذمة املالية للمساجد، دخلت املساجد أيًضا يف هذا املوضوع، املساجد واملدارس والرُُّبط 
وغري ذلك؛ هذه أوقاف ال عالقة هلا باملال، املال يأتي إليها، حينما نتكلم عن الذمة املالية للوقف تكون 
له  نستقرض  أن  فاملسجد حنتاج  يستدان هلا،  ألن  األوقاف  األوقاف، وحباجة  بريع  الذمة  هذه  عالقة 
ونقضي عنه من ريعه، من دخله إذا كان له دخل، أو من بيت املال، كذلك مسألة صرف األوقاف، أو صرف 
ريع املساجد بعضها لبعض كما ذكر "ابن عبدوس" املالكي وهو مشهور عند املالكية؛ هذه ينبغي أن تكون 
حبكم الدين لذلك احملتاج، للمسجد احملتاج، حبيث إن هذه املساجد، ال سيَّما يف زماننا هذا، يف أزمنتنا 
هذه، قد تكون بعض املساجد غنية، فال مانع أن نصرف بعض الريع ملسجد آخر، لكن بشرط أن يكون ديًنا 
على ذلك املسجد، حبيث إذا احتاج هذا املسجد ملاله يف يوم من األيام ُيردُّ إليه ماله، وإذا اغتنى ذلك، 
فصرفها بعضها يف بعض حمل ذلك على سبيل املداينة ال على سبيل االستحقاق، ونصرف هذا إذن لُكنَّا 

قد ألغينا شرط الواقف، وشرطه معترب يف أن ال يصرف هذا الريع إال للوقف.
وبالنسبة ملا ذكره د."منذر" حفظه اهلل: ُيشرتط الستقاللية الذمة املالية أن يتم إنشاء الوقف وشخصيته 
االعتبارية لدى احملكمة املختصة؛ معنى هذا أن كثرًيا من األوقاف اليت مل تسجل يف احملاكم، ومل توثق، 
واليت أصبحت ملًكا هلل تبارك وتعاىل وريعها للمستحقني؛ هذه أصبحت هدًرا، ال ملكية هلا، هذا الشرط 
ينبغي إعادة النظر فيه، ليس هذا من الشروط، ما دمنا أثبتنا صحة الوقف فإن هذا الوقف أصبح ميلك 

ريعه وميلك مستحقاته، والتوثيق لدى احملاكم إمنا هو ألجل إثبات الوقف حتى ال يضيع.
كذلك ما ذكره د."حممد البغدادي" يف البحث من عدم اخللط بني مال الوقف وغلة الوقف: فأما غلة 
الوقف فهي مملوكة للمستحقني ُتصرف إليهم فور حتصيلها، وال ينبغي اخللط بني غلة الوقف ومال الوقف، 
فالغلة هي حمل االعتبار، حبيث إننا إذا احتجنا إىل قضاء الدَّْين أو إىل عمارة الوقف أو إىل غري ذلك؛ 
تصرف من الغلة، ال تصرف من عني الوقف، فال ُيباع شيء من الوقف ألجل قضاء دينه، وإمنا ُيصرف 
شيء من غلته ال من عينه، ولذلك يكون القضاء وتكون اخلصومة ويكون كل شيء من غالل األوقاف، ال 

من أعيانها. واهلل تعاىل أعلم.
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7- د. محمد الزحيلي:

عندي مالحظة عامة على البحوث؛ وهو أن الشخصية االعتبارية أخذت جمااًل واسًعا أكثر من بقية 
األحكام العملية يف موضوع الوقف، وخباصة يف اإللقاء الذي أخذ اجلزء األول، ومع الرتكيز على عدم 
الوقوف عند ما قاله فقهاؤنا األجالء يف أحكام الوقف، وإمنا جيب االهتمام والدراسة والعرض والشرح 
للمستجدات اليت تقع يف عصرنا احلاضر يف أمور األوقاف، كما تفضل األخ د."حممد عبد الغفار الشريف".
وهناك بالنسبة للبحوث ثالثة أسئلة كأنين فهمتها بطريقة غري واضحة؛ فالدكتور "علي" - بارك اهلل 
عناصرها  ومن  عام،  بيان  االعتبارية  فالشخصية  املالية،  الذمة  هي  االعتبارية  الشخصية  يقول:   - فيه 
الذمة، فالذمة عنصر من عناصر الشخصية، مثل الشخص الطبيعي وله ذمته املالية، ولذلك ورد عند 
د."على" يف البحث: "من خصائص الشخصية االعتبارية إثبات الذمة"، أيًضا حبث د."علي" - جزاه اهلل 
خرًيا - يف موضوع أّن الذمم مستقلة لكل وقف، هذا هو الواقع يف التطبيق العملي، أما أن يكون ذمة مالية 
"املساجد  ورد يف حبثه:  ولذلك  الواقف؛  وخيالف شرط  أمر ضعيف،  فهذا  الوقف  أموال  واحدة جلميع 
الواقعة حتت إدارة الوقف كذمة واحدة كاملساجد"، واحلقيقة أن هذا غري صحيح، فكل مسجد يصرف 
عليه، وكما أشار د."أمحد احلداد" - قبل قليل - أنه إذا زاد عن حاجة أحد املساجد أو أحد جهات الوقف؛ 
فإنه يصرف إىل أقرب اجلهات املتعلقة بها، حتقيًقا لشرط الواقف، فأما أن يكون كل املساجد هلا ذمة 
واحدة فغري صحيح، ومن هنا أيًضا أن األوقاف اآلن هلا وزارة أو أمانة عامة لألوقاف، فمن هنا أشري 
إىل نقطة لطيفة جًدا يف "الشارقة"، فاألمانة العامة لألوقاف فصلت أمالكها وذمتها عن األوقاف، وهلا 
أمالكها وهلا أعماهلا اخلاصة، وكل وقف يدار حبسب شرط الواقف، وحبسب اهلدف والغرض الذي ُوجد 

من أجله.
أيًضا د."منذر" قال: "من خصائص الذمة املالية: ثانًيا ال ميكن وجود ذمة مالية دون وجود شخصية 
قانونية"، فهذه العبارة غري دقيقة، وعامَّة، وأن وجود ذمة مالية لإلنسان، قد يوجد ذمة مالية وال يوجد 
له وجود شخصي، وقبل ذلك مل يكن هنالك اعتبارات معاصرة يف وجود أمانة عامة لألوقاف، أو وزارة 
أوقاف، أو قوانني حتدد الشخصية االعتبارية لإلنسان، ولكن تبقى له ذمية قبل ذلك، أيًضا قال د."منذر": 
ل الوقف"، وتسجيل الوقف ال يعترب هو األساس، وإمنا هو للتوثيق، جمرد  إنه اليوم يف األردن "إال إذا ُسجِّ
التوثيق، وقد يكون موجوًدا وقد يكون غري موجود، والتوثيق والتسجيل إمنا هو أمر طارئ يف القرن العشرين 

يف هذا اجملال.
األخ د."حممد سعيد البغدادي": ما ذكر يف موضوع التقاضي أمر طيب وجيد، وحبذا لو توسعنا يف هذا 
اجملال، وبيان أنه حبذا أن يوجد، وأقرتح تعيني حمكمة خمتصة باألوقاف؛ ألن أغلب القضاة يف كثري من 
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البالد العربية واإلسالمية يتخرجون من كليات احلقوق وال يدرسون الشريعة، وحتى من درس الشريعة 
فهي دراسة عامة، ومن هنا أن يكون قاٍض خمتص لألوقاف؛ ليكون على اطالع كاٍف وختصص وتوسع 
يف هذا اجملال، مع األمر املقرر عامة يف الشرع والقانون؛ وهو استعانة القاضي بأهل االختصاص وأهل 
ا باألوقاف حيتاج إىل أن يستعني بالعلماء واخلرباء يف  اخلربة، فالقاضي الشرعي مهما كان عاملًا وخمتصًّ

الوقف.
8- املستشار/ عبد اهلل العيسى:

احلقيقة بالنسبة لبحث الشيخ "علي" وحماولته - جزاه اهلل خرًيا - إجياد قرين يف الفقه الغربي أو 
يف فقه القانون  للوقف، أعتقد أنَّ هذه املسألة جيب أن ننظر إليها بتحرُّز شديد، الشخص االعتباري ال 
يكون إال باتفاق بني آخرين إلنشاء شركة جتارية أو خدمية أو عالجية أو غريها، إمنا الوقف يتم بإرادة 
منفردة فقط، ليس له شريك؛ فإذن امليزان، ميزان الوقف، اختلَّ، على اعتبار أنه جهة اعتبارية، ليس 
التسميات  دائًما على  أن حنافظ  أنا أمتنى  التسميات، احلقيقة  بالنسبة ملوضوع  انسجام، كذلك  هناك 
اإلسالمية واملصطلحات اليت أتى بها الفقهاء، وليس من املستحسن أن نتنازل عن هذه التسميات وهذه 
املصطلحات لنتلمَّس هلا حلواًل يف القوانني الوضعية، أمتنى من الشيخ "علي" - جزاه اهلل خرًيا - أن يعيد 

النظر يف هذا املوضوع.
9- د. عيسى زكي عيسى:

أضيف ُمعقًبا ومستفيًدا من األحباث القيِّمة لألساتذة الباحثني: بعض التطبيقات اليت تتعلق يف التعامل 
مع الديون، واليت تتعلق يف نقل ذمة إىل ذمة كاحلوالة، أو ضم ذمة إىل ذمة كالكفالة، فهناك صورة ممكن 
أن نطبقها يف الوقف يف احلوالة يف الديون، والصورة اليت ميكن أن نستوضح من خالهلا املقصود: يف حال 
ما إذا أصبح املستفيد املعني من ريع الوقف مديًنا؛ فيجوز له أن حييل دائنيه على حقه يف ريع الوقف، 
أو إذا أصبح الوقف مديًنا؛ فيجوز إحالة دائنيه على املستحقني يف الوقف املعينني املدينني للوقف، وبهذا 
يستفيد الوقف من معاجلة الديون؛ سواء كانت له أو عليه، أما الكفالة وهي كما نعرف ضم ذمة إىل ذمة، 
فممكن ضم ذمة الوقف إىل ذمة الفقري الباحث عن كفالة جهة مليئة، وهي الوقف هنا، ِقَبل جهة مموِّلة 
لشراء أدوات إنتاج - مثاًل - أو حرفة أو صنعة تعينه على أن ينقل حاله من حال الفقر إىل حال الغنى، 
وأنا هنا أتكلم عن الكفالة بهذا املفهوم، وال أرى أن ُندِخل يف هذا املوضوع خطاب الضمان، باعتبار أن 
خطاب الضمان قد يستعمله تاجر، قد تستعمله شركة حتتاج إىل ضمان لتوفري مستلزماتها، لكننا ممكن 
ُندِخل هنا يف خطاب الضمان إذا كانت اجلهة اليت تطلب خطاب الضمان هي اجلهة اليت تريد أن  أن 
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تتمول، أو تريد أن توفر أجهزة مثاًل توظفها خلدمة الناس، فهي حتتاج إىل جهة كذلك مليئة تقدم هلا 
مثل هذا اخلطاب؛ أي خطاب الضمان، وهنا نستفيد من مالءة الوقف، هذه التطبيقات يف احلقيقة تدخل 
يف مفهوم الذمة املالية؛ سواء كانت للوقف أم للمدينني، وحنن نعرف أن الوقف يف بعض األحيان قد يكون 

مديًنا كما قد يكون دائًنا.
10- د. هشام دفتردار:

كما عرَّفتم أو مت تعريف الذمة بأنَّها مناط احلقوق والواجبات، وأن للوقف ذمة منفصلة، فهو بذلك له 
وعليه حقوق، وبهذا ميكن أن ُترفع عليه قضايا، وأن حُيكم له أو حُيكم عليه؛ فكيف إذا ُحكم على الوقف 
نوفِّق بني احلكم وبني الذمة؟ وأيًضا هناك مشكلة تكمن كما أراها يف أن الذمة أو الشخصية االعتبارية 
بالنسبة للقوانني هدفها األساسي هو محاية املؤسسني من القرارات اليت يتخذونها وقد تؤثر على املؤسسة، 
مبا يعين أن الشخصية االعتبارية قد جعلتهم يف مأمن من أن يقاضوا بسبب قرارات قد ألزمت مؤسستهم، 
فهل ميكننا أيًضا أن نقول: إن أصحاب املصلحة يف الوقف -وهم الواقفون والنُّظار وحتى املوقوف عليهم- 
قد ُبرِّئت ذمتهم بسبب وجود ذمة منفصلة للوقف، فما هي أيًضا أوضاع األوقاف، وما أضاع األوقاف سوى 
ضعف الذمم، نعم ذمم النظار أواًل، وثانًيا ضعف ذمم املوقوف عليهم، الذين أصبحوا يف حالة حسنة ال 
جيوز هلم أن يستفيدوا من الوقف، وقد حيتالون لتحصيل ما ميكن حتصيله من الوقف، وهذا شائع بني 
املوقوف عليهم، فإذا كانت الشخصية االعتبارية هي حلماية مؤسسيها؛ فال مناص من ربط ذمة الوقف 

بذمة ناظريه وذمة املوقوف عليهم، أفيدونا يف ذلك.
ثالثة أسئلة من غري اسم السائل، نقرؤها: 

1- هل ميكن نقل الوقف من مكان إىل مكان آخر بغرض االنتفاع به للضرورة، خمبز مثاًل أو دكان؟
2- هل ميكن تغيري طبيعة الوقف جلًبا للمنفعة، مثاًل حتويل أرض زراعية موقوفة إىل فندق أو مصنع 

أو العكس؟
3- هل جيوز نقل ربح الوقف من دولة إىل أخرى؟
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ردود احملاضــرين
ردُّ د. منذر القضاة:

مسألة اعرتاض بعض اإلخوة على مسألة تسجيل الوقف يف احملكمة الشرعية، بعض اإلخوة اعترب أن 
األوقاف القدمية أصبحت هدًرا، واحلديث هنا ليس عن التجربة األردنية يف جمال الوقف، إمنا القصد 
أن أبنيِّ أنه ضمنت حقوق الكثري من األوقاف، كثري من األوقاف ضاعت، وكثرًيا إخواني الكرام ما جند 
قطع أراٍض، عندما نبحث عن أصلها )والوقف جيوز إثباته يف الشهادة ويف التسامع(، جند أنها ألوقاف 
احلرمني، واآلن أصبحت قضية تثبيت هذه األراضي الوقفية يف احملاكم الشرعية، أيًضا أن الواقف ال بدَّ 
أن يصدر له صكٌّ شرعي أو حجة وقفية؛ حتى يتم تثبيت هذا الوقف والعمل به ضمن الدوائر الرمسية يف 

الدولة. 
أظن  مسألة،  طرح  اإلخوة  بعض  القانونية،  الشخصية  قضية  هي  الكرم،  إخواني  الثانية  املسألة 
د."حممد": ما هو املانع أن يطلق قانوًنا الشخصية املعنوية على إنسان يتمتع بشخصية قانونية، يعين أن 
له أهلية أداء، له موطن مستقل، له ذمة مالية، هذا التعبري مهم جدًّا، هذا ما أحببت أن أبيِّنه، ولكن ال 
يعين أن الكل ملزم بهذا األمر، فلكل بلد وضع مستقل عن البالد األخرى، وقد ُوجدت أوقاف كثرية كانت 
حمبوسة على احلرمني، أوقاف كثرية جدًّا، ولعل يف هذا البلد - كما مسعنا يف اإلجياز - هناك أوقاف 
حمبوسة على احلرمني، وقد ُتهدر هذه األوقاف، وقد ُتفقد أو ال جند هلا أصاًل، فبالتالي التوثيق نرى أنه 
ضرورة مهمة، وال يعين أنه شرط لصحة الوقف، أنا قلت: هذه من النتائج اليت َخُلصُت إليها، وأنا كباحث 

أقول: إنه يشرتط، ولكن ال أقول: إن التسجيل شرط لصحة الوقف.
ردُّ د. محمد البغدادي: 

ع فيها، وأن تشمل مسائل أخرى؛  بالنسبة ملسألة تعدُّد الذمم: هي مسألة مهمة جدًّا، كان ينبغي أن ُيتَوسَّ
مثل: مسألة نقل الوقف نفسه للجهة نفسها، يعين لو وقفنا وقًفا على الفقراء عامة، وليس على فقراء بلدة، 
فهنا جيوز لنا أن ننقل الوقف، وهذا ما اقرتحه معظم املداخلني، وجُيرى عليها مسألة نقل الزكاة، يعين 
إذا  الدَّْين من وقف لوقف آخر  الذمم يدخل فيه موضوع  الزكاة، كما أن موضوع تعدد  مثل مسألة نقل 
اختلفت اجلهة، فيجوز نقل الوقف من جهة إىل جهة أخرى على سبيل الدَّين، على سبيل االستدانة، وهذا 
ما اقرتحه د."أمحد احلداد"، وهو اقرتاح طيب، وسوف حيل مسائل كثرية جدًّا من بعض مشاكل الوقف 

املتعطلة، ويرقى بالوقف ويؤدي إىل تنميته.



املوضوع األول: الذمة املالية للوقف

224

بالنسبة ملسألة اخللط بني غلة الوقف والوقف نفسه: فاألصل عدم اخللط، ألنَّ الوقف ملك هلل تعاىل 
فاألصل  عليهم،  للموقوف  فهي  الوقف  لغلة  بالنسبة  أما  الرتجيح،  إىل  انتهيت  وكما  اجلمهور  رجح  كما 
عدم اخللط، لكن إذا احتاج الوقف إىل بعض الريع أو بعض الغلة، مثاًل لرتميمه أو شيء من ذلك؛ فهذا 
استثناء، ليس أصاًل، استثناء ال ُيقاس عليه، فال بدَّ أن نفرِّق بني الوقف وغلة الوقف، وأشكر د."حممد 
الزحيلي" على اقرتاحه حملكمة خاصة باألوقاف، فهذا شيء مجيل جدًّا، وحبذا لو يطبَّق؛ ألنه ال ختلو بلدة 

من أوقاف، فاختصاص حمكمة خاصة باألوقاف هذا حيل كثرًيا من مسائل الوقف.
ردُّ د. علي محي الدين القرة داغي:

قصدي حقيقة يف البحث - بصراحة - أن ال يكون االهتمام منصبًّا على قول اجلمهور وما أشبه ذلك، 
فكان البحث عريًّا عن مثل هذه اإلثارات وهذه االختالفات، وإمنا أردت أن أذكر هذه االختالفات، وهي 
حقيقة عظيمة جدًّا وميكن أن نستفيد منها، وميكن لو أن بعض اإلخوة الكرام أكملوا الكالم إىل األخري 

لوصلوا إىل أننا نسري مع اخلط العام، ولكن أيًضا يكون لنا استثناءات يف دائرتها وبضوابطها.
بالنسبة ملا قاله أخي احلبيب د."حممد عبد الغفار الشريف": مسألة املال العام هو مسألة تعود إىل 
حترير حمل النزاع يف املراد باملال العام، فإذا كان املقصود باملال العام هو امللكية العامة، كما هو معروف، 
فحينئذ بالتأكيد ليست أموال الوقف داخلة بهذه الصورة، ولكن احلقيقة اآلن أن معظم القانونيني يرون بأن 
املال العام أعمُّ من هذا التصور، وإمنا املال العام يقسم إىل تقسيمات، وهذا ما قاله كثري من القانونيني: 
املال العام هو مقابل للمال اخلاص، واملال اخلاص هو املال الذي تكون ملكيته خاصة بشخص يكون له 
احلق يف التصرف فيه وفق مصاحله اخلاصة دون أن ينازعه أحد، سواء كان مالكه واحًدا أم أكثر، بهذا 
م، فبناء على هذه  املعنى ما هو غري اخلاص يدخل يف العام، وهناك تقسيم ثالثي، واملال العام حينئذ يقسَّ
امللكية العامة بأنه ليس لإلنسان احلق يف التصرف يف هذه األموال العامة، فإن أموال الوقف بالتأكيد تشمل 
؛ ألنها أموال مرصودة للمصاحل العامة لألمة، حتى وزارة األوقاف مرتبطة  أموال الوقف اخلريي بال شكَّ
بقوانني وأنظمة وشروط وإىل آخرها، وأنين حقَّقت القول يف الوقف الذُّري أنه ال جيوز هلؤالء املوقوف 
ا، أنا قصدي بالعام هنا ما  عليهم من الذرية أو األهل أن يتصرفوا يف العني، وبالتالي ليس هلم، ليس خاصًّ
ليس خباص، هو مسألة كما يقال: تدخل يف باب حترير حمل النزاع وحترير املصطلحات، فلو أردنا هكذا 

فهكذا، فلذلك مل تكن املالحظة إال بهذه الطريقة.
ل به أيًضا أخي احلبيب يقول: "كالم الفقه القديم ال ينفع"، أنا أقول: ينفع، بل أوسع  بالنسبة ملا تفضَّ
تتكلم عن احلساب اجلاري؛ فإن فقهاءنا حتدثوا عن االستدانة  مما حنن نتصوره، فإذا كان حضرتك 
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بشكل ممتاز جدًّا، لو حضرتك قرأت البحث، احلنابلة قالوا: "جيوز، قال يف الفروع: وللناظر االستدانة بال 
إذن حاكٍم للمصلحة، فال يلزم املقرتض الوفاء من ماله بل من ريع الوقف"، فإذن الشخص الذي اقرتض 
فال يلزم، وفائدة الذمة املالية أن املقرتض باسم الوقف ال حياسب هو ما دام عمله وفق النصوص، وهي 
املصلحة، كذا "ابن اهلمام" يقول: "إن االستدانة تكون عندما ال يكون يف يد املتولي شيء"، وهكذا النصوص 

كثرية.
نأتي أيًضا إىل مسألة اإلقراض، بعد ذلك ذكرنا كالم "ابن السبكي" وكذلك كالم اآلخرين، بعد ذلك، 
أنا قلت: الذي نرى رجحانه هو جواز االستدانة على الوقف إذا أذن فيه احلاكم، وكذلك جواز االستدانة، 
واإلشكالية الكربى يف االستدانة، أمَّا أنك ُتقرض يف مكان أمني مثل احلساب اجلاري، أو إذا كان الوقف 
نفسه ألجل اإلقراض - كما ال خيفى على حضراتكم - فهذا أمر جائز ال خالف فيه، كل ما يف األمر هذه 
القضايا كلها منوطة أو ُمناطة بقضية املصاحل والرعاية والضوابط، ومثل ما قال بعض اإلخوة الكرام، 

ودرء املفاسد، وبالتالي لنا جمال كبري جدًّا.
قد  الوقفية  اجلهة  أو  الوقف  يكون  وقد  أيًضا جيوز،  طبًعا  والكفالة،  الرهن  يعين،  للكفالة،  بالنسبة 
تستثمر؛ أجيوز هلا االستثمار أم ال؟ وحينئذ تستطيع أن تعمل خطابات الضمان، وهذا ما بيَّنته، وأيًضا: 
"خالد الشعيب"؛ ألن أساس السؤال حمدد، خطاب  ملاذا مل أدخل يف تفاصيل الكفالة، يا دكتور حبيبنا 

ضمان، وأنا بيَّنت فيه متى يكون، ومتى جيوز ومتى ال جيوز.. إىل آخره.
وبالنسبة ملسألة التقاضي واملصاحلة على ديون الوقف أيًضا، كل اإلخوة ذكروا، وحنن كذلك ذكرنا بأن 
املصاحلة جائزة، احلقيقة كل القضايا منوطة مبسائل املصاحل مع إبعاد اجلوانب حظوظ النفس والقضايا 
الشخصية منها، وبالتالي جاوبنا أيًضا على سؤال أخي احلبيب د."خالد الشعيب" قال نقل املالكية، أنا 
قلت أخي احلبيب د."خالد" إن هذا استثناء، حتى يف ترجيحي - وهذا رد على أخي احلبيب د."عجيل 
النشمي" - فكل هذه الفتاوى جتيز على أنه كاستثناء ميكن إذا ُوجدت مصاحل، وهناك نصوص كثرية جدًّا 
يف غري املسجد، يف قضية الكفار، يف قضية إمام املسجد، يف قضية صرف أموال املسجد إذا زادت وتصرف 
على الفقراء، وهناك احلقيقة تفاصيل كثرية جدًّا إذا دخلنا يف هذه املسألة، وهذه النصوص الكثرية جدًّا 
تدل على أنَّ هناك رأًيا، فلماذا مننع هذا الرأي الذي يقول إنه جيوز أن تنظر إىل مجيع جهات الوقف 
كاستثناء؛ حلاالت احلاجة، وليس حلاالت الضرورة، طبًعا الضرورة جتيز أن ينظر إليها، أنت عندك فائض 
يف مساجد، وعندك طلبة العلوم، جيوز أم ال جيوز؟ فعند البعض ال جيوز، وعندي جيوز وعند هؤالء جيوز، 
وشيخ اإلسالم كتب حوالي 30 صفحة قال: هذا الرجل يريد اخلري، لو كان حيًّا وقلت: يا أخي، فلوسك 
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اآلن حول املسجد متوقفة، واآلن طلبة العلم حمتاجون أو الناس ميوتون، هناك كالم فتوى أيًضا لإلمام 
يقول: إذا ُوجد أموال مرصودة للمساجد، ووجد أناس ميوتون باجلوع؛ يعطون، وال ُيعطى للمسجد؛ ألنها 
محاية، وهناك كالم لشيخ اإلسالم يقول: إذا ُوجد وقف للفقراء، واحتاجت األمة إىل اجلهاد؛ فإنَّ هذا 
الوقف ُيصرف يف اجلهاد، ولكن بضوابط، يا مجاعة، حنن ال نفتحها متاًما على مصراعيها، ولكن يف الوقت 
نفسه أيًضا ال نقيِّدها، وهناك نصوص من الفقهاء القدامى، من القرن الرابع اهلجري واخلامس اهلجري 
والسادس اهلجري، يقولون بهذا الكالم بكل صراحة، وليس يف املساجد، فلذلك إخوتي األحبة هذه املسائل 
فقهاؤنا كانوا أوسع منَّا، فنحن نتكلم عن املقاصد ونتكلم عن التيسري، لكن عندما نأتي إىل التنفيذ جند 
من يأخذ برأي مذهب معني دون آخر؛ فالكالم الذي نقوله يف دوائرنا واهلل ال يصل إىل واقعنا! إذن أين 
مقاصديتك؟ أين اعتمادك على التجديد؟ وهل الفقه يتوقف على هذا؟ فلذلك إخوتي األحبة حقيقة هنالك 

نصوص يف هذا اجملال، لكن ومع ذلك أنا ضبطتها وقيدتها بهذه األمور.
بالنسبة للرهن: فقد تكلمنا عن الكفالة يا د."خالد" من خالل خطاب الضمان، كما ال خيفى على 
حضرتك. ود. "حممد نعيم ياسني" - جزاه اهلل خرًيا - أستاذنا وأخونا احلبيب، أعتز به كذلك، فعال هذه 
اإلشكاليات واردة، فعاًل، يعين كثري منها، لكن حضرتك عارف، وأنت فقيه؛ أن القضايا الفقهية قائمة 
على مسائل التقدير بقدر اإلمكان، وليس بالضرورة أننا نطبق الشخصية االعتبارية بكل حذافريها على 
الشخصية االعتبارية يف الوقف، والشخصية االعتبارية نفسها أو الذمة املالية قد ختتلف من جانب إىل 
جانب، واآلن الشخصية االعتبارية للدولة غري الشخصية االعتبارية مثاًل لشركة مالية، إىل آخرها؛ فلذلك 

ال مانع.
ل بها بعض اإلخوة نالحظها، ولكن بشرط أن ال تؤدي هذه املالحظات إىل منع  واملالحظات اليت تفضَّ
اعتبار الذمة املالية، وأنا أعتقد مساحة األخ احلبيب أن قضية الذمة املالية هي للوقف، للمؤسسة، ألن 
علماءنا حتدثوا للذمة املالية، فقالوا: ذمة الوقف ختتلف عن ذمة الواقف وعن ذمة املوقوف عليه، وكذلك 
عن ذمة الناظر، والناظر لو عمل كذا ولو عمل كذا هو يعمل باسم الوقف وهذه اجلهة، وليس للموقوف 
عالقة  ما هلم  األرباح،  عليهم  تصرف  الشركة  يف  املساهمني  مثل  اليت  اجلهة  عليهم  واملوقوف  عليهم، 
باملسألة، من اجلهة اليت هلا الشخصية االعتبارية، إمنا الشركة نفسها هي اليت هلا الشخصية االعتبارية. 

عموًما؛ هذه مسألة حتتاج إىل مزيد من املراجعات والبحث. 
بالنسبة ملسألة أهلية األداء وأهلية الوجوب: أعتقد أنها مسألة خالف لفظي؛ ألن الذي ميثِّل الشخصية 
االعتبارية له أهلية األداء، فهذا أمر تقديري، هل هذه اجلهة نفسها وهي الشخصية االعتبارية للمؤسسة 
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نفسها - هذه وجهة نظرنا ووجهة نظر الكثريين - هل هلا نفس األهلية حتى أنا أكون وكياًل هلذه األهلية؟ 
أم ال؟ هي مثل الطفل، وأنا ذكرت هذا، وأنا دقيق يف النقل.

بالنسبة ألخينا احلبيب د."حممد الزحيلي": أنا ما قلت عن الشخصية االعتبارية أنها الذمة املالية، 
فضيلة الدكتور، أنت أخذت كالمي من النطق، ارجع إىل البحث نفسه وانظر إىل الشرح، ثم - أخي - 

املساجد كلها واحدة، لكنها هلا اعتبارات.
فضيلة د."حممد"، أنا معك، أنا قلت وأكرر: إن كل مسجد له ذمته، ولكن عند احلاجة، عند املصلحة 
العامة، فممكن أن هذا املسجد اآلن عنده مئات اآلالف من الدوالرات، واملسجد اآلخر يكاد ينهدم، فهل 

أقول هذه ذمم خمتلفة؟ هذا هو هدف الكالم، جوهر الكالم، مقصود الكالم. 
بالنسبة ملا قاله أخي احلبيب سعادة املستشار، فأنا بالعكس، أثبتُّ بأن الشخصية االعتبارية أمر حديث 
جدًّا، وقد ُأخذت من املذهب املالكي، وليس هناك إشكالية أن نأخذ اجليد، احلكمة ضالة املؤمن، فهو أحق 
بها أنَّى وجدها، لكن األصل يف كلمة الشخصية االعتبارية والذمة املالية، والذمة املالية عند "القرايف" فعاًل 
تكاد، ال أقول بالضبط، تكاد تنطبق على الشخصية االعتبارية اليت تهتم باجلانب املالي أكثر، وإن كان 
هناك جوانب أخرى، كما قال أخي احلبيب أ. د."حممد" إن هذه الشخصية االعتبارية هي مأخوذة متاًما 
من فقه املالكي، وهناك رسالة دكتوراه أنا اطلعت عليها، وكلكم رمبا اطلعتم عليها، "العقود واملوجبات" 
ألَّفها أحد األزهريني؛ أثبت بأن القانون املدني احلديث الذي أسسه نابليون مأخوذ من الفقه املالكي بنسبة 

٩٥%، هذا ما أردت بيانه، وشكر اهلل لكم، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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مة:  مقدِّ
تزخر التجربة التارخيية اإلسالمية بالدور الفاعل للوقف، فلم يكن هناك نشاط ما إال وكان للوقف دور 
فيه، واحلال نفسه يتكرر اآلن على مستوى العامل املتقدم، فلألمانات الوقفية فيه دور أساسي ومهم على 
نطاق احلياة االجتماعية واالقتصادية، بل يصعب أن تذكر أي جمال للنشاط االجتماعي أو االقتصادي إال 

وكان لتلك األمانات الوقفية دور بارز فيها. 
وليس جمالنا يف هذه الورقة اخلوض يف أسباب تعثُّر دور الوقف ونشاطه على مستوى عاملنا اإلسالمي، 
فقد غطى ذلك كثري من الدراسات املعمقة اليت شخصت الداء واقرتحت الدواء، إال أن املطلوب السعي 

حلث اخلطى قدر املستطاع لتفعيل دور الوقف، وإعادة احلياة إىل دوره الفاعل واملهم يف اجملتمع.
ولقد عوَّدتنا منتديات قضايا الوقف الفقهية على طرق مستجدات أو تأصيل موضوعات مهمة متارس 

بدورها النهوض بالدور احليوي للوقف وتفعيله على نطاق اجملتمع، وكذلك فعل املنتدى السابع.
وتربز أهمية املوضوع الذي بني أيدينا)حكم الوقف يف أدوات اإلنتاج( من خالل اآلتي:

معظم اقتصادات عاملنا اإلسالمي والعربي تعاني من ظاهرة البطالة، حتى باتت نسبتها املئوية - 1
تقرتب من الرقم ذي املرتبتني، وأصبحت غالبية شعوبنا العربية واإلسالمية تقع حتت ما يسمى 

خبط الفقر.
من احللول الناجعة على املستوى العاملي للحد من ظاهرة البطالة والفقر جتربة إعانة العاطلني - 2

والفقراء للبحث عن فرص للعمل، تنهض مبستواهم املعيشي، من خالل املشاريع الصغرية اليت 
تسهم يف توفري فرص العمل املالئمة هلم، إال أنَّ هذه املشاريع تعاني غالًبا من نقص رؤوس األموال 

الالزمة للنهوض بها، وبضمنها أدوات اإلنتاج؛ اليت تعد من أبرز مكونات رأس املال.
توفري أدوات اإلنتاج ميكن أن يكون بأشكال متنوعة؛ منها وقفها.- 3

أما اهلدف من هذا املوضوع فهو: تبيان مشروعية هذا النوع من الوقف، وأحكامه، وصوره، ومتعلقاته، 
كونه من النوازل اليت ُيلجأ إليها عند احلاجة حلل معضالت العصر.

أن يسهم يف احلد  مباٌح شرًعا، وميكن  اإلنتاج  أدوات  أن وقف  املوضوع من فرضية فحواها:  ينطلق 
من املعضالت اليت جتابه اقتصاداتنا اإلسالمية والعربية، أما هيكلية املوضوع فقد مت تقسيمها حبسب 

العناصر االسرتشادية اليت أوصت بها اللجنة املشرفة على املنتدى.
وقد استخدم الباحث املنهج "االستنباطي" يف حماولته إلجياد الدليل املناسب إلثبات فرضية البحث، 
دون إهماله للمنهج "االستقرائي" يف حتديد صور ومتعلقات وقف أدوات اإلنتاج، وشروطه، وأشكال تأجريه.

اسأل اهلل أن يتقبل هذا العمل، ويتجاوز عنه الزلل، ويوفق القائمني خلدمة الوقف.
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1- بيان املقصود بأدوات اإلنتاج ووقفها:
قبل الولوج يف أي موضوع ال بدَّ من حتديد املفاهيم ابتداًء، إذ إن حتديد املفهوم جينب الشطط والزلل، 
البنيان؛ لذا سنسعى هنا إىل حتديد مفاهيم كل من  أو األساس الذي يقوم عليه  القاعدة  وهو مبنزلة 

الوقف وأدوات اإلنتاج.

الوقف لغة:- 1-1
قال "ابن فارس": الواو والقاف والفاء، يدل على متكث يف شيء، ثم يقاس عليه، والوقف مصدر)1(، 
وقال صاحب "املصباح املنري": وقفت الدابة تقف وقًفا ووقوًفا: سكنت، ووقفتها يتعدى... وال يتعدى)2(. 

والوقف هو: احلبس والتسبيل، ُيقال: وقفت الدابة وقًفا: حبستها يف سبيل اهلل، واحلبس)املنع()3(.

الوقف اصطالًحا:- 1-2
تناول الفقهاء الوقف بتعاريف خمتلفة، ويعود سبب االختالف إىل اختالف مذاهبهم يف الوقف؛ من 

حيث حكمه )كونه الزًما من عدمه(، أو شروطه، أو عائديته وحتى من حيث تكونُّه.
عرفه اإلمام "النووي")4( بأنه، )حبُس ماٍل ميكن االنتفاع به، مع بقاء عينه، بقطع التصرُّف يف رقبته، 
وتصرف منافعه تقرًبا إىل اهلل تعاىل(؛ ويقصد باحلبس الوارد يف التعريف: املنع، ويشتمل على كافة أنواع 

احلبس. 
وذكر اإلمام "السرخسي" يف "مبسوطه" بأن الوقف هو: )حبس اململوك عن التمليك من الغري()٥(، 
وأورد تعريَف "الصاحَبنْي" صاحُب تنوير األبصار حيث يقول: )وعندهما وهو حبسها - أي العني - على 
ملك اهلل تعاىل، وصرف منفعتها على من أوجب()٦(، وعلى وفق هذا التعريف فإنَّ امللك وآثاره صارا هلل 

تعاىل، خبالف رأي "أبي حنيفة"، وهو ما مييل إليه الباحث كونه األقرب لتعريفات بقية املذاهب.
وعرَّف "ابن عرفة" الوقف بأنه: )إعطاء منفعة شيء مدة وجوده، الزًما بقاؤه يف معطيه، ولو تقديًرا()٧(. 

)1( معجم مقاييس اللغة، مادة: وقف، 12٥/٦.
)2( املصباح املنري، ٦٩٦/2، مادة: الوقف.

)3( الصحاح، 1440/4.
)4( تيسري الوقوف على غوامض أحكام املوقوف، للمناوب، خمطوط، مكتبة األزهر، حتت رقم ٥٥81/٧0٩، ص 3، نقاًل عن: أحكام الوقف، 

الكبيسي، ٦0/1.
)٥( املبسوط، مشس الدين السرخسي، 2٧/12، دار املعرفة، بريوت، 140٦هـ/1٩8٦م، )ت 4٩0هـ(.

)٦( تنوير األبصار مع الدر املختار، بهامش ابن عابدين، 4٩4/2، 4٩٥.
)٧( اخلرشي، ٧8/٧، منح اجلليل، ٦2٦/٧.
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وعرفه "ابن قدامة" بأنه: )حتبيس األصل، وتسبيل الثمرة()1(.
نستنتج مما سبق أن التعريف اللغوي مل خيالف التعريف الفقهي للوقف.

وانسجاًما مع تزايد احلاجة إىل األموال املوقوفة، وتنامي دورها يف احلياة االقتصادية؛ يرى الباحث أن 
تعريف الوقف جيب أن يشتمل على مجيع أنواع الوقف، وعلى مجيع  شروطه، ويقصد بذلك )احلبس املؤبد 

أو املؤقت للمال، بنية االنتفاع منه أو من مثرته على وجوه الرب؛ عامة كانت، أو خاصة()2(.

 مفهوم أدوات اإلنتاج:1 ١1٣
سنحاول حتديد مفهوم األداة )tool( من خالل استعراض ما ورد يف بعض املراجع املعتمدة باللغة 

اإلجنليزية، فقد أشار قاموس "ويبسرت" إىل أن هناك معاني عديدة لألداة؛ هي:
- جهاز حممول باليد يسعف يف إجناز مهمة.

-  قطع، جزء أو تشكيل يف آلة أو جهاز.
- شيء )األجهزة( املستخدمة يف تنفيذ عملية أو تعد ضرورية يف ممارسة مهنة.

وَوَرد يف )املوسوعة املوجزة( أن "األداة" اسم، ويقصد بها: جهاز لعمل تغيريات جوهرية على الكائنات 
عملية  أي  أو  القياس،  أو  والضغط،  والطحن،  والفرك،  الطرق،  أو  القص،  القطع،  طريق  عن  األخرى، 

أخرى)3(.
وجـاء يف معـنى "األداة" يف "قـاموس األعـمال" ـكـونها: وسـيلة عـمل، أو تصنـيع، مـثل: أدوات القطع، 
وأجهزة القياس والقوالب، يقتصر يف استخدامها إلنشاء خط إنتاج معني أو أداء عقد معني، أو وظيفة)4(.
ومما ورد يف معـنى "األداة" أنـها: أي وسـيلة يف التشـغيل اليـدوي، أو أنـها املـاكـنة نـفسـها، ومن ثم فـهي: 

أي شـيء يسـتخدم كوسـيلة إلجنـاز مهـمة أو غـرض مـا)٥(.
وعليه ميكننا تعريف األداة باآلتي: "أي وسيلة ميكن بها إجناز شغل أو إنتاج معني، قد تكون على شكل 

آلة أو جهاز، أو جزء من آلة، أو املاكنة نفسها".

)1( املغنى مع الشرح الكبري، 18٥/٦.
)2( أسامة عبد اجمليد العاني، صناديق الوقف االستثماري، دراسة فقهية اقتصادية، دار البشائر اإلسالمية، ط1، 200٩م، بريوت، ص33.

. http://www.merriam-webster.com )3(
. http://www.businessdictionary.com/definition/tooling.html # ixzz2w6dUQfpY )4(

. http://dictionary.reference.com )٥(



بحث أ. د. أسامة عبداملجيد العاني

233

وميكن أن نستنتج من التعريف السابق اآلتي:

األداة هي وسيلة ضرورية للقيام باإلنتاج وإجراء األعمال.- 1

األداة ضرورية لتغيري شكل األشياء األخرى؛ من قطع، أو ضغط، أو نفخ...إخل.- 2

 األداة جزء من رأس املال املشروع، حيث إنها )آلة أو جهاز، أو جزء من آلة أو ماكنة(.- 3

األداة قد تكون من رأس مال املشروع املتداول )آلة أو جزء منها(، وقد تكون من رأس املال الثابت - 4
)هي املاكنة نفسها(.

وحيث إنها جزء من رأس املال الثابت أو املتداول فهي مال.- ٥

2-  حكم وقف أدوات اإلنتاج:
ال خالف بني الفقهاء يف أن الشريعة اإلسالمية ُبنيت على أصل مهم؛ وهو: )جلب املصاحل للناس، 
ودرء املفاسد عنهم()1(، ومن أشكال التحسينات -بعد الضروريات واحلاجيات- اليت تعني يف جلب املصاحل 
ودرء املفاسد؛ التقرب إىل اهلل تعاىل بنوافل اخلريات، من الصدقات اإللزامية أو التطوعية؛ ومنها الوقف.
وحيقق الوقف -باعتباره عماًل من أعمال الرب واخلري اليت يقوم بها اإلنسان مبحض إرادته- هدفني؛ 

ا.)2(  عامًّا، وخاصًّ
فأمَّا اهلدف العام؛ فللوقف وظيفة اجتماعية، تزداد أهميتها يف خمتلف اجملتمعات، وقد تكتسب ضرورة 
حتمية يف بعض األحوال أو الظروف اليت متر بها األمم، يقول "الدهلوي" عن الوقف: )استنبطه النيب ] 
ملصاحل ال توجد يف سائر الصدقات، فإن اإلنسان رمبا يصرف يف سبيل اهلل مااًل كثرًيا ثم يفنى، فيحتاج 
إليه الفقراء تارة أخرى، وجتيء أقوام آخرون من الفقراء فيبقون حمرومني، فال أحسن وال أنفع للعامة 

من أن يكون شيء حبًسا للفقراء وابن السبيل، يصرف عليهم منافعه، ويبقى أصله()3(.
وأما اهلدف اخلاص؛ فهو أن هذه الشريعة مل تغفل اجلوانب اخلاصة للطبيعة البشرية؛ فإن اإلنسان 
يدفعه إىل فعل اخلري دوافع عديدة؛ ال تنفك يف جمملها عن مقاصد الشريعة، وغاياتها؛ ومن هذه الدوافع: 

)1( قواعد األحكام، العز بن عبد السالم، 1/٩.
)2( أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية، حممد عبيد الكبيسي، 1/13٧.

)3( الروضة الندية شرح الدرر البهية، ص28.
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)الدافع الديين: من حيث اعتقاد الواقف، فيكون تصرفه بهذا الشكل نتيجة من نتائج الرغبة يف الثواب، 
العائلي: حيث  والدافع  اجلماعة؛  اإلنسانية جتاه  باملسؤولية  للشعور  نتيجة  هو  الذي  االجتماعي:  والدافع 
يندفع الواقف بهذا الشعور إىل أن يؤمن لعائلته وذريته مورًدا ثابًتا ضماًنا ملستقبلهم؛ والدافع الواقعي: 
املنبعث من واقع الواقف وظروفه اخلاصة، والدافع الغريزي: حيث تدفع اإلنسان غريزته إىل التعلق مبا 

ميلك واالعتزاز به، واحلفاظ على ما تركه له آباؤه وأجداده()1(. 
الظروف  الدول، وحبسب  تزداد أهميتها حبسب حال  للوقف وظيفة اجتماعية،  أن  نستنتج مما سبق 
احملتمة بتلك الدول، كما أن الوظيفة االجتماعية للوقف ال تتقاطع بشكل من األشكال مع وظيفته اخلاصة، سواء 
كان دافعها دينًيا أم اجتماعًيا، أم عائلًيا، أم واقعًيا، أم غريزًيا؛ ذلك ألن هدف الوظيفة االجتماعية واخلاصة 

على حد سواء هو احلفاظ على مقاصد الشريعة، املتمثلة حبفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، واملال.
وإذا ما تناولنا وقف أدوات اإلنتاج، جند أن هدف وقفها إما أن يكون عاًما أو خاًصا؛ فإذا كان عاًما، 
فهو يتمثل يف احلد من ختفيف نسبة الفقر والفقراء، من خالل إجياد فرص عمل هلم، كما يسعى بالوقت 
ذاته إىل احلد من ظاهرة البطالة، اليت تعد من أخطر املشاكل اليت تعصف باقتصادات عاملنا العربي 
واإلسالمي. وبالتأكيد فإن وقف أدوات اإلنتاج يتمتع باهلدف اخلاص، فالدافع الديين ال حيرم صاحبه، 
ويتماشى مع رغبته يف حتقيق الثواب، والدافع االجتماعي يتمثل من خالل استهداف فئة حمدَّدة فقرية من 
عشريته أو أقاربه، وبالتأكيد سيهدف إىل حتقيق الدافع الواقعي أو الغريزي؛ لذا فإن ذلك كله ال يبتعد 

عن احلفاظ على مقاصد الشريعة، كلها أو بعض منها.
وال بد من اإلشارة إىل أن الوقف حبسب أنواع األموال املوقوفة إما عقار، أو منقول، ذكر صاحب 

"الذخرية" أن احلبس ثالثة أقسام)2(:
األرض وحنوها؛ كالديار، واحلوانيت، واحلوائط، واملساجد، واملصانع، واملقابر، والطرق؛ فيجوز.. 1
احليوان، كالعبد، واخليل، والبقر.. 2
السالح، والدروع، وفيها أربعة أقوال؛ اجلواز، واملنع، وجواز اخليل خاصة، والكراهة يف الرقيق؛ إذ . 3

حتبيسه يعطل إمكان حتريره.
وسيتم البحث يف حكم وقف أدوات اإلنتاج من خالل النظر إىل أدوات اإلنتاج باالعتبارات أعاله:

- من خالل قياسها بالوقف غري املنقول؛ كالعقار.
- من خالل قياسها بالوقف املنقول كاحليوان.

- من خالل قياسها بالسالح.

)1( أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية، حممد عبيد الكبيسي، 13٩/1 وما بعدها.
)2( الذخرية، اللخمي، ٧/312.
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2-1- وقف أدوات اإلنتاج من خالل قياسها بالوقف غير املنقول:
أجاز الفقهاء وقف غري املنقول من العقار وغريه، ذكر "ابن اهلمام": )وجيوز وقف العقار؛ ألن مجاعة 

من الصحابة -رضوان اهلل عليهم- وقفوه()1(.
من الصفات الفنية لآلالت وأدوات اإلنتاج أن يزيد عمرها اإلنتاجي على عشر سنوات، حتى بات يطلق 
عليها اصطالًحا "رأس املال الثابت")2(، األمر الذي جيعل عمرها اإلنتاجي مشابًها لعمر العقار واحلوانيت 
فقد سبقت  املعنوية؛  الناحية  أما من  الفنية،  الناحية  املنقوالت، هذا من  ومثيالتها من غري  الطرق  أو 
اإلشارة إىل أن وقف أدوات اإلنتاج حيقق هدًفا عاًما وخاًصا يف الوقت نفسه؛ ذلك ألن وقف أدوات اإلنتاج 
يبغى منها الشعور باملسؤولية جتاه الفقراء الذين جييدون عماًل معيًنا إال أنهم ال ميتلكون أدوات إنتاج 
ذلك العمل، كما أن الظرف الواقعي، وحال البلدان املتمثلة بشيوع ظاهرة البطالة بشكل عام، ومنها بطالة 
اخلرجيني؛ حتتم على ذوي املكنة مد يد العون هلم، عن طرق وقف أدوات اإلنتاج، وغريها من السبل اليت 
متكن من احلد من ظاهرة البطالة، مما تقدم فأنه ميكن قياس وقف أدوات اإلنتاج اليت تسهم يف تكوين 
رأس املال الثابت بوقف غري املنقول، واهلل أعلم، وال خالف بني املذاهب الفقهية على جواز وقف غري 

املنقول.

2-2- وقف أدوات اإلنتاج من خالل قياسها بالوقف املنقول:
تبني لنا من خالل استعراض مفهوم أدوات اإلنتاج أن أدوات اإلنتاج تشتمل على أشكال عدة؛ منها: 
املاكنة نفسها، ومن املعلوم اختالف العمر اإلنتاجي للماكنة )األداة( باختالف نوعها، وطبيعة املهمة اليت 
تؤديها تلك املاكنة، وتشري التقارير الفنية إىل أنه يف ظل التطور العلمي والتكنولوجي آل العمر اإلنتاجي 
للماكنة إىل االخنفاض، مقارنة مبا كان عليه احلال يف السابق، األمر الذي يربز قصر العمر اإلنتاجي 
لآللة، وبالتالي تشابهها مع الوقف املنقول، وذلك من خالل أن عمر احليوان حمدود أيًضا، كما ينطبق على 

االثنني حبس األصل وتسبيل الثمرة؛ أي ميكن التصدق بغلة االثنني.
ورد يف احلكم الشرعي لوقف املنقول حالتان: 

احلالة األولى: ورود نص شرعي بوقف ما هو بنوعه؛ كوقف السالح، والكراع )اخليل واإلبل(، فقد 
اتفق احلنفية على صحة وقفهما استحساًنا، ووجه االستحسان)3(؛ اآلتي:

)1( اهلداية بهامش شرح فتح القدير، 1٩٩/٦.
)2( هناك تعاريف عديدة لرأس املال الثابت، أشهرها هي: "املباني واملعدات اليت تسهم يف أكثر من دورة إنتاجية"، للتوسع يف هذا اجملال 

ميكن مراجعة أي كتاب يف مبادئ علم االقتصاد.
)3( اهلداية بهامش شرح فتح القدير، ٦/201.
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- ما جاء يف "الصحيحني")1(، َعْن "َأِبي ُهَرْيَرَة" [ َقاَل: بعَث َرُسوُل اهللَِّ ] "عمر بن اخلطاب" 
َفَقاَل  ِلِب"؛  املُْطَّ َعْبِد  ْبُن  َو"َعبَّاُس  اْلَوِليِد"،  ْبُن  َو"َخاِلُد  يٍل"،  "اْبُن مَجِ َفمِنَع  [ على الصدقات، 
َفِإنَُّكْم  َخاِلٌد  َوَأمَّا  َوَرُسوُلُه!  اهللَُّ  َفَأْغَناُه  َفِقرًيا  َكاَن  َأنَُّه  ِإال  يٍل  مَجِ اْبُن  يَنَقَم  "َما   :[ اهللَِّ  َرُسوُل 
َتْظِلُموَن َخاِلًدا، َقِد اْحَتَبَس َأْدَراَعُه َوَأْعُتَدُه يِف َسِبيِل اهللَِّ، وَأمَّا اْلَعبَّاُس َعمُّ َرُسوِل اهللَِّ؛ َفِهَي َعلَْيِه، 

َوِمْثُلَها َمَعَها"!، ووجه االستدالل باحلديث أن رسول اهلل ] أقرَّ "خلالد" حبس أدراعه وأعتده.
- ما أخرجه "الطرباني")2( عن "ابن املبارك" بالسند إىل "أبي وائل"، قال: ملا حضرت "خالد بن 
الوليد" الوفاة قال: لقد طلبت القتل فلم يقدر لي إال أن أموت على فراشي، وما من عمل أرجى 
من ال إله إال اهلل وأنا مرتس بها، ثم قال: إذا أنا مت؛ فانظروا سالحي وفرسي؛ فاجعلوه عدة يف 

سبيل اهلل.
- ما رواه "ابن أبي شيبة" موقوًفا على "علي ابن أبي طالب" كرم اهلل وجهه، فقد أخرج "ابن أبي 
شيبة" بسنده عن "الشعيب" قال: قال علي [: )ال حبس عن فرائض اهلل، إال ما كان من سالح، 

أو كراع()3(.
احلالة الثانية: ما جرى العرف بوقفه؛ كاملصاحف، والكتب، وأدوات اإلنارة، والفرش يف املسجد، وقد 
اختلف احلنفية يف صحة وقفه؛ فذهب "حممد" إىل صحة وقفه جلريان العرف بوقفه، وما يعرف يرتك 
به القياس؛ كاالستصناع؛ وألن التعامل يرتك به القياس)4(، استدالاًل بقول "عبد اهلل بن مسعود": )ما رآه 

املسلمون حسًنا؛ فهو عند اهلل حسن(، والثابت يف العرف كالثابت بالنص)٥(؛ أي إذا اقتضى العرف.
وعن "حممد" أنه جيوز وقف ما فيه تعامل من املنقوالت؛ كالفأس، واملر، والقدوم، واملنشار، واجلنازة 
وثيابها، والقدور، واملراجل، واملصحف... ويقول: قد يرتك بالتعامل كما يف االستصناع، وقد ُوجد التعامل 
يف هذه األشياء... وأكثر فقهاء األمصار على قول "حممد")٦(، والفأس واملنشار من أدوات اإلنتاج، وحيث 

إن "حممد" قد أجاز وقف ما تعارف عليه من أدوات اإلنتاج؛ لذا جاز وقف غريها من أدوات اإلنتاج.
    كما أرى أن وقف أدوات اإلنتاج ميكن أن يتم استحساًنا أيًضا؛ إذ يتحقق بها غرض الواقف ومصلحة 
املوقوف عليها ومقصود الشارع، أما غرض الواقف؛ فهو مقصد القربة، وأما مصلحة املوقوف عليه فهو 

عود املنفعة على العاطل عن العمل، وأما مقصود الشارع، فبتحقق الغرضني؛ لذا جاز وقفها، واهلل أعلم.

)1( البخاري بهامش الفتح، 213/4، 214.
)2( نصب الراية، 4٧8/3.
)3( نصب الراية، 4/4٧٧.

)4( اهلداية بهامش شرح فتح القدير، ٦/202، 203.
)٥( حاشية ابن عابدين، ٥18/3.

)٦( اهلداية بهامش شرح فتح القدير، ٦/201.
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2-٣- وقف أدوات اإلنتاج من خالل قياسها بالسالح:
هل يشبه السالح أدوات اإلنتاج؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي اإلجابة عليه قبل اإلشارة إىل حكم وقف 

أدوات اإلنتاج.
ولإلجابة على هذا التساؤل ينبغي تبيان أوجه التشابه اليت بنى عليها الباحث هذا االعتبار، من حيث 
الضروريات،  للدفاع عن حفظ  استخدامهما  هو  األداتني  من  الغرض  إن  التوفيق:  وباهلل  نقول  الغرض، 
واألمثلة على ذلك كثرية، فالدفاع عن النفس يكون بالسالح، ومبنع الفقر؛ الذي تعوَّذ النيب ] منه، 
وروي فيه عن سيدنا "علي" -كرم اهلل وجهه- قوله: )لو كان الفقر رجاًل لقتلته(! ما يدل على أن  كالًّ من 

السالح وأداة اإلنتاج حيفظان النفس، وميكن تبيان دورهما أيًضا يف حفظ باقي الضروريات.
ومن حيث الصفات، حيث إن كالًّ من أداة اإلنتاج والسالح يتقومان باملال، وهلما عمر إنتاجي حمدد، 
وينبغي صيانتهما خالل االستخدام، أو بعد مرور مدة زمنية معينة؛ األمر الذي يدل على تشابههما من 

حيث الغرض والصفات.
أباح الفقهاء وقف السالح والكراع، دلَّ على ذلك الكثري من األحاديث منها: ما صح عن رسول اهلل 
] من أنه كان جيعل ما فضل من قوته يف السالح والكراع)1(، وسبق أن ُذكر حديث "عبد اهلل بن مسعود" 

وحديث "أبي هريرة"، يف وقف الكراع والسالح.
مما سبق، واستناًدا إىل أهداف وقف أدوات اإلنتاج العامة واخلاصة، ومن خالل قياسها على وقف 

املنقول وغري املنقول وبالسالح والكراع؛ يتضح لنا جواز وقف أدوات اإلنتاج.

٣- الشروط الشرعية لوقف أدوات اإلنتاج:
      ارتأى الباحث تقديم هذه الفقرة كونها أكثر ارتباًطا مع الفقرة السابقة، فمن الواضح أن الغاية من 
كل وقف ابتغاء وجه اهلل سبحانه وتعاىل، هذا يف اإلسالم؛ األمر الذي حيتِّم اتباع قاعدة احلالل واحلرام 
فيه، وبالتالي فيجب االمتثال إىل نواهي الشرع وحمرماته، واحلال ذاته ينطبق على وقف أدوات اإلنتاج من 

خالل اجتناب منهيات الشرع وحمرماته؛ واملتمثلة يف:
ا ُيستعمل يف إنتاج املباحات:  أ(  أن تكون ممَّ

بدَّ هلما  الغايتني ال  وأن كال  للوقف غاية عامة وخاصة،  أن  الوقف  تبيان حكم  لنا من خالل  اتضح 

)1( احمللى، 1٧٦/٩.
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يقول  اخلمس.  الضروريات  حفظ  تبغي  الشريعة  مقاصد  إن  حيث  الشريعة،  مقاصد  مع  االنسجام  من 
"الشاطيب": )جمموع الضروريات مخٌس؛ وهي حفظ الدين، والنفس، والنسل، واملال، والعقل()1(. 

)فحفظ النفس( ال بدَّ له من غذاء و رعاية صحية، وهذا يتطلب استهالك املباح، و)حفظ العقل( ال 
بدَّ له من رعاية ثقافية وتعليمية ومعرفية؛ لتنهض به، وجتعل منه أداة نافعة خلدمة نفسه أواًل، واجملتمع 
ثانًيا، ومن متطلبات ذلك الغذاء املباح، وجتنب اخلبائث من احلرام، أما )حفظ النسل( فال بدَّ له من 
رعاية صحية واقتصادية؛ كي ينشأ اجملتمع القادر على النهوض واالرتقاء، والذي ال مناص له من التحلي 
كي  مباًحا؛  املوقوفة  اإلنتاج  أدوات  إنتاج  يكون  أن  يتطلب  الضروريات  املباحة، فحفظ  الفضيلة  جبوانب 
يسهم بصونها، وقد بني "الشاطيب" اتفاق األمة على اتباع مباحات الشريعة؛ بقوله: )فقد اتفقت األمة -بل 
سائر امللل- على أن الشريعة ُوضعت للمحافظة على الضروريات اخلمس؛ وهي: الدين، النفس، النسل، 
املال، العقل، وعلمها عند األمة كالضروري، ومل يثبت لنا ذلك بدليل معني، وال شهد لنا أصل معني ميتاز 

برجوعها إليه، بل علمت مالءمتها للشريعة مبجموع أدلة ال تنحصر يف باب واحد()2(.
 ب(  أن يكون إنتاجها نافًعا رائًجا يف األسواق:

حيث إن اهلدف من وقف أداة اإلنتاج هو احلد من ظاهرة البطالة والفقر على حد سواء، األمر الذي 
يتطلب أن تتضمن دراسات اجلدوى الفنية واالقتصادية لألداة املوقوفة قسًما حيتوي حتليل الناتج، ويعرف 
حجم مبيعاته، ودرجة رواجه، وبالتالي ضمان وجود عائد مناسب يتحقق من اإلنتاج، وهنا ينبغي مراعاة 
أسس علم التسويق، ومبادئ املزيج التسويقي؛ لضمان النفع الذي يعود على املوقوف عليهم )مستخدمي 

األداة(، وكذلك على اجملتمع.
 ج(  أن يكون استعماهلا آمًنا ال ينتج عنه ضرر:

ينبغي على الواقف يف أداته املوقوفة مراعاته للقوانني السارية يف ذلك البلد؛ من حيث شروط األمان 
اليت  االجتماعية  الوظيفة  خالل  من  باجملتمع  االرتقاء  إىل  يهدف  ُذكر  كما  فالوقف  واإلنتاجي،  الفين 

يؤديها، لذا فليس من املنطق أن يكون إنتاج أداة اإلنتاج املوقوفة مسبًبا للضرر يف اجملتمع.
كما يتحتم على أداة اإلنتاج املوقوفة مراعاة الشروط البيئية؛ ملا هلا من أهمية يف وقتنا احلالي، من 

خالل احلدِّ من التلوث، أو إحلاق الضرر املوقعي، وغريه من األمور اليت تهدِّد سالمة البيئة.
وال بدَّ من التأكد بأن املوقوف عليهم ميتلكون اخلربة الالزمة والتدريب الكايف الستخدام األداة املوقوفة؛ 
حبيث نضمن عدم إحلاق الضرر باألداة من جراء سوء استخدامها، ونضمن سالمة مستخدم األداة من 

الشاطيب، املوافقات، 20/2، ويف األصل "مخسة". 	)1(
)2( املصدر نفسه.
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خالل إتقانه الستعمال األداة املوقوفة، ويتحتم على املوقوف عليهم مسايرة التعليمات النافذة؛ من حيث 
اتباع معايري اجلودة، وضمان املنتج.

٤- صور وقف أدوات اإلنتاج:
على وفق التقسيمات اليت أشارت إليها شروط االشرتاك يف املنتدى؛ سيتم تناول صور وقف أدوات اإلنتاج:

٤-1-  أن يوقفها مالكها ويحدد مصارف ريعها الناجت من تشغيلها:
ال خالف ما بني املذاهب الفقهية من أن حق الواقف اشرتاط ما يشاء من الشروط يف وقفه، إىل احلد 
الذي جعل الفقهاء يقولون: “شرط الواقف كنصِّ الشارع”، وإن كانوا قد اختلفوا يف تطبيق ذلك، فهناك من 
يرى أن شرط الواقف كنص الشارع يف الفهم والداللة ويف وجوب العمل به، ويوجد رأي آخر يف أنه كنص 

الشرع يف الفهم والداللة، ال يف وجوب العمل به)1(.
وضع الفقهاء ضوابط لشرط الواقف وتتمثل يف:

1 - عدم خمالفة الشرط لألحكام الشرعية: مبعنى أن ال يؤدى الشرط إىل ترك واجب، أو فعل حمرم، 
وهنا يكون الشرط باطاًل والوقف صحيح.

2 - أن ال يكون الشرط منافًيا ملقتضى الوقف؛ وهو حبس األصل وتسبيل الثمرة، وهنا يبطل الشرط 
والوقف.

وقد أمجع الفقهاء على ضرورة االلتزام بهذه الضوابط؛ حتى ميكن اعتبارها والعمل بها، وهذا ما قالوا 
به يف أقوال عدَّة؛ منها ما ذكره "السيوطي" يف "مطالب أولي النهى"؛ “والشروط إمنا يلزم العمل بها إذا 
مل تفِض إىل اإلخالل باملقصود الشرعي”)2(، وذكر ذلك أيًضا "البكري الدمياطي" يف "إعانة الطالبني"؛ 
حيث يقول: “اتباع شرط الواقف ثابت؛ ملا فيه من وجوه املصلحة العائدة على الواقف، أما الشرط الذي 

خيالف الشرع فال يصح”)3(.
وهكذا جند أنه ال يوجد اختالف حقيقي يف وجوب العمل بشرط الواقف، طاملا صدر منضبًطا بالشرع، 

ومصلحة الوقف، واملستحقني للريع.
أما ما خيصُّ حق الواقف يف حتديد مصارف ريعه؛ فقد اتفق الفقهاء على أن من حق الواقف حتديد 

)1( على الرتتيب: ردُّ احملتار، ابن عابدين، 4٧4/1٧، حاشية الصاوى، 1٦٦/٩، أسنى املطالب، زكريا األنصارى، ٥/13، مطالب أوىل النهى، 
مصطفى السيوطى، 242/13.
)2( مطالب أوىل النهى، 2٥0/12.

)3( إعانة الطالبني، 200/3.
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املوقوف عليهم املستحقني لصرف الريع، وجيب اتباع شرطه، وفى ذلك قال "البهوتي": “ويتعني مصرف 
الوقف إىل اجلهة املعيَّنة من قبل الواقف له”)1(، وذكر "اخلرشي": “وتصرف الغلة على شرط الواقف؛ من 
األثرة والتسوية والتفضيل، والتقديم والتأخري، واجلمع والرتتيب، وإدخال من شاء بصفة، وإخراج من شاء 

بصفة”)2(.
لذا فإن للواقف أن يشرتط عند وقفه ألداة اإلنتاج حتديد مصارف ريع األداة املوقوفة، على وفق ما يراه 
مالئًما هلدف الوقف؛ من الفئات احملتاجة؛ كالفقراء، أو العاطلني عن العمل، كما ميكن تضمني أقاربه إذا 
ما اتسموا بالصفات اآلنفة، كما ينبغي على الواقف عند حتديد مصارفه عدم خمالفته لشروط الفقهاء؛ 

من حيث خمالفة املصارف للشرع، أو أن تلحق الضرر مبقتضى الوقف.

ن الفقير احملترف من استغاللها ليكون ريعها له على   ٤-2- أن توقف ثم ميكَّ
أن يؤقت وقفها ثم متلك له بعد انتهاء مدة الوقف:

البد من اإلشارة ابتداًء إىل آراء الفقهاء يف الوقف املؤقت؛ حيث: ذهب املالكية)3( و"ابن سريج" من 
الشافعية)4(، وبعض احلنفية، وهو رأي "أبي يوسف")٥(، ووجه عند احلنابلة، وبعض اجلعفرية)٦(؛ إىل صحة 
الوقف املؤقت؛ سواء أكان هذا الوقت قصرًيا أم طوياًل، وسواء أكان مقيًدا مبدة زمنية -كقوله: وقفت 
بستاني على الفقراء ملدة سنة- أم كان مقيًدا على حدوث أو حتقيق أمر معني؛ كقوله: داري موقوفة على 

الفقراء ما دام ولدي يف الوظيفة.
وذهب مجهرة من العلماء احملدثني أمثال: املرحوم "أمحد إبراهيم")٧(، واملرحوم الشيخ "حممد أبي 
زهرة")8(، واألستاذ املرحوم "مصطفى الزرقاء")٩( إىل تأييد مذهب املالكية ومن وافقهم يف صحة الوقف 
املؤقت، وقد احتجوا لذلك بقوة األدلة اليت استند إليها املالكية على جواز الوقف املؤقت، وإىل أن يف الوقف 

املؤقت تسهياًل يف مقاصد اخلري.

)1( شرح منتهى اإلرادات، البهوتى، 14٧/٧.
)2( حاشية اخلرشى، 20/40٧.

)3(انظر منح اجلليل ٦2/3، اخلرشي،٧/٩1.
)4(احلاوي الكبري يف فقه اإلمام الشافعي [، وهو شرح خمتصر املزني، تصنيف أبي احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي البصري، حتقيق 

وتعليق: علي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1٩٩4م، ٧/٥21.
)٥( شرح فتح القدير، ٦/214.

)٦( كفاية األحكام، السبزواري، وهداية األنام، 231/2.
)٧( املصدر نفسه.

)8( حماضرات يف الوقف، ص٧3.
)٩( مصطفى الزرقا، أحكام األوقاف، 38/1.
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مما تقدم يتضح لنا جواز تأقيت الوقف؛ ذلك ألن الوقف صدقة، ومل يرد عن الشارع منع تأقيتها، 
ر السبيل إلطالق  كما أننا بقصر الوقف على التأبيد نكون قد ضيَّقنا موسًعا، فاملصلحة تقتضي أن نيسِّ
الصدقات واالستفادة من كل معروف، أما إذا احُتج بأن تكون املدة الزمنية للوقف املؤقَّت سبًبا يف ضياع 

األوقاف؛ فيمكن من خالل القوانني واإلدارة اجليدة حتديد املدة الزمنية للوقف املؤقت.
من جهة أخرى؛ أجاز احلنابلة يف الشركة واملضاربة إعطاء آلة العمل من ربِّ املال، وتشغيلها من قبل 

املضارب، ويكون الناتج بني الطرفني، كمن ُيقدِّم إىل األجري فرًسا، ويكون الناتج بينهما)1(.
عليه فإنه بإمكان الواقف -جهة كان أو شخًصا- أن يوقف أداة إنتاجية وقًفا مؤقًتا، وحيدد طرق صرف 
ريعها للمستفيد؛ عاطاًل كان أم فقرًيا، ويتم له حتديد مدة الوقف املؤقت، وأؤكد هنا على ضرورة مراعاة 
اإلنتاجي  للعمر  أو مساوية  أكرب  الوقف  تأقيت  تكون مدة  أن ال  أي  وقفها؛  املراد  اإلنتاجي لألداة  العمر 
لألداة؛ ألن بتمليكه إياه بعد هذه املدة، يكون قد ملَّكه أداة مندثرة؛ ال يستطيع ريعها أن يغطي حتى تكاليف 

صيانتها.
أما صورة انتقال ملكية األداة إىل املستفيد؛ فيمكن اتباع أي صيغة من الصيغ املشروعة؛ كالبيع لآلمر 

بالشراء، أو اإلجارة املنتهية بالتمليك وغريها.

٤-٣- تزويد املؤسسات اإلنتاجية بها لتوفير فرص عمل:
أجاز الفقهاء عند حتديدهم ملصارف الزكاة أن ُيعطى للمحرتف مال يشرتي به أدوات حرفته، حبيث 
حيصل له من رحبه ما يفي بكفايته، فقـد ورد يف "اجملموع" "للنووي": )ومن كان خياًطا، أو جناًرا، أو 
قصاًرا، أو قصاًبا، أو غريهم من أهل الصنائع، ُأعطَي ما يشرتي به صنعته، أو حصة يف َصْنَعِته تكفيه على 
الدوام()2(؛ فإذا صح ذلك على الزكاة كان باإلمكان وقف أداة اإلنتاج للمحرتف الفقري؛ ليحصل منها 

على ما يكيفه لسد رمقه ورمق عائلته.
وحيث إن أصحاب احلرف الفقراء تنقصهم اخلربة أحيانا يف جمال احلرفة، من حيث سالمة األداء، 
واالستخدام األمثل لتعظيم اإلنتاج، أو التسويق، كان من األوىل -وضماًنا للمصلحة- أن نعهد بتلك األدوات 
فإن  لذا  منتجاتها؛  تسويق  وخترب  األدوات،  تلك  وإدارة  استغالل  تعرف  مصنًعا(  تكون  )كأن  جهة  إىل 
املصلحة -املتمثلة يف صيانة الوقف وضمان دميومته- تقتضي أن يعهد بتلك األدوات إىل مصنع خمتص، 

واهلل أعلم.

)1( شرح منتهى اإلرادات للبهوتي، حتقيق: عبد اهلل الرتكي، مؤسسة الرسالة، ط1، 2000م، 3/٥8٧-٥٩0.
)2( اجملموع للنووي، ٦/1٩4.
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٤-٤- تأجير أدوات اإلنتاج املوقوفة:
حيتم العصر احلاضر، وبعد أن طرأت تطورات هائلة على مجيع مناحي احلياة؛ منها طرق استثمار 
النقدية..   األوقاف  تقدمها  أن  ميكن  اليت  واملنافع  واخلدمات  األوقاف،  إدارة  وكذلك  النقدية،  األموال 

البحث عن أساليب ناجعة إلجارة وقف األدوات اإلنتاجية.
وال بدَّ من اإلشارة إىل عدم اختالف إجارة الوقف عن إجارة امللك؛ من حيث شروط انعقادها وصحتها، 
ونفاذها يف العاقدين، ويف املعقود عليه، ويف الصيغة، وفيما يرتتب عليها من األحكام واحلقوق، األمر الذي 
ينعكس باإلجياب على تأجري أدوات اإلنتاج املوقوفة؛ أي أنه ميكن تأجريها إال أن الفقهاء حددوا من له 

حق التأجري وشروطه.
فالذي يؤجر أداة اإلنتاج، وما ينحصر بها من ملكية واستغالل الوقف باإلجارة.. وحنوها من مزارعة 

رها القاضي)1(.  ومساقاة؛ الناظر دون املوقوف عليه؛ ألن الوالية للناظر، فإن مل يكن للوقف متولٍّ أجَّ
كما قيد الفقهاء حق الناظر يف تأجري الوقف، ووضعوا له شروًطا ليس له أن يتعداها؛ وهي:

ر لنفسه أو من هو أ.  ر عيًنا من أعيان الوقف لنفسه، وال لولده الصغري، فلو أجَّ ليس للمتولي أن يؤجِّ
يف واليته مل يصح العقد)2(.

ر عيًنا من أعيان الوقف ممن ال تقبل شهادتهم له؛ وهم أصوله وفروعه ب.  ال حيق للناظر أن يؤجِّ
ر ما ليس ملًكا له، فيجب أن حيرتز لنفسه من التهمة)3(. وزوجته؛ بعًدا عن التهمة؛ ألنه يؤجِّ

ويستدل من ذلك أنه ميكن تأجري أدوات اإلنتاج إىل الفئات اليت ال تندرج ضمن ما ورد أعاله؛ وحيث 
إن الفقراء أو العاطلني عن العمل ليسوا من تلك الفئات؛ فكان باإلمكان التأجري هلم.

يكون  أن  ينبغي  لذا  املثل)4(؛  أجر  املوقوفة هي  العني  أجرة  أن  الفقهاء على  اتفاق  والبد من مراعاة 
مقدار إجيار أداة اإلنتاج مساوًيا ملا هو سائد يف السوق، إال أنه قد يؤجر الناظر العني املوقوفة بأجرة املثل 
ثم يطرأ بعد ذلك ارتفاع واخنفاض، وقد فرَّق الفقهاء بني هاتني احلالتني؛ ففي حالة اخنفاض األجرة؛ 
أمجع الفقهاء على عدم استجابة الناظر لطلب املستأجر إذا ما نقص أجر املثل نقًصا فاحًشا)٥(، وهنا أرى 
-واهلل أعلم- أنه ينبغي االستجابة لطلب املستأجر؛ حيث إننا حدَّدنا صفات املستأجرين بكونهم فقراء 
وعاطلني عن العمل، وبعدم االستجابة إىل طلبهم يف حالة اخنفاض األجر؛ نكون قد محلناهم وزًرا ال 
يستطيعون الفكاك منه، ونكون قد خالفنا الشرط الذي من أجله قمنا بعملية التأجري وهو النهوض بهذه 

 )1( حاشية ابن عابدين، ٥34/3.
 )2( املصدر نفسه، ٥٥3/3.

 )3( اإلسعاف، ص4٧.
 )4( حاشية ابن عابدين، ٥٥0/3.

)٥( فتح القدير، ٦٩/٥، الدر املختار، ٥٥1/3.
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الفئة، أما إذا كان املستأجر خارج هذه الفئة؛ فيجب مراعاة شرط الفقهاء.
أما يف حالة زيادة األجر؛ فإنه من املتفق عليه عند املالكية)1(، واحلنابلة)2(، واألصح عند الشافعية)3(، 

ويف قول "ألبي حنيفة")4(؛ أن اإلجارة ال تفسخ بالزيادة اليت تطرأ بعد متام العقد.
إجارة  عدم صحة  األول  الفريق  فريى  وحتديدها؛  الوقف  إجارة  مدة  إطالق  يف  الفقهاء  اختلف 
الوقف مطلًقا، بل جيب حتديدها، وإىل هذا ذهب مجهور الشافعية)٥(، واحلنابلة)٦(، واملالكية)٧(، وبعض 

متأخري احلنفية)8(، أما الفريق الثاني فيذهب إىل جواز إجارة الوقف مطلًقا. 
ويذهب الباحث إىل ترجيح الرأي األول لألسباب اآلتية)٩(: 

إن املدة يف إجارة الوقف إذا طالت أدى ذلك إىل اندثار رأس مال الوقف وخرابه، وبالتالي اإلضرار )أ( 
باملستحقني. )وينطبق ذلك على أداة اإلنتاج؛ إذ أنها تتمتع بعمر إنتاجي حمدد، فيكون إطالق مدة 

اإلجيار إيذان باندثارها وخرابها(.
إن أحوال الناس يف تغري وتطور، وقد ُذكر أعاله عدم جواز تغيري قيمة اإلجيار بعد انعقاده. )ب( 
إن إطالق اإلجارة قد يؤدي إىل أن يتملك املستأجر الوقف بطول املدة، فتدرس مسة الوقف.)ج( 

      وحيث إن اهلدف من وقف أدوات اإلنتاج هنا النهوض بالفئات الفقرية والعاطلة عن العمل؛ لذا 
فإن إنهاء اإلجيار ينبغي أن يهدف إىل أن تنتقل أداة اإلنتاج إىل املستفيد؛ فقرًيا كان أم عاطاًل عن العمل، 
وال بدَّ من اتباع صيغ التأجري املشروعة، واليت ينتهي مآهلا بتمليك تلك الفئات أدوات اإلنتاج، ويف هذه 
الفقرة يتحتم التطرق إىل مفهوَمْي اإلجارة املنتهية بالتمليك، والتأجري التمويلي، فيقصد باإلجيار املنتهي 
بالتمليك: "عقد بني طرفني، يقدِّم أحدهما -بناء على طلب اآلخر- أصاًل ثابًتا على سبيل اإلجيار، والذي 
يلتزم يف مقابل االنتفاع به بسداد عدد من األقساط، متثل يف جمموعها القيمة اإلجيارية لألصل ومثنه، 
على أن تنتقل ملكية األصل إىل املستأجر بعد سداده لكافة األقساط"، ويف ضوء املفهوم السابق لإلجارة 

)1( شرح اخلرشي، ٧/٩8.
)2( مطالب أولي النهى، 340/4.

)3( نهاية املطلب يف دراية املذهب، ج٧، خمطوط، نقاًل عن: الكبيسي.
)4( ابن عابدين، ٥٥2/3.

)٥( مغنى احملتاج، 3/٥4٦.
)٦( مطالب أولي النهى، 4/31٥، 31٦.

)٧( شرح اخلرشي، ٧/٩8.
)8( اإلسعاف، ٥3، ٥4.

)٩(  أحكام الوقف، الكبيسي، ٩0/2.
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املنتهية بالتمليك ميكن حتديد أهم خصائص هذا العقد فيما يلي)1(:
تكون اإلجارة املنتهية بالتمليك ألصول رأمسالية؛ كاآلالت، واملعدات.. وحنو ذلك، ومن ثم ال يدخل ( 1)

يف نطاق عقد البيع التأجريي أغراض، أو عمليات استهالكية.
يقوم املستأجر بتحديد طبيعة األصل ونوعه ومواصفاته، يف ضوء ظروفه وإمكانياته.( 2)
يقوم املؤجر بدفع مثن شراء األصل ومتلكه.( 3)
يتحمل املستأجر مسئولية صيانة األصل ومصاريفها.( 4)
تنتقل ملكية األصل إىل املستأجر بعد وفائه بقيمة األقساط.( ٥)

وعادة ما يتم نقل ملكية األصول املؤجرة من خالل إحدى الصور الثالث:
اإلجارة املنتهية بالتمليك عن طريق اهلبة من املؤجر إىل املستأجر.	 
اإلجارة املنتهية بالتمليك عن طريق البيع من املؤجر للمستأجر بعقد بيع مستقل، يف نهاية مدة 	 

عقد اإلجارة.
اإلجارة املنتهية بالتمليك عن طريق البيع قبل انتهاء مدة عقد اإلجارة، بثمن يعادل باقي أقساط 	 

اإلجارة.
وميكن القول: إنَّ اإلجيار املنتهي بالتمليك يتكون من عقدين؛ عقد فوري: وهو عقد اإلجارة بعوض 
نظري االنتفاع باألصل الثابت، وعقد الحق: وهذا بدوره يكون؛ إما عقد هبة، أو عقد بيع، وذلك حسب الوعد 

الذي يقرتن بعقد اإلجارة، وهذا الوعد قد يكون ملزًما، كما قد يكون غري ملزم.
واملعدات- اليت  الثابتة -كاآلالت،  الوقفية تقوم بشراء األصول  التمويل  الطريقة فإن جهة  وفق هذه 
يرغب املستفيد باستئجارها لغايات تفيد مشروعه، حيث تشرتيها وتتملكها، وتقوم بتأجريها إىل املستفيد 
ملدة حمددة، وبأجرة حمددة يتم االتفاق عليها، وتشتمل هذه األجرة الدورية على جزء من قيمة اآللة، 
والنفقات اإلدارية )اليت ينبغي أن تكون حمدودة جًدا(، حلني تسديد الكلفة كاملة، وعندها تنتقل عائدية 

اآللية إىل صاحب املشروع، وال بدَّ من التذكري بأن هذه احلالة تصح إذا ما كان الوقف مؤقًتا.
     وينبغي األخذ باملالحظات نفسها اليت ُذكرت سابًقا واملتمثلة يف إعداد دراسة اجلدوى، ومتابعة أقساط 
التسديد، وهذه الطريقة ستكون أفضل لطالب التمويل؛ إذ أنها لن حتمله نفقات إضافية، كذلك فإن اجلهة 
املمولة ستكون متيقنة من أداء طالب التمويل، وبالتالي فإنها ستمهله يف حالة تعرضه للخسارة ال مسح 

)1( عصام أبو النصر، دور صيغة اإلجيار املنتهي بالتمليك يف دعم وتنمية الصناعات الصغرية،
www.darelmashora.com/download.ashx?docid=2244.
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اهلل وبالتأكيد فإنَّ خماطرة جهة التمويل ستكون أعلى من سابقتها، وعندها يلجأ إىل كفالء التوى)1( يف 
بعض احلاالت.  

أما صيغة التأجري التمويلي، أو »إجارة االسرتداد الكامل لألصل الرأمسالي«؛ فهي تستخدم يف الدَُّول 
الوقف(،  )جهة  التمويلي  التأجري  شركة  بني  ُيرَبم  عقد  على  الصيغة  هذه  وتعتمد  والنامية،  الصناعية 
واملستأجر الذي يطلب من )جهة الوقف( استئجار أجهزة وآالت حديثة ملستفيد عاطل أو فقري ما، يقوم 
يقوم  بينما  اإلجيار،  فرتة  طوال  ر  املؤجَّ األصل  مبلكيَّة  الوقف(  )جهة  ر  املؤجِّ وحيتفظ  بنفسه،  بإدارتها 
املستأجر باقتناء األصل واستخدامه يف العمليات اإلنتاجية، مقابل دفعات إجيارية خالل مدة العقد، طبًقا 
اإلنتاجي  العمر  لشروط معيَّنة، وترتاوح مدة اإلجيار عادة بني مخس سنوات إىل عشر سنوات، حسب 
بعد  األصل  املستأجر حقَّ متلُّك  ُيعَطى  التمويلي  التأجري  ويف معظم عقود  رة،  املؤجَّ االفرتاضي لألصول 

انتهاء املدة احملدَّدة.	
التأجري  -أو  بالتمليك  املنتهي  التأجري  باستخدام  أننا  وهو  اجملال،  هذا  مشروع يف  تساؤل  يثار  وقد 
والكالم هذا يف  العني؟  واملتمثلة حببس  غايته؛  ومنعنا  وتأبيده،  الوقف  على  قد قضينا  نكون  التمويلي- 
عمومه مقبول، إال أننا قصدنا من اتباع هذه الصيغ التأجريية استخدامها مع الوقف املؤقت، هذا من جهة، 
كذلك فإن أصل )عني( الوقف باٍق )وهو هنا رأس املال( -وقد تطرقنا إىل جواز وقف النقود-  وذلك من 

خالل اسرتداد األقساط واستخدامه يف أوقاف أخرى. 

٥- تخصيص نسبة من ريع أدوات اإلنتاج لصيانتها:
من املعلوم أن الريع ملك للمستحقني )املوقوف عليهم( باالتفاق؛ وفى ذلك يقول اإلمام "الشافعي": 
)والوقوف خارجة من ملك مالكها بكل حال، ومملوكة املنفعة ملن وقفت عليه، غري مملوكة األصل()2(، 
وال خالف ما بني املذاهب الفقهية على أن الواقف إذا حدَّد من مصارف ريع الوقف جزًءا لصيانته؛ وجب 
ذلك، فقد أوجب الفقهاء إعمار العني املوقوفة، وورد يف الفقه احلنفي: "والواجب أن يبدأ بصرف الغلة 
يف مصاحل الوقف، وعمارته، وإصالح ما َوِهَي من بنائه، وسائر مؤناته اليت ال بدَّ منها، سواء شرط ذلك 
الواقف أو مل يشرط؛ ألن الوقف صدقة جارية يف سبيل اهلل، وال جُترى إال بهذه الطريق")3(، فإذا امتنع 

)1( التوى: يعين تلف املال باصطالح الفقهاء، أي وجود كفالء من األثرياء أو غريهم يضمنون القرض حال تلفه. للتوسع انظر: حممد 
أنس الزرقا، الوقف املؤقت للنقود لتمويل املشروعات الصغرية للفقراء، حبث مشارك يف أعمال املؤمتر الثاني لألوقاف، جامعة أم 

القرى، مكة املكرمة، 142٧هـ/كانون األول 200٦م، ص13.
)2( األم، اإلمام الشافعي، 3/2٧٧.

)3( بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الكاساني، 14/14٧.
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"لو امتنع متولي الوقف من العمارة، وللوقف غلة،  "اإلسعاف":  الناظر عن التعمري جيرب عليه، جاء يف 
أجربه القاضي عليها، فإن فعل؛ وإال أخرجه من يده")1(، وهذا الرأي نفسه "هلالل الرأي")2(، هذا إذا 
كانت العمارة عادية؛ مبعنى الصيانة الدورية ألعيان الوقف، واليت يباشرها الناظر؛ بإصالح كل ما فسد 

أو خرب من مرافق العني املوقوفة.
كما حيظر يف الفقه الشافعي على الناظر أن يشرتي عقاًرا بشيء من األموال املرصودة لتعمري أعيان 
الوقف، فإذا قرر الواقف رصد قيمة معينة من غلة الوقف لتعمريه، وال حيتاج إىل ذلك؛ فإن هذه القيمة 
تظل مرصودة للتعمري، وال جيوز للناظر التصرف فيها؛ ألنَّ الواقف وقف عليها)3(، أما يف الفقه املالكي؛ 

فإن تعمري أعيان الوقف وإصالحها إمنا تكون من غلتها)4(.
ويذهب الفقه احلنبلي إىل وجوب عمارة الوقف وفًقا لشرط الواقف، وعلى حسب ما شرط، وإن شرط 
أن يعمر من ريعه ما انهدم؛ ُتقدَّم العمارة على أرباب الوظائف؛ لبقاء عني الوقف، ما مل يفِض تقدميها 

إىل تعطيل مصاحله)٥(.
قال "ابن جنيم")٦(: "إن الواقف إذا شرط العمارة، ثم الفاضل عنها للمستحقني،كما هو واقع يف أوقاف 
"القاهرة"، فإنه جيب على الناظر إمساك قدر ما حيتاج إليه للعمارة يف املستقبل، وإن كان اآلن ال حيتاج 
املوقوف إىل العمارة، على القول املختار للفقيه"، وقال "القرايف" يف معرض حديثه عن نفقة الوقف: "وعلى 
احملبَّس عليه إن كان معيًنا؛ كالبساتني، واإلبل، والبقر، والغنم، وما نفقته من غري غلته كان على معنيَّ أو 
جمهول -كاخليل- ال تؤاَجر يف النفقة، فان كانت يف السبيل؛ فمن ثلث املال، وإن مل تكن؛ بيعت واشرُتي 
املال املوقوف  أنه جيوز أخذ شيء من  والدروع")٧(، ويفهم من ذلك  النفقة؛ كالسالح،  بالثمن عيًنا من 

إلصالح بعضه اآلخر. 
وقد أشار عدد من الباحثني والفقهاء املعاصرين إىل أهمية تكوين خمصصات من ريع الوقف ملا حيتاج 
"وجوب أن حيجز من غلته ما يكون من موجبات إدارته وإصالحه  إليه يف املستقبل، ومن ذلك قوهلم: 
وعمارته، مبا يضمن استمرار غلته")8(، وقال آخر: "التصرف املعقول واألفضل هو أنه جيب أن ُيْبقي دوًما 

)1( اإلسعاف يف أحكام األوقاف، برهان الدين إبراهيم احلنفي الطرابلسي، ص٥4، دار الرائد العربي، بريوت، لبنان، 1401 هـ/1٩81م.
)2( أحكام الوقف، هالل بن حييى بن مسلم الرأي، )ت 24٥هـ(،ص211، طبع دائرة املعارف العثمانية، حيدر أباد، سنة 13٥٥هـ، املكتبة اإلسالمية.

)3( أسنى املطالب يف شرح روض الطالب، القاضي زكريا األنصاري، 21/13.
)4( املدونة الكربى، رواية اإلمام سحنون عن اإلمام ابن القاسم، 422/4، دار الفكر، بريوت، 13٩8هـ.

)٥( شرح منتهى اإلرادات، العالمة منصور بن يونس، البهوتي، 18٥/٧.
)٦( حاشية ابن عابدين، 4/31٧.

)٧( القرايف، الذخرية، 341/٦، مطبعة دار العرب اإلسالمية، بريوت، ط1، 1٩٩4م. 
)8( عبد السالم العبادي، املؤسسة الوقفية املعاصرة، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد 13، ٥41/1.
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)أي الناظر( شيًئا من الغلة لعمارة الوقف املستقبلية، حتى بدون شرط")1(، وإىل ذلك ذهب كل من "عبد 
اهلل العمار")2( و"ناصر امليمان")3( و"عبد العزيز القصار")4(.   

مما تقدَّم يتبني اتفاق املذاهب الفقهية على ضرورة رصد أموال لصيانة الوقف، بل وعدم التصرف بها 
حتى لو كان الوقف غري حمتاج إليه يف احلال، وكذلك فعل العلماء املعاصرون؛ إذ أوجبوا حجز مبلغ من 
غلة الوقف لصيانته، األمر الذي ينبغي فعله مع صيانة وقف أدوات اإلنتاج؛ سواء كانت الصيانة الدورية، 
أو ما يلزم الستمرار األداة داخل حيز العمل، وال بدَّ من اإلشارة إىل وجود حاالت يتم فيها حجز جزء من 

الغلة أو الريع ملصلحة الوقف، متَّ االستفادة منها وحتويرها مبا خيدم موضوع البحث وهى)٥(:

٥-1- ما يلزم إلعمار أداة اإلنتاج: 
للصيانة  عليه؛  اإلنفاق  دائًما  يتطلب  الذي  األمر  ثابًتا،  أصاًل  بقائه  أي  حبسه،  الوقف  من  الغاية 
واإلصالح، وغريها من النفقات، حتى يظل قادًرا على توليد املنافع، أو االستمرار يف توليد العائد؛ الذي 
هو مقصود االحتفاظ به؛ وألن عني الوقف )أداة اإلنتاج( هي مبثابة رأس املال، والريع مبثابة الربح؛ فإن 
سالمة رأس املال يف الفقه مقدَّمة على حتصيل الربح كما جاء؛ »وألن رأس املال مقدَّم على الربح؛ إذ ال 
يسلم الربح إال بعد سالمة رأس املال«)٦(؛ ولذا فإن الفقهاء متفقون على ضرورة إعمار الوقف، ويقصد 
باإلعمار: اإلصالح والتجديد املستمرين؛ ليعود إىل حالته اليت ُوقف عليها)٧(، وذلك للمحافظة على قدرته 
اإلنتاجية، مبعنى قدرته على إدرار مقدار من الريع باستمرار، واإلنفاق من الغلة لعمارة عني الوقف متفق 
عليه لدى الفقهاء؛ سواء كان ذلك بصور إجبارية، كما هو احلال لدى احلنفية واملالكية، أم كأحد البدائل 

ملصدر اإلعمار، لدى الشافعية واحلنابلة، وهو ما يتضح من أقواهلم يف هذه القضية:

)1( حمـمد بو جـالل، دور املؤسـسة الـمالية اإلسـالمية بالنـهوض مبؤسـسة الوقف يف العـصر احلـديث، جملة أوقاف، العدد ٧، السنة الرابعة، 
نوفمرب 2004م، ص11٥.

)2( عبد اهلل العمار، وقف النقود واألوراق املالية،٩0. 
)3( ناصر امليمان، وقف النقود واألوراق املالية مأحكامه يف الشريعة اإلسالمية، ص131.

)4( عبد العزيز القصار، وقف النقود واألوراق املالية والتطبيقات املعاصرة، ص1٩٧.
)٥( مت االستفادة من البحث القيِّم لألستاذ الدكتور حممد عبد احلليم عمر، ضوابط صرف ريع األوقاف اخلريية وترتيب أولويات وقواعد 

الصرف، منشور على موقعه اإللكرتوني، بتصرُّف.
)٦( تبيني احلقائق، الزيلعى، 121/14.

)٧( حاشية ابن عابدين، 1٧/2٥٩.
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- فلدى احلنفية جاء: »والواجب أن ُيبدأ من ارتفاع )إيراد( الوقف بعمارته؛ سواء شرط الواقف ذلك 
أو مل يشرتط؛ ألن الغرض لكل واقف وصول الثواب مؤبًدا، وذلك بصرف الغلة مؤبًدا، وذلك ال يكون بال 

عمارة، فكانت العمارة مشروطًة اقتضاًء«)1(.
- ولدى املالكية جاء: »ولو شرط الواقف أن يبدأ من غلته مبنافع أهله، وُيرتك إصالح ما تهدم منه، 
أو ُيرتك اإلنفاق عليه؛ إن كان حيواًنا َبَطَل شرطه، وجتب البداءة مبرمَّته، والنفقة عليه من غلته؛ لبقاء 

عينه«)2(.
- أما الشافعية فمع قوهلم بوجوب إعمار الوقف إال أنهم جعلوا الغلة أحد املوارد لإلعمار؛ حيث جاء: 
»ونفقة املوقوف ومؤن جتهيزه وعمارته من حيث شرط الواقف؛ من ماله، أو من مال الوقف، أو من منافع 

الوقف؛ كغلة العقار«)3(.
ْرِط( ُمْطَلًقا، َأْي: َسَواٌء َشَرَط  - أما احلنابلة فجاء لديهم: »فإن شرط اْلَواِقُف ِعَماَرَتُه ُعِمَل ِبِه )َأْي الشَّ
: َما مَلْ  اْلُبَداَءَة ِباْلِعَماَرِة، َأْو َتْأِخرَيَها، َفُيْعَمُل مِبَا َشَرَط، َلِكْن إْن َشَرَط َتْقِديَم اجْلَِهِة ُعِمَل ِبِه، َقاَل احْلَاِرِثيُّ

ُيَؤدِّ إىَل التَّْعِطيِل. َفِإَذا َأدَّى إَلْيِه ُقدَِّمْت اْلِعَماَرُة ِحْفًظا أِلَْصِل اْلَوْقِف«)4(.
وهكذا يتضح أنه يتم الصرف على عمارة الوقف من الغلة بل يصل األمر ليس فقط حجز جزء من 
الريع للصرف على العمارة يف الوقت احلاضر، بل يقول البعض من الفقهاء بادخار جزء من الغلة لإلعمار 
يف املستقبل حيث جاء »وفيها لو شرط الواقف تقديم العمارة ثم الفاضل للفقراء أو املستحقني لزم الناظر 

إمساك قدر العمارة كل سنة وإن مل حيتجه اآلن جلواز أن حيدث حدث وال غلة«)٥(.

٥-2- النفقة على تشغيل أداة اإلنتاج للحصول على الريع:
من املعروف يف االستثمار أنه ال بدَّ من اإلنفاق على التشغيل، وهى كل ما يلزم للحصول على الناتج 
هو  الغلة  من  ما يصرف  فإن  وبالتالي  الغلة،  هو  باإلمجاع  اإلنفاق  ومصدر هذا  الوقف،  ريع  الذي ميثل 
الوالي من  يرفع  أن  أنه يشرتط فيه  "السرخسي": »ومن ذلك  يقول  وليس اإلمجالي، ويف ذلك  الصايف، 
الوالة  وأرزاق  لبذر األرض ومؤنتها،  إليه  العشر واخلراج، وما حيتاج  إليه ألداء  غلته كل عام ما حيتاج 

)1( فتح القدير، ابن اهلمام، 14/10٥.
)2( حاشية الدسوقى على الشرح الكبري، الدردير،  2٦4/1٦.

)3( مغنى احملتاج، اخلطيب الشربينى، 1٩2/10.
)4( كشاف القناع، البهوتي، 4/2٦٦.

)٥( الدر احملتار، احلصفكى، ٥٦8/4، بدائع الصنائع، الكاسانى، 14/14٧.
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هلا، ووكالئها، وأجور وكاالتها ممن حيصدها ويدرسها.. وغري ذلك من نوائبها )تكاليفها(؛ ألن مقصود 
الواقف استدامة الوقف، وأن تكون املنفعة واصلة إىل اجلهات املذكورة يف كل وقت، وال حيصل ذلك إال 

برفع هذه املؤن من رأس الغلة«)1(.

٥-٣- اإلضافة من الغلة ألداة اإلنتاج مبا يزيد من غلتها:
فإذا كان الفقهاء يقولون بأنه جيب اإلنفاق من الغلة على إعمار الوقف، بإعادته إىل احلالة اليت كان 
عليها عند الوقف، فإنهم أجازوا اإلنفاق من الغلة لزيادة وحتسني الوقف من أجل زيادة منافعه، ويف ذلك 
يقول "ابن تيمية" جواًبا على سؤال هو: "هل جيوز أن يبنى خارج املسجد من ريع الوقف ليؤدي فيه أهل 
املسجد الذين يقومون مبصاحله؟ أجاب: نعم جيوز هلم أن يبنوا خارج املسجد من املساكن ما كان مصلحة 

ألجل االستحقاق بريع الوقف«)2(.
وجاء أيًضا: »وبهذا ُعلم أن عمارة األوقاف زيادة على ما كانت عليه العني زمن الوقف ال جتوز؛ إال 
برضا املستحقني«)3(، كما جاء أيًضا: "ولو زاد ريع ما وقف على املسجد ملصاحله أو مكلًفا؛ ادخر لعمارته، 
وله شراء شيء به مما فيه زيادة عليه")4(، ولقد قرر جممع الفقه اإلسالمي الدولي جواز ذلك؛ حيث جاء: 
»جيوز استثمار الفائض من الريع يف تنمية األصل أو يف تنمية الريع، وذلك بعد توزيع الريع على املستحقني، 

وحسم النفقات واملخصصات، كما جيوز استثمار األموال املتجمِّعة من الريع اليت تأخر صرفها«)٥(.

6- تضمني مستغل أداة اإلنتاج املتسبب في تعطيلها أو إتالفها كلفة إصالحها:
الصيغة  باستغالهلا، حبسب  أو  باستئجارها،  يكون  أن  إما  اإلنتاج  أداة  استغالل  أن  معلوم  هو  كما 
الوقفية اليت يتفق عليها الطرفان، وبالتالي فإن يد مستغل أداة اإلنتاج تكون يد أمانة، وما جاء فيه أقوال 

أهل العلم يف مسألة: "حكم تضمني املستغل" )أداة اإلنتاج هنا(؛ ومن ذلك)٦(:
ه  - ما ورد يف "املغين" ونصه: »وعن "أمحد" أنه ُسئل عن شرط ضمان ما ال جيب ضمانه، هل يصريِّ

)1( املبسوط، السرخسى، 2٧4/14.
)2( ابن تيمية، جمموع الفتاوى، 8/٥٩.

)3( البحر الرائق، ابن جنيم، 338/14.
)4( حاشيتا قليوبى وعمرية، 42/10.

)٥( قرار رقم 140،)1٥/٦(، الدورة اخلامسة عشرة، املنعقدة يف مارس 2004م.
)٦( مت االستفادة من البحث القيِّم للعالمة الدكتور نزيه محاد، مدى صحة تضمني يد األمانة بالشرط يف الفقه اإلسالمي، املعهد اإلسالمي 

للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، دراسة رقم ٥3، جدة، ط2، 2000م.
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اد" على ذلك: »وهذا يدل  الشرط مضموًنا؟ فقال: املسلمون على شروطهم«)1(، وقد عقب الدكتور "نزيه محَّ
على نفي الضمان بشرطه ووجوبه بشرطه؛ لقوله ]: املسلمون على شروطهم«)2(.

- ما ذكره	"ابن رشد" يف مسألة تضمني الصناع بقوله: »ومن ضمَّنه فال دليل له إال النظر إىل املصلحة 
اد" تعليًقا على قوله: »وسدِّ الذريعة«، أي: إىل تضييع أموال  وسدِّ الذريعة« ا. هـ)3(، قال الدكتور "نزيه محَّ
الناس وإتالفها، وعلى ذلك؛ فإذا كانت املصلحة العامة وصيانة أموال الناس قاعدة معتربة شرًعا، يف 
جعل يد األمني ضامنة جرًبا بغري رضاه؛ فألن تعترب ضامنة برضاه واختياره، عن اشرتاطه ذلك على 
نفسه يف العقد، أو اشرتاطه عليه وقبوله به؛ أوىل، وال أدل على أن يف اشرتاط الضمان على األمني حاجة 

معتربة ومصلحة راجحة من أمرين:
فعلوه،  ملا  إليه  حاجتهم  لوال  إذ  إليه؛  حيتاجون  للناس،  مقصود  عمل  االشرتاط  هذا  أن  أحدهما: 
فإن اإلقدام على الفعل مظنة احلاجة إليه، من حيث مل يثبت حترميه بنص، فإنه يلزم القول بإباحته 
وصحته، رفًقا بالناس وتيسرًيا عليهم؛ اعتباًرا لعمومات الكتاب والسنة، القاضية برفع احلرج عن العباد 
يف معامالتهم، وقد كان اإلمام "أبو يوسف" يقول دائًما: )ما كان أرفق بالناس فاألخذ به أوىل؛ ألن احلرج 

مرفوع(.
والثاني: أن مجهور الفقهاء الذاهبني إىل أن اشرتاط الضمان على األمني باطل، ملَّا أدركوا ما يف هذا 
الرأي من تفويت مصاحل معتربة على الناس؛ جلأوا إىل فتح باب احليل -لتضمني األمناء- وتعليمها للناس؛ 

حفاًظا على مصاحلهم من الضياع، ونظًرا إىل حاجتهم لذلك...«)4(.
اد" إىل قوله: »يرتجح يف نظري جواز اشرتاط الضمان على األمناء، وأنه  وخلص الدكتور "نزيه محَّ
صحيح ملزم، وإذا مل يؤد ذلك الشرط إىل تفريغ عقد األمانة من مضمونه، وتعريته عن حقيقته، واختاذه 
ذريعة إىل التعامل بالرباء؛ فإن ترتب على ذلك؛ كان اشرتاط الضمان على األمني حراًما باطاًل، كسائر 
احليل املذمومة اليت تهدف إىل إبطال مقصود الشارع يف أحكامه؛ إذ العربة يف العقود للمقاصد واملعاني، ال 
لأللفاظ واملباني، واملطلوب من األوامر والنواهي حقائقها وأرواحها ومقاصدها، ال جمرد صورها وأشباحها 

ورسومها، واهلل تعاىل أعلم«)٥(.

)1( املغين، ابن قدامة، ط هجر مبصر، 1410هـ.
)2( نزيه محاد، مرجع سابق ذكره، ص4٥.

اد، ص٥2. )3( نقاًل عن: نزيه محَّ

)4( نقاًل عن: نزيه محاد، ص٥3.
)٥( املرجع نفسه، ص٥٦.
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يف ضوء ما تقدم فإنه جيوز تضمني املوقوف عليهم )مستخدمي أداة اإلنتاج( إذا ما حلق ضرر باألداة؛ 
إال أنه ينبغي التمييز ما بني الضرر الناجم عن اإلهمال؛ وهنا ينبغي تضمني املستفيد، والضرر الناجم من 

االستخدام؛ فال ينبغي حتميل املستفيد عبئه.

7- تطبيق أحكام اإلبدال واالستبدال على أدوات اإلنتاج املوقوفة:
اإلبدال: إخراج العني املوقوفة عن جهة وقفها؛ ببيعها، واالستبدال: شراء عني أخرى تكون وقًفا بدهلا، 
وعلى هذا يكون اإلبدال واالستبدال يف الواقع متالزمني، وقد اختلف الفقهاء يف جواز هذا الفعل؛ كاآلتي:

- يعدُّ احلنفية أكثر الفقهاء توسًعا يف هذه اجملال، فأجازوه يف معظم أحواله، ما دام معلًقا باملصلحة، 
وقد أوضحت كتب الفقه احلنفي أن االستبدال واإلبدال له صور ثالث عند كتابة الواقف حلجة وقفه.

قال "ابن عابدين")1(: االستبدال على ثالثة وجوه، األول: أن يشرتطه الواقف لنفسه أو لغريه، أو لنفسه 
وغريه، والثاني: أن ال يشرتطه؛ سواء شرط عدمه، أو سكت، لكن صار حبيث ال ينتفع به بالكلية؛ بأن ال 
ل منه شيء أصاًل، أو ال يفي مبؤنته، وثالًثا: أن ال يشرتطه أيًضا، ولكن فيه نفع يف اجلملة، وبدله  حُيصِّ

خري منه ريًعا ونفًعا.
و"أبو  "هالل"  إليه  ذهب  ما  وهو  مًعا،  والشرط  الوقف  بصحة  القول  صح  فقد  األوىل؛  الصورة  أما 
اف")2(، وأما الصورة الثانية؛ وهي سكوت الواقف عن اشرتاط االستبدال، بأن سكت عن  يوسف" و"اخلصَّ
ذكره، وتعطل االنتفاع عنه بالكلية؛ ففي هذه الصورة جوَّز مجهور احلنفية االستبدال، بالشرط الذي ذكره 
"ابن عابدين" بقوله)3(: )فهو -أيًضا- جائز على األصح، إذا كان بإذن القاضي ورأيه ملصلحة فيه(، وأما 
الصورة الثالثة؛ وهي سكوت الواقف عن اشرتاط االستبدال، مع سريان مثرة الوقف إال إْن بدله بأفضل 
منه؛ وقد اختلف فقهاء احلنفية يف هذه الصورة، فلم جيِّوز "الكمال بن اهلمام" االستبدال)4(؛ ذلك "ألن 
الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه دون زيادة أخرى، وألنه ال موجب لتجويزه؛ ألن املوجب يف األول 
الشرط، ويف الثاني الضرورة، وال ضرورة يف هذا"، ومع ذلك فقد قال "أبو يوسف" بصحته؛ مستشهًدا بفعل 

اخلليفة "عمر" [)٥(. 

)1( حاشية ابن عابدين، 3/٥3٥.
)2( املصدر نفسه.
)3( املصدر نفسه.

)4( فتح القدير، ٥/٥8، ٥٩.
)٥( البحر الرائق، ٥/223.
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- تشدَّد املالكية يف منع االستبدال يف الوقف، إال أنهم يفرقون يف ذلك بني الوقف املنقول والعقار؛ فقد 
أجاز فقهاء املالكية استبدال الوقف املنقول، إذا ما دعت مصلحة أو حاجة إىل ذلك، وهو املشهور عن 
"ابن رشد" االتفاق على جواز البيع للمنقول إذا  "اخلرشي")2(، بل ادَّعى  "مالك")1(، وبذلك قال  اإلمام 

انقطعت منفعته ومل ُيرَج أن تعود، ويف إبقائه ضرر)3(.
أما فيما خيصُّ العقار؛ فقد منع املالكية استبداله منًعا باًتا، إال يف حاالت نادرة؛ )كتوسيع مسجد، أو 

مقربة، أو طريق عام، فأجازوا بيعه، ولو باإلكراه إذا اقتضى األمر()4(.
- ومل يكن الشافعية أقل تشدًُّدا يف استبدال العني املوقوفة، حتى أوشكوا أن مينعوه مطلًقا، وكأنهم 
رأوا: أن يف االستبدال سبياًل إىل ضياع الوقف أو التفريط به)٥(، إال أنهم تكلموا يف استبدال بعض املنقول 
من الوقف مع شيء من التضييق والتشديد؛ وهلم يف ذلك وجهان: الوجه األول؛ وهو بيعها أو استبداهلا 

مطلًقا)٦(، والوجه الثاني؛ جواز البيع؛ لتعذر االنتفاع به كما شرطه الواقف)٧(.
ما  املقدسي"  الدين  "مشس  فيقول  واملصلحة)8(،  بالضرورة  واالستبدال  البيع  جواز  احلنابلة  قيَّد   -
نصه)٩(: )وحيرم بيعه، وكذا املناقلة(، وعلى هذا فإن األصل عندهم هو حتريم البيع، إال لضرورة؛ من 
صيانة بقصد احملافظة على الوقف، وحدَّد احلنابلة اجلهة اليت هلا البيع والشراء يف االستبدال، إمنا هو 
احلاكم إذا كان على مصلحة عامة، قال "ابن النجار": )ويبيعه احلاكم إن كان على سبيل اخليارات، وإال 

فناظره اخلاص، واألحوط إْذُن احلاكم له()10(.
- تشدُّد اجلعفرية يف استبدال الوقف، كما هو عليه احلال عند الشافعية، فاألصل عندهم عدم اجلواز 
إمجااًل)11(، وقد ذكرت بعض كتب "اإلمامية" بعض احلاالت اليت جيوز فيها بيع واستبدال األوقاف اخلاصة؛ 
فقد جاء ما نصه: )وإمنا جيوز ذلك هلم -أي املوقوف عليهم- لعروض بعض العوارض، وطروء بعض 

)1( رسالة احلطاب يف  حكم بيع األحباس، ص10.
)2( اخلرشي، 2/3٩.

)3( رسالة احلطاب، ص ٦، املدونة الكربى، 342/4.
)4( التاج واإلكليل، ٦/42.

)٥( أحكام الوقف، الكبيسي، 2/3٩.

)٦( أحكام الوقف، املهذب، ٦82/3.
)٧( املصدر نفسه.

)8( االختيارات العلمية، ص28٦.
)٩( الفروع، الشيخ مشس الدين املقدسي أبو عبد اهلل حممد بن مفلح )ت ٦٧3هـ(، راجعه: عبد الستار أمحد فراج، الفروع، عامل الكتب، 

ط4، 1٩8٥م، بريوت، ٦22/4.
)10(  منتهى اإلرادات، 4/38٥.
)11( شرائع اإلسالم، 1٧4/2.
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أو سقوطها بسبب  إعادته إىل حالته األوىل،  الوقف خرابة ال ميكن  الطوارئ()1(؛ وهي يف حالة خراب 
اخلراب، أو يف حالة اشرتاط الواقف يف حجة بيعه عند حدوث أمر خراب. 

بيع  "الشافعية" و"املالكية" و"اجلعفرية" قد تشدَّدوا يف  أن  املذاهب أعاله  تبني من خالل استعراض 
"احلنابلة"  أو يف حالة الوقف املنقول، بينما تساهل  املوقوف واستبداله، ومنعوه إال يف حاالت الضرورة، 
و"احلنفية" بعض الشيء يف املسألة، ورأوا أن يف املنع إفراًطا قد جيرُّ إىل مفسدة؛ تتمثل يف خراب دور 

الوقف، مما يرتتب عليه ضرر باملستفيدين منه وباجملتمع.
وحيث إن الضرورة ووقف املنقول جمَمُع عليه لدى املذاهب الفقهية إلجراء االستبدال؛ أرى جواز استبدال 

اآلالت املوقوفة وإبداهلا إذا ما تعطلت بآالت أحدث عاملة، وينبغي أن تكون املراعاة يف االستبدال لـآلتي:
العمر اإلنتاجي لألداة؛ أي أن اقرتاب انتهاء تاريخ صالحية األداة يعطي األذن جبواز استبداهلا.- 1
درجة االندثار اليت وصلت إليها األداة املوقوفة، من حيث استهالكها، وهذا فيما خيص االندثار - 2

يف  سبًبا  ذلك  وبات  استهالكها،  نسبة  اتساع  إىل  تشري  األداة  حالة  كانت  ما  فإذا  امليكانيكي، 
اخنفاض إنتاجيتها؛ حتمت الضرورة استبداهلا.

األداة - 3 من  كفاءة  أكثر  بديلة  أدوات  يف  احلديثة  التقنيات  واستخدام  واالخرتاعات،  االكتشافات، 
إلنتاجية  بديلة  وجود فرصة  إىل  يفضي  الذي  األمر  املعنوي،  باالندثار  يسمى  ما  وهذا  املوقوفة، 

أفضل، حتَّم ذلك استبدال األداة أيًضا.
 

8- وقف االنتفاع بأدوات اإلنتاج غير املوقوفة:
ما  "كل  بأنها:  "املنافع"  وتعرف  وغريهما)2(،  والعارية  كالوقف  التربعات،  عقود  املنافع  على  جتري 
جُيْنى من املال؛ مادًيا أو معنوًيا، عيًنا أو منفعًة"، وقد جاء تعريفها يف "جملة األحكام" بأنها: “الفائدة 
اليت حتصل باستعمال العني”)3(، فيخرج بذلك ما ال يكون حماًل لإلجارة؛ كالغالت، والثمار اليت تستهلك 
باالستعمال، وكذا: أجرة السيارة والعقار والعامل، ولنب احليوان وصوفه ووبره، واحلقوق املعنوية؛ كحق 

املؤلف، وبراءة االخرتاع.

)1( هداية األنام، 2/24٥، 24٦.
)2( وقف املنافع يف الفقه اإلسالمي، أحباث املؤمتر الثاني لألوقاف، عطية السيد فياض، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، شوال 142٧هـ/

ديسمرب 200٦م،  ص14.
)3( درر احلكام يف شرح جملة األحكام، علي حيدر، 11٥/1، دار اجليل.
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واملنافع ال تصلح للوقف عند من اشرتط التأبيد، إال أنه ميكن أن تشكل ميداًنا خصًبا للوقف املؤقت 
عند من أجازوه، وال يتوقف األمر عند هذا احلد، بل ميتد الوقف املؤقت للمنافع ليشمل اجلهد البشري أو 

منفعة العمل)1(.
ووقف املنافع هي الصورة اخلالفية بني الفقهاء عندما يكون موضوع الوقف هو املنافع بدون أعيانها؛ 
العني  منفعة  يوقف  أن  فله  عقاًرا  أو  داًرا  أستأجر  فمن  الوقف،  من  النوع  هذا  صحة  "املالكية"  ويرى 
املستأجرة مدة إجارتها)2(، وجند "للشافعية" رأيني يف وقف املنافع، عند حديثهم يف مسألة وقف "الكلب 
املعلَّم"؛ فمنهم من قال بعدم جواز وقفه؛ ألن الوقف مقصود للتمليك، والكلب ال ميلك، ومنهم من قال 
باجلواز؛ ألن القصد من الوقف املنفعة، ويف الكلب منفعة؛ فجاز وقفه)3(، وبه قال "الزيدية" و"اجلعفرية"، 

ومنع غريهم وقفه)4(.
وميكن االستفادة من وقف املنافع يف وقف أدوات اإلنتاج؛ من خالل توجيه املنفعة حنو فئة مستهدفة 
حمددة، وهي فئة الفقراء، أو العاطلني الذين يرغبون باحلصول على فرص العمل، وذلك من خالل األمثلة 

اآلتية:
أن مينحوا منفعة نقل احتياجات مشاريعهم من مدخالت )مستلزمات إنتاجية(؛ بأن توقف منفعة  - 1

نقل سيارة محل هلذه الغاية.
أو تسويق منتجاتهم الحًقا من خالل وقف منفعة تلك السيارة.- 2
أو استغالل منافع آالت ومعدات إنتاجية )رأمسال ثابت( خلدمة أو تطوير مشروعاتهم.- 3

)1( الوقف املؤقت، يوسف إبراهيم يوسف، أحباث املؤمتر الثاني لألوقاف، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، شوال 142٧هـ/ديسمرب 200٦م،  
ص204.

)2( انظر: الشيخ أمحد بن حممد الصاوي املالكي، بلغة السالك ألقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي احلليب وأوالده مبصر، ص2٩٧.

)3( املهذب، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، مطبعة عيسى البابي احلليب، ص440.
)4( حممد عبيد الكبيسي، ص3٥2، 3٥3.
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اخلامتة
     توصل الباحث من خالل حبثه إىل:

ميكننا تعريف األداة بأنها أي وسيلة ميكن بها إجناز شغل أو إنتاج معني، قد تكون على شكل آلة، - 1
أو جهاز، أو جزء من آلة، أو املاكنة نفسها.

هدف وقف أدوات اإلنتاج إما أن يكون عاًما، أو خاًصا؛ فإذا كان عاًما، فهو يتمثل يف احلد من - 2
ختفيف نسبة الفقر والفقراء من خالل إجياد فرص عمل هلم، كما يسعى بالوقت ذاته إىل احلد 
من ظاهرة البطالة، اليت تعدُّ واحدة من أخطر املشاكل اليت تعصف باقتصادات عاملنا العربي 
الديين ال حيرم  فالدافع  يتمتع باهلدف اخلاص؛  اإلنتاج  أدوات  وبالتأكيد فإن وقف  واإلسالمي، 
صاحبه، ويتماشى مع رغبته من حتقيق الثواب، والدافع االجتماعي يتمثل من خالل استهداف فئة 
حمددة فقرية من عشريته أو أقاربه، وبالتأكيد سيهدف إىل حتقيق الدافع الواقعي أو الغريزي؛ لذا 

فإن ذلك كله ال يبتعد عن احلفاظ على مقاصد الشريعة، كلها أو بعض منها.
اتضح لنا جواز وقف أدوات اإلنتاج من خالل قياسها على وقف املنقول، وغري املنقول وبالوقف على - 3

السالح والكراع.
بإمكان الواقف -جهًة كان أم شخًصا- أن يوقف أداة اإلنتاج وقًفا مؤقًتا، وحيدد طرق صرف ريعها - 4

للمستفيد؛ عاطاًل كان أم فقرًيا، ويتم له حتديد مدة الوقف املؤقت، آخًذا يف االعتبار مراعاة العمر 
اإلنتاجي لألداة املراد وقفها.

ميكن تأجري أدوات اإلنتاج إىل فئات الفقراء أو العاطلني عن العمل، وحيث إن اهلدف من وقف - ٥
أدوات اإلنتاج هنا النهوض بهذه الفئات؛ لذا فإن إنهاء اإلجيار ينبغي أن يهدف إىل أن تنتقل أداة 
اتباع صيغ التأجري املشروعة،  اإلنتاج إىل املستفيد؛ فقرًيا كان أم عاطاًل عن العمل، من خالل 

واليت ينتهي مآهلا بتمليك تلك الفئات أدوات اإلنتاج.
بنيَّ البحث وجود حاالت يتم فيها حجز جزء من الغلة أو الريع ملصلحة الوقف؛ وهى:- ٦

- ما يلزم إلعمار أداة اإلنتاج.
- النفقة على تشغيل أداة اإلنتاج للحصول على الريع.
- اإلضافة من الغلة ألداة اإلنتاج مبا يزيد من غلتها.

جيوز تضمني املوقوف عليهم )مستخدمي أداة اإلنتاج( إذا ما حلق ضرر باألداة، إال أنه ينبغي - ٧
التمييز ما بني الضرر الناجم عن اإلهمال -وهنا ينبغي تضمني املستفيد-، والضرر الناجم من 

االستخدام؛ فال ينبغي حتميل املستفيد عبئه.
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جيوز استبدال اآلالت املوقوفة وإبداهلا إذا ما تعطلت بآالت أحدث عاملة، وينبغي أن تكون املراعاة - 8
يف االستبدال للضرورة املتمثلة بـ: )العمر اإلنتاجي لألداة، ودرجة االندثار امليكانيكي واملعنوي هلا(.

ولضمان جناح وقف أدوات اإلنتاج يقرتح الباحث عدًدا من التوصيات؛ هي:
أواًل: ضرورة توفري إطار قانوني لوقف أدوات اإلنتاج، يراعي الشمولية، ويواكب التطورات املؤسسية 

املعاصرة؛ لذا نرى أن يغطي اإلطار القانوني ابتداًء أركان الوقف؛ كاآلتي:
العني املوقوفة: إذ ينبغي أن يشتمل القانون على وصف العني املوقوفة )أداة اإلنتاج(، ويتطلب ذلك - 1

الوقف  يوفر محاية  الذي  األمر  املوقوفة،  للعني  واالعتبارية  املعنوية  بالشخصية  االعرتاف  أيًضا 
واحلرص على استدامته. 

املوقوف عليهم: يفرتض يف القانون املقرتح أن حيدد اجلهات املستفيدة من الوقف، فقراء، عاطلني - 2
عن العمل.. إخل(، مع استيعاب آراء جل املذاهب الفقهية يف هذا اجملال.

يف - 3 للواقف  الفقهاء  أجازها  اليت  العشرة  الشروط  مراعاة  من  السياق  هذا  يف  بدَّ  وال  الواقف: 
واإلبدال  والتبديل،  والتغيري  واحلرمان،  اإلعطاء  واإلخراج،  اإلدخال  والنقصان،  )الزيادة  وقفه؛ 

واالستبدال(، دون إغفال ذكر ما حظره ومنعه الفقهاء على غريها من الشروط.
الصيغة: على اإلطار القانوني مراعاة الشروط الشكلية إلنشاء الوقف، وينبغي تبسيطها لفتح اجملال - 4

أمام الوقف.
عدم  وضمان  النافذة،  القوانني  مع  تنظيم عالقاته  من  بدَّ  ال  القانوني  اإلطار  لضمان جناح  ثانًيا: 
العمل  بعموم  يرتبط  الوقف  إن  وحيث  املدني؛  القانون  مع  العالقة  كتنظيم  سريانه؛  عند  معها  تقاطعه 
اخلريي، والذي يضمُّ منظمات أهلية وغري حكومية من منظمات اجملتمع املدني، فإن األمر يتطلب إدراج 
نشاط هذا الوقف يف قانون منظمات اجملتمع املدني؛ كي تتمتع باملزايا اليت مُتنح عادة ملثل هذه املنظمات. 
ثالًثا: االهتمام بدراسات اجلدوى االقتصادية، واليت حتدد مؤشرات واضحة لوقف أدوات اإلنتاج، مع  
ضرورة مراعاة األسس احملاسبية واإلدارة املالية وأنظمة اإلعفاء الضربيي؛ ملا هلا من دور يف محاية أصول 

أدوات اإلنتاج من الضياع، وضمان أدائها االقتصادي.
؛ فإن كان خرًيا فهو من عند اهلل، وإن كان غري ذلك فهو من نفسي،  هذا ما فتح اهلل سبحانه به عليَّ

اللهم ال حترمنا أجره، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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من منظور االقتصاد اإلسالمي
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مة  املقدِّ
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني؛ سّيدنا ونبينا حممد، وعلى آله 

وصحبه أمجعني، وبعد ؛
املطبقة يف  الوسائل  باملرونة يف جمال  املتصف  املالية،  املعامالت  الوقف حمسوب على فقه  فإن فقه 
أرض الواقع، مع احملافظة على األصول املنظمة له وفق أحكام الفقه اإلسالمي، ومن بني تلك الوسائل ما 
ميكن تطبيقه من صور معاصرة للوقف؛ ومن بينها وقف »أدوات اإلنتاج«؛ كوقف اآلالت واملعدات وغريها 
يف جمال قطاع احلرف اليدوية، وكوقف األجهزة الطبية وسيارات اإلسعاف وأجهزة احلاسوب وغريها يف 

قطاع املهن احلرَّة. 
- أهمية البحث: 

أعد الباحث سابًقا حبًثا يلتقي مع هذا البحث حتت »عناصر اإلنتاج«، جاء حتت عنوان: »وقف العمل 
املؤقَّت يف الفقه اإلسالمي«)1(، أو الوقف املؤقَّت للموارد البشرية، اليت تعترب إحدى عناصر اإلنتاج، ويشاء 
اهلل أن يقوم بكتابة هذا البحث حول وقف قسم من املوارد املصنعة؛ وهو وقف »أدوات اإلنتاج«، والبحثان 

يركزان على الُبعد االقتصادي للوقف.
والوقف يسهم يف حتقيق التنمية االقتصادية على اعتبار أنه ميثِّل أحد القطاعات االقتصادية املؤثِّرة يف 
احلياة االقتصادية؛ ولذلك جاء هذا البحث ليضيء من جديد على إحياء فكرة الوقف بالشكل الذي يتالءم 
مع طبيعة القطاع احلريف اليدوي وقطاع املهن احلرَّة يف الوقت املعاصر، وذلك يف كلٍّ من  القطاع الصناعي 
الذي ينتسب إليه أصحاب احلرف اليدوية؛ من حدادة، ودهانة، وجنارة، وصائين السيارات مبستوياتهم 
املختلفة.. وغريهم، وكذلك يف قطاع اخلدمات الذي ينتسب إليه قطاع املهن احلرة؛ من أطباء، ومهندسني، 

وحماسبني، ومصممي اإلعالنات.. وغريهم.
- إشكالية البحث:

الواقف  الواقع؛ وهي:  يقوم البحث على وجود ثالثة مقوِّمات لتحقيق وقف »أدوات اإلنتاج« يف أرض 
ألدوات اإلنتاج  من األغنياء، واجلهة املستثمرة  لتلك األدوات من احملرتفة )أصحاب احلرف( أو املمتهنة 
)أصحاب املهن احلرة( األغنياء؛ والفقراء من غري احملرتفة أو املمتهنة من أصحاب املصارف الوقفية 
الذين يذكرهم الواقف، وحيصلون على عائد االستثمار من اجلهة املشغِّلة، كما أن هناك إمكانية ألن يتم 
واملستفيد منها من  الواقف هلا،  ثالث؛  ودون حاجة إىل طرف  اإلنتاج« بني طرفني فقط،  »أدوات  وقف 

احملرتفة أو املمتهنة الفقراء بشكل مؤقَّت أو مؤبَّد. 

)1( وقف العمل املؤقَّت يف الفقه اإلسالمي، للباحث، البحوث العلميَّة للمؤمتر الثاني لألوقاف باململكة العربيَّة السعودية، احملور األوَّل، اجلزء 
الّثاني، ص248-243. 
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ولذلك ميكن القول إن هذا البحث جاء ليتناول اإلشكالية اآلتية: مدى إمكانية القول مبشروعية وقف 
"أدوات اإلنتاج"، ومدى مشروعية الصور املختلفة لتطبيق ذلك. 

- محتوى البحث:
تضمن هذا البحث سبعة مباحث، تناولت بيان مفهوم  »أدوات اإلنتاج«، ووقفها، وحكم ذلك، باإلضافة 
إىل حكم وقف صور »أدوات اإلنتاج«، كما عرض للشروط الشرعية الستعمال »أدوات اإلنتاج« املوقوفة، 
باإلضافة إىل حكم تكوين خمصصات لكل من الصيانة والتطوير التقين من ريع أدوات اإلنتاج املوقوفة، 
أيًضا لبيان حكم تضمني مستغل »أداة اإلنتاج« املوقوفة تكلفة صيانتها أو إتالفها إذا تسبب يف  وعرض 
ذلك، باإلضافة إىل مدى مشروعية تطبيق أحكام اإلبدال واالستبدال على األداة اإلنتاجية املوقوفة، ومت 

ختمه بالنتائج والتوصيات. 

املبحث األول: مفهوم  »أدوات اإلنتاج« ووقفها 
ال ميكن بيان مفهوم »أدوات اإلنتاج« وكذا وقفها بدون بيان األصل الذي تتفرع منه؛ ذلك ألن أصلها 
هو عناصر اإلنتاج، وهي فرع من فروعه، أو عنصر من عناصره، وسبب ذلك يرجع إىل أن البعض خيلط 
بني عناصر اإلنتاج، وأدوات اإلنتاج، ويقول: هما شيء واحد، بينما توجد يف احلقيقة صلة وصل بينهما، 

فاألدوات فرع من األصل املتمثِّل بعناصر اإلنتاج، بل هي عند التحقيق جزء فرع من ذلك األصل. 

املطلب األول: مفهوم  »عناصر اإلنتاج« وصلة »أدوات اإلنتاج« به:
يتناول العرض اآلتي بيان عناصر اإلنتاج، باإلضافة إىل بيان صلة أدوات اإلنتاج بهذه العناصر، يف 

الفرعني اآلتيني:
الفرع األول: مفهوم عناصر اإلنتاج:

املراد بعناصر أو بعوامل اإلنتاج)1(: األمور اليت حنتاجها للحصول على منفعة سلعة أو خدمة، واليت 
تدور حول العناصر اآلتية:

)1( حـصل اخـتالف حـول حتـديد "عناصر اإلنتاج" عند كلٍّ من رجـال الـفكر االقـتصادي الوضـعي واإلسالمي، ولـيست غـاية البـحث حصرها؛ 
"رفيق املصري" من أجودها، حيث ذكر اآلتي: »عوامل اإلنتاج  الدكتور  التقسيم الذي اختاره  حتى ال خيرج عن نطاقه احملدد، ولعل 
عندي قسمان: مستقلَّة، وتابعة؛ أما املستقلة فهي: األرض، والعمل، ورأس املال، وأما التابعة فهي: املخاطرة، والزمن«. د.املصري، رفيق 
يونس، أصول االقتصاد اإلسالمي، دار القلم، دمشق، ط4، 142٦هـ/200٥م، ص8٥. ويقصد باملخاطرة العائد املنظم؛ ألن االستثمار 
يف املشروعات يتعرض للمخاطرة؛ من حيث التعرض للربح أو اخلسارة، أما الزمن فاملراد به: الوقت الذي تتم فيه العملية اإلنتاجية 
أو االستثمارية. )املرجع نفسه، ص٩٧-٩8(. ولالطالع حول اخلالف يف حتديد عناصر اإلنتاج عند رجال االقتصاد الوضعي وعلماء 
االقتصاد اإلسالمي؛ ينظر: د. رشيد، حممد رياض، وآخر، مبادئ علم االقتصاد، إلغا فاليتا، مالطا، 1٩٩٥م، ص٩0-٩2،  ومرطان، 

سعيد سعد، مدخل للفكر االقتصادي يف اإلسالم، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط2، 142٥هـ/2004م، ص٧٩-81. 
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- املوارد الطبيعية: ويسميها بعض الباحثني األرض، على اعتبار أن مصادر املوارد الطبيعية من 
األرض؛ سواًء أكان ذلك مما هو موجود على سطحها؛ كالرتبة الزراعية، واألشجار، أو يف باطنها؛ 
كمناجم احلديد واألملنيوم والنحاس والنفط، وما شابه ذلك، أو مما يدور حوهلا؛ كالشمس، واهلواء، 
أو الرياح، وما شابه ذلك، وهكذا فاألرض هي العامل األهم يف اإلنتاج؛ ألنها أساسه، وعليها جيري 

العمل البشري، بتحويل املوارد الطبيعية إىل سلع ينتفع بها.
- املوارد البشرية: وهي مصدر للعمل؛ واملراد به: اجلهد الذي يبذله اإلنسان إلنتاج منفعة سلعة أو 

خدمة، مع اإلشارة إىل أن هذا اجلهد قد يكون يدويًّا أو فكريًّا.
عة: وتسمى أيًضا رأس املال، أو الثروة اليت أنتجت يف املاضي بهدف استخدامها يف  - املوارد املصنَّ
العملية اإلنتاجية، وكل شيء دخلته يد اإلنسان للحصول على منفعته يسمى باملوارد املصنَّعة أو رأس 

املال؛ ويتنوع رأس املال أو املوارد املصنعة تبًعا لعدة عناصر: 
منها تقسيمه تبًعا للشكل؛ فاألول هو رأس املال النقدي؛ كاألوراق النقدية واألسهم والسندات، والثاني 
املنقولة؛  الثابتة  واألصول  املباني،  ومنها  كالعقار  املنقولة؛  غري  الثابتة  كاألصول  العيين؛  املال  رأس  هو 

كاآلالت والِعَدُد أو األدوات املستعملة يف العملية اإلنتاجية.
ويقسم رأس املال أيًضا تبًعا لالستعمال؛ والشكل األول هو رأس املال الثابت، وهو رأس املال العيين 
اإلنتاجي، والشكل الثاني هو رأس املال املتداول أو االستهالكي؛ وهو ذلك النوع من األصول الذي تنتهي 
العملية  يف  تستعمل  عندما  احملروقات  مثل:  وذلك  واحدة؛  مرة  استعماله  مبجرد  االقتصادية  منفعته 

اإلنتاجية، ومثل: القطن عندما يستخدم يف تصنيع الثياب.
إنتاجي؛ كاآلالت  ُيقتصر على ذكر اآلتي منها؛ تقسيمه حسب الغرض إىل:  وهناك تقسيمات أخرى 
عيين؛  أو  مادي  مال  كرأس  تكوينه؛  طبيعة  حسب  وتقسيمه  والسندات،  كاألسهم  وإيرادي؛  واملنشآت، 

كاآلالت، وكرأس مال غري مادي أو معنوي؛ كرباءات االخرتاعات.
وهناك إشارة مهمة يف ختام هذه النقطة؛ وهي أن املوارد املصنعة أو رأس املال هو عبارة عن الثروة، 

والثروة تكوَّنت نتيجة التعاون بني املوارد الطبيعية واملوارد البشرية، وأحبُّ التعبري عنها باملعادلة اآلتية: 
املوارد املصنعة )رأس املال( = املوارد الطبيعية )األرض( + املوارد البشرية )العمل(

م؛ وهو ذلك الشخص الذي يقوم بإدارة وتنظيم العملية اإلنتاجية بهدف حتقيق الربح؛  - التنظيم أو املنظِّ
الطبيعية  املوارد  من  كلٍّ  بني  اجلمع  من خالل  االستثمارية،  أو  اإلنتاجية  بالعملية  يقوم  الذي  ألنه  ذلك 

والبشرية واملصنَّعة.
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وعليه ميكن توضيح عناصر اإلنتاج باملعادلة اآلتية :
عناصر اإلنتاج = املوارد الطبيعية )األرض( + املوارد البشرية )العمل(

م )املستثمر( + املوارد املصنعة )رأس املال( + املنظِّ
وعندما تلتقي هذه العناصر مع بعضها حنصل على إنتاج سلعة أو خدمة، لكلٍّ منهما منفعة)1(.

 الفرع الثاني: صلة  »أدوات اإلنتاج« بعناصر اإلنتاج: 
األداة معناها: اآللة الصغرية، وجُتْمع على "أدوات")2(، وعرِّفت "أدوات العمل" أو اإلنتاج بأنها: اآلالت، 
وما شابه ذلك)3(، وهي جزء من  واملراقبة؛ مثل احلواسيب،  الضبط  وأجهزة  والتجهيزات، واحملركات، 
املوارد املصنعة أو رأس املال، وقد اتضح مما سبق أن تلك املوارد تتمثل بالثروة اليت ُأنتجت يف املاضي 
بهدف استخدامها يف العملية اإلنتاجية، وأدوات اإلنتاج جزء من تلك الثروة بشكل عام، بل هي جزء من  
رأس املال االستعمالي يف العملية اإلنتاجية؛ واليت من أهمها اآلالت والِعَدُد أو األدوات احلرفية واملهنية 

األخرى املستعملة يف اإلنتاج. 
وميكن تقسيم رأس املال االستعمالي أو األصل الثابت إىل قسمني: 

- رأس املال االستعمالي غري املنقول، أو العقار؛ وذلك كمبنى املصنع، واألراضي، واحلوانيت، والدور، 
الدراسة، وإن كانت تعترب جزًءا من  أدوات اإلنتاج اليت تسري عليها  فهذا ال يصنف من ضمن 

املوارد املصنعة، أو من رأس املال الذي ميثل عنصًرا من عناصر اإلنتاج.
- رأس املال االستعمالي املنقول؛ وذلك كاآلالت والِعَدد اليت يستعملها أرباب احلرف واملهن من أرباب 
احلرف الصناعية واملهن احلرَّة، ورأس املال هذا هو عني أدوات اإلنتاج، أو عني أدوات احلرفة 
أو املهنة اليت يستعملها كل من صاحب احلرفة يف ممارسة حرفته، أو صاحب املهنة يف ممارسة 

مهنته)4(.
أفضل؛  بشكل  املهنة  صاحب  أو  احلرفة  صاحب  يستعملها  اليت  األدوات  أو  اإلنتاج  أدوات  ولتوضيح 
فإنها تتمثل برأس املال الثابت االستعمالي املنقول، فصاحب احلرفة الذي ميارس عماًل يدويًّا يف حملِّه أو 
ان )الصبَّاغ(، وكصائن السيارات والكهرباء واحلاسوب.. وغريها؛ حيتاج  ار واحلدَّاد والدهَّ ورشته؛ كالنجَّ

)1( ُينظر يف ذلك: د. احلاج، طارق، علم االقتصاد ونظرياته، دار صفاء، عمان، 1٩٩8م، ص24-2٦ ضمًنا، ود. قنديل، عبد الفتاح حممود 
وآخرون، مبادئ االقتصاد، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1٩٩3م، ص22-24، ود. البدوي، إمساعيل إبراهيم، عناصر اإلنتاج 
يف االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي.. دراسة مقارنة، جملس النشر العلمي، جامعة الكويت، الكويت، 1423هـ/2002م، ص٩1-84 

ضمًنا، ود. البعلي، عبد احلميد حممود، أصول االقتصاد اإلسالمي، إصدار بنك الربكة، ص130-141 ضمًنا. 
)2( د. أنيس، إبراهيم، وآخرون، املعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط4، 142٥هـ/2000م، ص10. 

)3( د. خليل، خليل أمحد، معجم املصطلحات االقتصادية، دار الفكر اللبناني، بريوت، ط1، 1٩٩٧م، ص1٥.
اد، نزيه، معجم املصطلحات  )4( ُينظر يف ذلك: د. الزرقاء، مصطفى، املدخل الفقهي العام، دار الفكر، دمشق، ط3، 1٩٦٧م، 2٥٧/1، ومحَّ

املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء، دار القلم، دمشق، ط1، 142٩هـ/2008م، ص388-38٩. 
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إىل أدوات )أو عدَّة( ملمارسة حرفته؛ من آالت، وأجهزة، ومطارق، ومفاتيح.. وما شابه ذلك، وصاحب 
أجهزة  إىل  منهم حيتاج  كل  واحملاسب؛  واملهندس،  كالطبيب،  فكريًّا؛  عماًل  الذي ميارس  احلرة  املهنة 
الطبية  كاألجهزة  اإلنتاج؛  بأدوات  تسمى  مجيعها  تلك  احلرة،  مهنته  ملمارسة  أخرى  وأدوات  وحواسيب 

للطبيب، واألجهزة اهلندسية للمهندس، واألجهزة احملاسبية للمحاسب، واألجهزة التعليمية لألستاذ. 

املطلب الثاني: وقف »أدوات اإلنتاج«: 
الوقف لغة:

ووقوًفا، فهو واقف؛ واجلمع: وقٌف،  َوْقًفا  باملكان  َوَقَف  َوَقَف، ويقال:  الفعل  الوقف: مصدر مشتقٌّ من 
ووقوف، ويقال: َوَقَفِت الدَّابة؛ تِقُف وقوًفا، ووقَف األرض على املساكني وللمساكني وقًفا؛ أي: حبسها)1(.

الوقف اصطالًحا:
ل بيان تعريف فقهي قديم، وآخر معاصر؛ نظًرا  توجد العديد من التعريفات الفقهية، لكن الباحث يفضِّ

لوضوحهما وخلدمتهما ملوضوع الدراسة.
، بصيغٍة، ُمدَّة ما  األول للمالكية؛ حيث عرَّفوه بأنَّه: »َجْعُل َمْنَفَعِة مملوٍك -ولو بأْجَرٍة- أو غلَِّتِه ملستِحقٍّ
َيراُه احمَلبِّس«)2(، ويرى املالكّية أن املوقوف يتمثَّل مبنفعة الَعنْيِ اململوكة، أو مبنفعة الَعنْيِ املستأجَرة، أو بَغلَِّة 
العني اململوكة، مع اإلشارة إىل أن منفعة أو َغلَّة العني اململوكة املوقوفة قد توقف على التَّأقيت أو التَّأبيد، 
وأيًضا  منفعة العني املستأجرة املوقوفة توقف على التأقيت، والتعريف أشار إىل ذلك بعبارة: »مدَّة ما يراه 
احملبِّس«، والدراسُة خيدمها تعريف املالكية؛ فلقد قال "الدَّردير" معلًِّقا على عبارة: »ولو بأجرة«: »َومَشل 
قوله: »ولو بأجرة«؛ ما إذا استأجر داًرا مملوكة أو أرًضا مدَّة معلومًة، وأوقَف منفعتها -ولو مسجًدا- يف 

تلك املدَّة، وما إذا استأجر وقًفا وأوقف منفعَته على مستحقٍّ آخر غري األوَّل يف تلك املدَّة«)3(. 
ل الدكتور "منذر قحف" -وبعد مناقشته جملموعٍة من مفاهيم الوقف حتدَّث عنها الفقهاء  ولقد توصَّ

القدامى وقسٌم من الفقهاء املعاصرين وبعض قوانني الوقف يف الدول العربيَّة- إىل التَّعريف اآلتي:
»الَوْقُف هو َحْبٌس؛ مؤبٌَّد، أو مؤقٌَّت، ملاٍل؛ لالنتفاع املتكرِّر به، أو بثمرِتِه، يف َوْجٍه من وجوِه الربِّ الَعامَّة، 

ة«)4(،  ولقد علَّق هو نفُسه )قحف( على تعريفه، فذكر عدَّة أمور؛ منها:  واخلاصَّ

)1( ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب، حتقيق: عبد اهلل علي الكبري، وحممد أمحد حسب اهلل، هاشم حممد الشاذلي، دار املعارف،
القاهرة، ٦/48٩8.

)2( الدَّردير، أمحد بن حممد بن أمحد، الّشرح الّصغري مع بلغة السالك ألقرب املسالك، دار الكتب العلميَّة، بريوت، ط1، 141٥هـ/1٩٩٥م، 4/٩، 10.
)3( املرجع نفسه، 10/4.

)4( د. قحف، منذر، الوقف اإلسالمي.. تطوُّره، إدارته، تنميته، دار الفكر، دمشق، ط1، 1421هـ/2000م، ص٦2.
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فهو أواًل »صدقة جارية ما بقيت أو بقي أصلها«؛ سواًء أكان هذا البقاء طبيعيًّا حيّدده العمر االقتصادي 
للمال املوقوف، أم إراديًّا حيدده نصُّ الواقف وإرادته، والدراسة تتناول وقف »أدوات اإلنتاج«؛ كاآللة والعدَّة 
اليت يستعملها كل من احملرتف واملمتهن، واليت هلا عمر اقتصادي افرتاضي، إذا أخرجها الواقف على 

التأبيد أو التأقيت.
وهو ثانًيا »يقع على املال«؛ واملال قد يكون ثابًتا كاألرض والبناء؛ أو منقواًل، كالكتاِب والسالح؛ وقد يكون 
عيًنا كاآلالت والسيارات، أو نقًدا كماِل املضاربة أو اإلقراض؛ كما أنه ميكن أن تكون َمْنَفَعًة متمولة؛ مثل 
منفعة نقل املرضى واملسنِّني، أو منفعة أْصٍل ثابٍت يوقفها املستأجر، والدراسة تتناول وقف »أدوات اإلنتاج« 
اليت تدرج ضمن األموال املنقولة اليت توقف على التأبيد إذا جرى الوقف على رقبتها ومنفعتها، أو على 
التأقيت إذا جرى الوقف على منفعتها دون رقبتها؛ من خالل مالك رقبة املنفعة أو من خالل مستأجرها.
وهو ثالًثا يتضمن »حفظ املال واإلبقاء عليه«، حتى ميكن تكرار االنتفاع به أو بثمرته، وهو بذلك يتضمن 
معنى استمرارية وجود املال، وتسعى الدراسة للمحافظة على رقبة »أدوات اإلنتاج« املوقوفة؛ حتى يكون 

هناك تكرار لالنتفاع منها.
وهو رابًعا يتضمن معنى »تكرار االنتفاع« واستمراره؛ لوقت قد يطول، أو يقصر، أو يتأبد. والدراسة 
تتناول الصور احملتملة لوقف أدوات اإلنتاج من حيث الزمن؛ إن كان ذلك على سبيل التأبيد، أو التأقيت.

وهو خامًسا يشمل »الوقف املباشر«؛ الذي ينتج املنافع للموقوف عليه، كما يشمل »الوقف االستثماري« 
)الوقف غري املباشر(؛ الذي يقصد به بيع منتجاته من سلع وخدمات، وإنفاق صايف اإليراد على أغراض 

الوقف)1(. 
والدراسة تتناول متكني احملرتف املوقوف عليه من االستفادة باألداة اإلنتاجية املوقوفة بشكل مباشر، 
من خالل استعماهلا يف حرفته، أو أن يتم تأجريها من قبل إدارة الوقف، على أن ينفق عائد اإلجارة على 

املوقوف عليهم.
ويالحظ أن هذا التعريف تأثَّر كثرًيا بتعريف املالكية للوقف؛ خصوًصا يف تناوله جلانب »وقف املنفعة 

دون الرقبة«، وهو ما ستسري عليه هذه الدراسة.
السابقني؛ حبيث ميكن صياغته  التعريفني  من  اإلنتاج«  »أدوات  وقف  تعريف  استنباط  وعليه ميكن 
)صاحب  واملمتهن  احلرفة(  )صاحب  احملرتف  حيتاجها  اليت  اإلنتاج«  »أدوات  "حبس  اآلتي:  بالشكل 
بعائدها، على مقتضى شروط  أو  بها  املتكرِّر  التصرُّف؛ لالنتفاع  أنواع  أو مؤقًَّتا، عن كل  املهنة(؛ مؤبًَّدا 

الواقف، ويف حدود  أحكام الشريعة".

)1( املرجع نفسه، ص٦2، ٦3.



املوضوع الثاني: وقف أدوات اإلنتاج

268

املطلب الثالث: حكم وقف »أدوات اإلنتاج«: 
أدوات اإلنتاج من األموال املنقولة، وهي اليت تستهلك على عدة فرتات زمنية متعاقبة، أو اليت ميكن 
االنتفاع بها مع بقاء عينها؛ كاآللة واألثاث والسيارة، وضدُّها األموال غري املنقولة؛ وهي العقار؛ كاألراضي 

والبناء، وكالهما ميثالن األصول الثابتة.
وببيان حكم وقف »األموال املنقولة« يظهر حكم وقف »أدوات اإلنتاج«؛ فاجلمهور من غري "احلنفية" 
على جواز وقف املنقول مطلًقا؛ من أثاث وحيوان وسالح؛ سواًء أكان املوقوف مستقالًّ بذاته، ورد النص به، 
أو جرى به العرف، أم كان تابًعا لغريه من العقار، واستدلوا على ذلك مبا رواه "أبو هريرة" عن النيب ] 
أنه قال: »َوَأمَّا َخاِلٌد َفِإنَُّكْم َتْظِلُموَن َخاِلًدا، َقْد اْحَتَبَس َأْدَراَعُه َوَأْعَتاَدُه يِف َسِبيِل اهللَِّ«)1(؛ ذلك ألن "خالًدا" 

[ وقف درعه احلديدي وسالحه وخيله ليَقاَتل عليها يف سبيل اهلل، وكلها من املنقوالت.
"أبي  رأي  استحساًنا، على  لعقار  تابًعا  كان  إذا  إالَّ  املنقول؛  وقف  فلم جييزوا  "احلنفية"  أما مجهور 
يوسف" و"حممد"، أو ورد به النص كالسالح واخليل، أو جرى به العرف؛ والسبب يف عدم جواز املنقول 
عندهم أن من شروط الوقف عندهم التأبيد، واملنقول ال يدوم)2(، وعليه فاألصل عندهم أنه ال جيوز وقف 
»أدوات اإلنتاج« على سبيل االستقالل، واألصل يف الدراسة أنها تتناول وقفها على سبيل االستقالل، ال على 

سبيل التبعية، من باب دعوة أكرب طائفة من أهل اخلري الغتنام هذا الباب من باب الرب.
ولكن الراجح ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من مشروعية وقف املنقول؛ لورود اآلثار يف ذلك؛ وألنه موٍف 

حلكمة الوقف، وفيه تشجيع على اخلري)3(. 
وعليه ميكن القول: إن وقف »أدوات اإلنتاج« اليت يستخدمها أصحاب احلرف واملهن احلرَّة مشروع؛ 
هذا إذا قصدنا وقف الرقبة مع املنفعة على سبيل التأبيد، أما إذا كان وقفها على سبيل التأقيت؛ من خالل  
وقف املنفعة دون الرقبة، ولو متَّ متلك املنفعة من خالل عقد اإلجارة؛ فهذا مشروع عند املالكية كما اتضح 
خالل عرض وشرح التعريف عندهم، وقد اختاره "أبو زهرة" من جهة مشروعية الوقف على سبيل التأقيت، 

ومن جهة مشروعية وقف املنفعة أيًضا)4(، وهو ما ستسري عليه الدراسة.

)1( رواه مسلم، القشريي النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب يف تقديم الزكاة ومنعها، حديث رقم )٩83(، بيت األفكار الدولية، 
الرياض، 141٩هـ/1٩٩8م، ص3٧٩.

ُينظر: جمموعة من املؤلفني، املوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، ط1، 142٧هـ/200٦م، ص1٦4، 1٦٥،       )2(
ود. الزحيلي، وهبة، الوصايا والوقف يف الفقه اإلسالمي، دار الفكر، دمشق، ط2، 141٩هـ/1٩٩8م، ص142، 143. 

)3( د. أبو ليل، حممود أمحد، الوصايا والوقف يف الشريعة اإلسالمية، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، ط1، 1424هـ/2003م، ص3٩٦.
)4( أبو زهرة، حممد، حماضرات يف الوقف، جامعة الدول العربية، 1٩٥٩م، ص81، وص134. 
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املبحث الثاني: صور وقف »أدوات اإلنتاج«
أداة منها رقبة  أو املمتهن، ولكل  أدوات احملرتف  أو سلعة رقبة ومنفعة، وهي يف دراستنا:  لكل عني 
ومنفعة، ورقبة الشيء املوقوف من أدوات اإلنتاج مما اختلف فيه الفقهاء؛ من حيث بقاؤه يف ملكية الواقف، 
بند  الفقهاء حتت  درسها  املسألة  وهذه  عليهم،  املوقوف  ملكية  إىل  أو  تعاىل،  ملكية اهلل  إىل  انتقاله  أو 
"حكم الوقف"؛ مبعنى: هل الوقف الزم أو جائز؟ فإذا قيل: الزم؛ فهذا يعين انقطاع  أو  "لزوم الوقف" 
تصرفات الواقف على العني املوقوفة؛ لكونها خرجت من ملكيته، وانتقلت؛ إما إىل ملكية اهلل تعاىل؛ وهو 
رأي "الشافعية" و"الصاحَبنْي من "احلنفية"، وإما إىل ملكية املوقوف عليهم؛ وهو رأي "احلنابلة"، وإذا قيل: 
الوقف عقد جائز؛ فهذا يعين أن العني املوقوفة مل خترج من ملكية الواقف، وإمنا أباح الواقف للموقوف 
عليهم االنتفاع مبنفعة العني املوقوفة، ويستطيع إعادتها إىل ملكيته يف الوقت الذي يشاء؛ ألن الوقف يف 
حقه جائز، وليس الزًما؛ وهو رأي "أبي حنيفة" و"املالكية")1(، وهذا التمهيد خيدم الدراسة، من باب بيان 
إمكانية القول مبشروعية الوقف املؤقَّت عند القائلني بعدم خروج ملكية العني املوقوفة من ملكية الواقف؛ 

خصوًصا "املالكية".
إذا  عليهم،  املوقوف  الفقراء  مباشرة  منها  يستفيد  اليت  فهي  املوقوفة  اإلنتاج«  »أدوات  منفعة  أما 

استخدموها بأنفسهم خالل ممارسة مهنتهم أو حرفتهم، أو من أجرتها إذا متَّ تأجريها.
ولتوضيح وقف »أدوات اإلنتاج«؛ ال بدَّ من بيان ما حتتاجه الدراسة من أنواع الوقف دون ما عداها، 

وحنتاج منها إىل بيان أنواعه؛ من حيث طبيعته، ومن حيث مدته.
وتنقسم أنواع الوقف باعتبار طبيعته إىل وقف االستعمال، أو الوقف املباشر؛ وهو ما يستعمل أصله يف 
حتقيق غرضه؛ وذلك كاستخدام أدوات اإلنتاج املوقوفة بشكل مباشر من قبل احملرتف الفقري، وإىل وقف 
االستغالل أو الوقف االستثماري؛ وهو ما  يستَغلُّ أو يستثَمر أصله يف إنتاج إيراد، وينفق اإليراد يف حتقيق 
غرض الوقف؛ وذلك كأن تؤجر أدوات اإلنتاج املوقوفة، ثم ُينفق بدل اإلجيار على من ذكر الواقف، كما 
تنقسم أنواع الوقف باعتبار التوقيت أو املدَّة إىل وقف مؤبَّد؛ وذلك كأن يوقف الواقف »أدوات اإلنتاج« على 
صات من إيراداتها، وجتديدها كلما دعت الضرورة، أو أقله على حسب  التأبيد، من خالل اعتماد املخصَّ
العمر االفرتاضي لألداة اإلنتاجية، وإىل وقف مؤقت؛ وذلك كأن يوقف الواقف ما ميلك من »أدوات اإلنتاج« 

خالل مدة معينة، ثم بانتهائها تعود إىل ملكيته)2(. 

)1( ُينظر يف ذلك: املوسوعة الفقهية، مرجع سابق، ج44، ص11٩، 120، ود. إمام، حممد كمال الدين، الوصايا واألوقاف يف الفقه اإلسالمي، 
املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، ط1، 141٦هـ/1٩٩8م، ص1٧٦، 1٧٧.

)2( ُينظر يف ذلك: د. املصري، رفيق يونس، األوقاف فقًها واقتصاًدا، دار املكتيب، دمشق، ط1، 1420هـ/1٩٩٩م، ص28، وقحف، منذر، 
الوقف اإلسالمي.. تطوره، إدارته، تنميته، مرجع سابق، ص1٦0-1٥8.
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والعرض اآلتي يوضح الصور احملتملة لوقف »أدوات اإلنتاج« باعتبار طبيعتها ومدتها)1(.

املطلب األول: صورة وقف رقاب »أدوات اإلنتاج« و ومنافعها: 
واملالك يف هذه الصورة هو الواقف، وتكون على التأبيد من حيث خروجها من ملكيته، ومشروعة عند 
الفقهاء القائلني مبشروعية وقف املنقوالت، ويتم تطبيق هذه الصورة على حسب ما يشرتط الواقف؛ إذ 

شرط الواقف كنصِّ الشارع، كما هو معلوم يف فقه الوقف.
وهذه الصورة هلا تطبيقان من حيث اجلهة املستفيدة منها؛ من الفقراء احملرتفني واملمتهنني وغريهم: 

التطبيق األول: وقف االستعمال أو الوقف املباشر:	 
وهذا التطبيق له فرعان: 

الفرع األول: وقف استعماهلا حملرتف فقري بعينه، ينتهي بالتمليك؛ وذلك كأن يستعمل الفقري احملرتف 
اآللة املوقوفة خالل ممارسة حرفته، وحيصل على ريعها  ملدة سنة مثاًل، على أن ميلك اآللة املوقوفة يف  
نهاية مدة حمدَّدة؛ إعمااًل لشرط الواقف )هبة( إذا ثبت جناحه يف استعماهلا إلخراج نفسه من مشكلة 

الفقر)2(.
الفرع الثاني: وقف استعماهلا للمحرتفة الفقراء بدون متليك، وحبيث كلما استعملها فقري حمرتف  
واغتنى بسببها، فإن األداة اإلنتاجية املوقوفة ينتقل استعماهلا لصاحل فقري حمرتف آخر، وهكذا تنتقل من 
حمرتف فقري -إىل أن يغتين- إىل فقري ثان، وثالث.. وهكذا، األمر الذي يسهم يف إخراج هؤالء احملرتفة 
الفقراء من الفقر، ولكن وقفها بهذه الصورة ينتهي مع انتهاء العمر االفرتاضي لألداة اإلنتاجية املوقوفة. 

التطبيق الثاني: وقف االستغالل أو الوقف غير املباشر:	 
وهذا التطبيق له فرعان)3(:

الفرع األول: استئجار من يعمل على األداة اإلنتاجية املوقوفة، وإنفاق الغلة على من َذَكَر الواقف؛ وذلك 
كأن توقف »آلة إنتاجية«، على أن ُيْستأجر من يعمل عليها وحيصل على أجرته، وما بقي من غلة يذهب 
لصاحل ما حتتاجه من صيانة وما يسهم يف جتديدها؛ من خالل إحالل غريها مكانها بعد انتهاء عمرها 
اإلنتاجي االفرتاضي، عرب تكوين حساب »خمصص استهالك اآللة«، والنسبة املتبقية من غّلة اآللة تذهب 
َذَكَر الواقف من الفقراء، وهذا يعين ضرورة تقسيم العائد على عدة أجزاء؛ جزء األجرة،  لصاحل من 
)1( مل يلتزم البـاحث بالرتتيب الـوارد يف العـناصر االسرتشادية بالنـسبة لـرتتـيب الصـور؛ ألنـها من وجهة نـظره مل تنطلق من معيار واضح 
يضبط الرتتيب، لكنه اعتمد املعيار الوارد يف منت البحث خالل احلديث عن وقف صور »أدوات اإلنتاج«، والذي ينطلق من وقف »الرقبة 

مع املنفعة«، أو وقف »املنفعة دون الرقبة«، أو وقف »حق االنتفاع«. 
)2( متثِّل هذه احلالة الصورة )ب( من صور وقف »أدوات اإلنتاج«، الواردة يف العناصر االسرتشادية لكتابة البحث، ص٦.

)3( هذا التطبيق ميثل الصور )أ( و)ج( و) د( من صور وقف أدوات اإلنتاج الواردة يف العناصر االسرتشادية لكتابة البحث.
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وجزء الصيانة، وجزء »خمصص االستهالك«، وغايته جتديد اآللة بعد انتهاء عمرها االفرتاضي، وجزء 
لصاحل أصحاب املصارف الوقفية.

َذَكَر الواقف؛ وذلك كأن تؤجر  الثاني: تأجري األداة اإلنتاجية املوقوفة، وإنفاق الغلَّة على من  الفرع 
للمحرتفة أو املمتهنة من الفقراء، أو غريهم من أصحاب املهن واحلرف، بل وحتى من أصحاب املؤسسات 
والشركات اإلنتاجية، ثم تنفق الغلَّة من اإلجيار على أصحاب املصارف الوقفية الذين ذكرهم الواقف)1(.

 
املطلب الثاني: صورة وقف منافع »أدوات اإلنتاج« اململوكة دون رقابها: )2(

واملالك يف هذه الصورة هو الواقف؛ وذلك كأن يقوم مالك آلة إنتاجية بوقف منفعتها ملدة سنة، من 
خالل تأجريها  لصاحب حرفة فقري أو غين، وحيصل منها على دخل دوري، ثم يف نهاية املدَّة يستعيدها؛ 
ألنها تكون على التأقيت)3(، وهذه ال خترج رقبتها من ملكية الواقف، وهي مشروعة عند "املالكية")4( كما 

سبق خالل التعليق على تعريف الوقف)٥(. 

املطلب الثالث: وقف منافع »أدوات اإلنتاج« املستأجرة:
آلة  يستأجر شخص  كأن  وذلك  الواقف؛  هو  الصورة  هذه  يف  املستأجرة(  املنفعة  )مالك  واملستأجر 
إنتاجية أو عدَّة مهنة أو حرفة معيَّنة؛ كاستئجار عدَّة اخلياطة أو احلالقة، ثم يقوم بوقفها ملدة سنة -مثاًل- 
من خالل تسليمها لفقري حمرتف أو ممتهن، يعيش منها، وقد يكوِّن رأَس ماٍل لشراء عدَّة لنفسه، وهذه 
صورة من صور الوقف املؤقت، وهي مشروعة أيًضا عند "املالكية"؛ الذين ال يشرتطون التأبيد يف الوقف، 

دون اجلمهور، املشرتطني لذلك)٦(.  

)1( د. فداد، العياشي الصادق، استثمار أموال الوقف رؤية فقهية واقتصادية، حبث منشور يف: االستثمارات الوقفية )مؤمتر دبي الدولي 
ر، دبي، ص28٥. الثالث لالستثمارات الوقفية(، مؤسسة األوقاف وشؤون الُقصَّ

ل أن  )2(  هذه الصورة وردت يف البند السابع من العناصر االسرتشادية؛ حتت عنوان: وقف االنتفاع بأدوات اإلنتاج غري املوقوفة، وكان يفضَّ
ترد بهذا العنوان: وقف منافع »أدوات اإلنتاج« اململوكة، فالوضوح موجود يف هذا العنوان أكثر من العنوان السابق، وقام الباحث بتقدميها 

ل احلديث عن صور وقف أدوات اإلنتاج يف فقرة واحدة. ألنه فضَّ
)3( زين الدين، عبد املنعم، ضوابط املال املوقوف دراسة فقهية تطبيقية مقارنة، دار النوادر، دمشق، ط1، 1433هـ/2012م، ص٧٩، 80. 

)4( الدردير، حممد بن أمحد، الشرح الكبري، دار الفكر، بريوت، ط1، 1٩٩8م، 118/4. 
)٥( هذه الصورة مل ترد يف العناصر االسرتشادية، وهي إضافة من الباحث.

)٦( د. الزحيلي، وهبة، الوصايا والوقف يف الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص14٦.
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املطلب الرابع: وقف »االنتفاع« بأدوات اإلنتاج املباح للغير استعمالها: 
ص له باالستعمال فقط، وتوضيح  هذه املسألة ميكن أن يتم من خالل  والواقف يف هذه الصورة هو املرخَّ
التمثيل عليها بعقد اإلعارة، فاملعري ميلك »أداة إنتاجية«، وهذا يعين أنها غري موقوفة، ثم يعريها إىل 
املستعري ويبيح له حق االنتفاع بها؛ فهل ميلك هذا املستعري وقف »حق االنتفاع« املباح له على آلة مملوكة 

لغريه؟
سيتم عرض هذه املسألة وفق اخلطوات اآلتية:

الفرع األول: معنى »حق االنتفاع«:
اخلاصَّ  احلقَّ  به:  ويراد  االنتفاع؛  فيقال: حقُّ  »حق«،  كلمة  مع  غالًبا  اسُتعمل  "االنتفاع"  إن مصطلح 
ملك  فُيقال:  و"متليك"؛  "ملك"  كلميْت:  مع  ُيستعمل  وقد  للغري،  لالنتقال  القابل  غري  املنتفع،  بشخص 
االنتفاع، ومتليك االنتفاع، ولعلَّ املراد بامللك والتمليك أيًضا: حقُّ الرتخيص: لشخص، أو اإلذن له يف أن 
ص له أو ُأِذن له يف االنتفاع بسلعة معينة؛ فله أن ينتفع بها  يباشر بنفسه فقط االنتفاع، وعليه فإنه من ُرخِّ

بنفسه، وميتنع يف حقه أن ينقل االنتفاع لغريه؛ بعوض، أو بغري عوض)1(.
الفرع الثاني: الفرق بني ملك املنفعة وحق االنتفاع: 

يشرع الباحث فيما يلي ببيان الفرق بني ملك املنفعة وحق االنتفاع -كما ذكره الفقهاء- من ثالث نواٍح؛ 
من حيث املعنى، ومن حيث املنشأ )السبب(، ومن حيث األثر)2(. 

الفرق األول: من حيث املعنى:
فملك املنفعة فيه ذلك االختصاص احلاجز للمنتفع؛ كحق املستأجر يف منافع املأجور، وحق املوقوف يف 
منافع الوقف، ففي كل ذلك معنى امللكية وقوتها، أما حق االنتفاع اجملرد فهو من قبيل الرخصة باالنتفاع 
الشخصي دون االمتالك؛ كحق اجللوس يف املساجد، وكحق استعمال الطرق واألنهار مبا ال يضرُّ العامة؛ 
أو الرتخيص لشخص يف استعمال ما ميلكه من خالل  العامة؛ وكإعطاء اإلذن  وهذا على صعيد امللكية 

اإلعارة؛ وهذا على صعيد امللكية اخلاصة. 
وبذا يظهر أن ملك املنفعة أقوى وأخص من حق أو ملك االنتفاع؛ ألن فيه حق انتفاع وزيادة.  

الفرق الثاني: من حيث السبب:
أن سبب »حقِّ االنتفاع« أعمُّ من سبب »ملك املنفعة«؛ ألنه كما يثبت ببعض العقود؛ كاإلجارة واإلعارة 
مثاًل، كذلك يثبت باإلباحة األصليَّة؛ كاالنتفاع من الطرق العامَّة واملساجد، ويثبت أيًضا باإلذن من مالٍك 

اد، نزيه، معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء، مرجع سابق، ص84، 8٥. )1( محَّ
)2( د. الزرقاء، مصطفى، املدخل الفقهي العام، مرجع سابق، 284/1-28٧ ضمًنا.
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ة، وهي  ؛ كما لو أباح شخص آلخر استعمال بعض ما ميلك، أمَّا املنفعة؛ فال متلك إال بأسباب خاصَّ خاصٍّ
اإلجارة، واإلعارة، والوصيَّة باملنفعة والوقف.

وعلى ذلك، فكلُّ من ميلك املنفعة يسوغ له االنتفاع، وال عكس، فليس كلُّ من له االنتفاع ميلك املنفعة، 
كما يف اإلباحة مثاًل.

الفرق الثالث: من حيث األثر:
أثر االنتفاع احملض حقٌّ ضعيف بالنسبة مللك املنفعة، ألنَّ صاحب املنفعة ميلكها ويتصرَّف فيها  أن 
ك يف احلدود الشرعية، خبالف حقِّ االنتفاع اجملرَّد؛ ألنه رخصة، ال يتجاوز شخص املنتفع،  تصرُّف املالَّ
وعلى هذا فمن ملك منفعة شيٍء ميلك أن يتصرَّف فيه بنفسه، أو أن ينقلها إىل غريه من خالل العقود 
األربعة الواردة أعاله؛ اإلجارة، واإلعارة، والوصيَّة، باملنفعة، والوقف، ومن ملك االنتفاع بالشيء ال ميلك 

أن ينقله إىل غريه.
فاملنفعة أعمُّ أثًرا من االنتفاع، يقول "القرايف": متليك االنتفاع نريد به أن يباشره هو بنفسه فقط، 
ومتليك املنفعة هو أعمُّ وأمشل؛ فيباشر بنفسه، وميكِّن غريه من االنتفاع؛ بعوٍض كاإلجارة، وبغري عوٍض 
كالعارَية. مثال األول؛ أي متليك االنتفاع: اجللوس يف املساجد واألسواق، واملرور يف الشوارع والطرقات 
العامة.. وحنو ذلك، فله أن ينتفع بنفسه فقط، ولو حاول أن يؤاجر غريه عليها، أو يعاوض عليها بطريٍق 
من طرق املعاوضات؛ امتنع ذلك، وأمَّا مالك املنفعة؛ فكمن استأجر داًرا، فله أن يؤاجرها من غريه، أو 

ك يف أمالكهم على جري العادة)1(. يسكنه بغري عوٍض، ويتصرَّف يف هذه املنفعة تصرُّف املالَّ
الفرع الثالث: مدى مشروعية وقف »حق االنتفاع«: 

ميكن يف هذا الباب التمييز بني نوعني من الوقف؛ وقف املنفعة، ووقف االنتفاع؛ ففي وقف املنفعة يصري 
ا كالوقف على األوالد، أو عامًّا كالوقف على جهة عامة  املوقوف عليه مالًكا للمنفعة؛ سواًء كان وقًفا خاصًّ
كالفقراء، وذلك عند من يقول بانتقال ملكية العني املوقوفة إىل املوقوف عليه؛ ولذلك ميلك التصرُّف فيها 
ر ويوقف، أما وقف  )املنفعة( على رأي املالكية دون اجلمهور، كما هو احلال يف عقد اإلجارة، فاملستأجر يؤجِّ
االنتفاع؛ فإن األصل يقوم على أن املوقوف عليه ال ميلك حق املنفعة بوجه، وإمنا ميلك حق االنتفاع فقط، 
وبالتالي ال ميلك وقف »املوقوف عليه« من حيث األصل؛ ألنه مل ميلَّك حق املنفعة، وإمنا أبيح له االنتفاع، 
والفرق بني الوقفني كالفرق بني اإلجارة واإلعارة؛ ففي اإلجارة ميلك املستأجر التأجري، ويف اإلعارة ال 
ميلك املستعري إجراء اإلجارة وال اإلعارة على املستعار؛ ألنه ُملِّك، أو أبيح له االنتفاع فقط باملعار، والصورة 

نفسها تطبق على وقف االنتفاع؛ هذا من حيث األصل، ولكن هل ميكن أن يكون رأٌي خالف ذلك؟ 

بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  القيام،  عمر حسن  الفروق(، حتقيق:  أنواع  على  الربوق  )أنوار  الفروق  كتاب  إدريس،  بن  أمحد  القرايف،   )1(
1424هـ/2003م ، 1/3٩٩.
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هناك عّدة أسباب لالنتفاع؛ منها االنتفاع باإلباحة األصلية، واإلباحة الشرعية، واإلباحة بإذن املالك، 
والدراسة حتتاج إىل سبب »اإلباحة بإذن املالك« يف امللكية اخلاصة، وهذه اإلباحة تثبت بإذن من مالٍك 
الوالئم  والشراب يف  الطعام  كإباحة  باالستهالك؛  إمَّا  اململوكة؛  األعيان  بعنٍي من  باالنتفاع  لغريه  خاصٍّ 
والضيافات، وهذا خارج عن الدراسة، أو باالستعمال؛ كما لو أباح إنسان آلخر استعمال ما يشاء من أمالكه 
ة، ومنها على سبيل املثال: أن يستعمل -على سبيل اإلعارة- آلته اإلنتاجية ملدة سنة؛ فهل ميلك من  اخلاصَّ

أبيح له االنتفاع بها أن يقوم بوقفها خالل هذه املدة ؟!
إن االنتفاع يف هذه احلاالت ال يتجاوز الشخص املباح له، وهو ال ميلك الشيء املنتفع به، فليس له أن 
يبيحه لغريه، ومن وجوه االنتفاع: االستعمال؛ وهو أن ينتفع الشخص من العني باالستعمال، والذي حيصل 
باستعمال الشيء مع بقاء عينه، وذلك كما يف العارية، فإنَّ املستعري ينتفع باملستعار باستعماله واالستفادة 
منه، وهو ميلك املنافع بغري عوٍض؛ ولذلك من أبيح له االنتفاع بعنٍي من األعيان اململوكة بإذن املالك؛ 
كاإلذن بسكنى داره، أو ركوب سيارته، أو استعمال كتبه؛ فليس للمباح له أن يأذن لغريه باالنتفاع بها، وإال 
كان ضامًنا؛ أي ليس له أن يتصرف بها؛ ألنه أبيح له االنتفاع بها ومل ميلك منفعتها، وال يستطيع بالتالي  

التصرُّف فيها؛ ومن مجلة التصرُّف وقفها، وهذا عند اجلمهور)1(.
رها خالل مدَّة اإلعارة؛ أي له أن يتصرَّف  وذهب "املالكية" إىل أن مالك املنفعة باالستعارة له أن يؤجِّ
بها؛ ومن مجلة التصرُّف وقفها، إذا كانت إباحة املعري له تسمح بذلك؛ كأن يقول له: افعل فيها ما تشاء 

خالل مدَّة اإلعارة)2(. 
ويستخلص مما تقدَّم أن وقف »األداة اإلنتاجية« اليت أبيح للغري استعماهلا خالل مدة معينة ال ميلك 
املباح له وقفها، ألنه ملَّك حق االنتفاع دون حق املنفعة، على رأي اجلمهور، لكن جيوز على رأي "املالكية" 
وقفها إذا أطلق املبيح للمباح له التصرف فيها، وهو الذي مييل إليه الباحث؛ ملا يف ذلك من املصلحة لصاحل 

احملرتفني من الفقراء.

اف، أمحد بن عمرو الشيباني، أحكام األوقاف، مكبة الثقافة الدينية، القاهرة، ص٦4، وجمموعة من املؤلفني،  )1( ُينظر يف ذلك: اخلصَّ
املوسوعة الفقهية، مرجع سابق، 301/٦-30٥، مادة انتفاع.

)2( ُيفهم من عبارات املالكية أن من أبيح له االنتفاع مبلك خاص -كاملوقوف عليهم الذين يباح هلم االنتفاع بالسكنى- فإنه ال جيوز هلم 
التصرف مبا أبيح هلم به؛ كأن يقوموا بوقفه أو بتأجريه؛ إال إذا أذن الواقف يف ذلك، وقد علَّقوا األمر على إرادة الواقف أو صيغته، قال 
كنى، ومل يزد على ذلك، فظاهر اللفظ يقتضي أن الواقف إمنا ملَّك املوقوف عليهم  "القرايف": إذا وقف وقًفا على أن يسكن أو على السُّ
االنتفاع بالسكنى دون املنفعة، فليس له أن يؤاجر غريه، وال أن ُيْسِكَنه دائًما، فإن قال يف لفظ الوقف: "ينتفع بالعني املوقوفة جبميع أنواع 
االنتفاع"؛ فهذا تصريح بتمليك املنفعة، أو حيصل من القرائن ما يقوم مقام هذا التصريح يف األمور العادية. وُينظر: القرايف، أمحد بن 
إدريس، كتاب الفروق )أنوار الربوق على أنواع الفروق(، مرجع سابق، 401/1. فدلَّت تلك الصيغة -)ينتفع بالعني املوقوفة جبميع أنواع 
االنتفاع(- على مشروعية وقف »حق االنتفاع«، وهذا يفيد وقف العني املوقوفة مرة ثانية، فهم ملكوا حق االنتفاع بالعني املوقوفة اململوكة 

لغريهم، وتصرفوا يف مملوك لغريهم من خالل إجراء ما يريدون من تصرف؛ عليها، ومنها الوقف.
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املبحث الثالث: الشروط الشرعية الستعمال »أدوات اإلنتاج« املوقوفة)1(
إن الوقف نوع من التصرفات املالية اليت يقوم بها املكلف، ويشرتط فيه ما يشرتط يف العقد، وإذا كان 
للعقد أركان حتى يكون صحيًحا؛ فإن للوقف أيًضا أركاًنا حتى يكون صحيًحا، واليت تدور حول الواقف، 
أدوات  دراستنا  وهو يف  املوقوف،  املال  أو  الوقف  فيها حمل  ولكلٍّ شروطه؛ مبا  والصيغة،  الوقف،  وحمل 
واجلهاز  واملنشار،  واملربد،  واملطرقة،  -كاآللة،  اإلنتاج  بأدوات  املتمثِّل  الوقف  وُيشرتط يف حمل  اإلنتاج، 
الطيب.. وغريها مما يستعمله أصحاب احلرف واملهن احلرَّة عدَّة شروط؛ منها ما ميكن إدراجه ضمن 

شروط االستعمال)2(؛ وهي: 
الشرط األول: أن ُتستعمل في إنتاج السلع أو اخلدمات املباحة:

ال جيوز أن توقف آلة إنتاجية إلنتاج سلعة أو خدمة حمرمة أو خبيثة، وهذا يعين أن تستخدم يف إنتاج ما 
يكون متقوًِّما من الناحية الشرعية، وخيتصُّ هذا بإنتاج السلع واخلدمات الطيبة، دون اخلبيثة أو احملرَّمة، 
والسلع واخلدمات الطيبة هي: ما جيوز للمسلم االنتفاع به شرًعا، أما السلع اخلبيثة أو احملرَّمة؛ فال جيوز 

االنتفاع بها إالَّ يف حالة الضرورة، والضرورة ُتَقدَّر بقدرها)3(. 
الشرط الثاني: أن يكون إنتاجها من السلع أو اخلدمات نافًعا رائًجا في األسواق:

يف  والرائجة  النافعة  املباحة  اخلدمات  أو  السلع  إنتاج  يف  املوقوفة  اإلنتاجية  األداة  تستعمل  أن  جيب 
األسواق، فقد تنتج سلعة أو خدمة مباحة ونافعة، ولكنها ليست رائجة يف األسواق، األمر الذي يؤدِّي إىل 
تعسر أداء وظيفتها الوقفية املتوقفة على وظيفتها االقتصادية، فإذا تعسرت وظيفتها االقتصادية من حيث 
عدم إقبال أصحاب احلرف أو املهن على استئجارها، إذا رصدت لإلجارة بهدف إنفاق غلتها على املوقوف 

ر عندها وظيفتها الوقفية، ومل تتحقق بالتالي الغاية اليت من أجلها وجدت.  عليهم؛ تتعسَّ
الشرط الثالث: أن ال يترتب على استعمالها ضرر يلحق بالبيئة:

قد توقف أداة إنتاجية إلنتاج سلعة أو خدمة يرتتب على إنتاجها إحلاق ضرر ببيئتها؛ بشًرا وشجًرا 
وهواًء.. وغري ذلك، وأمثِّل على ذلك بوسائل النقل واملصانع ومولدات الطاقة الكهربائية، واليت تنبعث 

)1( العنوان الوارد يف العناصر االسرتشادية هو: الشروط الشرعية لوقف أدوات اإلنتاج، لكن الشروط الواردة أدناه )العنوان( تتناول شروط
استعمال تلك األدوات ، فعدلت العنوان ليتناسب مع تلك الشروط.

)2( هناك نـقطـة أحـب أن أشـري إلـيـها؛ وهي أنه لـكـي تـسـتعمل تـلك األدوات اإلنـتاجية املوقوفة بطريقة جيدة، ال بدَّ أن تتمتع  مبواصفات 
اجلودة العالية؛ من حيث التصنيع، ومن حيث األداء، وذلك حتى متارس وظيفتها اإلنتاجية خالل عمرها اإلنتاجي بالشكل األمثل، وُيقِبل 
بالتالي أصحاب املهن واحلرف على استئجارها إذا ُرصدت لذلك. وهذا يعين أن األفضلية ألن تكون تلك األداة مصنعة من قبل الشركات 
املصنعة الدولية املشهورة، ومن أمثلة ذلك: اآلالت واألجهزة اليت تنتجها الشركات العاملية املشهورة يف قطاع التصنيع؛ كشركات ساني  

وسامسونج وتوشيبا.. وغريها.
)3( د. املصري، رفيق يونس، أصول االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، ص14.
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املواد  وتفاعل  العضوي،  للوقود  حرقها  جراء  للجو؛  امللوثة  واجلسيمات  الغازات  من  كبرية  كميات  منها 
أساًسا  املنطلقة  واهليدروكربونات  النيرتوجني  بأكاسيد  يتلوَّث  التصنيع، فاجلو  الداخلة يف عملية  األولية 
وبعد  واملصانع)1(،  الكهربائية  الطاقة  مولدات  مداخن  من  املنبعثة  الكربيت  وبأكاسيد  السيارات،  من 
بقوله:                                إفسادها  من  حذَّره  )البيئة(،  األرض  هذه  على  اإلنسان  هذا  وتعاىل  سبحانه  اهلل  استخلف  أن 
وأدرج  ڱ})2(،  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک   }
ُكتَّاب البيئة املسلمون صور التلوث املختلفة ضمن آيات الفساد الواردة)3( يف القرآن الكريم، وحتدَّثوا عن 
حكمها الشرعي، ويف هذا اجملال يقول أحد الباحثني: حيرِّم اإلسالم كل أسباب الفساد احلسي؛ ومنه تلويث 
البيئة، محاية هلا، وصيانة حلق اإلنسان من الضرر الذي يلحق عناصر البيئة، اليت يستمد منها هواءه 
الذي يتنفسه، وطعامه الذي يقتاته، وشرابه الذي تقوم عليه حياته، وعندما ينهى اهلل سبحانه وتعاىل 

ی  ی  ی  ی  ىئ  عن اإلفساد يف األرض بقوله:{ ک ک}، ثم يأمر بعمارتها بقوله:{  
يب })4(؛ فإن القارئ ملثل هذه النصوص يلمس أنها دعت إىل  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ 

محاية البيئة واحملافظة عليها؛ من خالل إعمارها، وعدم إحلاق األذى بها، أو تلويثها)٥(.  
وعليه؛ فإن ما يرتتب على إنتاج األداة اإلنتاجية املوقوفة من ضرر يلحق بالبيئة بكل مكوِّناتها؛  خيرجها 
من دائرة االستعمال اآلمن إىل دائرة االستعمال الضار، وبالتالي ال يشرع استعماهلا يف مثل تلك اجملاالت، 

إال بضوابط شرعية تسهم يف إبعادها عن االستعمال الضار.

املبحث الرابع: حكم تكوين »مخصصات الصيانة«
من ريع »أدوات اإلنتاج« املوقوفة

إذا وقف الواقف أداة إنتاجية، وشرط استثمارها إجارة، على أن ينفق ريعها على فقراء معينني؛ فإن 
تلك اآللة قد تتعرض ألعطال قد ال يكون املستأجر سبًبا فيها، وليست ناجتة من األعطال التشغيلية؛ األمر 
الذي يستدعي صيانتها، وهذا األمر ال بدَّ أن يتم من ريعها؛ وعليه فإن قسًما من ريعها ال بدَّ أن حيسم 
من ريعها بشكل دوري؛ كل شهر أو سنة مثاًل، كي يتم رصده لطوارئ األعطال، بهدف جعل املال املوقوف 

)1( د. الرفـاعـي، حـسن حممد، الُبـعـد البـيئي كـسبب للـفـقر وعالج، حبث مقدَّم إىل امللتقى الدولي الثالث »محاية البيئة والفقر يف الدول 
النامية - حالة اجلزائر«، معهد العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، 1431هـ/2010م، ص٩، ُينظر املوقع اإللكرتوني ملوسوعة االقتصاد 

والتمويل اإلسالمي )efpedia.com(، تاريخ املطالعة 2014/10/10م.
)2( سورة األعراف، اآلية 8٥.

)3( د. هندي، إحسان، قضايا البيئة من منظور إسالمي، دار ابن كثري، دمشق، ط1، 1421هـ/2001م ، ص120.
)4( سورة هود، اآلية ٦1.

)٥( د. مرسي، حممد مرسي حممد، اإلسالم والبيئة، أكادميية نايف للعلوم األمنية، اململكة العربية السعودية، 1420هـ ، ص1٦1.
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-ومنه األداة اإلنتاجية- صاحًلا للبقاء والنماء وإدرار الغلة من مثرة ومنفعة، وال يبدأ بالصرف من غلة 
الوقف على املوقوف عليهم دون مراعاة ما تتطلبه صيانة الوقف و)كذا عمارته( وإن شرط الواقف خالف 
ذلك)1(، ويعرف يف "علم احملاسبة" مبخصصات الصيانة؛ وهذا األمر تناوله الفقهاء يف كتبهم، وجعلوه مما 
يلزم الناظر القيام به؛ منها ما ذكره "ابن عابدين" يف "حاشيته" بقوله: »لزم الناظر إمساك )ادخار( قدر 

العمارة كل سنة، وإن مل حيتجه اآلن، جلواز أن حيدث حدث وال غلَّة«)2(. 
الفتاوى املعاصرة ؛ فأجازت استثمار تلك املخصصات إن مل يتم صرفها لعدم  وكذلك نصت عليه  
احلاجة اآلنية هلا، أو مل حين وقت صرفها؛ وكان منها قرار رقم 140 )1٥/٦(، بشأن االستثمار يف الوقف 
املؤمتر  "منظمة  عن  املنبثق  الدولي"،  اإلسالمي  الفقه  جممع  "جملس  عن  والصادر  وريعه،  غالته  ويف 
اإلسالمي"، املنعقد يف دورته اخلامسة عشرة، مبسقط )سلطنة ُعمان(، 14-1٩ احملرم 142٥هـ، املوافق 

٦-11 آذار )مارس( 2004م، والذي ذكر عدة أمور؛ منها اآلتي يف الفقرة األوىل منه: 
- بند رقم )2(: يتعنيَّ احملافظة على املوقوف مبا حيقق بقاء عينه ودوام نفعه.

- بند رقم	)٦(:	جيوز استثمار الفائض من الريع يف تنمية األصل، أو يف تنمية الريع، وذلك بعد توزيع 
الريع على املستحقني، وحسم النفقات واملخصصات، كما جيوز استثمار األموال املتجمعة من الريع 

اليت تأخر صرفها.
- بند رقم )٧(:	جيوز استثمار املخصصات املتجمعة من الريع للصيانة وإعادة اإلعمار، ولغريها من 

األغراض املشروعة األخرى.
ففي هذا القرار إشارة واضحة إىل حسم خمصصات الصيانة من ريع الوقف، قبل توزيعه يف مصارفه، 
ويف حال حدوث فائض يستثمر، ويأخذ حكم األصل املقتطع منه، وهو ما جيب اعتماده خالل استثمار األداة 

اإلنتاجية املوقوفة، إذا أريد أن يكون وقفها على التأبيد. 

 املبحث اخلامس: حكم تكوين »مخصصات التطوير التقني«
من ريع »أدوات اإلنتاج« املوقوفة)3(

يشهد الواقع املعاصر تطوًُّرا هائاًل يف عامل الصناعة بشكل عام، ويف عامل األدوات اإلنتاجية التكنولوجية 
آلة  القدمية  آلته  الذي استهلك  الصانع  املعاصرة بشكل خاص، حتى وصلنا إىل مرحلة ال يشرتي فيها 

الكويت،  لألوقاف،  العامة  األمانة  التنمية(،  ومستلزمات  االقتصادية  )الشروط  املوقوفة  األموال  استثمار  اهلل،  عبد  فؤاد  العمر،  د.   )1(
1428هـ/200٧م، ص122، 123.

الرياض،  الكتب،  عامل  دار  معوض،  وعلي  املوجود،  عبد  عادل  حتقيق:  املختار،  الدر  على  احملتار  رد  أمني،  حممد  عابدين،  ابن   )2(
1423هـ/2003م، ٥٦٥/٦-٥٦٦.

)3( هذه إضافة من الباحث، ومل ترد يف العناصر االسرتشادية لكتابة البحث.
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جديدة مماثلة، بل يضطر ألن يشرتي آلة تفوقها على الصعيد التقين، وتتمتع مبواصفات ليست موجودة 
يف السابقة؛ بسبب التطورات التكنولوجية املتسارعة، وإال وجد نفسه خارج القطاع الصناعي؛ بسبب عدم 

مواكبة املستجدات.
ص جديد، لعله ليس معروًفا يف فقه الوقف، ميكن  ولعلها دعوة مالئمة يف هذا اجملال إىل تكوين خمصَّ
تطوير  يف  ويستخدم  دوري،  بشكل  الريع  من  حُيسم  )التكنولوجي(،  التقين  التطوير  ص  مبخصَّ تسميته 
يستدعي حتديث  املعاصر  الواقع  ألن  ذلك  ذلك؛  إىل  التكنولوجية  التطورات  دعت  كلما  املوقوفة  اآلالت 
من  الصيانة  خمصصات  حكم  االستمرارية،	ويأخذ  هلا  يكتب  حتى  مستمر،  بشكل  اإلنتاجية  األدوات 

حيث مشروعيته.

املبحث السادس: تضمني مستغل »أداة اإلنتاج« املوقوفة تكلفة صيانتها
أو إتالفها إذا تسبب في ذلك

املستغل لألداة اإلنتاجية املوقوفة هو الذي حيصل على غلَّتها، ويف فقه الوقف إذا نصَّ الواقف على أن 
املوقوف عليه يستطيع االنتفاع بالعني املوقوفة كيفما شاء، ومن بينها تأجريها للغري؛ فإنه يستطيع ذلك)1(، 
ويف هذه احلالة فإن األداة اإلنتاجية املوقوفة قد تتعرَّض لألعطال أو اإلتالف بسبٍب من ِقبله؛ فمن يضمن 

يف هذه احلالة؛ املوقوف عليه املؤجر أم املستأجر؟
اتفق الفقهاء على أن املستأجر يف عقد اإلجارة ملزم باستعمال العني املستأجرة فيما أعدت له، وعلى 
حسب الشرط، أو العرف إذا مل يكن شرط، وأن حيافظ عليها؛ سواًء أكانت موقوفة أم ال، فإذا استعملها 
وأدى ذلك إىل  يكن هناك شرط،  إذا مل  العرف  أو  الشرط،  أو على خالف  له،  أعدت  ما  على خالف 
تعطيلها أو إتالفها؛ فإنه يكون يف هذه احلالة متعدًِّيا، وعليه الضمان، والضمان أثر من آثار االلتزام، وهو 
يكون بإتالف مال الغري أو االعتداء عليه بعدَّة أمور؛ ومنها: التعدي يف االستعمال املأذون فيه يف  العني 
املسَتْأَجرة)2(، يقول "الكاساني": تتغري صفة املستأجر من األمانة  إىل الضمان بأشياء؛ منها: ترك احلفظ؛ 
كاملودع  الضمان؛  لوجوب  امللتزم سبب  احلفظ  َوتْرُك  التزم حفظه،  فقد  املستأجر  قبض  ملا  األجري  ألن 
إذا ترك احلفظ حتى ضاعت الوديعة، وكذلك يضمن باإلتالف واإلفساد إذا كان األجري متعديًّا فيه؛ إذ 

االستعمال املأذون فيه مقيد بشرط السالمة)3(. 

)1( القرايف، أمحد بن إدريس، كتاب الفروق )أنوار الربوق على أنواع الفروق(، مرجع سابق، 1/3٩٩.
القاهرة،   العربي،  الفكر  دار  الفقه اإلسالمي،  الضمان يف  الفقهية، مرجع سابق، 1٦1/٦، واخلفيف، علي،  املوسوعة  ُينظر يف ذلك:   )2(

2000م، ص1٥٧، د. الزحيلي، وهبة، نظرية الضمان، دار الفكر، دمشق، ط3، 1418هـ/1٩٩8م، ص٦٧، ٦8.
)3( الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بريوت، ط2، 140٦هـ/1٩8٦م، 211/4.
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وعليه؛ فمن استأجر آلة موقوفة، فتعدى يف استعماهلا؛ كأن شغَّلها فوق طاقتها التشغيلية فأدى ذلك 
إىل تعطيلها أو إفسادها؛ ففي صورة التعطيل يضمن املستأجر صيانتها، ويف حالة إفسادها بالكلية فإنه 
يضمن قيمتها؛ ألنها بعد استعماهلا تصبح من األموال القيمية، وسبب الضمان يف الصيانة أو اإلفساد هنا 

يرجع إىل التعدي يف استعمال املأجور.

املبحث السابع: تطبيق أحكام اإلبدال واالستبدال
على األداة اإلنتاجية املوقوفة

"اإلبدال" معناه: إخراج العني املوقوفة عن جهة وقفها ببيعها، و"االستبدال")1(: شراء عني أخرى تكون 
"أبو زهرة"، فاالستبدال الزم  "اإلبدال" و"االستبدال" متالزمني كما يذكر  وقًفا بدهلا، وعلى هذا يكون 
لإلبدال؛ ألنه إذا خرجت العني املوقوفة من الوقف بالبيع جيب أن حيّل حمّلها أخرى)2(.وهو جيري يف 

العقار كما جيري يف املنقول.
ويعترب االستبدال أسلوًبا من أساليب االنتفاع االقتصادي باملوقوفات، وسبب وجوده يرجع إىل حماولة 
األصل  يتعرَّض  قد  ولكن  للريع،  إنتاجها  واستمرار  لألوقاف  املعمارية  احلالة  على  احلفاظ  بني  التوفيق 
املوقوف بسبب عدَّة عوامل -منها مرور الزمن- إىل اهلالك، األمر الذي استدعى القول باالستبدال، وهذا 
ٌ يف األداة اإلنتاجية املوقوفة؛ إذ استهالكها وضعف إنتاجيتها أمر طبيعي؛ بسبب عمرها اإلنتاجي،  األمر بنيِّ

املعروف مسبًقا ولو على سبيل التقدير.
وكتوضيح ال بدَّ منه؛ فإن شروط االستبدال)3( الواردة يف الكتب الفقهية كانت تتناول يف الغالب األراضي 
الوقفية؛ بسبب طبيعة عصورهم اليت ُدوِّن فيها الفقه، وكان يغلب فيها وقف األراضي وما يتبعها أو يلحق 
بها من أدوات زراعية أو غريه، دون ما عداها من الصور األخرى للوقف -كوقف املنقوالت- نظًرا لندرتها، 

وإن كان بعضهم قيَّد مشروعية ذلك مبا جرى به العرف؛ منهم بعض احلنفية.

)1( يستعمل املالكية يف مدوَّناتهم املصطلحات اآلتية: االستبدال واملناقلة واملعاوضة، وهو أن يدفع العقار املوقوف اخلرب بعينه من غري بيع،  
يف عقار ملك صحيح، يكون حبًسا بدله؛ أي كأنَّ األمر مقايضة، حيث قد حصلت املبادلة بني عقارين بدون دفع مثن، والراجح يف املذهب  
منعها، ومنهم من استحسنها. ُينظر: احلطاب، حييى بن حممد، رسالة يف حكم بيع األحباس، حتقيق: د. إقبال عبد العزيز املطوع، 

1428هـ/200٧م، ص٦2، ٦3. 
)2( أبو زهرة، حممد، حماضرات يف الوقف، مرجع سابق، ص1٧3، 1٧4.

)3( ُينظر شروط االستبدال عند من أباح االستبدال: ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب 
العربي، ط2، 240/٥، 241، وابن قدامة، حممد بن أمحد، املغين، حتقيق: عبد اهلل الرتكي، وعبد الفتاح احللو، هجر للطباعة والنشر، 

القاهرة، ط2، 1412هـ/1٩٩2م، ٥/٦31، ٦32. 
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لكن احلاجة داعية إىل إعمال مبدأ اإلبدال واالستبدال بشكل ال غموض فيه يف قطاع األدوات اإلنتاجية 
وبالشروط  األحكام،  تلك  تطبيق  أريد  إذا  ولكن  التأبيد يف حال وجوده،  للمحافظة على شرط  املوقوفة؛ 
املوضوعة لبعض الصور؛ ومنها استبدال عني بأخرى أفضل منها، إذا حصل االستبدال بغري شرط من 
اإلنتاجية  األداة  على  العكس(،  ال  منها  خرٍي  أخرى  بدار  الوقف  دار  مبادلة  يكون  أن  )أي  الواقف)1(؛ 
املوقوفة، كما نصَّ عليها من أجازها من الفقهاء عند الضرورة)2(، فإن األمر لن يعطي النتيجة املرجوة؛ 
ألنه يستحيل أن نشرتي آلة جديدة مبواصفات اآللة القدمية اليت بيعت، وبالثمن الذي بيعت به؛ ولذلك 

فإن األمر لن يكون ذا جدوى اقتصادية. 
صات االستهالك« من ريع »اآللة اإلنتاجية« املستغلة   ولتدارك ذلك ميكن أن يصار إىل تكوين »خمصَّ
املوقوفة، على حسب العمر االفرتاضي هلا، ثم تباع يف نهاية عمرها اإلنتاجي؛ ويكون ذلك يف العادة بثمن 
زهيد، ويضم مثنها إىل خمصصات االستهالك اجملمعة، ويشرتى بعد ذلك آلة إنتاجية تكون موقوفة؛ ألنها 
ت على ضرورة ختصيص نسبة مئوية  تأخذ حكم اآللة القدمية املوقوفة، والنظم احملاسبية املعاصرة نصَّ
من الربح تذهب لصاحل استهالك األصل الثابت؛ كاملبنى، واآلالت، واملصنع، وهذا معروف يف علم احملاسبة 
صات استهالك األصول الثابتة املنقولة؛ كمخصص استهالك اآلالت والسيارات واألجهزة املكتبية،  مبخصَّ
وحيسم هلا يف العادة 10% من اإليرادات الرحبية، على أن توضع يف حساب يسمى "احتياطي خمصصات 
االستهالك"، ويظل احلسم سارًيا بشكل دوري مقدَّر على حسب العمر االفرتاضي لألداة اإلنتاجية اليت 
رصد هلا احلساب، واألمر نفسه حيصل بالنسبة لتكوين خمصصات استهالك األصول الثابتة غري املنقولة؛ 
كالبناء، مع تفاوت يف مقدار النسبة املئوية احملسومة، والغاية من ذلك كله إحالل األصل القديم املستهلك 

بأصل جديد حيلُّ حمله، من باب استمرار العملية اإلنتاجية.
والستمرار ريع األداة اإلنتاجية املوقوفة إذا قلنا: إنها موقوفة على التأبيد؛ ال بدَّ من السعي الستبدال 
تلك اآللة بأخرى يف حال انتهاء عمرها اإلنتاجي، خصوًصا يف هذا العصر الذي ظهرت فيه تطورات ساهمت 
باستمرار األصول اإلنتاجية، من خالل طرق مل تكن مشهورة من قبل كما هو احلال يف أيامنا، وإن قيام 
اإلدارة الوقفية أو ناظر الوقف املشرف على استثمار األداة اإلنتاجية املوقوفة بتخصيص نسبة من الريع 
كمخصص لالستهالك أمر مشروع؛ ألنه يؤدي إىل استمرار الوقف، وإن القيام بشراء أداة إنتاجية جديدة 

)1( أبو زهرة، حممد، حماضرات يف الوقف، ص1٩٧. 
)2( ُيالحظ أن أغلب من كتب من املعاصرين عن أحكام اإلبدال واالستبدال رجح مشروعية االستبدال عند الضرورة، ومال يف ذلك إىل رأي 
القائلني مبشروعية االستبدال ضمن شروط؛ أهمها: أن خيرج الوقف عن االنتفاع بالكلية، وأن ال يكون هناك ريع يعمر به. ينظر على 
سبيل املثال يف ذلك: د. السعد، أمحد حممد، وآخر، االجتاهات املعاصرة يف تطوير االستثمار الوقفي، األمانة العامة لألوقاف، الكويت، 
1421هـ/2000م، ص٥2-٥٩ ضمًنا، ود. صربي، عكرمة سعيد، الوقف اإلسالمي بني النظرية والتطبيق، دار النفائس، األردن، ط1، 

1428هـ/2008م، ص2٦3-2٧8 ضمًنا.



بحث أ. د. حسن محمد أحمد الرفاعي

281

حتل حمل األداة اإلنتاجية املوقوفة القدمية، باألموال اليت جتمعت خالل سنوات االستهالك؛ أمر يسهم يف 
ص استهالك األداة اإلنتاجية املوقوفة«،  استمرار الوقف)1(، واملطلوب إذن تكوين حساب »احتياطي خمصَّ
تسجل فيه املخصصات السنوية احملسومة من ريع األداة اإلنتاجية املوقوفة؛ الستبدال اآللة القدمية  بأخرى 
جديدة، يدفع مثنها من مثن بيع اآللة القدمية ومن احلساب االحتياطي، علًما أن املخصصات احملسومة أو 

االحتياطي املكوَّن يعامل معاملة رأس مال الوقف نفسه؛ ألنه حلَّ حمله)2(.
ر اهلل بيانه، واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني. هذا ما يسَّ

اخلامتة
ل البحث إلى النتائج اآلتية:  توصَّ

الفقهاء 	  مجهور  قال  اليت  املنقولة؛  األموال  ضمن  تندرج  لكونها  اإلنتاج«؛  »أدوات  وقف  مشروعيَّة 
مبشروعية وقفها.

مشروعية وقف الصور املختلفة احملتملة لوقف »أدوات اإلنتاج«؛ سواًء أكان ذلك على سبيل التأبيد؛ 	 
من خالل وقف رقبة ومنفعة األداة اإلنتاجية على رأي اجلمهور، أم كان ذلك على سبيل التأقيت؛ من 
خالل وقف منفعة األداة اإلنتاجية دون رقبتها، اليت تظل يف ملكية الواقف على رأي املالكية، أم كان 
ذلك على سبيل التأقيت؛ من خالل وقف »حق االنتفاع« إذا أطلق الواقف اليد يف ذلك للموقوف عليه؛ 

وذلك أيًضا على رأي بعض املالكية "كالقرايف".
يانة واالستهالك والتطوير التقين )التكنولوجي( من غلَّتها؛ 	  صات لكلٍّ من الصِّ مشروعيَّة رصد خمصَّ

ألن ذلك يسهم يف احملافظة على األداة اإلنتاجية املوقوفة، كما يسهم يف استمرار وظيفتها الوقفية 
والتنموية.

مشروعيَّة تضمني مستغل األداة اإلنتاجية املوقوفة تكلفة صيانتها أو إتالفها، إذا كان املتسبب يف ذلك؛ 	 
كأن يتعدَّى يف استعماهلا على خالف ما جرت به العادة.

)1( ُينظر: د. القره داغي، علي، وسائل إعمار أعيان الوقف، حبث مقدم إىل منتدى قضايا الوقف الفقهية اخلامس، األمانة العامة لألوقاف، 
 ،)efpedia.com( الكويت، 1432هـ/2011م، ص٦، ٧، والبحث منشور على املوقع اإللكرتوني ملوسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالمي

تاريخ املطالعة: 2014/11/10م. 
)2( د. قحف، منذر، الوقف اإلسالمي.. تطوره، إدارته، تنميته، مرجع سابق، ص1٧4.



املوضوع الثاني: وقف أدوات اإلنتاج

282

مشروعية تطبيق أحكام "اإلبدال" و"االستبدال" اليت تناوهلا من أجازها من الفقهاء مبا له عالقة 	 
اإلنتاجي؛  أدائها  وحتسني  وقفها،  استمرار  باب  من  وذلك  املوقوفة؛  اإلنتاجية  األداة  على  بالعقار 

املسهم يف استمرار استثمارها واحملافظة على غلتها، اليت تذهب لصاحل من ذكر الواقف.
أما التوصيات فيتمثل أهمها باآلتي:

أواًل: على صعيد »إدارة الدراسات والعالقات اخلارجية« في األمانة العامة لألوقاف 
في الكويت: 

التوصية بتضمني منتدى قضايا الوقف الفقهية "الثامن" حموًرا يتحدث عن: وقف »أدوات اإلنتاج يف 	 
القطاع احليواني والزراعي«؛ نظًرا ألن هذا املنتدى )السابع( تناول وقف »أدوات اإلنتاج« يف قطاعي 
تعميم  ينبغي  الصناعة واخلدمات، ومن وجهة نظري  واملهن، وكالهما حمسوب على قطاع  احلرف 
واحليواني)1(، مع  الزراعي  القطاع  أهمها  القطاعات األخرى؛ ومن  اإلنتاج« إىل  »أدوات  فكرة وقف 
اإلشارة إىل أن املطلوب من الفقيه الوقفي املعاصر توظيف فقه الوقف مبا خيدم النشاط االقتصادي 
السائد يف كل دولة أو بلد، فقد يوجد بلد يقوم اقتصاده على النشاط التجاري، وال بدَّ يف هذه احلالة من 
تسويق فكرة »الوقف النقدي« مع أحكامها، بينما يوجد بلد آخر يقوم اقتصاده على النشاط الزراعي، 
ويف هذه احلالة ال بدَّ من تسويق فكرة »الوقف اإلنتاجي« أو فكرة »وقف أدوات اإلنتاج« اليت حيتاجها 
هذا النشاط، األمر الذي يستدعي تناول فكرة وقف »أدوات اإلنتاج« جبميع أبعادها، وتعميم مفاهيمها. 

ثانًيا: على صعيد األمانات أو الدوائر العامة لألوقاف:
ص باألدوات اإلنتاجية املوقوفة؛ يسمى بقسم »األدوات 	  التوصية بتشكيل جهاز إداري مستقل متخصِّ

اإلنتاجية«، يتبع دائرة األنشطة الوقفية، تقوم وظيفته على إحياء فكرة »وقف األدوات اإلنتاجية« من 
آالت ومعدَّات وأجهزة وغريها، من خالل تسويقها، وحثِّ األغنياء على االستثمار األخروي فيها.

التوصية بإدارتها )األدوات اإلنتاجية املوقوفة( اقتصاديًّا؛ ويتم ذلك من خالل نشر هذه الفكرة يف 	 

القطاع  تطبيقها على  يقتصر  واحليواني؛ كي ال  الزراعي  القطاعني  تطبيقها على  كيفية  التوصية من خالل شرح  توضيح هذه  وأريد   )1(
احلريف واملهين املوجودين يف النشاطني الصناعي واخلدمات؛ فالشجرة أيًضا تعترب أداة إنتاجية، والبقرة أيًضا تعترب أداة إنتاجية؛ فإذا 
كانت اآللة املوقوفة تنتج لنا سلعة، وإذا كان اجلرار الزراعي املوقوف ينتج لنا خدمة احلراثة )الفالحة(، فإنَّ الثَّْور البقري أو اخليل 
كليهما ينتج  خدمة الفالحة؛ كاجلرار الزراعي نفسه، والشجرة تنتج لنا مثرة، والبقرة تنتج لنا حليًبا ووالدات، فما املانع من تطبيق 
فكرة الوقف على أدوات اإلنتاج؛ املتمثلة باحليوان والشجر وما شابههما يف القطاع الزراعي واحليواني، كما نطبقها على أدوات اإلنتاج 
املصنوعة من احلديد واألملنيوم والبالستيك وغريها ؟! وإذا كان هناك إمكانية لتطبيق فكرة الوقف على املصنع الذي ينتج سلعة؛ فما 
املانع من تطبيقها على مزرعة الدجاج اليت تنتج بيًضا وفّروًجا، وعلى مزرعة األبقار اليت تنتج حليًبا وُعُجواًل وغري ذلك ؟! وكلُّها يف 
علم االقتصاد تعترب مؤسسات إنتاجية، فمزرعة األبقار مثاًل حتتاج إىل أدوات إنتاجية معدنية وحيوانية، فاآللة اليت يستجمع بها احلليب 
تعترب أداة إنتاجية معدنية، بينما البقرة اليت تعطي احلليب تعترب أداة إنتاجية حيوانيَّة، وهذا كله يستدعي تعميم فكرة وقف "أدوات 

اإلنتاج" املطروحة يف قطاعْي احلرف واملهن؛ ملدَّها إىل النشاط الزراعي واحليواني. 
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الدول اليت تقوم جمتمعاتها على القطاع الصناعي احلريف واملهين.
مقصد 	  مراعاة  خالل  من  ذلك  ويتم  حماسبيًّا،  املوقوفة(  اإلنتاجية  )األدوات  بإدارتها  التوصية 

احملافظة على استمرار األداة اإلنتاجية املوقوفة بعينها أو ببدهلا، بعد تطبيق فكرة هذا املشروع يف 
االستهالك،  ص  الصيانة، وخمصَّ ص  ريعها؛ خمصَّ اآلتية من  املخصصات  الواقع، عرب حسم  أرض 

ص التطوير التقين )التكنولوجي(. وخمصَّ
ثالًثا: على صعيد األغنياء امليسورين:

  يوصيهم الباحث بتطبيق فكرة هذا البحث يف اجملاالت اليت ُوَضع هلا؛ من خالل التنسيق مع اجلهة 
الرمسية املشرفة على إدارة األوقاف؛ ومنها: 

إنتاجية لكنها 	  املؤسسات واملنشآت احلرفية واملهنية، وكذلك املصانع، واليت حتتاج إىل أدوات 
تعجز عن تأمينها؛ فيصار إىل تأمينها من خالل التنسيق مع الدائرة الوقفية املعنية؛ كي تتوىل 

اإلشراف على تنفيذ هذا الوقف هلم وبالشروط اليت يضعها الواقف.
 املؤسسات الوقفية اخلدماتية القائمة اليت تقدِّم خدمات بعوض مالي أو غري مالي؛ كوقف آلة 	 

تصوير أشعة يف مستشفى، أو اآلالت اليت حيتاجها قسم جراحة القلب يف مستشفى معنّي أو حتى 
وقف أسرَّة مع أجهزتها يف قسم العناية املركَّزة يف مستشفى وقفي، واألمر نفسه ميكن أن يتم يف 

اجلامعات واملدارس الوقفية، اليت تقدم خدماتها بعوض مالي أو غري مالي.
املؤسسات املهنية اليت تقدِّم خدمات بعوض مالي، وحتتاج إىل أجهزة ومعدات تعجز عن تأمينها؛ 	 

فيصار إىل تأمني ما تريد من خالل الوقف، عرب تأجريها األدوات اإلنتاجية املوقوفة هلا.
رابًعا: على صعيد أصحاب احلرف واملهن:

أيديهم مبنزلة  املوقوف حتت  الشيء  يعتربوا  وأن  واالستقامة،  األمانة  أهل  من  يكونوا  بأن  يوصيهم 
األمانة، وأنهم مؤمتنون على احملافظة عليه، وعلى استخدامه يف العملية اإلنتاجية وفق ما جرت به العادة.
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وقف أدوات اإلنتاج

د. محمد أمني علي قطان)1(

)1( باحث بوحدة االقتصاد اإلسالمي، مركز التميز يف اإلدارة، كلية العلوم اإلدارية، جامعة الكويت - الشويخ - دولة الكويت.
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مقدمة:
صفات  من  ومميزاته  صفاته  يستمد  الذي  اإلسالمي؛  االقتصاد  مكونات  أحد  الوقف  قطاع  يعترب 
التبديل  رياح  أمام  الوقوف  يف  وعظمته  الدين  هذا  قوة  مدى  البيان  عن  وغين  نفسه،  الدين  ومميزات 
والتغيري والتعدي اليت ناهلا على مدى القرون الطويلة، بيد أنه جنى بسبب وجود تلك املميزات الربانية 

اخلالدة. 
إن من أهم مميزات هذا الدين وجود آليات حفظه واستمراريته ودميوميته إىل ما شاء اهلل، وعليه فال 
غرو أن يشرتط فقهاؤنا لصحة الوقف بقاء أصله، واستمرارية منافعه؛ مما أدى إىل بقائه إىل يومنا هذا، 
وانتشاره يف أصقاع املعمورة، ليس بشكل متواٍر، بل يف وسط البلدان والدول واحلضارات، حتى لقد كادت 

األوقاف أن تغطي كافة األراضي املستغلة واملزروعة)1(.
أن مير  وبدون  بال خماطر،  يبقى  أن  أزمنة طويلة  االستمرار خالل  كان هلذا  ما  آخر،  ومن جانب 
بلحظات ضعف وفتور؛ مما جعل البعض يرتدد يف وقف األموال العقارية واملنقولة، أو يف استثمار أموال 
وقلة  خماطرها،  وشدة  تعاقداتها،  يف  الشفافية  ونقص  مبلكيتها،  تتعلق  مشاكل  منها:  ألسباب،  الوقف؛ 
األمانة يف بعض العصور، وصعوبة حفظها، وهذا كله جعل عدًدا من الفقهاء يتشدَّدون يف استثمار أموال 

األوقاف يف العقار وتوابعه فقط، وهو ما يناسب تلك العهود واألزمنة، دون التنويع بني العقار واملنقول.
غري  أخرى  مناسبة  أصول  توافرت  فقد  املعاصر؛  وقتنا  يف  الثروات  طبيعة  يف  التغيري  وبسبب  لكنه 
عقارية، وأدوات مالية ذات خماطر حمسوبة)2(، وهياكل استثمارية ميكن ضبطها إىل حد بعيد، وجهات 
رقابية أهلية وحكومية ودولية، كل هذا يستوجب علينا حتًما املضي وجبرأة يف إعادة هيكلة موارد الوقف، 
وتنويع استثماراته وجماالته، دون االبتعاد عن ضوابط الوقف الشرعية، وهذا هو اهلدف األساس هلذه 

الدراسة، مركزين على صور وقف أدوات اإلنتاج.

العمري  انظر: حممد  "تونس".  وثلثها يف  املستغلة،  األراضي  و"اجلزائر" إىل نصف  "مصر"  كل من  املوقوفة يف  األراضي  )1( وصل حجم 
)تعليق(، يف: علي الزميع، الوقف وأصول الفقه احلضاري، يف: الوقف والعوملة، حترير: طارق عبد اهلل، األمانة العامة لألوقاف الكويتية، 

ط1، 2010م، ص12٥.
)2( تتوزع ثروات العامل اليوم ما بني 4٧.٦% أسهمًا و3٦.4% سندات وأدوات سيولة، و٥.٦% عقار، والباقي أدوات استثمارية أخرى. انظر:  
فؤاد عبد اهلل العمر، التحديات احلديثة اليت تواجه اقتصاديات األوقاف، يف: الوقف والعوملة، حترير: طارق عبد اهلل، األمانة العامة 

لألوقاف الكويتية، ط1، 2010م، ص300.
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أواًل: مفهوم اإلنتاج:
اإلنتاج لغة:

أنتج الشيء: ظهر نتاجه، أنتجت البقرة: ولدت، ووضعت، أنتج احلقل: أعطى حاصاًل، أنتجت الزيتونة 
هذا العام، وإنتاج: مفرد، مصدر: أنتج، وهو تولُّد الشيء من الشيء)1(.

اإلنتاج اصطالًحا:
عرَّف االقتصاديون املعاصرون اإلنتاج بتعريف شامل، يدخل حتته إنتاج السلع واخلدمات أًيا كان نوعها 
أو مصدرها، وعليه فقد عرفوا اإلنتاج بأنه: "خلق املنافع أو زيادتها")2(، أو: "حتويل املوارد املتاحة للمنشأة 
العمليات عليها؛  تنميتها، وإجراء  أو  أو استخراجها،  املواد األولية،  "جتميع  أو:  أو خدمات")3(،  إىل سلع 

لتحويلها إىل منتجات نهائية، وتقدميها للمستهلك بعد ذلك، أو إىل التجار الوسطاء")4(. 
ويتم ذلك من خالل:

 أ .  إجراء تعديالت على املادة لتصبح صاحلة إلشباع حاجة، وتوفري منفعة جديدة، أو تزيد من منفعتها.
ب.  نقل املادة من مكان وفرتها وقلة نفعها، إىل مكان ندرتها؛ بهدف زيادة نفعها.

ج.  ختزين الفائض من السلع، وحفظها من التلف؛ لتوفريها يف أوقات احلاجة.
د.  اخلدمات الذهنية والفكرية اليت يقدمها أصحاب املواهب العقلية -من مهندسني ومستشارين- إىل 

اجملتمع)٥(.
وال خيتلف -كثرًيا- تعريف اإلنتاج يف االقتصاد اإلسالمي عن تعريفه يف االقتصاد)٦(؛ فهو: "بذل اجلهد 

الدائب يف تثمري موارد الثروة ومضاعفة الغلة؛ من أجل رخاء اجملتمع، ودعم وجوده وقيمه العليا")٧(.
ثانًيا: مفهوم أدوات اإلنتاج:

املوارد  كل  وتشمل  االقتصادية)8(،  واخلدمات  السلع  إنتاج  يف  تستخدم  اليت  االقتصادية  املوارد  هي 
والعوامل اليت تسهم وتشرتك يف عمليات اإلنتاج)٩(.

)1( أمحد خمتار عمر، معجم اللغة العربية املعاصرة، عامل الكتب، القاهرة، 2008م، ط1.
)2( صاحل محيد العلي، عناصر اإلنتاج يف االقتصاد اإلسالمي، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط1، 2000م، ص100.

)3( نبيل شيبا ودينا كنج، قاموس أركابيتا للعلوم املصرفية واملالية، الرياض، ط2، 2008م، ص٦٥٧.
)4( عبد الوهاب األمني، وزكريا عبد احلميد باشا، مبادئ االقتصاد، دار املعرفة، الكويت، 1٩83م، ص343.

)٥( صاحل العلي، املرجع السابق، ص101.
)٦( شوقي دنيا، دروس يف االقتصاد اإلسالمي.. النظرية االقتصادية من منظور إسالمي، مكتبة اخلرجيي، الرياض، ط1، 1٩84م، ص10٦.

)٧( صاحل العلي، مرجع سابق، ص101.
)8( نبيل شيبا ودينا كنج، املرجع السابق، ص348.

الكويت، ط1،  العلمي، جامعة  النشر  الوضعي، جملس  واالقتصاد  اإلسالمي  االقتصاد  اإلنتاج يف  البدوي، عناصر  إبراهيم  )٩( إمساعيل 
2002م، ص84. وصاحل العلي، مرجع سابق، ص113.
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ثالًثا: عناصر أدوات اإلنتاج:
تتعدد وجهات النظر يف حتديد عدد العناصر واألدوات املشاركة يف العملية اإلنتاجية؛ ما بني عنصرين، 
إىل أربعة عناصر أو أكثر، لكنه من املفيد أن نذكر الشكل العام الوسط الذي راج يف املدارس االقتصادية 

املختلفة، فقد قسمت أدوات اإلنتاج إىل ما يلي:
)1( املوارد الطبيعية:

ويقصد بها ما خلقه اهلل عز وجل يف هذا الكون من موارد طبيعية، ومل تتدخل يد اإلنسان يف إجيادها)1(، 
بعكس املوارد االقتصادية اليت ال حيصل عليها إال ببذل اجلهد.

وتتكون املوارد الطبيعية من:
األرض: وهي أهم عناصر املوارد الطبيعية، واليت ال ميكن تصور قيام نشاط إنتاجي بدونها، وهي - 1

ال تدخل وال تدمج يف رأس املال)2(.
املوارد النباتية: الغابات واحلشائش.- 2
املوارد املائية: مياه األنهار، والبحار، والبحريات، واجلداول، والسيول.- 3
املوارد احليوانية: احليوانات اليت على سطح األرض؛ واليت يف اجلو، واليت يف البحار.- 4
املوارد املعدنية: املواد األولية اليت توجد يف باطن األرض، مثل احلديد، والنحاس، والنفط، والفحم.- ٥
قوى الطبيعة: مثل تلك اليت ميكن أن تنتج طاقة، مثل املنحدرات املائية، وأشعة الشمس، وقوة - ٦

الرياح، قوى اجلذب، والقوى الربكانية، والزالزل، والطاقة الذرية.
موارد طبيعية أخرى: مثل عوامل التعرية والتحات واإلرساب، والوضع اهلندسي، واملوقع الطبيعي، - ٧

واملوقع اجلغرايف، واملساحة واحلجم)3(.
ومجيع املوارد الطبيعية ال تستطيع أن تثمر شيًئا إال جبهد اإلنسان، وهذا اجلهد هو طاقة بدنية، وطاقة 

روحية، وطاقة عقلية)4(.
)2( رأس املال:

وهي األداة اإلنتاجية اليت دخل عليها جهد بشري)٥(، أو هي: جمموع مدخر من جمهودات سابقة يف 
واملعدات  أو هي جمموعة غري متجانسة من اآلالت  صورة مادية؛ قصد استغالهلا يف استثمار الحق)٦(، 

)1( صاحل العلي، مرجع سابق، ص131.
)2( حممد عبد العزيز عجمية، املوارد االقتصادية، دار النهضة العربية، بريوت، 1٩82م، ص48-٥٥، وانظر: حممود البابللي، االقتصاد يف 

ضوء الشريعة اإلسالمية، دار الكتاب اللبناني، بريوت، 1٩80م، ص1٧0.
)3( صاحل العلي، مرجع سابق، ص132.

)4( نفسه، ص140.
)٥( شوقي دنيا، مرجع سابق، ص140.

)٦( حممود أبو السعود، خطوط رئيسية يف االقتصاد اإلسالمي، االحتاد اإلسالمي العاملي للمنظمات الطالبية، 1٩٧8م، ص83.
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وآالت-  -وسيطة  السلع  من  مزيد  وخلق  اإلنتاج،  حجم  زيادة  على  تساعد  اليت  املصنوعة،  واألجهزة 
واخلدمات، وتشمل األموال )النقدية أو السائلة والعينية أو احلقيقية()1(، واملصانع، واملباني اليت تساعد 

يف عملية اإلنتاج، وعائدها هو الربح.
وأنواع رأس املال:

رأس املال الثابت )األصول اإلنتاجية(: وهي اآلالت واملعدات، وهذه ميكن استخدامها ملرات عديدة - 1
دون أن تفقد خصائصها األساسية، ولكن تتعرض لالستهالك املادي أو االقتصادي.

رأس املال املتداول )رأس املال اجلاري(: ويقصد به السلع الوسيطة، وهي تستخدم مرة واحدة، - 2
وختتفي يف شكل السلعة املنتجة؛ كاملواد األولية، واملواد البسيطة، والوقود.

رأس املال النقدي: النقود واألسهم والسندات. - 3
من - 4 املخزون  والرصيد  املعمرة،  االستهالكية  والسلع  لإلسكان،  املعدة  املباني  العيين:  املال  رأس 

األطعمة، والسلع االستهالكية اليت تقبل التلف)2(.
وليس صحيًحا -من وجهة نظر اقتصادية- ما يشيع يف عامل املال اليوم ويف وسائل اإلعالم من أن 
رأس املال يشمل أيًضا النقود املتوفرة لإلقراض، لدرجة أنه أطلق عليها سوق رأس املال، فالنقود لوحدها 
ال تدخل بشكل مباشر يف العملية اإلنتاجية، إال إذا مت حتويل هذه النقود إىل آالت ومعدات تشارك بشكل 
مباشر يف العملية اإلنتاجية؛ وبالتالي فمكافأة رأس املال ليست الفائدة)3(، إمنا هو أجر اآللة املستخدمة 
بشكل مباشر يف العملية اإلنتاجية، فالنقود حبد ذاتها ال تعترب مورًدا اقتصادًيا؛ أي أنها غري منتجة أو غري 

قادرة على إنتاج السلع واخلدمات)4(.
)٣( العمل:

وهو اجلهد البشري الذي يقدم خدماته اإلنتاجية نظري أجر معني)٥(، أو: هو اجلهد اإلنساني املبذول من 
خالل العملية اإلنتاجية بقصد إنتاج السلع واخلدمـات، وينقسم إىل العمل اجلسماني واجلهد الفكري)٦(، 

وعائده هو األجر.

)1( سعيد الشهراني وخالد اخلليوي، مفاهيم أولية ومواضيع متخصصة يف االقتصاد، الرياض، ط2، 1٩٩0م، ص34.
)2( إمساعيل البدوي، عناصر اإلنتاج، مرجع سابق، ص2٦٩.

)3( يعرف علماء االقتصاد الفائدة بأنها: النسبة املئوية للفرق يف األسعار احلقيقية ما بني نقطتني من الزمن. انظر: منذر قحف، االقتصاد 
اإلسالمي، دار القلم، الكويت، ط1، 1٩٧٩م، ص8٦.

)4( عبد الوهاب األمني وزكريا باشا، مرجع سابق، ص٦2٥.
)٥( شوقي دنيا، دروس يف االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، ص3٩.

)٦( سعيد الشهراني وخالد اخلليوي، مرجع سابق، ص34.
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)٤( التنظيم:
وهو اجلهد البشري اإلنتاجي الذي ال يستهدف احلصول على أجر معني، وإمنا على جزء مما يتحقق من 
العائد)1(، ويتمثل يف أخذ املبادرة يف مجع وتصور وتنظيم وتنسيق العملية اإلنتاجية، وحسن استخدام عناصر 

اإلنتاج املختلفة، ويشمل التنظيم أيًضا عملية اخرتاع واستخدامات أمناط وطرق جديدة يف اإلنتاج)2(.
رابًعا: مفهوم عناصر اإلنتاج في االقتصاد اإلسالمي:

تعددت آراء علماء االقتصاد اإلسالمي يف حتديد أدوات اإلنتاج، فذهب بعضهم إىل أنها أداتان فقط؛ 
هما: الطبيعة ورأس املال، وزاد بعضهم أداة ثالثة؛ هي: العمل، وذهب فريق ثالث إىل زيادة أداة: التنظيم، 

وذهب فريق رابع إىل إضافة ُعْنصرْي: املخاطرة، والزمن، إىل هذه األدوات)3(.
خامًسا: مفهوم وقف أدوات اإلنتاج:

)1( مفهوم الوقف:
أ - الوقف لغة: وقف الدار: حبسها)4(.

ب- الوقف اصطالًحا: حتبيس األصل وتسبيل املنفعة)٥(، واحلبس والوقف يف اللغة لفظان مرتادفان)٦(، 
وقد عرَّفه بعضهم: حبس العني على وجه تعود منفعتها إىل العباد، ومنعها عن التمليك والتملك لتكون يف 

حكم ملك اهلل تعاىل)٧(.
)2( مفهوم وقف أدوات اإلنتاج:

هو منع التصرف مبلكية أدوات اإلنتاج )األرض، العمل، رأس املال(، وختصيص صرف ريعها أو غلتها 
على جهة حمددة.

سادًسا: صناعة الوقف وقواعده العامة:
إنه من املفيد هنا أن نذكر ونلخص القواعد العامة اليت ذكرها الفقهاء يف معرض بيان شروط الوقف 
وأحكامه الشرعية، فلقد اختلف الفقهاء كثرًيا واجتهدوا يف وضع ضوابط وأحكام للوقف؛ مما قد يفهم منه 
خطأ أن هذا االختالف هو مبعث ضعف الوقف ووهنه، واستغالله من قبل كثرٍي على مرِّ األزمنة، إال أن 

مة جلوهر الوقف وفقهه، وسبب بقائه. هذه الضوابط تعترب هي احلاكمة واملنظِّ
)1( شوقي دنيا، املرجع السابق، ص13٩.

)2( انظر: عمر باهلادي، علم االقتصاد، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة تونس، د ت، ص٥.
)3( صاحل العلي، مرجع سابق، ص11٩.

)4( جمد الدين الفريوزآبادي، القاموس احمليط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط 2، 1٩8٧م، ص1112.
اد، معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء، دار القلم، دمشق، ط1، 2008م، ص4٧4. )٥( نزيه محَّ

)٦( نفسه، ص1٧2.
)٧( عمر حلمي، إحتاف األخالف يف أحكام األوقاف، حتقيق: عبد الستار أبو غدة، جمموعة دلة الربكة، جدة، ط1، د. ت، ص22.
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)1( القواعد العامة لضبط الوقف:
فتكاد - 1 الكريم،  القرآن  الكريم يف  الشارع  يقيدها  اليت مل  العامة  الربِّ  أبواب  باب من  الوقف  إن 

نصوص القرآن العامة تسع كل أنواع الرب واخلري واإلحسان، وال تقف فيها عند حد أو شكل معني، 
بل حتى إنها ال تقف عند فرتة زمنية.

إن أحكام الوقف أغلبها قائم على االجتهاد والنظر)1(.- 2
إن األوقاف كسائر األموال ال حتمى بالشروط ُتْشرَتط	،	 إمنا احلماية احلقيقية بالعدالة والعلم يف - 3

القضاة	،	 والنزاهة يف الوالة	،	 فإن حتققت فال موجب لالحتياط، وإن مل تتحقق فال يغين احتياط)2(.
اعتبار مصلحة - 4 العقود  عامة  يف  أصله  بل  الوقف،  مراعاة مصلحة  هو  الوقف  باب  يف  األصل  إن 

الناس؛ فإن اهلل أمر بالصالح ونهى عن الفساد، وبعث رسله بتحصيل املصاحل وتكميلها، وتعطيل 
املفاسد وتقليلها)3(، واملصلحة هي حمل اتفاق الشارع)4(.

إن تغيري صورة الوقف وتعديل شروطه من غري عدوان يعتمد كلًيا على املصلحة، فإن كانت هذه - ٥
وإن كان  أعيدت،  إعادتها إىل ما كانت عليه أصلح  وإن كان  أقرت،  وأهله  للوقف  الصورة أصلح 
مع  ويدار  الوقف،  مصلحة  الصورة  يف  فيتبع  بنيت،  للوقف  أصلح  ثالثة  صورة  على  ذلك  تشكيل 
املصلحة حيث كانت، وقد ثبت عن اخللفاء الراشدين -"كعمر"	و"عثمان" رضي اهلل عنهما-	أنهما 
[ ما هو أبلغ من ذلك؛ حيث  "عمر بن اخلطاب"  ا صورة الوقف للمصلحة، بل فعل  قد غريَّ

حوَّل	مسجد الكوفة	القديم فصار سوق التمَّارين، وبنى هلم مسجًدا يف مكان آخر)٥(.
إن قصد الواقف أوىل باالعتبار من لفظه عند التعارض)٦(.- ٦
من املقرر لدى الفقهاء أن كل شرط يوجب تعطياًل ملصلحة الوقف فإنه باطل، وجيب خمالفته، - ٧

لو  الواقف -حتى  أن شروط  على  وا  نصُّ أنهم  الوقف، على  الضارة مبصلحة  الشروط  وكذلك يف 
تغريت  إذا  فيما  وذلك  للمصلحة،  مراعاة  الوقف- جيوز خمالفتها  تعطيل ملصلحة  فيها  يكن  مل 
لتحقيق  إال  الواقف مل يضعه  أن  املصلحة، مع  يؤدي إىل خالف  الشرط  تنفيذ  وأصبح  األحوال، 

)1( سامي الصالحات، مرتكزات أصولية يف فهم طبيعة الوقف التنموية واالستثمارية، جملة االقتصاد اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز، 
جدة، اجمللد18، العدد2، 200٥م، ص٥8.

)2( حممد أبو زهرة، حماضرات يف الوقف، جامعة الدول العربية، 1٩٥٩م، ص1٧-1٩.
)3( أمحد عبد احلليم بن تيمية، جمموع الفتاوى، جممع امللك فهد، السعودية، 1٩٩٥م، 31/2٦٥.

)4( سامي الصالحات، مرجع سابق، ص٥8.
)٥( أمحد بن تيمية، املرجع السابق، 31/2٦٦.

)٦( عبد اهلل ناصر السدحان، االندثار القسري لألوقاف.. املظاهر األسباب العالج، اإلدارة العامة لألوقاف، قطر، ط1، 200٩م، ص٩٦.
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املصلحة، لكنهم اشرتطوا -لتلك املخالفة لشرط الواقف- إذَن القاضي؛ حتى ال يساء استعمال 
هذا احلكم)1(.

أموال األوقاف قائمة على تعظيم الربح واملنفعة للوقف، فاألصل فيها أن يتوازن العمل االستثماري - 8
الرحبي مع الرفاه االجتماعي)2(.

كل ما هو أنفع للوقف مما اختلف العلماء فيه يفتى به)3(.- ٩
معنى استثمار أموال األوقاف هو: كل إنفاق يؤدي إىل زيادة رأس املال املوقوف، ويساهم يف زيادة - 10

املقدرة اإلنتاجية يف اجملتمع؛ من حيث تشغيل األيدي العاملة، واالستفادة من املواد اخلام؛ فالوقف 
بذاته استثمار)4(، واهلدف االقتصادي املباشر الستثمار أموال الوقف هو توليد دخل نقدي مرتفع 

بقدر اإلمكان)٥(.
أجاز عدد من الفقهاء وقف غري املسلم، خاصة إذا كان على حمل فيه قربة شرعية يف دينه وديننا.)٦(- 11

يشجع  مما  وموارده؛  الوقف  جماالت  يف  التنوع  أمام  الباب  لتفتح  املرنة  الفقهية  الضوابط  هذه  إن 
الراغبني يف وقف أمواهلم على التسابق يف بذل اخلري ونيل الثواب، وعلى املشاركة يف تنمية اجملتمع، وسد 

طرق العوز فيه، وهو جوهر دراستنا هذه.
)2( أنواع الوقف:

يقسم الفقهاء الوقف عدة تقسيمات؛ من أهمها:
الوقف اخليري: وهو ما ُجعل الريع فيه ابتداء إىل جهة بر ومعروف ال تنقطع)٧(؛ مثل: الفقراء . 1

انتفاع  جواز  على  الفقهاء  نصَّ  وقد  وحنوها)8(،  واملستشفيات..  واملدارس  واملساجد  واملساكني 
الواقف بوقفه؛ إن كان الوقف عاًما، أو اشرتطه لنفسه مع اآلخرين، كما فعل سيدنا عثمان [  

)1( عبد الستار أبو غدة، حبوث يف املعامالت واألساليب املصرفية اإلسالمية، جمموعة دلة الربكة، جدة، ط1، 200٦م، ٧٥/٧.
)2( سامي الصالحات، مرجع سابق، ص٦0.

)3( حممود احلمزاوي، االستكشاف عن تعامل األوقاف، حتقيق: صاحل سليمان احلويس، جملة أوقاف، األمانة العامة لألوقاف الكويتية، 
العدد1٧، السنة التاسعة، نوفمرب 200٩م، ص88.

)4( سامي الصالحات، مرجع سابق، ص٥2.
)٥( أنس مصطفى الزرقا، الوسائل احلديثة للتمويل واالستثمار، حلقة دراسية بعنوان: إدارة وتثمري ممتلكات األوقاف، املعهد اإلسالمي 

للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، 1٩٩4م، ص18٦.
)٦( سامي الصالحات، مرجع سابق، ص٥٩.

اد، معجم املصطلحات، مرجع سابق، ص4٧٦. )٧( نزيه محَّ
)8( حممود أمحد مهدي )حمرر(، نظام الوقف يف التطبيق املعاصر، وقائع ندوات، األمانة العامة لألوقاف الكويتية، ط1، 2003م، ص٩.
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يف وقف بئر "رومة")1(.
ي )األهلي(: ويدرج بعضهم الوقف على النفس كأحد أنواع الوقف الذري، وهو ما جعل . 2 الوقف الذرُّ

استحقاق الريع فيه إىل الواقف أواًل، ثم ألوالده، أو ألوالده أو لغريهم ابتداء، مما ال يعدُّ من جهات 
الرب اخلالصة، ثم جلهة بر ال تنقطع، حبسب إرادة الواقف)2(.

الوقف املشترك: ما اشرتك يف استحقاق عائده الذرية وجهات الربِّ العامة مًعا)3(.. ٣
الوقف املذهبي: وهو الوقف الذي خيصص به صاحبه طائفته املذهبية أو العرقية؛ مثل: وقف أهل . ٤

الدكرور على املالكية من السودانيني، واملغاربة على املالكية من أهل املغرب، ووقف بيت اجلماعة 
يف "مكة املكرمة"، وهو فقط على اإلباضية من "وادي ميزاب" باجلزائر)4(.

)٣( اإلبدال واالستبدال:
أجاز الفقهاء شروًطا عشرة يصح للواقف اشرتاطها يف حجية وقفه)٥(؛ وهي اليت اعتاد أكثر الواقفني 
ذكرها يف حججهم الوقفية؛ ولعل أمشلها: اإلبدال واالستبدال، ويقصد باإلبدال: جعل عني مكان أخرى، 

واالستبدال: بيع عني الوقف بالنقد)٦(.
وجممل آراء الفقهاء يف إجراء اإلبدال واالستبدال يف أعيان األوقاف كما يلي:

1- املساجد: اختلف الفقهاء يف حكم استبداهلا إن خربت على األقوال التالية:
احلنفية: يبيعها ويشرتي مكانها أخرى، وألهل احمللة أن يهدموا املسجد وجيددوه، ويضعوا له - 

القباب، ويعلقوا القناديل ويفرشوا احلصر، كل ذلك من مال أنفسهم، أما من مال الوقف فال، 
إال بيد املتولي أو بأمر القاضي.

الشافعية ومثلهم املالكية: املنع، ويبقى على خرابه.- 
احلنابلة: جواز بيعها ونقلها إذا أصبحت غري صاحلة للصالة)٧(.- 

)1( حممد تقي عثماني، تأصيل التأمني التكافلي على أساس الوقف واحلاجة الداعية إليه، حولية الربكة، جمموعة دلة الربكة، جدة، العدد 
الثامن، سبتمرب 200٦م، ص20.

اد، معجم املصطلحات، مرجع سابق، ص4٧٥. )2( نزيه محَّ
)3( حممود أمحد مهدي )حمرر(، مرجع سابق، ص10.

)4( أمحد بن مهين بن سعيد مصلح، الوقف اجلربي يف مصر، األمانة العامة لألوقاف الكويتية، سلسلة الرسائل اجلامعة )1٦(، 2012م، ص38.
)٥( هي: الزيادة والنقصان، واإلعطاء واحلرمان، واإلدخال واإلخراج، والتفضيل والتخصيص، واإلبدال واالستبدال، انظر: عبد الستار أبو 
غدة، مرجع سابق، 318/٧، وعطية الويشي، أحكام الوقف وحركة التقنني يف دول العامل اإلسالمي املعاصر، األمانة العامة لألوقاف 

الكويتية، ط1، 2002م، ص٧٧.
)٦( املوسوعة الفقهية الكويتية، ج1، ص142.

)٧( أبو بكر حييى الطرابلسي )احلطاب(، حكم بيع األحباس، دراسة وحتقيق: إقبال املطوع، جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة 
الكويت، العدد8٥، ديسمرب 2003م، ص1٦8-1٦٦.
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2- غري املساجد: إما أن يكون قائم املنفعة، أو منقطع املنفعة؛ فإن كان قائم املنفعة؛ فقيل: اإلمجاع 
أو  اخلراب  من  عليه  خوًفا  أو  والطرق،  املساجد  لتوسعة  إال  استبداله،  أو  بيعه  أنه ال جيوز  على 

التعطيل، أو حتول العمران عنه)1(.
أما إن كان منقطع املنفعة؛ فإن رجي أن تعود منفعته، وال ضرر يف وقفه؛ فال جيوز بيعه باتفاق، وإن 
مل يرج أن تعود منفعته وال ضرر يف وقفه؛ فقد اختلف يف بيعه، أما إن مل ترج أن تعود منفعته، ويف إبقائه 

ضرر؛ فيجوز بيعه باتفاق)2(.
وجوَّز بعض الفقهاء "املناقلة"، والفرق بني "املناقلة" و"االستبدال" أن "املناقلة" )املقايضة(: مبادلة 

الوقف بآخر غري موقوف، واالستبدال: بيع الوقف بالنقود)3(.
وممن قال جبواز االستبدال من املعاصرين:

"أفتى اجمللس العلمي مبراكش بأن الوقف املعقب إذا أصبح يف حالة ال يتأتى معها حتقيق مقصد - 1
الوقف فال يسوغ إبقاء احلالة على ما هي عليه، وال ينظر إىل لفظ الوقف وشرطه، بل جيوز؛ إما 

معاوضته، أو قسمته بني املستفيدين قسمة انتفاع، ال قسمة بث")4(.
الشدة - 2 ظروف  يف  -خصوًصا  اجمللس  "يرى  قال:  حيث  بفاس  العلمي  اجمللس  أفتى  هذا  ومبثل 

واالضطرار اليت يرتقب معها هالك املستحقني- جواز إنهاء الوقف بالبيع واستهالك مثنه وتوزيعه 
على املستحقني اعتباًرا بأن هذا أسعد للواقف، وبأنه لو كان حًيا آلثر حياة ذريته على بقاء الوقف.
كذلك إذا اشتد النزاع بني املستفيدين ومل يتأت حسمه جاز للحاكم أن يأمر ببيع الوقف وتوزيع 

مثنه عليهم دون انتظار الطبقات املنتظرة من أعقابهم")٥(.
استغالل جواز االستبدال:

طريًقا  األوقاف  استبدال  جواز  من  العصور-  خمتلف  -يف  ار  والُنظَّ واحلكام  الوالة  من  كثري  اختذ 
وصعَّب  االستبدال،  يف  فتاواهم  يف  الفقهاء  بعض  شدَّد  فقد  وهلذا  استبداهلا	!  حبجة  عليها  لالستيالء 
طريقه، وتشدَّد بعضهم واشرتط أن يكون القاضي الذي حيكم به عاملًا عاداًل، وبذلك يقررون أن القاضي 

الذي ال يستويف هذين الشرطني يكون استبداله باطاًل	،	 وال خُيِرج العني عن كونها وقًفا		.	

)1( نفسه، ص1٦8.

)2( نفسه، ص1٧٥.

)3( نفسه، ص20٧.
)4( قسمة بث: القسمة اليت يقرُّها القضاء حبكم قضائي علين، بعد خالف املستفيدين؛ للوصول إىل اتفاق على األنصبة أو األسهم يف اإلرث 
وغريه، ومبثل هذا أفتى كل من اجمللس العلمي يف "مكناس"، و"رابطة علماء املغرب". انظر: مصطفى عبد السالم املهماة، املعجم أللفاظ 

احلبس املعقب والعام باملغرب، ط1، 200٦م، د. ت، ص13٧ و14٧.
)٥( مصطفى عبد السالم املهماة، مرجع سابق، ص138.
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ولقد كان استبدال الوقف يف املاضي طريًقا هلدم الوقف، ثم بعد ذلك بسنني كان االستبدال هو الدواء 
لنهضة الوقف)1(؛ حيث انتعشت األوقاف يف عدد من الدول اإلسالمية، متخذة من جواز االستبدال وسيلة 

إىل تنمية واستثمار أموال الوقف)2(.
األسباب الداعية لالستبدال:

تتسم أموال الوقف بشكل عام بأنها قليلة السيولة؛ أي قابلية مال معني للتحويل إىل نقد، خالل فرتة - 1
قصرية، وبتكلفة معقولة، والعمل )اليد العاملة(، وبوفرة األصول الثابتة )العقارية وغريها()3(.

أن احلكمة من تشريع الوقف هو يف األساس حتقيق التنمية االجتماعية بأبعادها املختلفة، من خالل - 2
إيصال منافع األعيان ألصحابها)4(.

املستحقون - 3 فكثر  طبقة،  بعد  طبقة  الذرية  إىل  وانتقاهلا  األوقاف،  بعض  على  طويلة  مدد  مضي 
وزاد عددهم، وقلَّ نصيب ما يستحقه كل واحد من املستحقني لتصبح مبالغ زهيدة كل شهر)٥(، 
وإهماهلم لألمالك، والنزاعات الدائرة اليت حتصل بني أفراد العائلة الواحدة؛ وبالتالي مل يعد 

حيقق إرادة الواقف من إسعاد ذريته، ومحايتها من نوائب الزمان)٦(.
هروب املستفيدين من الوقف املعقب )مثاًل( من حتمل النفقات الالزمة لصيانة وحفظ الوقف؛ - 4

لشعورهم بأنهم ليسوا هم املالكون احلقيقيون، خاصة احملرومون)٧(.
خلود املستفيدين إىل الكسل والراحة، خاصة إذا كانت حصصهم كافية لسد متطلباتهم، وهذا قد - ٥

يؤدي إىل االحنراف يف األخالق والسلوك)8(.
وجود طبقة حمرومة من االستفادة، وتعرضها للعوز والفاقة، خاصة من اإلناث احملرومات؛ مما - ٦

أدى إىل املطالبة بتصفية الوقف املعقب؛ لالستفادة منه َكَواِرَثاٍت)٩(.
خراب بعض األوقاف، كما حدث لألوقاف يف شبه القارة اهلندية بعد تقسيمها، فلقد خربت أوقاف - ٧

كثرية؛ من مساجد، ومدارس، ومقابر، وزوايا.. وغريها من األبنية املوقوفة.

)1( حممد أبو زهرة، مرجع سابق، ص3٧.
)2( انظر مثاًل: جتربة كل من الكويت والسودان وماليزيا واهلند. حممود أمحد مهدي )حمرر(، مرجع سابق، ص٧٩-٩0.

)3( أنس الزرقا، مرجع سابق، ص18٥.
)4( فؤاد عبد اهلل العمر، إسهام الوقف يف العمل األهلي والتنمية االجتماعية، األمانة العامة لألوقاف الكويتية، ط1، 2000م، ص18٧.

)٥( حممد أبو زهرة، مرجع سابق، ص3٦.
)٦( مصطفى عبد السالم املهماة، مرجع سابق، ص13٦.

)٧( نفسه، ص13٦.
)8( نفسه.

)٩( نفسه، ص13٧.
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تعطيل بعض األوقاف؛ حيث سكنت أسر غري مسلمة -يف اهلند مثاًل- يف آالف من املساجد املعطلة!- 8
إغالق بعض األوقاف، كما أغلقت مئات املساجد واملدارس الوقفية حول العامل.- ٩
ومكة - 10 ولبنان،  املغرب،  يف  ذلك  ومثل  مسكونة!  قرى  املقابر  بعض  أصبحت  فقد  منفعتها،  تبديل 

املكرمة، ومصر، وسورية، ويف استنبول يف آخر عهد الدولة العثمانية، ويف معظم الدول اإلسالمية، 
فضاًل عن األوقاف يف الدول غري اإلسالمية؛ مثل: طليطلة يف إسبانيا، واليونان.. وغريهما)1(.

التأجري الطويل بدون مراقبة فاعلة، وهو التحكري أو احلكر، أو الُصربة)2(.- 11
انتفاء احلاجة إىل عني الوقف أو غلته؛ مثل الوقف على زيت، ودلو وسراج املسجد، أو إلعتاق اإلماء - 12

والعبيد)3(.
اندراس الوقف بفعل الظواهر الطبيعية)4(.- 13
التطور العمراني)٥(.- 14

وهلذه األسباب -وغريها- يرى كثري من الفقهاء جواز االستبدال يف أموال الوقف، ضمن الضوابط 
العامة للوقف كما ذكرناها سابًقا.

سابًعا: صور وقف أدوات اإلنتاج:
أجاز الفقهاء الكثري من صور وقف األعيان واملنافع، كما اجتهد كثري من متأخري الفقهاء يف تكييف 
بعض صور الوقف املستحدثة؛ استجابة حلاجة الناس ولتطور البلدان والقوانني، ولتنشيط القطاع الوقفي؛ 
االطمئنان  نفسه  الوقت  ويف  الوقفية،  املؤسسات  مشاركة  على  الناس  ولتشجيع  جديد،  من  لالنطالق 
على تأبيد واستمرار أوقافهم، وسنذكر فيما يلي ما جوَّزته مدارس الفقه الرئيسية، ثم نعرج على ذكر 
االجتهادات املعاصرة يف إباحة بعض صور تنمية أموال الوقف، وسنختم باقرتاح عدد من الصيغ اليت نرى 

-واهلل أعلم- أنها تتوافق مع الضوابط الشرعية، وهي عملية خلدمة القطاع الوقفي.
)1( وقف العقارات واملنقوالت:

والبساتني..  واحلوانيت،  والدور،  األراضي،  يشمل:  والعقار  ومنقول؛  عقار  إىل  املال  الفقهاء  م  يقسِّ
اتفق اجلمهور  واملنقول:  "خيرب")٦(؛  أرض  [ يف  "عمر"  لفعل  باتفاق،  وقفها  وهذه جيوز  وحنوها، 

)1( عبد اهلل السدحان، مرجع سابق، ص٥2-٥4.
)2( وسيأتي شرحه بالتفصيل. انظر: املرجع نفسه، ص٧0.

)3( نفسه، ص٧٧.

)4( نفسه، ص80.

)٥( نفسه، ص83.
)٦( عبد الستار أبو غدة، مرجع سابق، ٧/300.
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-خال "احلنفية"- على جواز وقف املنقول مطلًقا، ويشمل: آالت املسجد )القنديل واحلصري(، وأنواع 
السالح، والثياب، واألثاث؛ سواء أكان املوقوف مستقاًل بذاته -ورد به النصُّ أو جرى به العرف- أم 

تبًعا لغريه من العقار)1(.

)2( وقف احلقوق:
أجاز الفقهاء وقف احلقوق التابعة لألعيان، فاحلقُّ املتعلق بعني يتبع هذه العني، فإذا كانت العني يصح 
وقفها؛ فإنه جيوز وقف احلق تبًعا هلا، وإذا كان الوقف ُمْنصًبا على العني اليت تعلق بها االرتفاق -كمجرى 

الشرب- فإن الوقف جيوز مبقتضى القواعد الفقهية)2(.
كما جوَّز الفقهاء وقف احلق املتعلق مبنقول؛ مثل حق اجلدك والبناء والغراس ومشد املسكة)3(؛ مبقتضى 
أنها متعلقة مبنقوالت، وإذا مت وقف املنقول فإن احلقوق اليت ثبتت بسبب هذه املنقوالت تثبت بالوقف، وزاد 
"املالكية" جبواز بيع هواء أرض، أو بيع هواء مرتفع فوق البناء، والظاهر عند بعضهم أنه جيوز وقفه)4(، 
ومن املعلوم أن خري اإلنفاق يف الصدقات واألوقاف ما كان ريعه دائًما، بغض النظر عن كنهه؛ أهو عقار 
أرض؛ كما فعل الفاروق "عمر بن اخلطاب" [ بأرض "خيرب"، أم أنه منقول؛ كما فعل "خالد بن الوليد" 

[ الذي وقف سالحه وأعتده يف سبيل اهلل، وال غضاضة أيًضا يف أن يكون الوقف حًقا)٥(.
والتصدُّق باحلقوق غري املالية وارد شرًعا، قال ]: "إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة: 
إال من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له")٦(، وعليه فوقف احلقوق يف اإلسالم وارد 
ومعترب)٧(؛ ولذلك فقد اتفق الفقهاء املعاصرون على الرأي الذي استقر عليه "املالكية" وبعض "احلنابلة" 

جبواز وقف املنفعة واحلقوق)8(.
ومن احلقوق اليت نص عليها الفقهاء:

حق االنتفاع؛ وهو "حق عيين، خيوِّل املنتفع سلطة استعمال شيء مملوك للغري واستغالله، مع وجوب أ- 
احملافظة على ذات الشيء؛ لرده إىل صاحبه عند نهاية مدة االنتفاع، واليت تنتهي حتًما مبوت 

)1( نفسه، ص301.
)2( حممد أبو زهرة، مرجع سابق، ص133.

)3( سيأتي شرحها.
)4( حممد أبو زهرة، مرجع سابق، ص13٥.

)٥( حممد مصطفى الشقريي، وقف حقوق امللكية الفكرية، دراسة فقهية مقارنة، رسالة دكتوراه يف الفقه املقارن، جامعة اجلنان، لبنان، 
2010م، ص24٩.

)٦( رواه مسلم، وأبو داود، والرتمذي، والنسائي، وأمحد، والبيهقي، وابن حبان، وابن خزمية، وغريهم.
)٧( حممد مصطفى الشقريي، املرجع السابق، ص2٥4.

)8( حممد مصطفى الشقريي، مرجع سابق، ص28٥.
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ص يف أمرين: حق  املنتفع")1(؛ وحق االنتفاع هو من مثرات امللكية، وهو كامللكية حقوٌق عينيٌة، وتتلخَّ
االستغالل، وحق االستعمال؛ وحق االستعمال قد ينفصل عن حق االستغالل؛ كاملوقوف للسكنى، فله 

أن يسكنه دون أن يستغله باإلجيار، وقد جيتمعان يف العقار املوقوف للسكنى واإلجيار)2(.
حق االبتكار )امللكية الفكرية(؛ وهو: اختصاص شرعي حاجز، مينح صاحبه سلطة مباشرة على ب- 

نتاجه املبتكر )أًيا كان نوعه(، وميكنه من االحتفاظ بنسبة هذا النتاج لنفسه)3(، أو هو: اختصاص 
اإلنسان احلاجز بنتاج فكره وإبداعه، اختصاًصا خيوِّل له شرًعا االنتفاع به والتصرُّف فيه وحده، إال 
ملانع)4(، وتشمل حقوق امللكية الفكرية: حق التأليف والنشر )احملررات والشفويات(، وحق الرتمجة، 
وحق االبتكار واالخرتاع، واالسم التجاري )أو العالمة التجارية والرسوم(، والرتخيص التجاري، 
الفنون  الفين من  أثره  والفنان يف  امتياز صحيفته،  التجارية، وحق الصحفي يف  وعناوين احملال 
نالت  اليت  الفارقة  العالمة  ومبتدع  اآللة،  كحق خمرتع  والتجارية،  الصناعية  واحلقوق  اجلميلة، 

الثقة، ومبتكر العنوان التجاري الذي أحرز الشهرة.. إخل)٥(.
لعقار على عقار آخر مملوك لغري األول؛ كالشرب واملسيل ج-  "منفعة مقرَّرة  حقوق االرتفاق: وهي 

غري  االرتفاق  حقوق  أن  "للحنفية"-  -خالًفا  "املالكية"  ويرى  والتعلي)٦(،  وكاملرور  لألراضي، 
حمصورة؛ فيجوز إنشاء حقوق ارتفاق أخرى باإلرادة، كأن يلتزم شخص أال يقيم يف ناحية من 
أرضه بناء، أو يغرس شجًرا، أو أال يرتفع إىل ارتفاع معني")٧(، وذكر املعيار الشرعي جواز وقف 

حقوق االرتفاق )التابعة للعقار(؛ مثل وقف حق االرتفاق وحق التعلي)8(.

)1( حممد أكرم الل الدين، حق االنتفاع وضوابط نقله.. اإلجارة الطويلة املعتربة كالبيع، حولية الربكة، جمموعة دلة الربكة، جدة، العدد 
التاسع، سبتمرب 200٧م، ص13.

)2( مصطفى الزرقا، املدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه اإلسالمي، دار القلم، دمشق، ط1، 1٩٩٩م، ص44.
)3( حممد مصطفى الشقريي، مرجع سابق، ص1٥2.

)4( ناصر حممد الغامدي، محاية امللكية الفكرية يف الفقه اإلسالمي واآلثار االقتصادية املرتتبة عليها، املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد 
اإلسالمي، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 200٥م، ص21.

)٥( مصطفى الزرقا، املرجع السابق، ص32. وجاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي الدولي ما يلي: "أواًل: االسم التجاري، والعنوان التجاري، 
املعاصر قيمة مالية معتربة،  العرف  االبتكار.. هي حقوق خاصة ألصحابها، أصبح هلا يف  أو  والتأليف واالخرتاع  التجارية،  والعالمة 
لتمول الناس هلا، وهذه احلقوق يعتد بها شرًعا؛ فال جيوز االعتداء عليها. ثانًيا: جيوز التصرف يف االسم التجاري، أو العنوان التجاري، 
ثالًثا: حقوق  أو العالمة التجارية، ونقل أي منها بعوض مالي، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حًقا مالًيا. 
التأليف، أو االخرتاع أو االبتكار مصونة شرًعا، وألصحابها حق التصرف فيها، وال جيوز االعتداء عليها". قرارات وتوصيات "جممع الفقه 

اإلسالمي الدولي"، يف دورة مؤمتره اخلامس بالكويت، 1٩88م.
)٦( مصطفى الزرقا، مرجع سابق، ص4٦.

)٧( حممد مصطفى الشقريي، مرجع سابق، ص2٩1.
)8( املعيار الشرعي رقم )33(، الوقف، هيئة "احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية"، البحرين، 2010م.
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)٣( وقف املنافع:
بطريق  األعيان  من  تستفاد  اليت  العرضية  "الفائدة  الفقهاء:  عند  بها  واملراد  منفعة،  املنافع: مجع 
استعماهلا؛ كسكنى الدار، وركوب السيارة، ولبس الثوب، وعمل العامل")1(، وهي أموال بذاتها.)2(، واملال 

هو: كل ما يتموله الناس عادة، وفيه منفعة مقصودة مباحة شرًعا يف حالة السعة واالختيار)3(.
وقد وقف املسلمون منذ القدم أراٍض، ومنقوالت، وحيوانات، ومنافع أعيان، فعن "أبي هريرة" [ 
وريه  فإن شبعه  بوعده؛  وتصديًقا  باهلل،  إمياًنا  فرًسا يف سبيل اهلل؛  احتبس  "من   :[ النيب  قال  قال: 
وروثه وبوله يف ميزانه يوم القيامة")4(، قال "ابن حجر": "يف هذا احلديث جواز وقف اخليل للمدافعة عن 

املسلمني، ويستنبط منه جواز وقف غري اخليل؛ من املنقوالت ومن غري املنقوالت من باب األوىل")٥(.
والوقف عند الفقهاء تربُّع باملنفعة، فحقوق املستحقني فيه تتعلق باملنفعة -ال بالعني- عند أكثرهم، 
وإذا كانت تتعلق باملنفعة ال بالعني؛ فإن املنفعة قابلة للتقييد بالزمان واملكان وطرق االنتفاع)٦(، وأجازوا ملن 

استأجر داًرا فارغة أو عقاًرا أن يوقف منفعة العني املستأجرة طيلة مدة إجارتها)٧(.
املخصصة  احليوانات  )وهو  والكراع  واألسلحة،  والبقر،  احملاريث،  وقف  جواز  على  األحناف  ونصَّ 
"وأما خالد؛ فإنكم تظلمون خالًدا، قد احتبس أدراعه وأعتده يف سبيل اهلل")8(،   :[ للحروب(؛ لقوله 

وجيوز عندهم وقف القدوم حلفر اآلبار، واملرجل لتسخني املاء، ووقف أدوات اجلنازة وثيابها)٩(.
وأجاز الفقهاء منفعة احليوان لألكل، واملواصالت، واحلراسة، والكساء، واخليام، والثياب، والربيد، 
األمساك  وبعض  األفاعي  مسوم  )مثل  وللدواء  )كاألمساك(،  وللزينة  اخلاصة،  لالحتياجات  واإلرشاد 

والنحل والذباب()10(، وللصيد )كاجلوارح(.
ونصَّ بعضهم على أن الراجح يف حكم بيع الكالب املنتفع بها اجلواز؛ سواء لصيٍد أو لرعي غنم أو 
ماشية، أو للطوارئ، أو حلوادث الزالزل؛ للبحث عن املوتى واجلثث واملفقودين واألحياء حتت األنقاض، 

اد، قضايا فقهية معاصرة يف املال واالقتصاد، دار القلم، دمشق، ط1، 2001م، ص34. )1( نزيه محَّ
)2( عند اجلمهور. انظر: املرجع السابق، ص3٥.

)3( نزيه محاد، مرجع سابق، ص32.
)4( صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب: من احتبس فرسًا يف سبيل اهلل، حديث رقم )2٦٩8(، ٦8/3.

)٥( أمحد بن حجر العسقالني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، حتقيق: حمب الدين اخلطيب، دار الريان للرتاث، 1٩8٦م، ٦0/3.
)٦( حممد أبو زهرة، مرجع سابق، ص13٥.

)٧( عبد الستار أبو غدة، مرجع سابق، ص302.
)8( صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب: قول اهلل تعاىل � ہ ھ ھ ھ ھ ے �، حديث رقم )13٩٩(، ٥34/2.

)٩( عبد اهلل بن حممود بن مودو املوصلي احلنفي، االختيار لتعليل املختار، دار اخلري، 1٩8٩م، كتاب الوقف، ٥4/3.
)10( رواه البخاري، انظر: أمحد بن حجر العسقالني، فتح الباري، مرجع سابق، كتاب: بدء اخللق، باب: إذا وقع الذباب يف شراب أحدكم، 

رقم احلديث )3320(.
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إىل  الوصول  يف  ومساعدتهم  العميان  ولَسْوق  اللصوص،  عن  والكشف  األرض،  باطن  يف  عمَّا  وللتنقيب 
مقاصدهم، وحلراسة املنازل والدور والقرى، وهذه منافع مشروعة، وبالتالي هلا قيمة مالية، فاملال يعمُّ 

املنافع واألعيان، والقول باجلواز هو مذهب املالكية واحلنفية)1(.
وأضاف املعاصرون إليها جواز وقف أدوات الغوص لالستخراج واحلراسة والتنقيب، ووقف املساحات 
املائية، واالستفادة من السدود وعوائدها، ووقف أدوات الصيد، واحللي )اللؤلؤ والياقوت والذهب والفضة( 
والثياب لألعراس)2(، ووقف العيون واجلداول واملياه اجلوفية للشرب أو اإلنتاج )مثاًل: إنتاج التطبيب أو 

األدوية من املاء املاحل(، ووقف أفران اخلبز)3(.
وجاء يف قرارات أعمال منتدى "قضايا الوقف الفقهية الثـالث")4( ما يلي:

ملقاصد . 1 ولتحقيقه  الوقف؛  مشروعية  يف  الواردة  النصوص  لعموم  واحلقوق،  املنافع،  وقف  جيوز 
الشارع من الوقف، ما دامت املنافع واحلقوق متقومة شرًعا.

جيوز أن يكون وقف املنافع واحلقوق على سبيل التأبيد والتوقيت.. 2
حكم الشرع فيما ال ينتفع به إال بإتالفه؛ مثل الطعام والشراب والبذور.. وحنوها؛ ال خيلو من أمرين:. 3

أن يكون قد وضع على سبيل الصدقة؛ فال جيوز رده.أ- 
أن يوضع على سبيل الوقف )حتبيس األصل(؛ فعلى من أخذه أن يردَّ بدله، وينزل ردَّ بدِله ب- 

منزلَة بقاء عينه.
جيوز وقف األسهم املشروعة، وُيصرف ريعها يف وجوه الوقف.. 4
جيوز وقف حقوق االرتفاق، وحقوق امللكية الفكرية املشروعة، وبراءة االخرتاع، وحق التأليف، وحق . ٥

االبتكار، واالسم التجاري، والعالمة التجارية، ويصرف العائد من استعماهلا يف وجوه الوقف.
جيوز وقف منافع األشخاص؛ وهي ما يقدمونه من أوقاتهم يف وجوه اخلري؛ مثل خربات األطباء، . ٦

واملهندسني، واملعلمني، واملفكرين... إخل.
حيقق وقف املنافع واحلقوق مقاصد الشرع من الوقف؛ املتمثلة يف توسيع دائرة النفع العام، ومتكني . ٧

أكرب شرحية من اجملتمع من االستفادة من األصول املالية املتوافرة، اليت يتكرر االنتفاع بها كلما 
دعت احلاجة إىل ذلك، فضاًل عن أنه من وسائل حفظ املال؛ الذي هو أحد مقاصد الشرع.

)1( أسامة حممد الصالبي، اختيارات احلافظ ابن عبد الرب القرطيب يف فقه املعامالت من كتابيه: التمهيد واالستذكار، دار ابن حزم، 
بريوت، ط1، 2011م، ص11٦.

)2( من قطع احللي واجملوهرات لتزيني البنات اليتيمات والفقريات بها يف األعراس. انظر: مصطفى عبد السالم املهماة، مرجع سابق، ص٩0.
)3( بنته األوقاف املغربية كمشروع عقاري؛ لتنمية مداخيل الوقف، وذلك عن طريق تأجريه بالسمسرة العمومية. انظر: مصطفى عبد السالم 

املهماة، مرجع سابق، ص14٥.
)4( انظر: قرارات أعمال منتدى "قضايا الوقف الفقهية الثـالث"، األمانة العامة لألوقاف الكويتية، 200٧م.
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وجاء يف قرارات جممع الفقه اإلسالمي ما يلي: 
أوال: الوقف من أوسع أبواب الفقه اليت تقوم على االجتهاد، وهو تصرف معقول املعنى، مرتبط مبقاصد 

الشرع، مبتغاه حتقيق مصاحل الوقف للواقف واملوقوف عليهم.
ثانيا: وقف األسهم والصكوك واحلقوق املعنوية واملنافع ووحدات الصناديق االستثمارية:

- إن النصوص الشرعية الواردة يف الوقف مطلقة، يندرج فيها املؤبَّد واملؤقَّت، واملفرز واملشاع، 
واألعيان واملنافع والنقود، والعقار واملنقول؛ ألنه من قبيل التربُّع، وهو موسع ومرغَّب فيه.

- جيوز وقف أسهم الشركات املباح متلكها شرًعا، والصكوك، واحلقوق املعنوية، واملنافع، والوحدات 
االستثمارية؛ ألنها أموال معتربة شرًعا)1(.

)٤( وقف الوقت:
منع بعض الفقهاء توقيت الوقف؛ ألنه خيالف شرط التأبيد، وأجاز بعضهم تأقيت الوقف؛ بدليل أن 
مؤبًدا؛ جتوز  الغالت  بإنفاق  كما جتوز  والصدقات  ومرماه- صدقة،  مغزاه  ويف  معناه  الوقف -يف مجلة 
مؤقًتا، وال دليل يبيح تلك ومينع هذه، فالتفرقة بني النوعني حتكُّم ال يربِّره نٌص، وال يستمد قوته من كتاب 

أو سنة)2(.
وبناء على ما أسلفنا؛ فإنه ميكن االستفادة من توقيت الوقف بداًل عن تأبيده، من خالل ما يعرف يف 
يومنا هذا بـ "وقف الوقت" بضوابط معينة؛، نظًرا للتغري يف طبيعة الثروات، ولتطور احلقوق، وللتغري يف 

إبداعات الناس)3(.
ومن صوره: 

عقد االشرتاك يف الوقت: وهو "عقد على متلك حصص شائعة؛ إما على سبيل الشراء لعني معلومة على 
الشيوع، أو على سبيل االستئجار ملنافع عني معلومة لفرتة ما، حبيث يتم االنتفاع بالعني اململوكة أو املنفعة 
املستأجرة باملهايأة الزمانية، أو املهايأة املكانية، مع تطبيق خيار التعيني يف بعض احلاالت؛ الختصاص كل 
منهم بفرتة زمنية حمددة")4(، أو هو: "عقد على شراء عني أو ملكية منفعة، لفرتة حمدودة أو مشاعة، يف 
وحدة معينة أو موصوفة، يف عقار معني قابل للمبادلة بعقار آخر أحياًنا")٥(؛ ويشمل كل ما تضمه املنتجعات 
املتنقلة..  واملنازل  السياحية،  السفن  ذلك  يف  مبا  ومعدات؛  مرافق  من  العطل  قضاء  وأماكن  السياحية 

)1( جممع الفقه اإلسالمي، املنعقد يف دورته التاسعة عشرة، يف إمارة الشارقة، 200٩م.
)2( حممد مصطفى الشقريي، مرجع سابق، ص84.

)3( فؤاد العمر، التحديات احلديثة، ص300.
)4( قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدولي يف مؤمتره الثامن عشر املنعقد مباليزيا، 200٧م.

)٥( حممد أكرم الل الدين، عقد االشرتاك يف الوقت.. صوره وتكييفه الفقهي، جملة إسرا الدولية للمالية اإلسالمية، ماليزيا، اجمللد األول، 
العدد الثاني، يونيو 2011م، ص10.
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وغريها؛ وحيق للمالك أن يستخدم حصته، أو يؤجرها، أو يهبها، أو يستبدهلا حبصة أخرى يف املنتجع 
نفسه، أو يف غريه)1(.

)٥( وقف النقود:
تعترب مشكة التمويل من أبرز املشكالت اليت أعاقت تطور الوقف، وحدَّت من كفاءته يف حتقيق أهدافه، 
ويرجع هذا بصفة أساسية إىل طبيعة األعيان املوقوفة نفسها، واليت يغلب عليها العقارات واألراضي الزراعية؛ 

مما أدى إىل حصر منافعها؛ بتأجريها إىل الغري مببالغ أصبحت مبرور األيام رمزية إىل حد بعيد)2(.
ومما يفيد يف هذا اجملال تنويع موارد الوقف؛ بتشجيع الواقفني على وقف النقود بداًل عن األعيان، ولقد 
أجاز الفقهاء وقف النقود؛ فذهب "احلنفية" و"املالكية" وبعض "احلنابلة" إىل جواز وقف النقود، على أن 
تدفع النقود املوقوفة مضاربة، ويصرف الربح احلاصل منها إىل املوقوف عليهم، حسب شروط الواقف)3(.

كما جاء يف قرار "جممع الفقه اإلسالمي" بشأن االستثمار يف الوقف ويف غالته وريعه:
"ثانًيا - وقف النقود:

)1( وقف النقود جائز شرًعا؛ ألن املقصد الشرعي من الوقف -وهو حبس األصل وتسبيل املنفعة- 
متحقق فيها؛ وألن النقود ال تتعني بالتعيني، وإمنا تقوم أبداهلا مقامها.

)2( جيوز وقف النقود للقرض احلسن ولالستثمار؛ إما بطريق مباشر، أو مبشاركة عدد من الواقفني 
يف صندوق واحد، أو عن طريق إصدار أسهم نقدية وقفية؛ تشجيًعا على الوقف، وحتقيًقا للمشاركة 

اجلماعية فيه.
به  يستصنع  أو  عقاًرا  به  الناظر  يشرتي  -كأن  أعيان  يف  املوقوف  النقدي  املال  استثمر  إذا   )3(
مصنوًعا- فإن تلك األصول واألعيان ال تكون وقًفا بعينها مكان النقد، بل جيوز بيعها الستمرار 

االستثمار، ويكون الوقف هو أصل املبلغ النقدي")4(.
ومن فوائد وقف النقود:

توفري سيولة إلقراض املستحقني )املوقوف عليهم(، وصغار الصناع أو التجار؛ من خالل أساليب - 1
وأدوات االستثمار اإلسالمية)٥(.

)1( نفسه، ص1٦.
)2( حممود أمحد مهدي )حمرر(، مرجع سابق، ص138.

)3( حممد تقي عثماني، مرجع سابق، ص1٩.
)4( قرارات جممع الفقه اإلسالمي الدولي، يف دورته اخلامسة عشر، املنعقدة يف سلطنة عمان، 2004م،

)٥( فؤاد العمر، التحديات احلديثة، مرجع سابق، ص302.
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األمثان - 2 ذات  العقارية  األصول  خبالف  صغرية،  وقفيات  وتكوين  الواقفني،  صغار  دخول  تعظيم 
املرتفعة)1(.

إمكانية ضمِّ مساهمات وقفية نقدية جلهات متعددة، جتتمع على غرض واحد؛ يف جمال التعليم، - 3
أو الصحة أو غري ذلك)2(.

إمكانية تكوين حمفظة استثمارية وقفية تعبئ املوارد الوقفية لدى مؤسسات الوقف؛ لتستثمرها يف - 4
جمموعة خمتارة من األصول ذات العائد اجملزي واملخاطر املنخفضة)3(.

إمكانية وقف نقود، يصرف ريعها ملن جيمع مبالغ مالية للوقف على شكل حوافز مالية، تقدم ملن - ٥
يسوق املشاريع الوقفية )أفضل تسويق()4(.

صيغ مقترحة لوقف أدوات عناصر اإلنتاج:
الصيغة األولى: أن يوقفها مالكها وحيدد مصارف ريعها الناتج من تشغيلها:

اإلدارية،  االستشارات  يف  تعمل  شركة  تنموية/وقفية-  -أشخاص/مؤسسة  شخص  يؤسس  أن  ومنه 
برأس مال وقفي، وتدر هذه الشركة أرباًحا من خالل خدماتها للجمهور يف االستشارات اإلدارية، على أن 
توزع أرباحها على مصاريف تطوير مؤسسات األوقاف يف احمللة، وبهذه الطريقة تكون الفائدة عامة على 

كل من شارك يف هذا املشروع.
الصيغة الثانية: أن توقف، ثم ميكَّن الفقري احملرتف من استغالهلا ليكون ريعها له، على أن يؤقت 

وقفها، ثم متلك له بعد انتهاء مدة الوقف، وقد تتخذ عدة صور؛ منها على سبيل املثال:
أن يوقف إنسان عيًنا؛ مثاًل طابًقا من عمارة مهيأ ليكون قاعة حماضرات، أو منفعة على أوجه - 1

اخلري ملدة ثالث سنني، ثم ميكن فقرًيا حمرتًفا من استغالل هذه العني خالل مدة الوقف، ويكون 
له جزء من عائد تشغيل القاعة، ويدفع اجلزء املتبقي من العائد إىل ناظر الوقف؛ لصيانة العني 
هذه  من متلك  احملرتف  اإلجارة ميكَّن  مدة  انتهاء  وعند  اخلري،  أوجه  يف  لتوزيعها  أو  املوقوفة، 

القاعة، بأي وسيلة من وسائل التملك املشروعة؛ )مثل اإلجارة املنتهية بالتمليك(.
مع تعديل املثال السابق، يوقف إنسان عيًنا؛ مثاًل: طابًقا من عمارة مهيأ ليكون قاعة حماضرات، - 2

أو منفعة ملدة ثالث سنني، على أن يكون املنتفع هو الفقري احملرتف، فيستغل احملرتف هذه العني 

)1( نفسه، ص300.
)2( وهذا ما نفذته الصناديق الوقفية يف األمانة العامة لألوقاف الكويتية، وكذلك "األسهم الوقفية" اليت ُطرحت يف السودان؛ وهي أسهم 

يكتتب فيها الراغبون يف الوقف على غرض املشروع احملدد. انظر: حممود أمحد مهدي )حمرر(، مرجع سابق، ص140.
)3( فؤاد العمر، إسهام الوقف، مرجع سابق، ص1٩1.

)4( نفسه، ص1٩4.
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خالل مدة الوقف، وتكون له كل العوائد، وبالتالي سيكون عليه وحده صيانة العني املوقوفة، وعند 
انتهاء مدة اإلجارة ميكن للمحرتف أن يتملَّك تلك العني، وفق وسائل التملك املشروعة)1(.

الصيغة الثالثة: تزويد املؤسسات اإلنتاجية بها لتوفري فرص العمل:
قيام فرد أو أفراد أو مؤسسة تنموية تهدف إىل توفري فرص عمل يف اجملتمع، بوقف بعض األدوات، 
أو احليوانات املرغوبة، إىل مصنع أو مزرعة أو مؤسسة منتجة؛ لزيادة إنتاجها، ويتشاركا بالناتج، والربح 
بينهما على ما يتفقان، على أن يعود نصيب املضارب من األرباح على العمال املعينني من الواقف )املضارب( 

حصًرا، حيث تعترب هذه املوقوفات رأس مال املضاربة الفقهية، ويقوم املضارب بتشغيلها.
الصيغة الرابعة: شراء عقار يبنى على األرض الوقفية بثمن مؤجل:

وصيغته أن تسمح األوقاف -جماًنا ولفرتة حمددة- جلهة متويلية أن تبين على األرض الوقفية بناًء 
يكون ملًكا للمموِّل، ثم تشرتيه األوقاف فور اكتماله بثمن مؤجل، وحتسب األوقاف الثمن املؤجل )األقساط( 
السنوي بأقل من األجرة املتوقعة من تأجري العقار لطرف ثالث؛ حتى تكون األوقاف مطمئنة ملخاطر نقص 
العائد اإلجياري، وبالتالي تبقى األرض على ملك األوقاف طوال الوقت، والعقار ملًكا للمموِّل، ويتم شراء 
تسديد  فرتة  انتهاء  إىل  للمموِّل  رهًنا  العقار  يبقى  أن  على  ثالث،  لطرف  يؤجر  ثم  اكتماله،  بعد  البناء 

األقساط)2(.
ل، على أرض  الصيغة اخلامسة: استصناع بناء )أو حانوت أو بقالة( مع مقاول، بثمن مؤجل أو معجَّ
البناء  تأجري  يتم  البناء  انتهاء فرتة  وبعد  االستصناع،  توقيع عقد  فور  البناء  ملكية  تنتقل  وقفية، حيث 
األوقاف  بني  عليه  املتفق  األقساط  وفق جدول  البناء  استصناع  بدفع مثن  األوقاف  وتبدأ  ثالث،  لطرف 
من  كل  يف  الصيغة  هذه  اسُتخدمت  وقد  للبناء)3(،  املتوقع  اإلجيار  مثن  من  أقل  عادة  ويكون  والصانع، 

"موريتانيا" و"السودان")4(.

الصيغة السادسة: املشاركة بني األوقاف واملمول:
حيث تقدم األوقاف األرض ويقدِّم املمول تكلفة البناء، ويتقاسم الطرفان العائد من تأجري البناء بعد 
اكتماله، وفًقا لقيمة رأس املال املشارك لكل منهما يف هذا املشروع، مع األخذ يف االعتبار االتفاق منذ 

)1( تقوم مؤسسة "تنمية أموال األوقاف" يف األردن باستخدام عقد اإلجارة املتناقصة، اليت متنح الوزارة مبوجبه بعض األراضي الوقفية 
للمستثمرين من القطاع اخلاص؛ ليقيموا عليها مراكز جتارية، مقابل أجرة سنوية، وعلى أن تعود ملكية هذه املراكز إىل الوزارة بعد 
فرتة معينة )20-2٥ سنة(. انظر: حممد موفق األرناؤوط، مناذج إسالمية معاصرة يف املمارسة االقتصادية للوقف.. حالة األردن، يف: 

الوقف والعوملة، حترير: طارق عبد اهلل، األمانة العامة لألوقاف الكويتية، ط1، 2010م، ص30٩.
)2( أنس الزرقا، مرجع سابق، ص1٩٦.

)3( نفسه، ص1٩٦.

)4( نفسه، ص1٩٧.



بحث د. محمد أمني علي قطان

307

البداية على وسيلة متلك األوقاف للجزء اململوك للممول بأي صيغة عقدية شرعية )مثاًل املشاركة املنتهية 
بالتملك(، وقد يتبادر إىل الذهن عدم جواز مشاركة املمول يف متلك األرض مع األوقاف، فمن املمكن  
-وفق ما يراه القاضي أو ناظر الوقف- أن يستخدم يف هذه الصيغة مسألة استبدال الوقف فيما يكون من 

مصلحته؛ فيتم استبدال جزء من ملكية األرض جبزء من ملكية البناء املوصوف يف الذمة)1(.
الصيغة السابعة: من املمكن للمحرتف أن يتملك عيًنا موقوفة؛ بدفع كامل قيمتها )نقوًدا أو عيًنا(، 
من خالل عقد شراء بينه وبني ناظر الوقف أو القاضي، وتكون القيمة اليت دفعها احملرتف )نقًدا أو عيًنا( 
بنقد(؛ فقد جوز بعض  الوقف  الواقف األصلي )استبدال عني  أوجه اخلري كما أوصى بذلك  وقًفا على 
الفقهاء بيع جزء لتعمري جزء من نفس الوقف، وبيع عقارات وشراء عقار وصرف ريعه لنفس املستفيدين، 
وبيع وقف لتعمري آخر ولنفس املنتفعني، وبيع عدد من األمالك الوقفية وشراء عقار ذي غلة عالية يوزع 

عائده على املنتفعني كلٍّ حبسب نسبة وقفه السابق قبل البيع)2(.
طرف  فيه  يدخل  مراحبة  عقد  خالل  من  حمرتف،  املنفعة  أو  العني  يشرتي  أن  الثامنة:  الصيغة 
ثالث )مؤسسة متويلية مثاًل(، فتدفع املؤسسة مثن الوقف نقًدا إىل ناظر الوقف، ثم تبيعه على احملرتف 
باألقساط، وفًقا لضوابط عقد املراحبة، ويوضع مثن الوقف املدفوع يف وقف جديد؛ لتكتمل الفائدة باحلفاظ 

عليه من االنقطاع.
الصيغة التاسعة: يقدم ناظر الوقف أشجاًرا غري منتجة للثمار، لكنها نافعة إلنتاج أخشاب تنفع لعمل 
األثاث، وتسلم األشجار للمحرتف، الذي يعمل على تقطيعها وحتويلها إىل أخشاب، ومن ثم إىل أثاث يباع 
يف السوق، ويكون للمحرتف أجرة يده من بيع هذه األخشاب، وباقي العائد يرجع إىل الوقف؛ ليصرف جزء 

منه يف وجوهه، واجلزء اآلخر تزرع به أشجار مثمرة؛ للحفاظ على استمراره وعدم انقطاعه.
)6( تأجير أدوات اإلنتاج املوقوفة ]وهي الصيغة العاشرة[:

عقد اإلجارة مفهومه وخصائصه:
اإلجارة لغة: من أجر يأجر أجًرا؛ فهو: مأجور، وأصل األجر: الثواب، والثواب: هو العوض، واألجرة: 

هي الكراء)3(.
اإلجارة شرًعا: بيع حق استعمال األصل، مع تسليم األصل له، ويكون الثمن إمَّا معجاًل، أو مؤجاًل يف 

مواعيد دورية، أو هي: استبدال منفعة سلعة أو خدمة معينة، لوقت معني، مقابل سعر معني)4(.

)1( نفسه، ص1٩٦.
)2( حسن عبد اهلل األمني، مرجع سابق، ص13٥.

)3( حممد الفريوزآبادي، القاموس احمليط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط2، 1٩8٧م، ص43٦.
)4( انظر: املوسوعة الفقهية الكويتية، 2٥2/1.
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ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    � تعاىل:  قوله  العزيز  الكتاب  ففي  واإلمجاع؛  والسنة  بالكتاب  ثابتة  واإلجارة 
العلماء على عهد  وأعطى احلجام أجره)2(، وأمجع  ] احتجم  أن رسول اهلل  السنة  �)1(، ويف  ڤ  ڤ 

الصحابة وما بعده على جواز اإلجارة)3(.
ومن أحكام اإلجارة:

املعقود عليه يف اإلجارة هي املنفعة، ويشرتط فيها أن تكون مباحة شرًعا، ال حمرمة، وال واجبة - 
شرًعا، ومعلومة للعاقدين علًما تنتفي به اجلهالة املؤدية إىل النزاع، وأن يكون حملها معلوًما معروًفا 
وليست  أو مينعه،  باالنتفاع،  بها عيب خيلُّ  وليس  تسليمها،  ومقدوًرا على  العقد،  للمستأجر عند 

متعيَّنة على املستأجر كفتوى على من مل تتعني عليه.
األجرة هي العوض الذي يقابل املنفعة، ويشرتط فيها أن تكون مااًل متقوًما، ومقدوًرا على تسليمها، - 

ومعلومة للمتعاقدين؛ حبيث ال تكون شيًئا جمهواًل يف ذاته، أو يف َأَجِل تسليمه.
واإلجارة إما أن تكون:

- جائزة للطرفني: كمن يؤجر داًرا كل يوم -أو أي مدة- بدرهم، ومل يوقِّت أجاًل، فله أن يسكن وتلزمه 
األجرة، وله أن يسكن الغد أو يرتك، كما أن للمؤجر منعه من السكن يف اليوم الثاني إن أراد.

 - الزمة للطرفني: كمن استأجر داًرا وال ميكنه اخلروج قبل انتهاء املدة، فكذلك ال يصح للمؤجر أن 
خيرجه قبل انتهاء املدة)4(.

وتنقسم اإلجارة إلى نوعني:
اإلجارة املعينة )املنافع(: وتتم بدفع عني مملوكة ملن يستخدمها مقابل عوض معلوم)٥(؛ كاستئجار - 1

دار للسكنى، أو سيارة ليستخدمها.
اإلجارة املوصوفة بالذمة )األعمال(: وتعقد على أداء عمل معلوم مقابل أجر معلوم)٦(؛ كدفع ثياب - 2

ال لينظفها.  إىل خياط ليخيطها، أو إىل َغسَّ
كما ولها أشكااًل عدة؛ منها:

اإلجيار التشغيلي )Operating Lease(: ويكون غالًبا ملدة أقل من العمر االنتفاعي لألصل، وتقع - 1

)1( سورة الطالق، جزء من آية ٦.
)2( رواه البخاري، ومسلم، وأمحد.

)3( املوسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، 2٥4/1.
)4( أمحد بن تيمية، مرجع سابق، 30،/21٧، 218.

)٥( عز الدين خوجه، أدوات االستثمار اإلسالمي، جمموعة دلة الربكة، جدة، ط1، 1٩٩3م،، ص٦0.

)٦( فضل إهلي، التدابري الواقية من الربا، إدارة ترمجان اإلسالم، باكستان، ط1، 1٩8٦م، ص384.
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فيه مجيع املسؤوليات -من تأمني وصيانة وغريهما- على املؤجر، وال حيق للمستأجر شراء العني 
عند نهاية العقد)1(.

اإلجيار التمويلي )Financing Lease(: وفيه يتحمل املستأجر مجيع املخاطر واملنافع الناجتة عن - 2
ملكية األصل، وال يظهر هذا األصل يف دفاتر املؤجر، إمنا يسجل مديونية على املستأجر؛ حبيث 
تشمل التكلفة والعوائد، وغالًبا ما يشمل كل العمر االنتفاعي لألصل، ويكون للمستأجر احلق بشراء 

العني املؤجرة عند نهاية العقد)2(.
اإلجيار الشرائي أو اإلجيار املنتهي بالتمليك أو اإلجارة واالقتناء )Hire-Purchasing(: وفيه يكون - 3

للمستأجر احلق يف متلك العني املؤجرة عند نهاية مدة اإلجارة)3(.
وقد جاءت قرارات جممع الفقه اإلسالمي بشأن اإلجارة املنتهية بالتمليك كما يلي)4(:

"أواًل: ضابط الصور اجلائزة واملمنوعة ما يلي:
أ - ضابط املنع: أن يرد عقدان خمتلفان يف وقت واحد، على عني واحدة، يف زمن واحد. 

ب - ضابط اجلواز: 
1- وجود عقدين منفصلني، يستقل كل منهما عن اآلخر زماًنا؛ حبيث يكون إبرام عقد البيع بعد 

عقد اإلجارة، أو وجود وعد بالتمليك يف نهاية مدة اإلجارة، واخليار يوازي الوعد يف األحكام.
2 - أن تكون اإلجارة فعلية، وليست ساترة للبيع. 

3 - أن يكون ضمان العني املؤجرة على املالك، ال على املستأجر، وبذلك يتحمل املؤجر ما يلحق 
العني من ضرر غري ناشئ من تعدي املستأجر أو تفريطه، وال يلزم املستأجر بشيء إذا فاتت 

املنفعة. 
4 - إذا اشتمل العقد على تأمني العني املؤجرة؛ فيجب أن يكون التأمني تعاونًيا إسالمًيا ال جتارًيا، 

ويتحمله املالك املؤجر وليس املستأجر. 
٥ - جيب أن تطبق على عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك أحكام اإلجارة طوال مدة اإلجارة، وأحكام 

البيع عند متلك العني. 
٦ - تكون نفقات الصيانة غري التشغيلية على املؤجر، ال على املستأجر، طوال مدة اإلجارة."

)1( حممد منذر قحف، سندات اإلجارة، مرجع سابق، ص1٥.
والدراسات اإلسالمية، جامعة قطر،  الشريعة  كلية  للبنوك اإلسالمية، حولية  املتاحة  الصناعي  التمويل  الدين عطية، أساليب  )2( مجال 

العدد٧، 1٩8٩م، ص11٥. وانظر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكوييت، ٦40/4.
)3(  حممد منذر قحف، سندات اإلجارة، مرجع سابق، ص1٥.

)4( دورة جممع الفقه اإلسالمي الثانية عشرة، الرياض، 2000م.
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ومما يتصل بعقد اإلجارة إعادة التأجري؛ أن للمستأجر احلق يف التصرف مبنفعة العني املؤجرة؛ سواء 
كانت عيًنا -كداٍر- أم أجرًيا، أم منفعة مبا ال خيالف شروط عقد اإلجارة، كاهلبة، واإلعارة، واإلجارة، 
وهو ما يعرف بإعادة التأجري، وجيوز كذلك -عند "احلنابلة" و"املالكية" و"الشافعية"- إعادة التأجري ملالك 

العني املؤجرة مبثل أجرتها أو أقل أو أكثر بعد قبض العني للمستأجر)1(.
حكم تأجير أدوات اإلنتاج املوقوفة:

أجاز بعض الفقهاء املتقدمني إجارة العقار املوقوف على أقوال وتفاصيل طويلة)2(؛ حيث جوَّز "املالكية" 
كراء  "احلنفية" يف  اختلف  بينما  بغري خالف)3(،  ما يصلحه  الوقف اخلرب لسنني طويلة مبقدار  إجارة 
األرض املوقوفة على سبعة أقوال)4(، و"للشافعية" ثالثة أقوال)٥(، أما "احلنابلة" فقد ذهبوا إىل نفس رأي 

"الشافعية" إال أنهم وضعوا ضوابط منها:
)1( مراعاة العرف يف إجارة األعيان، على اختالف أنواعها وطرق االنتفاع بها.

)2( جواز خمالفة شرط الواقف عند حتديده مدة اإلجارة، إذا اقتضتها ضرورة؛ أو لتحقيق مصلحة 
الوقف)٦(.

ثم جاء املتأخرون؛ فأجازوا عدًدا من صور تأجري األراضي والدور املوقوفة ملصلحة الوقف؛ ملا رأوه من 
االستغالل املزري ألعيان األوقاف؛ ومن هذه الصور:

)1( اجلزاء )الكراء املؤبد(: وهو ما سيؤدَّي من املال مقابل البناء فوق أرض متتلكها الدولة أو موقوفة)٧(؛  
وهي نفسها اجلدك أو الكدك: وهو ما يؤدى من املال مقابل استغالل املساحة الفارغة أو لبنائها)8(، 
وقيل: هو أوائل )آالت وأدوات( الزمة لصنعة، أو نوع من التجارة، توضع يف عقار بقصد االستقرار 

)1( حممد علي احلاج حسني، املعامالت اإلسالمية يف املسارات االقتصادية، دار عرب، الكويت، د. ت، ص214.
)2( ملا فعله سيدنا "عمر"، ملا أقدم يف "العراق" على كراء بعض األراضي اليت صارت وقًفا للدهاقني الذين قاموا بعمارتها مقابل كراء 

يدفعونه سنوًيا على سبيل التأبيد. انظر: مصطفى عبد السالم املهماة، مرجع سابق، ص3٩.
)3( أبو بكر حييى الطرابلسي )احلطاب(، مرجع سابق، ص220.

)4( كراء األوقاف عند احلنفية على سبعة أقوال: 1- ال جيوز أكثر من سنة، مهما كان نوع الوقف. 2- جيوز يف الضياع ثالث سنني.3- جيوز 
يف الضياع ثالث سنني، وال جيوز يف غريها إال سنة واحدة. 4- ال جيوز أكثر من ثالث سنني مهما كان نوع الوقف. ٥- ال جيوز أكثر من 
ثالث سنني إال بإذن اإلمام مهما، كان نوع الوقف. ٦- ال جيوز أكثر من سنة إال بعقد جديد لكل سنة. ٧- جيوز أكثر من سنة إذا كان 

هناك مصلحة للوقف؛ باتفاق احلنفية. انظر: أبو بكر حييى الطرابلسي )احلطاب(، مرجع سابق، ص222.
)٥( األول: جيوز إجارة الدار لثالثني سنة، والدابة عشر سنني، والثوب سنة أو سنتني، على ما يليق به، واألرض مائة سنة أو أكثر. والثاني: ال 

جيوز أكثر من سنة. والثالث: تؤجر األرض ثالثني سنة. انظر: أبا بكر حييى الطرابلسي )احلطاب(، مرجع سابق، ص222.
)٦( أبو بكر حييى الطرابلسي )احلطاب(، مرجع سابق، ص222.

)٧( مصطفى عبد السالم املهماة، مرجع سابق، ص3٦.
)8( نفسه، ص42.
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كاألغالق  متصاًل؛  احلانوت  مستأجر  يبنيه  ما  هو:  احلوانيت  يف  واجلدك  الدوام)1(،  طريق  على 
والرفوف، وما يصنعه من آالت صناعية، كدالت القهوة، وآالت احلالق املنفصلة)2(.

)2( عقد اإلجارتني: وهو أن يتفق املشرف على الوقف مع شخص على أن يدفع مبلًغا يكفي لتعمري عقار 
الوقف اللبين املتوهن، عند عجز الوقف عن التعمري، على أن يكون لدافع املال حق السكنى الدائمة 
لة تقارب قيمته، تؤخذ لتعمريه، وهذا احلق يورث  يف هذا العقار بأجر سنوي ضئيل)3(، وأجرة معجَّ

عن صاحبه ويباع)4(.
 )3( اإلرصاد أو املرصد: وهو أن يأذن القاضي أو الناظر ملستأجر الوقف بالبناء يف أرض الوقف؛ ليكون 
ما ينفقه يف البناء والتشييد ديًنا على الوقف، يستوفيه من أجرة الوقف بالتقسيط، ويكون البناء 
ملًكا للواقف، على أن يكون لصاحبه حق القرار يف عقار الوقف، ويورَّث عنه، وله حق التنازل عنه 
ل يسمى خدمة،  آلخر بأخذ دينه عنه وحيل حمله يف العقار، بإذن القاضي أو املتولي)٥(، مقابل معجَّ
وخيصصها  املال،  بيت  أموال  من  ملك  منفعة  السلطان  يعني  أن  أو:  سنوي)٦(،  مؤجل  قدر  وربط 
مبن له استحقاق من بيت املال شرًعا)٧(، وقد يسمى: "وقف أموال الدولة"؛ أي توظيف املال العام 
غري اململوك لألفراد؛ للصرف من ريعه يف وجوه وقفية خمصصة)8(، ويكون صاحب املرصد أوىل 
باالنتفاع بالوقف حتى يستويف دينه؛ إمَّا من غلة الوقف، وإما من مستأجر آخر حيل حمله، ويعطيه 

دينه بإذن الناظر، وبهذا يصري املستأجر الثاني هو الدائن للوقف)٩(. 
)4( احلكر: ويسمى عقد اإلحكار، والتحكري، واالستحكار، وإجارة زمني )إجارة أرض()10(؛ وهو حق 
فيها  يدفع  الوقف،  متولي  أو  القاضي  بإذن  تعقد  مديدة  بإجارة  موقوفة،  أرض  على  مرتب  قرار 
اًل يقارب قيمة األرض، ومبلًغا آخر ضئيل ُيستوفى سنوًيا جلهة  املستحكر جلانب الوقف مبلًغا معجَّ
الوقف، من املستحكر، أو ممن ينتقل إليه هذا احلق، على أن يكون للمستحكر سائر أنواع االنتفاع، 

)1( عمر حلمي، مرجع سابق، ص3٥.
)2( حممود احلمزاوي، مرجع سابق، ص84.

)3( عبد اهلل ناصح علوان، التعريف بالشريعة اإلسالمية وفقهها ومصادرها، حلقة دراسية بعنوان: إدارة وتثمري ممتلكات األوقاف، املعهد 
اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، 1٩٩4م، ص48.

اد، معجم املصطلحات، مرجع سابق، ص23. )4( نزيه محَّ
)٥( حسن عبد اهلل األمني، الوقف يف الفقه اإلسالمي، حلقة دراسية بعنوان: إدارة وتثمري ممتلكات األوقاف، املعهد اإلسالمي للبحوث 

والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، 1٩٩4م، ص13٥.
)٦( حممود احلمزاوي، مرجع سابق، ص82.

)٧( عمر حلمي، مرجع سابق، ص22.
)8( عبد الستار أبو غدة، مرجع سابق، ص304.

)٩( نفسه، ص33٩.
)10( عمر حلمي، مرجع سابق، ص3٥.
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لثمن  املساوي  الكبري  املال  من  االستفادة  منه  والغرض  ويورَّث؛  والشراء،  للبيع  قابل  العقد  وهذا 
األرض لتمويل عقارات وقفية أخرى، وهو ال يتوقف مبوت صاحبه مثل حق االنتفاع، كما أنه ليس من 

حقوق االرتفاق اليت قررت ملصلحة عقار على عقار جبانبه)1(.
وإن كان البناء يف أرض وقف تسمى احتكاًرا، وإن كان غراًسا فتسمى احرتاًما، وهو أن يأذن املتولي 
على أرض وقف بالغراس إىل شخص، وأنَّ ما يغرسه يكون ملًكا له، أو البعض ملًكا والبعض تبًعا ألرضه، 
اًل منه يسمونه: خدمة، وربط قدر مؤجل سنوي)2(، وكل ذلك )التحكري واالحرتام(  بعد أخذه قدًرا معجَّ
يورَّث، إال مشد املسكة)3(، وقد يسمى "التحكري" "إنزااًل" )وعند املغاربة: جزاء، وعند األندلسيني: سينسو(، 

ويسمى ذلك البناء والشجر أنقاًضا)4(.
وعقد اإلجارتني خيتلف عن التحكري بأن البناء يف التحكري ملك للمستحكر، ويف اإلجارتني ملك للوقف؛ 

ألنه مبين لكنه متهدِّم)٥(.
)٥( اخللو )أو املفتاح، ويف ديار اليهود: حزقة(: أن يطرأ على العقار املوقوف خراب، وال يكون يف ريعه 
ما يكفي إلصالحه، فيتم تقويم دخله ثم يسلَّم ملن يصلحه على الكيفية الالئقة، أو يدفع للناظر 
مااًل يصرفه على إصالح املذكور، ثم يقوَّم دخل العقار بعد اإلصالح؛ فيكون دافع املال شريًكا يف 
ذلك العقار بقدر ما زاد يف القيمة باإلصالح، ويكون منابه ملًكا؛ يباع، ويورَّث عنه، ويوهب، وما 

أشبه اخللو باملغارسة، غري أن اخللو ال حتصل به ملكية الرقبة؛ لتعلُّقه باملنفعة)٦(.
)٦( النصبة )عند املغاربة: جلسة وخلو(: أن يستأجر إنسان حانوًتا من رباع الغلة ملدة معينة، وينصب 
بها  يقدم  فيها  يد  له  إليه، فتحصل  باإلضافة  وتستمر حتى تصري معروفة  أدوات صناعته،  فيها 
على غريه، فإذا بدا له اخلروج منها ختلَّى عنها لغريه، وأخذ منه عوًضا على ذلك، فينزل الداخل 

منزلته، وأصبح عرًفا أن املقصود من الكرية هنا التبقية)٧(.
)٧( مشد املسكة: وهو متلك أحد حلقِّ الزراعة يف أرض الغري، وقد يطلق ويراد به حرث األرض الزراعية 
السليخة، أو كبس األرض وإثارتها، مع عمارة اجلدران احمليطة بالبستان، وإقامة إنشاءات مما 

حيتاجه إصالح البستان)8(.
)1( أنس الزرقا، مرجع سابق، ص1٩3.

)2( حممود احلمزاوي، مرج سابق، ص8٥.
)3( سيأتي شرحه. نفسه، ص8٦.

)4( حممد بن يونس السويسي، الفتاوى التونسية يف القرن الرابع عشر اهلجري، دار ابن حزم، بريوت، ط1، 200٩م، 1044/2.
)٥( أنس الزرقا، مرجع سابق، ص1٩4.

)٦( حممد بن يونس السويسي، مرجع سابق، 1042/2.
)٧( نفسه، 1043/2.

)8( حممود احلمزاوي، مرجع سابق، ص81.
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)8( الكردار: وهو أن حُيِدث شخص يف األرض الوقف بإذن الناظر بناء أو غرًسا أو كسًبا بالرتاب )مثل 
أن تكون األرض مستجمع ماء؛ فإنه يضع فيها الرتاب حتى تستوي وتصلح للزراعة(، أو أي فعل ال 
خيالف العرف مبثله، وال بضرر، إال بشرط بينهما، مقابل أن يستأجر أرض الوقف ملدة معينة، وبعد 
انتهاء مدة اإلجارة يقول الناظر: اقلع غرسك أو بناءك، فقد مضت مدة انتفاعك، فيطلب الشخص 
من الناظر اإلنزال مقابل أجر معلوم بينهما، ال ينقص عن أجر املثل)1(، والزيادة يف قيمة أجر 
املثل؛ إن كان عائًدا ملا فعله الكردار يف البناء أو الغرس؛ فال يزاد يف قيمة أجر املثل، وإن كان بفعل 

تغري الظروف احمليطة من غالء األراضي وغريه؛ فال مانع من إعادة تقييم أجر املثل بينهما)2(.
ومما نتصور جوازه هنا الصور التالية:

أواًل: أن تؤجر مؤسسة الوقف أرًضا موقوفة إىل مقاول بأجرة سنوية، وتسمح له بالبناء على األرض؛ 
بالبيع  إما  الطرفني؛  بني  التعاقد  يتم  البناء  اكتمال  وبعد  األول،  اإلجارة  عقد  منه طوال فرتة  ليستفيد 

املباشر، أو وفق عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك، لنقل ملكية البناء من املمول إىل األوقاف)3(.
ثانًيا: صيغة البناء والتشغيل )BOT(؛ وهي املشاريع اليت يقوم مؤسسها بإنشائها وتشغيلها ثم نقل 
ملكيتها، وهو نوع شبيه ومطور من التحكري)4(، وقد استخدمت هذه الصيغة "مؤسسة تنمية أموال األوقاف" 
يف "األردن"؛ لتشمل تأجري األراضي الوقفية إجارة طويلة األمد للمستثمرين من القطاع اخلاص؛ ليقيموا 

عليها مشاريع استثمارية على نفقتهم، واستثمارها ملدة حمدودة، تعود يف نهايتها إىل ملكية املؤسسة)٥(.
ثامًنا: الشروط الشرعية لوقف أدوات اإلنتاج:

أن تكون مما يستعمل يف إنتاج املباحات: فالقاعدة الشرعية حتضُّ املسلم على حتري احلالل يف . 1
مصادر جلب الرزق ويف جهات صرفه؛ قال ]: "ال تزوال قدما عبد يوم القيامة حتى ُيْسأل عن 
أربع؛ عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أباله، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين 

اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟")٦(.

)1( حممد بن يونس السويسي، مرجع سابق، 2/104٩.
)2( نفسه، 10٥1/2.
)3( نفسه، ص1٩٩.

أحباث  مركز  محزة،  حممد  اهلل  وعبيد  احلربي،  سعد  خالد  حترير:  )1٩٩٧-200٦م(،  األربعاء  حوار  اإلسالمبولي،  حممد  أمحد   )4(
االقتصاد اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز، جدة، د. ت، ص٦2.

)٥( حممد موفق األرناؤوط، مرجع سابق، ص312.
)٦( أخرجه الرتمذي )٦٧/2(، وأبو يعلى يف مسنده، 2٥4/2، والطرباني يف املعجم الكبري، 1/48/1. انظر: حممد ناصر الدين األلباني، 

سلسلة األحاديث الصحيحة، 2/٦٦٦.
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أن يكون إنتاجها نافًعا رائًجا يف األسواق: وهو مطلب ضروري للحفاظ على استغالل األداة اإلنتاجية . 2
استغالاًل يدر دخاًل مفيًدا على املوقوف عليهم، فإن انتفى هذا اهلدف انتفت منفعة الوقف، وقد 

شرط الفقهاء جلواز استبدال الوقف أال خُيْرج املوقوف عن االنتفاع به؛ وإال مينع االستبدال)1(.
أن يكون استعماهلا آمًنا ال ينتج عنه ضرر: والقاعدة الشرعية متنع كل ضرر على الواقف واملوقوف . 3

واملستفيدين، "ال ضرر وال ضرار")2(، واهلدف من الوقف أصاًل توفري منافع للموقوف عليه على 
املتضمنة يف  انتفت صفة اخلريية  املنافع إىل مضار  فإذا حتوَّلت هذه  مؤبد،  شكل دخل حمرتم 

الوقف.
تاسًعا: تطبيق أحكام اإلبدال واالستبدال على أدوات اإلنتاج املوقوفة:

)1( اإلبدال واالستبدال يف العقار واملنقول:
ذكرنا آراء الفقهاء واختالفهم يف جواز اإلبدال واالستبدال يف العقار واملنقول، وأن كثرًيا منهم يربطون 
اجلواز مبصلحة الوقف، وإذن القاضي؛ ومما نستنتجه من نقاشاتهم أنه ال مانع شرًعا من تطبيق مبدأ 
االستبدال للعقار املوقوف الذي تكون املصلحة يف استبداله، بغض النظر عن السبب، ما كان ذلك بإذن 

وا)3(. القاضي العامل العادل، كما نصُّ
)2( اإلبدال واالستبدال يف احلقوق:

1- يف حق االبتكار )امللكية الفكرية(:
قراءته  وبعد  عليها،  واإلطالع  يباح طلبها  اليت  الفنون  قيًما، يف  علمًيا  ما مصنًفا  إذا متلَّك شخص 
واالستفادة منه أحب أن جيعل هذا املصنف بني يدي طلبة العلم؛ فإن له ذلك، فاملخطوطات والكتب اليت 
مرَّ عليها املئات من السنني، فلم تفن، ومل تبل، ومل تضعف قيمتها املالية بل ازدادت قيمتها املالية؛ حبيث 
لطلبة  وقفها  أكرب من جمرد  يعود خبري  الطبع، مبا  كإعادة  االستغالل؛  أو  بالبيع  استغالهلا  إنه ميكن 

العلم.. فهذا األمر يراعي مصلحة الواقف، واملوقوف عليه، والوقف نفسه، على حد سواء.
ومن املمكن وقف البدل الناتج عن استغالل امللكية الفكرية، واألمر هنا أشبه بوقف األرباح، أو وقف 
الكربى":  "الفتاوى  يف  جاء  الوقف،  هيئة  وتغيري  التصرف  من  فسحة  هناك  فإن  وبالتالي  اإلجيار،  بدل 
"وجيوز تغيري شرط الواقف إىل ما هو أصلح منه، وإن اختلف ذلك باختالف الزمان، حتى لو وقف على 

)1( عبد الستار أبو غدة، مرجع سابق، ص34٦.
)2( رواه مالك مرساًل، وابن ماجة مسنًدا، والطرباني يف األوسط، واحلاكم يف املستدرك، وقال: صحيح على شرط مسلم، وقال ابن الصالح: 
حسن، ورواه البيهقي، والدارقطين. انظر: عمر بن علي بن امللقن، خالصة البدر املنري، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ط1، 1٩8٩م، 

ج2، رقم احلديث: 28٩٧.
)3( انظر: بند استغالل جواز االستبدال، ص11.
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الفقهاء والصوفية، واحتاج الناس إىل اجلهاد؛ ُصرف إىل اجلند، وإذا وقف على مصاحل احلرم وعمارته، 
فالقائمون بالوظائف اليت حيتاج إليها املسجد -من التنظيف واحلفظ والفرش وفتح األبواب وإغالقها.. 

وحنو ذلك- جيوز الصرف إليهم")1(.
2- يف حق االنتفاع:

إذا أجاز الواقف أو القاضي للمستفيد من حق االنتفاع استبدال شخص مكانه، مقابل أجر أو بدون 
أجر، وألي سبب من األسباب؛ فال مانع شرًعا من تنازل هذا املستفيد عن حقوقه برغبته، وميكن هنا 
تطبيق أحكام املرصد؛ فمالك حق االنتفاع من لوحات إعالنية يف مبنى موقوف، ذي موقع اقتصادي مميَّز 
يف وسط املدينة، حصل على هذا احلق بوسيلة ما، ومل يفلح يف استغالل هذا احلق؛ فيمكنه أن ُينِزل أحًدا 

مكانه مقابل مبلغ مالي، ما مل يتعارض هذا مع شرط الواقف، أو مصلحة الوقف، ومثل ذلك كثري.
عاشًرا: تضمني املستفيد كلفة إصالح ما تسبب في ضرره

)تعطيل أو إتالف( للعني املوقوفة:
ناقش الفقهاء تصرفات الناظر، واعتربوه مبنزلة الوكيل على مال الوقف، وأجروا عليه أحكام الوكيل؛ 
بضمان ما حتته من مال املوكل يف حال تعديه على مال الوقف، وبينوا أنَّ الناظر لو ترك مال الوقف حتت 
يده، ومل يقدمه لالستثمار، وحصل تضخم يف النقود، فاخنفضت القوة الشرائية للنقود؛ فعليه أن يضمن 
ر ملن ال تقبل شهادته هلم، أو  قيمة اخنفاض القوة الشرائية هلذه النقود)2(، وكذلك لو تساهل الناظر فأجَّ

لغريهم، فأخذ أقل من أجرة الوقف؛ فيصح عقد اإلجارة، ويضمن الناظر النقص)3(.
أوقع  حال  يف  الناظر  وضمَّنوا  يضمنها)4(،  فإنه  للتلف؛  الوقف  أصول  وعرَّض  الناظر  أهمل  لو  وكما 
وا على تضمني الناظر يف حال استغل مال الوقف،  ضرًرا بالوقف؛ عماًل بقاعدة "الضرر يزال")٥(، كما نصُّ
بأن تاجر مبال الوقف؛ فيضمن، حكمه حكم مال الوديعة، ويف حال خالف شرط الواقف، أو وكَّل غريه يف 

التصرف مبال الوقف؛ فإنه يضمن)٦(.

)1( االختيارات الفقهية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، عالء الدين أبو احلسن علي بن حممد بن عباس البعلي الدمشقي احلنبلي، كتاب الوقف، 
مطبعة كردستان العلمية مبصر، 132٩هـ، طبعة مصورة.

)2( العياشي فداد )تعليق(، الوقف والعوملة، األمانة العامة لألوقاف الكويتية، حترير: طارق عبد اهلل، ط1، 2010م، ص33٥.
)3( منصور بن يونس البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، عامل الكتب، د. ت، 2/41٦.

)4( نور بنت حسن قاروت، وظائف ناظر الوقف يف الفقه اإلسالمي، جملة أوقاف، األمانة العامة لألوقاف الكويتية، السنة الثالثة، العدد ٥، 
أكتوبر 2003م، ص1٧3.

العامة  األمانة  أوقاف،  املالكي، جملة  املذهب  تطبيقية يف  دراسة  اإلسالمي..  الفقه  الوقفي يف  املرفق  على  للنظارة  املدنية  املسؤولية   )٥(
لألوقاف الكويتية، السنة 10، العدد 18، مايو 2010م، ص20.

)٦( نفسه، ص21.
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أحد عشر: احملافظة على العني املوقوفة وصيانتها:
حثَّ الفقهاء على اإلنفاق من ريع الوقف على صيانة العني املوقوفة، قبل الصرف يف وجوهه اليت ُوقف 
والبسيطة  الكبرية  العادية  الصيانة  فتشمل  العمارة،  الفقهاء يف مصطلح  عند  الصيانة  وتدخل  عليها)1(، 
السنوية، واإلصالح والتعمري واإلنشاء والتعديل)2(، وجيب إخراج هذا من الغلة، واملوقوف للسكنى تكون 
عمارته وصيانته على من له السكنى، فإن امتنع عن العمارة، أو كان معسًرا؛ أجرَّها القاضي، وعمَّرها 
بأجرتها، وبعد ذلك يردُّها إىل من له حق السكنى فيها)3(، واختلفوا يف عمارة املوقوف لالستغالل، فقالوا: 
إن العمارة أواًل على املستفيد؛ ألن الغلة كلها له، فتؤخذ من ماله، فإن أبى تؤخذ من الغلة، وقيل غري ذلك)4(.
ونصَّ الفقهاء على أن يبدأ من ريع الوقف بعمارته الضرورية، شرط الواقف، أم مل يشرط، ولو شرط الواقف 
تقديم العمارة على املستفيدين؛ لزم على الناظر إمساك قدر العمارة كل سنة، وإن مل حيتْج إليه اآلن)٥(.

وتعترب املصاريف التعمريية مقدَّمة على الوظائف؛ أي االستحقاقات، فال تصرف الغلة املوجودة على 
صات ألغراض الصيانة والعمارة واإلحالل،  الوظائف إذا مل ُيْبق غلَة التعمري)٦(، ومن املمكن تكوين خمصَّ
صات جتنب املفاجأة بانتهاء العمر االقتصادي لعني الوقف، حبيث يتزامن انتهاء العمر  واهلدف من املخصَّ

االفرتاضي لعني الوقف مع وجود مبلغ كاف نسبًيا إلحالل عني جديدة حملها)٧(.
كما ميكن استخدام صيغة التأمني التكافلي؛ من حيث مجع األموال ألغراض الصيانة الوقفية، بالتربع 
بأموال من احملسنني، واقتطاع جزء من غلة األعيان الوقفية املختلفة مما هو موظف ألغراض خريية عامة، 

ويتم استثمار هذه األموال، على أن يكون اهلدف من هذه الصيغة هو الصرف على ترميم األوقاف)8(.
وقد نصَّ الفقهاء على أنه إذا كانت األعيان ُدوًرا فمن عمارتها ما يصونها من اخلراب؛ كتجصيص 

حيطانها، وشراء سلم لريتقي عليه من يكنس سطحها ويطرح الثلج عنه، ودفع أجرة من يقوم بذلك)٩(.
ومن املمكن تكوين صندوق استثماري خاص باألموال اجملنَّبة الكبرية، ذات النفقات اإلدارية الزهيدة، 
وقد يطلق عليه صندوق التأمني الوقفي، أما إذا كانت األموال اجملنبة قليلة وذات نفقات إدارية كبرية فال 

جدوى من ذلك الصندوق)10(.
)1( قطاع اإلفتاء والبحوث الشرعية، جمموعة الفتاوى الشرعية، وزارة األوقاف الكويتية، 1٩88م، 13٦/٥.

)2( عبد الستار أبو غدة، مرجع سابق، ص333.
)3( نفسه، ص33٧.
)4( نفسه، ص333.
)٥( نفسه، ص334.
)٦( نفسه، ص33٧.
)٧( نفسه، ص33٩.
)8( نفسه، ص34٩.
)٩( نفسه، ص332.

)10( نفسه، ص34٩.
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النتائج والتوصيات
اإلنتاج هو خلق املنافع أو زيادتها؛ سواء بإجراء تعديالت على املادة لتصبح صاحلة إلشباع حاجة، . 1

وتوفري منفعة جديدة، أو تزيد من منفعتها، أو نقلها من مكان وفرتها وقلة نفعها إىل مكان ندرتها؛ 
بهدف زيادة نفعها، أو ختزين الفائض منها وحفظها من التلف، لتوفريها يف أوقات احلاجة، كما 
يدخل يف مفهوم اإلنتاج: اخلدمات الذهنية والفكرية اليت يقدمها أصحاب املواهب العقلية -من 

مهندسني ومستشارين- إىل اجملتمع.
أدوات اإلنتاج هي: املوارد االقتصادية اليت تسهم وتشرتك يف عمليات اإلنتاج.. 2
أمشل مفهوم ملكونات أدوات اإلنتاج أنها تشمل املوارد الطبيعية، ورأس املال، والعمل، والتنظيم.. 3
تتحدد املوارد الطبيعية مبا مل تتدخل يد اإلنسان يف إجيادها؛ وتشمل: األرض، واملوارد النباتية، . 4

واملوارد املائية، واملوارد احليوانية، واملوارد املعدنية، وقوى الطبيعة.
بيد . ٥ املصنوعة  واألجهزة  واملعدات،  اآلالت  من  متجانسة  غري  جمموعة  بأنه:  املال  رأس  ويفهم 

يشمل  كما  واخلدمات،  السلع  من  مزيد  وخلق  اإلنتاج،  حجم  زيادة  على  تساعد  اليت  اإلنسان، 
األموال النقدية أو السائلة، والعينية أو احلقيقية.

ليس صحيًحا -من وجهة نظر اقتصادية- ما يشيع يف عامل املال من أن رأس املال يشمل أيًضا . ٦
النقود املتوفرة لإلقراض، فالنقود لوحدها ال تدخل بشكل مباشر يف العملية اإلنتاجية، إال إذا مت 

حتويل هذه النقود إىل آالت ومعدات تشارك بشكل مباشر يف العملية اإلنتاجية.
يقصد بالعمل: اجلهد البشري الذي يقدم خدماته اإلنتاجية نظري أجر معني.. ٧
التنظيم هو: اجلهد البشري يف مجع وتصور وتنظيم وتنسيق العملية اإلنتاجية، وحسن استخدام . 8

عناصر اإلنتاج املختلفة.
اإلنتاج"، . ٩ "عناصر  ملفهوم  تعريفاتهم  يف  االقتصاد  علماء  اإلسالمي  االقتصاد  علماء  خيالف  مل 

لكل  املنظمة  الشرعية  الضوابط  باالعتبار  األخذ  نفسه، مع  املسلك  األحيان  فسلكوا يف كثري من 
عنصر يف عناصر اإلنتاج.

إن املفهوم العام للوقف هو: حتبيس األصل وتسبيل املنفعة، وعليه؛ فوقف أدوات اإلنتاج هو: منع . 10
التصرف مبلكيتها، وختصيص صرف ريعها أو غلتها على جهة حمددة.

إن الوقف باب من أبواب الرب العامة اليت مل يقيِّدها الشارع الكريم يف القرآن الكريم.. 11
إن أحكام الوقف أغلبها قائم على االجتهاد والنظر.. 12
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اعتبار مصلحة . 13 العقود  عامة  أصله يف  بل  الوقف،  مراعاة مصلحة  هو  الوقف  باب  األصل يف  إن 
الناس، واملصلحة هي حمل اتفاق الشارع.

أموال األوقاف قائمة على تعظيم الربح واملنفعة للوقف.. 14
لقد كان استبدال الوقف يف املاضي طريًقا هلدم الوقف، ثم أصبح هو الدواء لنهضة الوقف وتطوره.. 1٥
أجاز الفقهاء الكثري من صور وقف األعيان واملنافع، كما اجتهد كثري من متأخري الفقهاء يف تكييف . 1٦

بعض صور الوقف املستحدثة؛ استجابة حلاجة الناس، ولتطور البلدان والقوانني، ولتنشيط القطاع 
الوقفي لالنطالق من جديد، ولتشجيع الناس على مشاركة املؤسسات الوقفية، ويف الوقت نفسه 

االطمئنان على تأبيد واستمرار أوقافهم.
اتفق العلماء على وقف العقار، ويشمل: األراضي، والدور، واحلوانيت، والبساتني.. وحنوها.. 1٧
واتفق اجلمهور -خال "احلنفية"- على جواز وقف املنقول مطلًقا.. 18
أجاز الفقهاء وقف احلقوق التابعة لألعيان، فاحلق املتعلق بعني يتبع هذه العني، فإذا كانت العني . 1٩

يصح وقفها؛ فإنه جيوز وقف احلق تبًعا هلا.
كما جوَّز الفقهاء وقف احلق املتعلق مبنقول، مبقتضى أنها متعلقة مبنقوالت، وإذا متَّ وقف املنقول . 20

فإن احلقوق اليت ثبتت بسبب هذه املنقوالت تثبت بالوقف.
وقف املسلمون منذ الِقَدم أراضي، ومنقوالت، وحيوانات، ومنافع أعيان، والوقف عند الفقهاء: تربُّع . 21

باملنفعة، فحقوق املستحقني فيه تتعلق باملنفعة، ال بالعني، عند أكثرهم.
وقف الوقت هو أحد صور توقيت الوقف الذي أجازه الفقهاء املعاصرون.. 22
أجاز الفقهاء وقف النقود، وفق ضوابط شرعية حمدَّدة.. 23
املضاربة واملشاركة واإلجارة -بأنواعها- عقود شرعية، ميكن استخدامها يف الصيغ املقرتحة لوقف . 24

أدوات اإلنتاج، مع تطبيق كافة ضوابطها الشرعية.
األصل يف الصيانة الرئيسية للعني املوقوفة أن تكون على الوقف، قبل الصرف يف وجوهه اليت وقف . 2٥

عليها، وتكون الصيانة التشغيلية البسيطة على املستفيد.
العمر . 2٦ بانتهاء  املفاجآت  لتجنب  واإلحالل؛  والعمارة  الصيانة  ألغراض  صات  خمصَّ تكوين  ميكن 

االقتصادي لعني الوقف.
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ميكن استخدام صيغة التأمني التكافلي؛ من حيث مجع األموال ألغراض الصيانة الوقفية، بالتربع . 2٧
بأموال من احملسنني، واقتطاع جزء من غلة األعيان الوقفية املختلفة؛ مما هو موظف ألغراض 
خريية عامة، ويتم استثمار هذه األموال، على أن يكون اهلدف من هذه الصيغة هو الصرف على 

ترميم األوقاف.
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التعقيبات
1- د. محمد نعيم ياسني:

الفقرة الثانية من صور وقف أدوات اإلنتاج: )أن توقف، ثم ميكن الفقري احملرتف من استغالهلا ليكون 
ريعها له، على أن يؤقت وقفها، ثم متلك له بعد انتهاء مدة الوقف(.

لقد أمعنت النظر يف هذه الصورة حبسب الصياغة املذكورة، ومل أستطع تبنيُّ الوقف مبعناه االصطالحي 
سوى ذكر الكلمة، وظاهرها تشري إىل صدقة بالريع أواًل ثم باألصل آخًرا، وعندما رجعت إىل بيان بعض 
اإلخوة الباحثني فاعتربها من الوقف املؤقت وأجازها بناء على املذهب املالكية، لكن مفهوم الوقف املؤقت 
أن حُيبس أصل مدة من الزمن، وُيتصدق بريعه يف هذه املدة أو مبنفعته على أشخاص، ثم إذا انتهت املدة 

رجع األصل إىل ملك صاحبها كما كانت قبل الوقف. 
أما الصورة املذكورة فيملك أصلها وريعها أو منفعتها لشخص واحد. 

وميكن تعديل هذه الصيغة بأن توقف أدوات اإلنتاج مدة معينة من االستعمال ثم مدة أخرى لالستغالل، 
أو العكس، ويكون ذلك بصيغة دورية، وجُيعل استعماهلا جلهة، وجُيعل استغالهلا جلهة، ويكون إصالحها 
على من يتخرب يف حصتها، فإذا ختربت يف يد من له االستعمال كان تصليحها عليه، وكان ذلك جزء من 

الريع لو كانت مستعملة، وإذا ختربت يف مرحلة االستغالل كانت عمارتها جبزء من الريع.
الفقرة الثالثة من صور وقف أدوات اإلنتاج: السؤال مل أجد جوابه يف البحث األول، بل جاء البيان 
يف خارج العنوان، إذ العنوان حيدد املشكلة بتزويد املؤسسات بأدوات اإلنتاج لتوفري فرص العمل، وليس 
إعطاء الفقري أداة اإلنتاج بداًل من حقوق الريع كما هو احلال يف الزكاة، والسؤال: أن هذه الصيغة؛ هل 
هي وقف على املؤسسات بشرط توفري فرص العمل على اعتباره شرط للواقف؟ أم هو وقف على الفقراء 

بتلك الصيغة؟
الظاهر عندي أن الوقف على املؤسسات اإلنتاجية وشرط الواقف هو ما ذكرنا، فمقصد الواقف توفري 

فرص العمل بالوقف على مؤسسات.
الفقرة الرابعة عن أدوات اإلنتاج املوقوفة هل جيوز تأجريها؟ ويف نظري أو فهمي أن مشكلة البحث يف 
هذه الفقرة عن جواز تأجري أدوات املوقوفة من قبل املنتفع )مستعملها(، ويكون اجلواب مبنيًّا على التفريق 

بني نوعني من الوقف هلذه األدوات: 
األول: وقف االستغالل: مبعنى طلب الغلة النقدية فيها، وهذا النوع من وقف أدوات ال يتصور إال بتأجريها.
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الثاني: وقف االستعمال: وهذا النوع هو الذي حصل فيه اخلالف حبسب ظين، والراجح جواز استغالل 
أدوات اإلنتاج املوقوفة، هل يصح تأجريها؟ فال أدري كيف ميكن تأجري هذه األدوات املوقوفة إجارة منتهية 
بالتمليك، فإن هذه تتعارض مع طبيعة الوقف الذي ال جيوِّز نقل امللكية إىل مالك خاص إال إذا استبدل 
األصل بآخر يكون أوفر ريًعا من األول، وأظن أن أدوات اإلنتاج املوقوفة ال يصح إجارتها بطريقة تؤدي بها 

يف نهاية املطاف إىل خترُّبها.
جاء يف اخلطة )تضمني املستغل( أداة اإلنتاج واملتسبب يف تعطيلها أو إتالفها، وحتميله كلفة إصالحها، 
هذه مسألة ال أظن أنها خترج على اشرتاط تضمني األمني؛ ألن النص املستعمل يف الصياغة الواردة يف 
قيمتها  يتحمل ضمان  املراد هو معرفة من  أن  ويظن  التضمني،  فيه اشرتاط  ليس  اخلطة االسرتشادية 
إذا تلفت، وقيمة إصالحها إذا أمكن، وللباحث أن جيعل االشرتاط واحًدا من الصور احملتملة؛ وهي عدة 

احتماالت:
االحتمال األول: أن يعتدي العامل ويتعمد إتالف اآللة كليًّا أو جزئيًّا؛ فهذا ال خالف يف تضمينه؛ ذلك 

أن هذه األمانة تصبح يد ضمان يف حالة العدوان.
االحتمال الثاني: أن ال يتعمد العامل، وإمنا تتلف أو تتعطل بني يديه وهو يستعملها، فإن وقع يف عقد 
منه؛  ه، فإن كان نصَّ على إعفاء العامل مل يضمن، وإن كان النصُّ ضَّ الوقف نصٌّ يف هذا األمر اتبُّع نصُّ

كالعارية إذا اشرتط الضمان على املستعري.. ضمنه بال خالف.
عند  وهي  العارية،  ضمان  يف  الفقهاء  خالف  فيها  جيري  فهذه  النص،  يوجد  أال  الثالث:  االحتمال 
الشافعية مضمونة على املستعري؛ فكذلك هنا، وهي عند اجلمهور غري مضمونة؛ فكذلك هنا، ووجه القياس 
أن كليهما تربُّع باملنفعة، ولكن ميكن قياسها على تكلفة صيانة املوقوف، وهي عند الفقهاء تكون من ريع 
الوقف، فينظر إن أمكن إصالحها وإعادة تشغيلها، كان ذلك من الريع الذي حيصل عليه املوقوف عليه 
جرَّاء تشغيلها، فإن كان املوقوف عليه هو املؤسسة وحصل هلا ريع كان الضمان من الريع، وكذلك إذا أمكن 

إصالحها ثم استعماهلا بعد ذلك؛ كانت كلفة اإلصالح من الريع.
وإن كان نصُّ الواقف يفيد أن املوقوف عليه هو العامل، كان ضمانها عليه يف حدود ما ميكن أن تنتجه 

من ريع، فيكون إصالحها عليه، أو ضمانها، ثم يشرتي له آلة تكون موقوفة بدل تلك اليت ذهبت.
وقف االنتفاع بأدوات إنتاج غري موقوفة: املقصود بهذه الصياغة غري واضح، ألن أدوات اإلنتاج إما أن 

تكون موقوفة أو غري موقوفة.
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أما األوىل: فالتسبيل يقع على منفعتها، والتحبيس على أعيانها، وغري املوقوفة ال يقع عليها التحبيس 
يقتضي  هذا  أن  واحلقيقة  املوقوفة،  هي  املنفعة  وتكون  منفعتها،  يف  احلبس  يقع  وقد  بها،  التصرف  عن 
عدم التصرف يف تلك املنفعة؛ ألنها هي املوقوف احملبوس، وتنفيذ هذا الوقف ببيع املنفعة وصرفها إىل 
والواقف  الوقف  ملصلحة  االستبدال  جاز  إذا  ولكنه  ينهيه،  مبا  عليه  املوقوف  يف  تصرف  هو  املستحقني 
املنفعة مبا ميكن حتبيسه واستثماره، وصرف مثاره إىل  املستحقني،  واملستحقني؛ فإنه ميكن استبدال 
فاالستبدال إلعطاء الوقف معناه الشرعي، واملنفعة ميكن استبداهلا وبيعها عند مجيع الفقهاء، فإذا صح 

هذا النظر مل يكن وقف املنفعة يقتضي إجازة توقيت الوقف، والوقف املؤقَّت غري وقف املنفعة. 
وأما حق االنتفاع؛ فهناك خالف يف حقيقته، فمن العلماء السابقني والالحقني من اعتربه حًقا قاباًل 
املنافع، وهناك من  وتسبيل منفعته كوقف  يقتضي استبداهلا مبا ميكن حتبيسه  والبيع، فوقفه  للمناقلة 
قصره على املنتفع ومل جيز استبداله، ومل يعتربه مااًل، فهذا ال ينبغي أن يسمَّى وقًفا، وإمنا هو فعل من 

أفعال اخلري، وهو تربُّع. 
وتعد الفتوى مبشروعية وقف النقود هي فتوى مبشروعية وقف كل شيء ميكن استبدال املال به، ولكن ال 
بدَّ من التمييز بني عمل خري هو صدقة أو تربع والوقف؛ الختالفهما يف األحكام: فالذين مل جييزوا الوقف 
املؤقَّت رأوا أنه صدقة، ال حيتاج إىل إدارة كإدارة األوقاف، ومل يقصدوا بهذا منع الصدقة على حنو ما 

أمساه غريهم بالوقف املؤقَّت، وليس التفريق بينهما حتكُّم كما ذكر بعض اإلخوة.
واحلقيقة أن الوقف املؤقت نوعان كغريه من األوقاف: فقد يكون وقف استعمال، وهذا يصعب تصوُّر 
املؤبد، ووقف استغالل؛ فهذا ميكن حتويله باالستبدال والشراء أصاًل مثمًرا وجتعل  الوقف  حتويله إىل 

مثاره على املستحقني.
الصيغ املقرتحة لوقف أدوات اإلنتاج )حبث د."حممد قطان"(: الصيغة الثانية رقم 1؛ تتعارض هذه 
الصيغة مع شرط التأبيد يف الوقف، ويالحظ هنا متليك أصل الوقف، وليس جمرد ريعه، ولو ُعكس األمر 
بأن جعل الوقف على فقري يستغله بتأجريها، ثم جعلها وقًفا على اجلهات اليت تريد استعمال العائد للدعوة 
مثاًل يف احملاضرات الثقافية؛ لكانت صيغة مقبولة، ولكن ستكون مكرَّرة عن الصيغة األوىل، ومثل ذلك 

ُيقال بالصورة املعدَّلة، بل هي هبة لفقري واحد. 
الصيغة الثالثة: يف تصوير هذه الصيغة شيء من التناقض، قوله: )وقف بعض األدوات أو احليوانات 
إىل مصنع أو مزرعة لزيادة إنتاجها، ويتشاركا يف الربح(؛ ذلك أن هذه صيغة شركة عنان، احلصص فيها 
أموال عينية؛ أدوات مع مصنع أو مزرعة، وال يوجد هنا وقف ألدوات اإلنتاج، وإمنا يكون الربح بينهما، 
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اإلنتاج - رأس مال  أدوات  املوقوفات -  تعترب هذه  الكريم: )حيث  األخ  يقول  ثم  وليست هذه مضاربة، 
املضاربة الفقهية(، فإذا كانت األدوات رأس مال املضاربة، وصاحبها جاء املضارب )مع أن صاحب رأس 
املال ليس هو املضارب(، ولو جعلت األدوات حصة شركة عنان، واملصنع أو املزرعة حصة الشريك اآلخر، 
وجعل نصيب صاحب األدوات من األرباح لعمال خيتارهم.. فقد يكون ذلك قريًبا، ومع ذلك فإنه يرد أن 
هذه الشركة سواء اعُتربت عناًنا أم مضاربة؛ فهي غري الزمة، ولكل من الطرفني إنهاؤها، وصورة هذه 

الصيغة غري واضحة كما قلت.
لبعض  واالستبدال  بالبيع  إال  د."حممد قطان" يف حبثه ال تصح  اليت ذكرها  األخرى  الصيغ  معظم 
التأصيل  وضوابط  االستبدال  لضوابط  إخضاعها  فيجب  أخرى،  مواقع  يف  الريع  بتأصيل  ثم  األصول، 

ومسوغاتهما كما سيأتي ذكرها يف املوضوع الثالث )تأصيل الريع(.
من الصيغ اليت ُذكرت لوقف أدوات اإلنتاج صيغة اإلجارة املنتهية بالتمليك، وهذه اإلجارة فيها مؤجر 
وأين موقعها يف هذه  أدوات اإلنتاج -  والكالم يف وقف  الباحثون -  ومستأجر ومأجور، ومل يبني اإلخوة 
الصيغة؟ هل هي الشيء املؤجر؟ وهل سيكون مصريها الذهاب إىل ملك خاص مقابل مثن مقسط على 

آجال بعيدة وأقساط كثرية؟ ثم ماذا جيب أن ُيصنع بأمثانها؟ ومن املستحقون واملوقوف عليهم؟
الصيغة تتضمن استبدال أصل  ينبغي معرفة أجوبتها، ومهما كان اجلواب فإن هذه  هذه أسئلة كان 

الوقف أو تأصيل الريع، وكل ذلك جيب أن خيضع لضوابط االستبدال والتأصيل ومسوغاتهما.    
من العناوين اليت حبثها د."القطان" حبسب ما جاء يف اخلطة االسرتشادية: "تضمني املستفيد كلفة 
هو  باملستفيد  املقصود  أن  أخي  وظنَّ  املوقوفة"،  العني  إتالف  أو  و"تعطيل  تسبَّب يف ضرره"،  ما  إصالح 
الناظر، وال أظن هذا هو املسؤول عنه، وإمنا املستحق الذي يستعمل أدوات اإلنتاج، وعلى أيه حال فإن يد 

األمانة إذا تعدَّى صاحبها ضمن.
2- د. أحمد عبد العزيز احلداد:

أعتقد أن هذه املسألة قد تكون بدهية؛ "وقف أدوات اإلنتاج"، ومن حيث الواقع الفقهي ال خالف فيه 
جبواز وقف ما ُينتفع به مع عينه؛ مثل جواز وقف الفرس والسالح، وغري ذلك من األدوات اليت ينتفع بها 

الناس. 
الذي حنتاجه يف هذه الندوة هو تفعيل هذا املشروع وهذا الباب الفقهي، بتحديد كيف لنا أن نفعِّل هذا 
الباب كي نغطي ساحة كبرية من الفقر، فاملؤسسات الوقفية اليت تستثمر األوقاف، وتعنى بوقف النقود، 
ال  الذين  العاطلني  الفقراء  كثري من  لسدِّ حاجة  الباب  تستفيد من هذا  أن  عليها  كثرية؛  أموااًل  وجتمع 
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جيدون العمل وعندهم حاجة، فيمكن أن ُننشئ صندوًقا وقفيًّا هلذا الباب لوقف سيارات - مثاًل - لوقف 
الفقراء، ونشرتي هذه السيارات وقًفا هلؤالء الفقراء، وكماكينات صناعة إىل غري ذلك، هذا الباب إىل 
كثَّر اهلل  الوقفية -  املؤسسات  األموال، كثري من  ُتعنى جبمع  اليت  الوقفية  املؤسسات  ُيطرق يف  اآلن مل 
أمثاهلم - بنوا واشرتوا العقارات، وكان من مقاصد الزكاة - كما ذكر علماء الشافعية - أن نغين الفقراء 
ونعطي هلم ما يغنيهم، وخنرجهم من حالة الفقر حتى يصبح غنيا مزكًيا، والساحة تزداد حباالت الفقر؛ 
فلذلك ينبغي تفعيل هذا اجلانب من الوقف؛ وهو وقف أدوات اإلنتاج، ووقفها للفقراء يف اهلند واليمن 
والصومال وغري ذلك، بأن نشرتي هلم ماكينة، وجنعل ناظًرا أو مشرًفا عليها، وميكن كما قال د."حممد" 
نطوِّر األدوات بصيانتها وأدائها، كان هذا ما ينبغي أن يثار يف مثل هذه الندوة املباركة، وجزاكم اهلل خرًيا.

٣- د. عيسى ذكي عيسى شقره:
موضوعات  عن  تتكلم  اليت  املوضوعات  هذه  مثل  يف  حنتاجه  ما  وهذا  جدًّا،  مفيدة  كانت  البحوث 
معاصرة، والبحثان اللذان ُقدِّما جاءا منسجمني مع معنى أداة اإلنتاج ابتداء، ففي حني ضيَّق د."أسامة 
ع د."حممد قطان" أداة اإلنتاج باملفهوم  عبد اجمليد العاني" أداة اإلنتاج بأنه أجهزة وبأنها أدوات، فقد وسَّ
للمنتدى عندما طرحنا هذا املوضوع كنا  العلمية  اللجنة  العمل ورأس املال، حنن يف  االقتصادي؛ فذكر 
ل به د."حممد قطان" له  نقصد التضييق، ومل نكن نقصد التوسيع، وعلى أية حال هذا التوسيع الذي تفضَّ
فائدة يف البحث؛ ألن املفهوم العلمي يقتضي هذه التوسعة، ونرجو من اإلخوة أعضاء جلنة الصياغة أن 
عنا فيه من وقف رأس املال ووقف  يراعوا التوصيات والقرارات اليت صدرت سابًقا يف هذا الشأن فيما توسَّ
العمل، وقد جاءت كثري من القرارات السابقة بهذا الشأن؛ خاصة وقف املنافع الذي جاء يف املنتدى الثالث، 
وكان هو املوضوع الثاني "وقف املنافع واحلقوق وتطبيقاتها املعاصرة"، وقد أشار إليه د."حممد قطان" يف 
حبثه، أختم مبالحظة صغرية بأن أدوات اإلنتاج حتى ولو كانت موقوفة ميكن أن متلك، ولكن بشرط؛ أن 
ينشأ الوقف مؤقًتا أصاًل، وحنن قبلنا هذا املبدأ يف الندوات السابقة، مع وجود حتفُّظ كثري عند بعض 
اإلخوة املشاركني يف الندوة، فإذا نشأ وقف أدوات اإلنتاج مؤقًتا من األصل جيوز متليكه بعد انتهاء املدة، 

ويف هذه احلالة الوقف ينتهي يف الوقت الذي حدَّده الواقف.
٤- د. عبد الرحمن بن عبد اهلل بن زيد آل محمود:

الندوة مفيدة بطرح كثري من التطبيقات اليت نستطيع أن نستفيد منها مجيًعا، ومن ضمن التطبيقات 
مثل  اإلنتاج؛  أدوات  يعترب  وقف  الفقرية  الدول  يف  اخلريية  واهليئات  اجلمعيات  منتشرة يف  أجدها  اليت 
إعادة جزء  تتم  أن  املمكن  ومن  طيبة،  بنتيجة جدًّا  تأتي  عادة  وهذه  املنتجة،  واحليوانات  والغنم  البقر 
تطبيقها  الوقف، وهناك فكرة مت  الناتج يستمر  آخر، ومن  اإلنتاج حبيث يستفيد منه شخص  من هذا 
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وهي ربط جمموعة أشخاص من هذا النوع، عشرة على سبيل املثال، يتم تسليمهم البقر أو الغنم، ويكون 
املسؤولون بالتضامن فيما بينهم إلعادة نسبة من املنتوج؛ حبيث لو حصل تلف عند بعضهم يقوم اآلخرون 

مبساعدتهم كي تستمر العملية ويستمر املنتوج، وهو ما يسمى جبمعية األشخاص. 
هناك تطبيق آخر يتعلق برأس املال، فبداًل من أن ُيعطى جلهة معينة -على سبيل املثال إلنشاء مدرسة- 
يعطى هلذه اجلهة بشرط أن تعيد رأس املال على مدى سنوات معينة، واملسألة املدروسة، واجلهة املاحنة 
للمال تراقب املشروع، ويكون لديها منوذج معني مطبق وناجح يف مدارس أخرى، بعد جناح هذه املدرسة 

وإعادتها للمال تتم االستفادة من هذا املال يف مدرسة أخرى وثالثة ورابعة.. وهكذا. 
ولدي سؤال للدكتور "أسامة العاني" متعلق باحلوانيت والطرق؛ حيث ذكر بأنها تقاس بأدوات اإلنتاج 

ملدة؛ فهل احلوانيت والطرق تنتهي يف مدة 1٥ سنة؟ أرى أنها تنتهي بفرتة أكثر بكثري.
٥- داود غازي بنلي:

الوقف املؤقَّت يف "تركيا" غري مفهوم أو واضح، فليس هناك جتربة عن الوقف املؤقَّت يف "تركيا". 
6- د. علي محي الدين القره داغي:

لي بعض املالحظات العامة وبعض املالحظات اخلاصة، ضمن املالحظات العامة أرى أن هناك تداخاًل 
يف املوضوعات املطروحة بشكل عام يف املنتدى، وخاصة قضايا االستثمار، وأيًضا هناك مسألة املصطلحات؛ 

مثل: الوقف املؤبد، والوقف املؤقت؛ فعلينا تأصيل هذه املسألة، وال شكَّ أن الوقف املؤقت صدقة.
د."أسامة العاني" حتدَّث عن مسألة رأس املال، وأكد أنه ال يشمل النقود، رغم أنه يف احلقيقة ذكر 
النقود؛ خباصة يف مسألة اإلنتاج، وغالبية الفقهاء يعتربون النقود وسيلة وأداة لإلنتاج، والعمل يكون تابًعا. 

فهل ميكن يكون عمل دون أن يكون هناك مال؟
إن األمور الذهنية احملضة ال بد أن حُترَّر يف مادة معينة حتى تكون منتًجا، ولذلك حنن ننظر إىل 
اجلانب الغالب، أما األمور الفكرية فيمكن أن تكون لدينا ألف فكرة، ولكن متى تكون منتجة؟ إذا ظهرت، 
وحنن هنا نعترب أنها باعتبار الغالبية، والنقود هي وسيلة من وسائل اإلنتاج، ولكنها ال ميكن أن تنتج إال 

إذا ُوجد العمل.
أما ما ذكره د."حممد قطان" من صيغ اإلنتاج: أنا أرى أن هذه الصيغ ليس هلا عالقة باإلنتاج، وإمنا 
هي استثمارات واستبدال؛ ففي الصورة الثانية وهي صورة املنحة للفقري: عندما يتم التملك ينتهي الوقف، 
فما ذكره "أن يوقف اإلنسان عيًنا، ثم ميكِّن فقرًيا حمرتًفا من استغالل هذا العني، وعند انتهاء املدة 
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ميكِّن احملرتف من متلك هذه القاعة".. الوقف مؤقت واالستثمار مؤقت، أما يف الصورة الثالثة اليت وردت 
يف حبثه: "يف األردن باستخدام عقد اإلجارة املتناقصة، اليت متنح الوزارة مبوجبه بعض األراضي الوقفية 
للمستثمرين من القطاع اخلاص، ليقيموا عليها مراكز جتارية، مقابل أجرة سنوية، وعلى أن تعود ملكية 
هذه املراكز إىل الوزارة بعد فرتة معينة"؛ هذا خمتلف متاًما، هناك تعود امللكية إىل املالك وهو الفقري 
املمتلك، وهنا تعود إىل الوزارة، ويف الصورة السادسة "املشاركة بني األوقاف واملمول"؛ هنا دخلنا يف مسألة 

استبدال الوقف املؤقت، أما يف الصيغة الثامنة ليس هناك إشكالية إن كانت ضمن األوقاف االستثمارية.
أما تـأجري أدوات اإلنتاج؛ فقد تكلم فيه د."حممد نعيم ياسني" يف مسألة التأجري املنتهي بالتمليك، 
فنحن يف الغالب جنيز اإلجارة املنتهية بالتمليك لصاحل الطرف اآلخر لفرتة زمنية، مبا يسمي "املساطحة"، 

ملدة 2٥ سنة بشكل مؤقت.
7- د. عبد احملسن اجلار اهلل اخلرافي:

هذا مؤمتر فقهي وندوة فقهية، لكين أؤيد فكرة د."أمحد احلداد" أن نستفيد فائدة عملية وإجرائية؛ 
فأقرتح وضع توصية "بإنشاء الوعي يف جمال وقف أدوات اإلنتاج"، ذلك أن الوقف التقليدي اليوم هو عبارة 
عن عقار، وتكون بالدرجة الثانية أموااًل نقدية، ومل تستطع املؤسسات تغيري هذا الوعي بتوجيه األفراد، 
ويأتي غالبية الناس مهما شرحت هلم ليقفوا على بناء مسجد؛ لسماعهم حديث: "من بنى مسجًدا هلل ولو 
كمفحص قطاة بنى اهلل له بيًتا يف اجلنة"، أو حديث كافل اليتيم، وال تتغري قناعتهم مهما شرحت هلم، 

ذلك أن أدوات اإلنتاج ال يوجد فيها حديث صريح.
صة للجانب التنموي يف العامل  من السهل على البنك اإلسالمي توظيف رؤوس األموال الكبرية املخصَّ
اإلسالمي - وبالذات البلدان الفقرية - ملثل ذلك، وميكن أن نستفيد من مناذج مجعية "الرمحة"، من 
جتربة األخ "عمر الكندري"، كيف اختار بذكاء وبشكل طيب توجيه تربعات الكويت يف شراء أدوات اإلنتاج، 
البوسنة  يف  املسلمني  تواجد  فيها  يثبت  اليت  احلدودية  القرى  واختيارهم  االسرتاتيجي  البعد  أؤيد  أنا 

واهلرسك.
8- أ. عمر الكندري:

فكرتنا جاءت مع الشيخ "حسني كافازوفيتش"، كان مفيت "توزال"، وهو اقرتح علينا القرى احلدودية، 
والفكرة هي جرار زراعي، فقد عملنا عقًدا مع املزارعني بأن ميكلوا اجلرار بعد سنة كاملة، على أن تستفيد 
منه ثالث أسر أخرى، وفكرة مشابهة هي بقرة حلوب، والنتاج األول ُيعطى لألسرة األخرى بالتعاون مع 

املشيخة اإلسالمية.
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ردود احملاضــرين
ردُّ د. أسامة عبد املجيد العاني:

بالتأكيد أدوات اإلنتاج موضوع جديد نفتح فيه جمال البحث لآلخرين.
إجيار  ميكن  كيف  داغي":  القره  الدين  د."حمي  وعلى  ياسني"  نعيم  د."حممد  سؤال  على  وجوابي 
األدوات املوقوفة؟ حنن قصدنا بذلك - وتكلَّم به د".عيسى زكي" - أن الوقف املؤقت ميكن أن تتم إعارته، 
وميكن أن يكون لذلك تسمية أخرى، واألمر فيه سعة، فيمكن أن نسميه وقًفا مؤقًتا؛ أم نسميه بغري ذلك؟ 
سؤال د."أمحد احلداد": نعم، أنا معك، ما قلته ضروري، وكذلك توصية د."عبد احملسن اخلرايف"، 
جيب أن نفعِّل هذا النوع من الوقف؛ كي ال يبقى كالًما يف الورق، وإدراك الوعي يف هذا اجملال أمر جيب 

أن يكون موجوًدا ضمن عمل املؤسسات املختصة يف هذا اجملال. 
بالنسبة للدكتور "عبد الرمحن آل حممود": آراء الفقهاء مكتوبة قبل مئات السنني، واحلوانيت مل تكن 

مبنية على العقود والبناء املسلح، واآلن بالتأكيد األمر خمتلف متاًما. 
أ."داوود غازي بنلي": الوقف املؤقت الذي ذكرته املالكية متفقون عليه، و"ابن صهيب" من الشافعية، 
إبراهيم"  و"أمحد  زهرة"  و"أبو  "السبكي"  اجملال  هذا  احملدثني يف  وللعلماء  احلنفية،  من  يوسف"  و"أبو 
أجازوا الوقف يف هذا اجملال، وميكنكم االطالع على اهلوامش واملصادر، وميكن أن تستفيد بذلك بإذن 

اهلل تعاىل.
بالنسبة لتأكيد املصطلحات: أنا أتفق مع د."علي القره داغي"، ومنشي دائًما يف البحوث على املنهجية 

الواضحة املتفق عليها.
ردُّ د. محمد علي قطان:

د."حممد نعيم ياسني": بالنسبة الستخدام إجيار مع مدة االنتهاء ينتهي بالتمليك؛ مثَّلنا هلا يف الوقف 
املؤقت، والثانية عند االستبدال، ومن مينع هذا ليس له. 

د."أمحد احلداد": يقول كيف نفعِّل أدوات اإلنتاج؟ نريد الوعي االجتماعي، فهذا كثري جدًّا، وعندنا 
إىل اليوم وقف البيت والبئر واملسجد، ولدينا أبواب كثرية جدًّا، ولألسف نتمنى أن نتعلم أواًل من التاريخ 
اإلسالمي عندنا، ونقرأ يف الكتب ماذا فعلوا يف الوقف، وثانًيا يف العصر احلاضر يف الوقف الغربي عندهم 
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أمور عجيبة يف قضايا الوقف، ليس بالضرورة أن يكون عندنا الوقف مباليني الدوالرات، فالوقف أسهل 
من ذلك بكثري، تكلمنا مع اإلخوة يف "تونس" وقالوا: حنن نقف أجهزة إلكرتونية لسنا حباجة إليها، وثاني 
يعطيها لثالث، هذا وقف، وليس بالضرورة أن نبدأ بوقف مصانع، هناك مستوى عاٍل من األوقاف، وهناك 

مستوى صغري.
السابق فقط، هل جيوز االستبدال جملرد املصلحة؟  النقاش  آتي مبلخص  أنا  القره داغي":  د."علي 
مل أناقش هذه األمور ألنها قد نوقشت، ولست يف مقام اإلفتاء يف هذا اجملال، بل أخذت برأي من جيوِّز، 

ووضعت لكم صوًرا، وهذا دوري.
م ما اخرتناه وما قلناه وما سنقوله، فالدور  اإلخوة الكرام، كالمنا كله يف اهلواء إن مل خترج قوانني تنظِّ
القانوني هنا مهم ومفيد جدًّا؛ لذلك أمتنى من املنظمني أن يستدعوا ويستضيفوا قانونيني عندهم األبعاد 

القانونية والشرعية.
متنيت أن تكون هناك فقرة ألهل البلد، يتكلموا عن األوقاف يف البوسنة واهلرسك، صحيح رأينا 
يف  ولو  مشاكلها  عن  تتكلم  املستضيفة  الدولة  تكون  أن  األخرى  اللقاءات  يف  ونأمل  صباحيًّا،  ملخًصا 

جلسة.  نصف 
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تأصيل ريع الوقف في الفقه اإلسالمي

أ.د. محمد عثمان شبير)1(

)1( رئيس قسم الفقه واألصول بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة قطر سابقا - الدوحة - قطر.
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املقدمة:
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه، ومن دعا بدعوته إىل 

يوم الدين. 
أما بعد... فإن موضوع: “تأصيل ريع الوقف” من املوضوعات املهمة يف هذا العصر؛ ألنه يهدف إىل 
متكني املؤسسات الوقفية املعاصرة من اقتطاع جزء من غلة أعيان األوقاف املوجودة إلنشاء أعيان جديدة، 
القدمية، الذي اعتربه  الواقف لألوقاف  أوقاًفا مستقلة عن شرط  وإعطائها حكم األوقاف؛ لكنها تكون 
ريعها،  من  ويعظم  اإلسالمية،  األوقاف  أصول  يزيد يف  وهذا مما  به؛  العمل  الشارع يف  الفقهاء كشرط 
ويعمل على استدامتها، واالستدامة يف الوقف مقصد أصلي فيه؛ ألن الرسول ] أطلق على الوقف: )الصدقة 
ويوقفها مالكها  تؤجر،  اليت  الدار  أو منفعة؛ مثل:  ريًعا  تدر  دامت  ما  واملستمرة،  الدائمة  أي  اجلارية(؛ 
ُوقفت  اليت  األعيان  وكذلك  جارية،  صدقة  فهي  بأجرتها؛  ويتصدق  اهلبة،  أو  بالبيع  بها  التصرف  عن 
لالنتفاع بها، تعترب أيًضا صدقًة جارية، ولو مل يكن فيها غلة ولكن ينتفع الناس بها؛ كاملساجد اليت يتعبد 
فيها؛ فإنها تعترب صدقًة جارية؛ وكذلك مجيع املنافع اليت يرتفق الناس بها؛ تعترب صدقة جارية، مثل: 
ُفُرش املساجد، اليت يرتفق بها املصلون، واملكيفات واملراوح واملصاعد الكهربائية.. وحنو ذلك، تعترب من 
الصدقات اجلارية، ولواقفها األجر والثواب الدائمان؛ فما حقيقة تأصيل ريع الوقف؟ وما الرأي الفقهي 

فيه؟ وما ضوابطه؟ وما الصور املعاصرة فيه؟ هذا ما سأجيب عنه يف هذا البحث، إن شاء اهلل تعاىل.
وملا كان البعد الفقهي هو الغالب على هذا املوضوع؛ فقد اعتمدت يف حبثي هذا على عدد وافر من 
املراجع الفقهية يف املذاهب الفقهية املشتهرة، هذا باإلضافة إىل كتب التفسري، واحلديث وشروحه، واللغة، 

والتاريخ، واالقتصاد.. وغري ذلك.
وقد قسمت هذا البحث إىل أربعة مباحث وخامتة:

املبحث األول: حقيقة تأصيل ريع الوقف.

املبحث الثاني: الرأي الفقهي في تأصيل ريع الوقف. 

املبحث الثالث: ضوابط تأصيل ريع الوقف.

املبحث الرابع: صور معاصرة في تأصيل ريع الوقف. 

واخلامتة: خلصت فيها أهم نتائج البحث.
   واهلل أسأل أن يتقبل مين هذا اجلهد املتواضع، وجيعله يف ميزان حسناتي يوم ال ينفع مال وال بنون.
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املبحث األول: حقيقة تأصيل ريع الوقف
قبل بيان الرأي الفقهي يف تأصيل ريع الوقف، وذكر األحكام املتعلقة به؛ ال بدَّ من بيان حقيقة هذا 

التأصيل؛ ألن احلكم على الشيء فرع عن تصوره، وفيما يلي بيان ذلك:
 املطلب األول: معنى تأصيل ريع الوقف:

إن بيان معنى تأصيل ريع الوقف يستلزم بيان معناه باعتباره مركًبا إضافًيا، وباعتباره لقًبا أو علًما، 
وفيما يلي بيان ذلك:

أواًل: معنى تأصيل ريع الوقف باعتباره مركًبا إضافًيا: 
يتكون تأصيل ريع الوقف من عدة ألفاظ، وهي: التأصيل، والريع، والوقف، وفيما يلي بيان هلذه األلفاظ:

1-معنى التأصيل: 
التأصيل يف اللغة: مأخوذ من )أصل(، فـ)اهلمزة والصاد والالم( يف أصل اللغة ُتطَلق على ثالثة معاٍن 
متباعد بعضها من بعض)1(؛ أحدها: أساس الشيء، والثاني: احلية، والثالث: ما كان من النهار بعد العشي، 
فمن املعنى األول: ُيقال: »ال أصل له«؛ أي: ال أساس له يف احلسب والنسب. وُيقال: َأُصل أصالة؛ إذا ثبت 
ل الشيء: َجعل له أصاًل ثابًتا يبنى عليه، وأُصل الرأي؛ إذا جاد واستحكم، وأُصل األسلوب؛ إذا  وقوي، وأصَّ
ال:  كان مبتكًرا متميًزا. ومن املعنى الثاني: يقال للحية العظيمة؛ اأَلَصلة. ويف احلديث يف ذكر وصف الدجَّ
روى "ابن عباس" عن النيب ] أنه قال: »الدجال أعور، هجان، أزهر، كأنَّ رأسه أصلة«)2(. ومن املعنى 
الثالث: يقال للزمان بعد العشي: أصيل، ومجعه ُأُصل وآصال، وُيقال: أصيل، وأصيلة، واجلمع أصائل، وال 
البحث هو املعنى األول،  له، واملعنى املراد يف هذا  اللغوي  خيرج املعنى االصطالحي لألصل عن املعنى 

ل الشيء أصالة وتأصياًل: إذا ثبَّته وقوَّاه، وجعل له أصاًل ثابًتا ُيبنى عليه)3(.  فأصَّ
2- معنى الريع:

الريع يف اللغة: مأخوذ من )ريع(؛ فـ)الراء والياء والعني( يف أصل اللغة ُتطَلق على معنيني؛ أحدهما: 
االرتفاع والعلو، واآلخر: الرجوع، فمن املعنى األول: ُيقال لالرتفاع من األرض: الِريع؛ ومنه قوله تعاىل:      
{ې ې ې ې ى ى })4(، فالِريع فيها: الطريق، وقيل: املرتفع من األرض، ومن الباب: الريع؛ 
وهو النماء والزيادة، فيقال: أراعت اإلبل: منت وكثر أوالدها، وراعت احلنطة: زكت، ومن املعنى اآلخر: 
ما جاء يف األثر: »أن رجاًل سأل "احلسن" عن القيء للصائم؛ فقال: هل راع منه شيء؟«؛ أي: رجع، والريع 
يف هذا البحث يأتي مبعنى: الزيادة والنماء، وال خيرج املعنى االصطالحي له عن املعنى اللغوي له، قال 

معجم مقاييس اللغة البن فارس، 1/10٩. 	)1(
مسند أمحد، ٧3/٥، رقم )2041(. 	)2(

املعجم الوسيط، 20/1. 	)3(
)4( سورة الشعراء، آية 128.
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صاحبا "معجم لغة الفقهاء": »ريع األرض: مناؤها من حماصيلها الزراعية، أو أجرتها«)1(، ويطلق على 
الريع: الغلة؛ وهي: »ما حصل من ريع أرض، أو أجرتها«.)2( 

٣-معنى الوقف:
الوقف يف اللغة: مأخوذ من مادة: )وقف()3(؛ فـ)الواو والقاف والفاء( يف  أصل اللغة تدل على متكُّث 
يف شيء، وحبس، فُيقال: وقف، يقف وقًفا، ووقوًفا، وُيقال: وقفت مكتبيت لطالب العلم، وهي هنا مبعنى 
"األصمعي"  وأنكرها  رديئة،  وهي  "متيم"،  لغة  يف  الشيء؛ مبعنى: حبسه  وأوقف  اهلل،  سبيل  حبستها يف 
من علماء اللغة، والفصيح هو: وقف بغري ألف؛ أي: حبس حْبسا، وأحبست إحباًسا؛ وهي: وقف، ومنع، 
و"الوقف"  اإلسالمي)4(،  الغرب  استخدامه يف  وإن مصطلح )األحباس( شاع  وسبَّل.. هذا  وأبَّد،  وحرَّم؛ 
تعريف مأخوذ من حديث  املنفعة)٦(؛ وهذا  و قيل:  الثمرة)٥(،  يف االصطالح هو: حتبيس األصل وتسبيل 
النيب ] لعمر: “حبِّس األصل، وسبِّل الثمرة”)٧(، ومثة تعريفات كثرية روعيت فيها فروع كل مذهب على 
حدة؛ فتشعبت وجلبت اعرتاضات مجة؛ وعرفه "الشربيين" بأنه: “حبس مال ميكن االنتفاع به، مع بقاء 
عينه، بقطع التصرف يف رقبته على مصرف مباح”)8(، وعرفته املعايري الشرعية بأنه: “حبس العني عن 

التصرفات الناقلة للملك، والتصدق باملنفعة؛ أي: صرف منفعته إىل املوقوف عليه”)٩(. 
ثانًيا: معنى تأصيل ريع الوقف باعتباره لقًبا أو علًما:

لقد حبثت يف كتب الفقه املذهيب عن مصطلح: »تأصيل ريع الوقف«؛ فلم أجد من عرَّفه من الفقهاء 
القدامى؛ وذلك ألن عملية  تأصيل ريع الوقف بالصورة الشاملة مل تكن موجودة يف العصور السابقة، وإمنا 
كانت معروفة بصورة جزئية، وهي ختصيص جزء من الريع لعمارة أصل الوقف، أو زيادة أصول وقفية  
بالبناء أو الغرس إىل األصل املوجود، وميكن إضافة جزء ثالث إىل مصطلح التأصيل، وهو: إنشاء أوقاف 

جديدة من ريع الوقف، وإعطاؤها حكم الوقف؛ حبيث يعود ريعها للمستحقني مطلًقا. 
وبناء على ما سبق ميكن تعريف مصطلح »تأصيل ريع الوقف« بأنه: »ختصيص جزء من ريع الوقف 
املغل لعمارة أصل الوقف، أو زيادة أصول متصلة به؛ من أبنية أو غراس، اقتضتها مصلحة الوقف املوجود، 

)1(	 معجم لغة الفقهاء لقلعه جي وقنييب، ص22٩.
التوقيف على مهمات التعاريف، املناوي، ص٥40. 	)2(

انظر: لسان العرب البن منظور، املصباح املنري للفيومي، ومعجم مقاييس اللغة البن فارس، مادة: وقف. 	)3(
انظر: ترتيب املدارك للقاضي عياض، 243/3. 	)4(

املغين للموفق ابن قدامة، ٥٩٧/٥. 	)٥(
الشرح الكبري لشمس الدين بن قدامة، على هامش املغين، 20٦/٦. 	)٦(

السنن الكربى للبيهقي، 1٦2/٦، رقم )122٥1(، شعب اإلميان للبيهقي، 11٩/٥، رقم )31٧2(. 	)٧(
)8(	 مغين احملتاج، 2/3٧٦.

)٩(	 املعايري الشرعية، املعيار )33(، فقرة )1(، ص٥٩2.
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أو إلنشاء أصول جديدة، وإعطائها حكم الوقف، حبيث يعود ريعها للمستحقني مطلًقا، دون مراعاة شرط 
الواقف لألوقاف السابقة، وفق ضوابط فقهية تقتضيها مصلحة الوقف«.

ثالًثا: خصائص تأصيل ريع الوقف:
خيتص تأصيل ريع الوقف يف الفقه اإلسالمي بعدة خصائص؛ وهي:

1- أنه خاصٌّ باملال املوقوف الذي أنشأه الواقف، فال يدخل فيه ما كان مملوًكا ملًكا خاًصا؛ كمال 
التاجر، فهو يستطيع أن يشرتي ما يشاء من ربح جتارته؛ وذلك ألنه حرٌّ يف التصرف بأصل ماله، 
وما ينتج عنه من ريع أو ربح، كما أنه ال يدخل فيه أموال الزكاة اململوكة للمستحقني؛ ألن األصل 

فيها أن تصرف يف احلاجات العاجلة للمستحقني. 
2- أنه خاص باألموال الوقفية العامرة، أو اليت هلا أصول مغلة، فال يدخل فيه األصول الوقفية اخلربة 
اليت حتتاج إىل استبدال، كما ال يدخل فيه األصول الوقفية اليت متول من األصول الوقفية السابقة 

عن طريق  املبادلة )املقايضة(؛ كأن يبادل أصاًل بأصل آخر إذا حتققت املصلحة يف ذلك.
املهددة  األصول  فيه  يدخل  فال  الغلة؛  إدرار  يف  املستمرة  السليمة،  الوقفية  باألموال  خاص  أنه   -3
بانقطاع الغلة، واليت تعاجل بإنشاء اخللو؛ الذي يتضمن عقد شراء من ِقبل ممول الوقف جلزء من 
املنفعة، ملدة معينة، مقابل ما يدفعه، كما قال "البهوتي" احلنبلي: »إن اخللو املشرتى باملال يكون 

من باب ملك املنفعة«)1(.
4- أنه خاص باألصول الوقفية اليت متول من ريع الوقف السابق، إلحداث ذلك التأصيل، فال يدخل 
العني  بدل  الغري؛ ألن  أتلفه  عما  البديلة  اجلديدة  كاألصول  الوقف؛  أعيان  من  املتلفات  بدل  فيه 
املوقوفة يعد وقًفا، كما يف بدل استبدال الوقف؛ وقد نصَّ "الشافعية" على ذلك؛ حيث جاء يف "بغية 
املسرتشدين": »إذا أتلف العني املوقوفة شخص ضمنها، واشرتى احلاكم -ال الناظر على املعتمد- 
بدهلا، وأنشأ وقفها بأحد ألفاظه املعتربة، أما ما اشرتاه الناظر من ريع الوقف أو عمَّره منها، أو 
أخذه جلهة الوقف؛ فاملنشىء هو الناظر، كما أن ما بناه من ماله أو من ريع الوقف من اجلدران 

املوقوفة؛ يصري وقًفا بالبناء جلهته، فال حيتاج حينئذ إىل لفظ«)2(. 

انظر: مطالب أولي النهى للرحيباني، 3٧0/4. 	)1(
بغية املسرتشدين، ص3٦3. 	)2(
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املطلب الثاني: األلفاظ ذات الصلة بتأصيل ريع الوقف:
بعد بيان معنى تأصيل ريع الوقف يف الفقه اإلسالمي، ال بدَّ من بيان األلفاظ ذات الصلة بهذا املصطلح، 

ومقارنة كل لفظ منها بالتأصيل، وفيما يلي بيان ذلك:
أواًل: إعمار الوقف: 

اإلعمار يف اللغة: مأخوذ من عمر، فـ)العني وامليم والراء( يف أصل اللغة يدل على معنيني؛ أحدهما: 
بقاء وامتداد زمان، واآلخر: شيٌء يعلو؛ من صوت أو غريه؛ فمن املعنى األول: العمر، وهو احلياة، فيقال: 
عمر الناس؛ إذا طالت أعمارهم، ومنها: عمر الناس األرض عمارة، فهم يعمرونها، وهي عامرة معمورة، 
وقوهلم: عامرة، حممول على عمرت األرض، واملعمورة من عمرت، واالسم واملصدر: العمران، وهو اسم 
الصياح  وهي  العومرة؛  اآلخر:  املعنى  ومن  ليعمروها،  األرض؛  يف  الناس  تعاىل  اهلل  واستعمر  للبنيان، 
واجللبة، ومنها: اعتمر الرجل، إذا أهلَّ بعمرته، وذلك: رفعه صوته بالتلبية للعمرة)1(، واإلعمار يف اصطالح 
الفقهاء: يطلق على البناء للدار، واإلحياء لألرض)2(، ويقصد بإعمار الوقف هنا: القيام بأعمال الرتميم 
والصيانة للعني املوقوفة، حبيث تبقى على احلالة اليت كانت عليها عند إنشاء وقف تلك العني، وتستمر يف 
إدرار الغلة؛ سواء أكان الصرف على العمارة من ريع تلك العني، أم من غريها، وهو بهذا املعنى أعم من 

اإلعمار من ريع العني املوقوفة.
ثانًيا: استبدال الوقف:

االستبدال يف االصطالح: شراء عني أخرى تكون وقًفا بدل العني األوىل)3(، وُيطَلق عليه: "املناقلة")4(؛ 
وهي: مبادلة عني بعني ملصلحة، وهو بهذا املعنى خيتلف عن التأصيل من حيث مصدر متويل التغيري؛ ففي 
االستبدال يكون مصدر متويل التغيري هو بدل األصل األول، أما يف التأصيل فإن مصدر متويل التغيري يف 
األصل هو ريع الوقف األول، كما أنه يف حالة االستبدال يكون األصل الثاني وقًفا باتفاق الفقهاء، أما يف 

حال التأصيل فوقف األصل الثاني حمل خالف بني الفقهاء يف اجلملة.
ثالًثا: إنشاء اخللو: 

ا فيه خلًوا، وخالء؛ إذا فرغ، وخال املكان من أهله،  اخللو يف اللغة: مصدر خال، فُيقال: خال اإلناء ممَّ
وعن أهله؛ أي: صار خالًيا، وخال فالن من العيب؛ برئ منه)٥(، وإنشاء اخللو يف اصطالح الفقهاء يطلق 

انظر: معجم مقاييس اللغة البن فارس، 140/4، واملصباح املنري للفيومي، 42٩/2، مادة: عمر. 	)1(
معجم لغة الفقهاء حملمد قلعجي، ص٧٧. 	)2(

بتصرف من كتاب: حماضرات يف الوقف للشيخ حممد أبو زهرة، ص14٥. 	)3(
انظر: املبدع البن مفلح، ٧0/٥، واإلنصاف للمرداوي، ٧٧/٧، واملناقلة باألوقاف ألمحد بن حسن ابن قدامة احلنبلي، وصنَّف صاحب  	)4(

الفائق كتاب: »املناقلة باألوقاف وما يف ذلك من النزاع واخلالف«، وكذا الشيخ عز الدين محزة، كتاب: »رفع املثاقلة يف منع املناقلة«.
انظر: املصباح املنري للفيومي، 24٧/1، واملعجم الوسيط، 2٥3/1. 	)٥(
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على: »املنفعة اليت ميلكها املستأجر لعقار الوقف؛ مقابل املال الذي دفعه إىل الناظر لتعمري الوقف اخلرب؛ 
الثلث، فيستحق  أو  بالنسبة؛ كالنصف،  الوقف، وهذه املنفعة جزء معلوم  إذا مل يوجد ما يعمر به ذلك 
املستأجر ما يقابل نسبته من األجرة، ويؤدي باقيها حلظِّ املستحقني، وعرَّفه "األجهوري" بأنه: »اسم ملا 
ميلكه دافع الدراهم من املنفعة اليت دفع يف مقابلتها«)1(، وهو بهذا املعنى خيتلف عن تأصيل ريع الوقف من 
حيث متويل أصل الوقف، ففي إنشاء اخللو يكون التمويل من مستأجر أعيان الوقف، وهو الدافع لتكاليف 

إعادة البناء، أما يف تأصيل ريع الوقف فالتمويل يكون من ريع الوقف.
رابًعا: اإلرصاد: 

الفقهاء:  عند  وهو  أعدَّه)2(،  األمر؛  له  أرصد  فيقال:  اإلعداد،  فسكون(:  )بكسٍر  اللغة  يف  اإلرصاد 
ختصيص اإلمام منفعة بعض أراضي بيت املال لبعض مصارفه، أو جلهة خريية؛ مثل: ختصيص أرض 
لبناء مدرسة أو مستشفى)3(، ويطلقه "احلنفية" أيًضا على: ختصيص ريع الوقف لسداد ديونه اليت ترتبت 
عليه لضرورة إعماره)4(، كما إذا بنى املستأجر للعقار املوقوف دكاًنا فيه، أو جدَّد بناءه املتداعي؛ يكون 
ما أنفقه يف ذلك دينا على الوقف، إن مل يكن مثة فاضل يف ريع الوقف يقوم بذلك)٥(، واإلرصاد باملعنى 
األول ال يسمى وقًفا؛ ألن املخصص ال ميلك ما خصصه، ومن شروط الواقف أن يكون مالًكا ملا وقفه، وأما 
اإلرصاد باملعنى الثاني فيتفق مع تأصيل ريع الوقف يف البناء من الريع أو اإلنشاء منه، لكنهما خيتلفان يف 
طريقة التمويل، ففي اإلرصاد يكون التمويل بطريق االقرتاض على ريع الوقف، أما يف التأصيل فالتمويل 

يكون نقًدا من فاضل ريع الوقف. 
خامًسا: الكردار:

أطلقه بعض  وهو يف االصطالح  والفعل)٦(،  والقاعدة،  القرار،  تعين:  فارسية  كلمة  اللغة:  الكردار يف 
متأخري "املالكية" على: حق مستأجر األرض األمريية)٧( أو األرض املوقوفة يف التمسك بها؛ إن كان له 
فيها أثر من غراس أو بناء أو كبس بالرتاب، على أن يؤدي ما عليها من احلقوق لبيت املال)8(، كما أطلقه 

فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك لعليش، 248/2. 	)1(
لسان العرب، وتاج العروس، وأساس البالغة، والنهاية، مادة: )رصد(. 	)2(

انظر: الفتاوى املهدية، املطبعة األزهرية، ٦4٧/2، حاشية اجلمل على منهج الطالب، دار إحياء الرتاث، بريوت، ٥٧٧/3، ومطالب أولي  	)3(
النهى، املكتب اإلسالمي، 2٧8/4، املوسوعة الفقهية الكويتية، 3/10٧.

حاشية ابن عابدين، طبعة بوالق، ط1، 3٧٦/3، ومعجم لغة الفقهاء لقلعه جي، وقنييب، ص٥8. 	)4(
حاشية ابن عابدين، 3٧٦/3، و٦/٥، املوسوعة الفقهية الكويتية، 112/3. 	)٥(

انظر: املغرب يف ترتيب املعرب، ط مكتبة أسامة، 213/2. 	)٦(
األرض األمريية: هي اليت تكون رقبتها للدولة، وحق االنتفاع بها للمتصرفني فيها وفق شروط حمددة.  	)٧(

انظر: فتح العلي املالك لعليش، 143/2. 	)8(
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"احلنفية" على: نفس البناء والغراس الذي يقيمه من بيده عقار الوقف أو األرض األمريية)1(، وهو باملعنى 
األول خيتلف عن تأصيل ريع الوقف؛ من حيث املُنشئ للبناء والغرس، ففي الكردار يكون اإلنشاء ممن 
بيده األرض الوقفية، ويعطيه هذا التصرف حق البقاء يف األرض الوقفية، أما اإلنشاء يف التأصيل فيكون 
من ناظر الوقف، وكذلك خيتلف الكردار باملعنى الثاني عن تأصيل ريع الوقف؛ من حيث ملك اإلنشاءات 
يف األرض الوقفية؛ ففي الكردار تكون مملوكة للمنشئ، أما يف تأصيل ريع الوقف فتكون مملوكة للوقف، يف 

رأي بعض الفقهاء كما سيأتي.
املطلب الثالث: أنواع تأصيل ريع الوقف:

تتنوع األصول املتخذة من ريع الوقف -باعتبار اإلنشاءات اليت تلحق بها- إىل  عدة أنواع؛ منها: إعمار 
أصل الوقف من ريعه، والبناء والغرس يف أصل الوقف من الريع، وإنشاء وقف جديد من الريع؛ وفيما يلي 

بيان لتلك األنواع: 
  أواًل : إعمار أصل الوقف من الريع؛ وهو يعين: صرف جزء من ريع الوقف يف عمل كل ما ميكن أن حيافظ 
على العني املوقوفة؛ من ترميم وصيانة وتطوير تقتضيها مصلحة تلك العني املوقوفة، حبيث تبقى 

على احلالة اليت كانت عليها عند إنشاء الوقف، وتستمر يف إدرار الغلة. 
ثانًيا: البناء والغرس يف أصل الوقف من الريع؛ ويعين: صرف جزء من ريع الوقف يف إضافة أصول من 
أبنية أو غرس أشجار للوقف القائم؛ حبيث حتقق تلك اإلضافة مصلحة للوقف القائم؛ كتوفري 
سكن إلمام املسجد أو للمؤذن، أو بناء حمالت جتارية على سور املسجد؛ إلجياد غلة أو ريع ينفق 

منه على املسجد، أو على رواتب املوظفني.
ثالًثا: إنشاء وقف جديد من ريع وقف قائم؛ ويعين: شراء أصل آخر من ريع وقف قائم، وضمُّه إليه، سواء 
أكان الوقف اجلديد مغايًرا للوقف القائم يف اجلنس أو النوع أو الصفة، أم متحًدا يف ذلك، وسواء 

أكان جماوًرا للوقف القائم يف املكان، أم متباعًدا عنه.

املبحث الثاني: الرأي الفقهي في تأصيل ريع الوقف
من املقررات الشرعية املتفق عليها بني الفقهاء أن ريع الوقف ملك للموقوف عليهم، وال يتبع املوقوف يف 
احلكم؛ كما قال "الشافعي": »والوقوف خارجة عن ملك مالكها بكل حال، ومملوكة املنفعة ملن ُوقفت عليه، 
غري مملوكة األصل«)2(، ومع ذلك توجد بعض احلاالت اليت جيوز اإلنفاق عليها من الريع لغري املستحقني 
)املوقوف عليهم(؛ إذا اقتضت مصلحة الوقف ذلك، وتتبع املوقوف يف احلكم؛ فتصري وقًفا أو أصاًل ال 

انظر: حاشية الدسوقي، 432/3، 4٦٧. 	)1(
انظر: األم للشافعى، 3/2٧٧، ٥4/4. 	)2(
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جيوز بيعه؛ ومن هذه احلاالت: ما يصرف من ريع الوقف على عمارة املوقوف، وما يضاف إليه من أبنية 
وغراس بتمويل من الريع، وما ينشأ من أصول جديدة بتمويل منه، وفيما يلي بيان هلذه احلاالت، ومدى 

إحلاقها بالوقف أو تأصيلها:
املطلب األول: تأصيل ما يصرف من الريع على عمارة املوقوف واعتباره وقًفا:

أطلق الفقهاء على صيانة أعيان األوقاف: )عمارة الوقف(، ووضعوا هلا عدة أحكام، نأخذ منها ما 
يناسب موضوع حبثنا؛ ولذا سأقتصر على بيان حقيقتها، وحكم متويلها من الريع، وتقدميها على غريها 
من مصارف الوقف، وتكوين خمصصات هلا من الريع، ومدى اعتبار ما أضيف إىل عني املوقوف وقًفا؛ 

وفيما يلي بيان لذلك:
أواًل: حقيقة عمارة الوقف: 

عمارة الوقف أو املوقوف تتم بأحد أمرين؛ األول: تعهد املوقوف باحلفظ والصيانة، وعمل ما حيقق 
االنتفاع به على الدوام، حتى ولو كان صاحًلا لالنتفاع به اآلن، وليس به خلل، يقول "ابن عابدين": »قال 
القهستاني: والعمارة اسم ملا يعمر به املكان، بأن يصرف إىل املوقوف عليه حتى يبقى إىل ما كان عليه، 
دون الزيادة، إن مل يشرتط ذلك، فلو كان الوقف شجًرا خياف هالكه؛ كان للناظر أن يشرتي من غلته 
قصياًل )زرًعا( فيغرزه، ألن الشجر يفسد على امتداد الزمان... وكذا إذا كانت األرض سبخة ال ينبت 
فيها شيء كان له أن يصلحها، ومن ذلك دفع املرصد )أي الدين( الذي على املوقوف؛ فإن املرصد دين 
على الوقف لضرورة تعمريه، فإذا ُوجد يف الوقف مال -ولو يف كل سنة شيء- ُدفع؛ حتى تتخلص رقبة 
الوقف، ويصري يؤجر بأجرة مثله؛ لزم الناظر ذلك، وكون التعمري من غلة الوقف إذا مل يكن اخلراب 
بصنع أحد«،)1( وإن كان الوقف مسجًدا يصرف من ريعه يف السلم، والبواري املتخذة للتظليل، واملكانس، 
واملساحي املتخذة لنقل الرتاب.. وحنوه)2(، واألمر الثاني: أن تتم العمارة بالبناء والرتميم والتجصيص 
ملا تشقَّق أو تهدَّم من األبنية املوقوفة)3(، وهي -يف اجلملة- واجبة باتفاق الفقهاء)4(؛ ألنها تعمل على بقاء 
بال  املوقوف  ترك  وألن  الوقف؛  األصلي من  الغرض  بالتالي حتقق  وهي  لالنتفاع،  املوقوف صاحلة  عني 

عمارة يؤدي إىل ضياعه وهالكه، وهو منهي عنه شرًعا؛ لقوله تعاىل:{ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ})٥(، وقوله ]: »إن اهلل كره لكم ثالًثا: قيل وقال، وإضاعة املال، وكثرة السؤال«)٦(.

حاشية ابن عابدين، 3٧٦/3، وانظر: املوسوعة الفقهية الكويتية، 44/18٩. 	)1(
بتصرف من مغين احملتاج، الشربيين، 3٩3/3. 	)2(

بتصرف من حاشية اخلرشي على خليل، ٩3/٧، ٩4، وحاشية الدسوقي، ٩0/4، ومغين احملتاج، 3٩3/3. 	)3(
انظر: فتح القدير للكمال ابن اهلمام، 221/٦، وحاشية اخلرشي على خليل، ٩3/٧، وروضة الطالبني للنووي، 3٥٩/٥، ومطالب أوىل  	)4(

النهى، 342/4. واملوسوعة الفقهية الكويتية، 188/44.
)٥( سورة النساء، جزء من آية ٥.

صحيح البخاري، ٥3٧/2، رقم )140٧(. 	)٦(
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ثانًيا: متويل عمارة املوقوف من الريع، وتقدميها على غيرها من مصارف الوقف:
على  فتقدم  املصارف،  مجيع  على  مقدَّمة  وهي  غلته،  أو  ريعه  من  تكون  املوقوف  عمارة  أن  األصل 
توزيع الريع على املستحقني؛ ألن قصد الواقف صرف الغلة مؤبًدا، وال تبقى دائمة إال بعمارتها، وما بقي 
بعد العمارة ُيصرف للمستحقني، هذا ما عليه مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية، جاء يف 
"الدر املختار" "للحصكفي" احلنفي: »ويبدأ من غلة الوقف بعمارته قبل الصرف إىل املستحقني«)1(، وقال 
"القرايف" املالكي: »ويتوىل )الناظر( العمارة واإلجارة، وحتصيل الريع وصرفه، بعد إصالح ما حيتاج إىل 
اإلصالح، والبداية باإلصالح من الريع؛ حفًظا ألصل الوقف، بل لو شرط خالف ذلك َبُطل؛ ألنه خالف 
بأجرة جمهولة،  إجارة  ألنها  ابتداء؛  امتنع  عليه  املوقوف  على  الدار  إصالح  أن  ولو شرط  الوقف،  سنة 
فإن وقع مضى الوقف وبطل الشرط، وأصلح من الغلة؛ مجًعا بني املصاحل«)2(، وقال "اخلرشي" املالكي: 
ريع  »ُيصرف  الشافعي:  "الشربيين"  وقال  منفعته«)3(،  ودوام  عينه  لبقاء  وإصالحه؛  الوقف  »يبدأ مبرمَّة 
املوقوف على عمارة املسجد؛ يف البناء، والتجصيص احملكم، والسلم، والبواري... إخل«)4(، وقال "ابن مفلح" 

احلنبلي: »يقدم عمارة الوقف على أرباب الوظائف«)٥(. 
لكن إذا أمكن اجلمع بني مصلحة العمارة، وإعطاء أرباب الوظائف؛ كان أوىل، قال "ابن تيمية" يف 
اجلواب عن مسألة: ما إذا كان يف مساجد وجامع حيتاج إىل عمارة، وعليها رواتب مقرَّرة على القابض، 
والريع ال يقوم بذلك؛ فهل حيل أن يصرف ألحد قبل العمارة الضرورية؟ وإىل من حيل؟ وما يصنع مبا 
يفضل عن الريع؛ أيدخر؟ أم يشرتي به عقاًرا؟ قال: »إذا أمكن اجلمع بني املصلحتني؛ بأن يصرف ما 
ال بدَّ من صرفه؛ لضرورة أهله، وقيام العمل الواجب بهم، وأن يعمر بالباقي؛ كان هذا هو املشروع. وإن 
تأخر بعض العمارة قدًرا ال يضر تأخره؛ فإن العمارة واجبة، واألعمال اليت ال تقوم إال بالرزق واجبة، وسد 

الفاقات واجبة، فإذا أقيمت الواجبات كان أوىل من ترك بعضها«)٦(. 
وقد استثنى "احلنفية" من كون العمارة من الريع ما إذا كان املوقوف داًرا للسكنى؛ فتجب العمارة على 
من يسكنها؛ أي على من يستحقها من ماله، ال من الغلة، إذ الغرم بالغنم؛ حتى ولو كان بعض املستحقني 
للسكنى غري ساكن فيها؛ يلزمه التعمري مع الساكنني؛ ألن تركه حلقِّه ال ُيسقط حق الوقف، فيعمر معهم، 

)1(	 الدر املختار مع حاشية ابن عابدين، 3/3٧٦.
الذخرية يف الفقه املالكي للقرايف، ٦/330. 	)2(

حاشية اخلرشي على خليل، ٧ /٩3، ٩4. 	)3(
مغين احملتاج، الشربيين، 3٩3/3 . 	)4(

الفروع البن مفلح، ٦00/4. 	)٥(
الفتاوى الكربى البن تيمية، 3٥8/4. 	)٦(             
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وعمَّرها  غريه،  من  أو  منه  احلاكم  آجرها  لفقره؛  عجز  أو  السكنى،  له  من  أبى  ولو  تؤجر حصته،  وإال 
؛ فتجب العمارة عليه يف ماله)1(.   بأجرتها، وكذلك ما إذا كان الوقف على معنيَّ

ثالًثا: تكوين مخصصات لعمارة املوقوف من الريع:
هذا إذا كان املوقوف حمتاًجا للعمارة عند توزيع الريع، أما إذا مل يكن املوقوف حمتاًجا هلا عند التوزيع؛ 
ار األوقاف إىل ضرورة تكوين خمصصات هلا، ويف هذا يقول "احلصكفي":  فقد نبه الفقهاء املسلمون نظَّ
»وفيها لو شرط الواقف تقديم العمارة، ثم الفاضل للفقراء أو للمستحقني؛ لزم الناظر إمساك قدر العمارة 
كل سنة وإن مل حيتجه اآلن؛ جلواز أن حيدث حدث وال غلة، خبالف ما إذا مل يشرتطه، فلُيحفظ الفرق 
بني الشرط وعدمه«)2(، والفرق بني الشرط وعدمه أنه مع السكوت تقدَّم العمارة عند احلاجة إليها، وال 
يدخر هلا عند عدم احلاجة إليها، ومع االشرتاط تقدم عند احلاجة، ويدخر هلا عند عدمها، ثم يفرَّق 
الباقي؛ ألن الواقف إمنا جعل الفاضل عنها للفقراء)3(، وقال "حممد قدري" باشا يف املادة )40٩(: »وإن 
مل تكن عقارات الوقف حمتاجة للعمارة وقت قسمة الغلة؛ يدخر هلا القيِّم قدًرا احتياطًيا، على حسب ما 
يغلب على ظنِّه احلاجة إليه يف كل سنة؛ تدارًكا ملا عساه أن حيدث يف املستقبل حال خلو الوقف من الغلة 

عند لزومه، ثم يصرف الباقي من الغلة إىل املستحقني«)4(. 
ويالحظ على النصوص الفقهية السابقة أنها مل حتدِّد نسبة معينة ُتقتَطع من غلة الوقف لذلك التعمري، 
وإمنا اكتفت باقتطاع مبلغ يكفي للتعمري فيما لو احتاجت العني املوقوفة إىل ذلك؛ لكن القوانني املعاصرة 
حددت نسبة معينة ُتقتطع من الغلة لذلك التعمري، فقانون الوقف املصري رقم )48( لسنة 1٩4٦م، حدد 
نسبة )2.٥%( من صايف ريع مباني الوقف، ويودع يف خزانة احملكمة، وأما مشروع قانون الوقف اللييب فقد 

حدد نسبة )4%( تقتطع من الريع)٥(.  
رابًعا: مدى اعتبار ما أضيف إلى عني املوقوف أو ُخصص لها وقًفا:

يعترب ما أضيف إىل أصل العني املوقوفة؛ من إصالحات، ومرمات، وجتصيص ملا تشقق من املباني، 
بتمويل من الريع.. وقًفا، وكذلك يعترب ما خصص للعمارة من مبالغ مقتطعة وقًفا؛ مع أن ريع الوقف يف 
حد ذاته ليس وقًفا؛ ألن عمارة العني املوقوفة من ضرورات تلك العني ولوازمها، وال تستغين عني عنها، 
ويعد املوقوف وعمارته كنصليت مقص، فالنصلة الواحدة مبفردها ال ميكن أن تقوم بعمل املقص، وقد قرَّر 

حاشية ابن عابدين، 3٧٦/3، واملوسوعة الفقهية الكويتية، 228/11. 	)1(
الدر املختار للحصكفي مع  حاشية ابن عابدين، 3٧1/4. 	)2(

املوسوعة الفقهية الكويتية، 11/22٧. 	)3(
)4( قانون العدل واإلنصاف، ص1٦٩، مادة )40٩(.

بتصرف من حبث: تعمري أعيان الوقف جلمعة الزريقي، ص: 22، وما بعدها. 	)٥(
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الفقهاء قواعد فقهية يف هذا الشأن؛ منها: قاعدة »التابع تابع«)1(؛ وهي تعين: أن التابع لشيء يف الوجود 
تابع له يف احلكم، ومنها: قاعدة »التابع ال ُيْفَرد حبكم«)2(؛ وهي تعين: أن هذا التابع يثبت له حكم متبوعه، 
وهذا احلكم ال يثبت له فيما لو كان مستقاًل، وإمنا اكتسبه من َتَبِعيته لغريه، ومثَّلوا لذلك مبسألة احلمل؛ 
فإن احلمل إذا كان تابًعا ال يفرد حبكم، بل يأخذ حكم ما هو تابع له، لكن إذا استقل احلمل فبيع وحده مل 

جيز ذلك، وهذا يعترب تأصياًل ملا مت عمله وشراؤه من ريع العني املوقوفة. 
املطلب الثاني: تأصيل ما يضاف إلى املوقوف من أبنية وغراس بتمويل من الريع: 

حبث الفقهاء ما يضيفه ناظر األوقاف إىل املوقوف من أبنية وغراس بتمويل من الريع، ووضعوا له 
عدة أحكام، نأخذ منها ما يناسب موضوع حبثنا؛ ولذا سأقتصر على بيان  حقيقة ما يضاف إىل املوقوف 

من أبنية وغراس بتمويل من الريع، ومدى اعتبار ذلك وقًفا؛ وفيما يلي بيان ذلك:
أواًل: حقيقة إضافة أبنية وغراس إلى أصل املوقوف بتمويل من الريع: 

إذا كان الفقهاء يقولون بأنه جيب اإلنفاق من الغلة على إعمار الوقف، بإعادته إىل احلالة اليت كان 
عليها عند الوقف؛ فإنهم أجازوا اإلنفاق من الغلة لزيادة وحتسني الوقف، من أجل زيادة منافعه، وممن 
قال بذلك "قليوبي" و"عمرية" يف حاشيتهما، و"ابن تيمية"؛ فقال "قليوبي" و"عمرية" الشافعيان: »ولو زاد 
ريع ما ُوقف على املسجد ملصاحله أو مكلًفا؛ ادَّخر لعمارته، وله شراء شيء به مما فيه زيادة عليه«)3(، وقال 
"ابن تيمية" يف اجلواب على سؤال: هل جيوز أن يبنى خارج املسجد من ريع الوقف ليأوي فيه أهل املسجد 
الذين يقومون مبصاحله؟ فقال: »نعم، جيوز هلم أن يبنوا خارج املسجد من املساكن ما كان مصلحة ألجل 
االستحقاق، بريع الوقف«)4(، لكن "ابن جنيم" من احلنفية منع إقامة تلك األبنية إذا تضمنت زيادة على 
ما كانت عليه عني الوقف عند إنشائه؛ إال برضا املستحقني، فقال: »وبهذا علم أن عمارة األوقاف زيادة 

على ما كانت عليه العني زمن الوقف ال جتوز، إال برضا املستحقني«)٥(. 
والراجح: جواز اإلنفاق من الغلة على إضافة األبنية والغراس للوقف إذا كان ملصلحته؛ مثل: حتسني 
الوقف من أجل زيادة منافعه؛ ومما يؤيد ذلك واقع العملة الورقية؛ من تعرضها للتضخم، وارتفاع أسعار 
السلع واخلدمات، الذي أصبح معه الريع غري كاف لسد حاجات املوقوف عليهم؛ وبالتالي فإنه جيوز لناظر 
الوقف أن يبين يف طرف املسجد اخلارجي، أو سوره املطل على شارع جتاري.. بعض احملالت التجارية، 
من ريع الوقف، ويؤجرها للحصول على غلة جديدة؛ ينفق منها على صيانة املسجد، وعلى املواد التشغيلية 

األشباه والنظائر للسيوطي، ص213، واألشباه والنظائر البن جنيم، ص120. 	)1(
انظر املرجعني السابقني. 	)2(

حاشيتا قليوبي وعمرية، 42/10. 	)3(
جمموع فتاوى ابن تيمية، 8/٥٩. 	)4(

البحر الرائق البن جنيم، 338/14. 	)٥(



املوضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف

346

له، كما جيوز له أن يبين طوابق جديدة ملبنى موقوف ويؤجرها؛ لزيادة الغلة وتوفري مورد مالي جديد، وقد 
قرَّر جممع الفقه اإلسالمي الدولي جواز ذلك؛ حيث جاء يف قراراته: »جيوز استثمار الفائض من الريع يف 
تنمية األصل أو يف تنمية الريع، وذلك بعد توزيع الريع على املستحقني، وحسم النفقات واملخصصات، كما 

جيوز استثمار األموال املتجمِّعة من الريع اليت تأخر صرفها«)1(. 
ثانًيا: مدى اعتبار ما أضيف للموقوف من أبنية وغراس بتمويل من الريع وقًفا:

جاء يف "حتفة احملتاج يف شرح املنهاج" يف الفقه الشافعي: »أنَّ ما سيحدث فيه )الوقف( من البناء 
يكون وقًفا؛ فإنه ال يصح، وهو باٍق على ملك الباني، ولو كان هو الواقف، لكن سيأتي بعُد قوُل املصنِّف: بل 
ليشرتي بها عبًدا... إخل؛ أن ما يبنيه من ماله أو من ريع الوقف يف اجلدران املوقوفة؛ يصري وقًفا بالبناء 
جلهة الوقف«)2(، وجاء يف "الروض املربع" يف الفقه احلنبلي: »وإذا غرس الناظر أو بنى يف الوقف من مال 
يْنِوه... فللوقف«)3(، فهم يرون أن ما أضيف إىل أصل العني املوقوفة من مبان  الوقف؛ سواء نواه أو مل 
وأشجار بتمويل من ريع الوقف يعترب وقًفا، مع أن ريع الوقف يف حد ذاته ليس وقًفا، وهو مملوك للموقوف 
عليه؛ لكنهم اعتربوها وقًفا ألنها من مصلحة الوقف؛ لكي يستمر ذلك الوقف؛ ألنه يف األصل مؤبد، فإذا 
مل ميكن تأبيده بعينه استبقينا الغرض -وهو االنتفاع على الدوام- يف عني أخرى حتل حمل العني القدمية، 
بعد هالكها أو انتهاء عمرها االفرتاضي، واتصال األبدال جيري جمرى األعيان، واجلمود على العني مع 
تعطلها تضييع للغرض)4(، وميكن تأصيل ذلك مبا قرَّره الفقهاء من قواعد فقهية؛ منها: قاعدة »التابع 

تابع«)٥(، وقاعدة: »التابع ال يفرد حبكم«)٦(، كما بينت سابًقا. 
املطلب الثالث: تأصيل ما ينشأ من أصول جديدة بتمويل من الريع واعتباره وقًفا: 

عاجل الفقهاء ما ينشئه ناظر األوقاف من أصول جديدة بتمويل من الريع، ووضعوا له عدة أحكام، 
نأخذ منها ما يناسب موضوع حبثنا؛ ولذا سأقتصر على بيان حقيقة ما يتم إنشاؤه من أصول جديدة 
بتمويل من الريع، وحكم إنشاء وقف جديد من ريع وقف قائم، ومدى اعتباره وقًفا؛ وفيما يلي بيان لذلك:

أواًل: حقيقة إنشاء أصول جديدة بتمويل من الريع:
سبق أن بينت معنى إنشاء أصول جديدة بتمويل من الريع؛ وهو يعنى: ختصيص جزء من ريع الوقف 
املغل إلنشاء أصول جديدة، عن طريق الشراء، وضمها إىل الوقف القائم؛ سواء أكان الوقف اجلديد مغايًرا 

قرار رقم 140/)1٥/٦(، الدورة اخلامسة عشرة املنعقدة فى مارس 2004م. 	)1(
حتفة احملتاج يف شرح املنهاج، 2٥/40٩. 	)2(

الروض املربع، 241/2. 	)3(
شرح منتهى اإلرادات، ٥14/2، ٥1٥، وكشاف القناع، البهوتي، 2٩2/4. 	)4(

األشباه والنظائر للسيوطي، ص213، واألشباه والنظائر البن جنيم، ص120. 	)٥(
انظر: املرجعني السابقني. 	)٦(
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للوقف القائم يف اجلنس أو النوع أو الصفة، أم متحًدا يف ذلك، وسواء أكان جماوًرا للوقف القائم يف املكان، 
أم متباعًدا عنه. 

ثانًيا: حكم إنشاء وقف جديد من ريع وقف قائم:
املالكية..  األندلسيني من  والشافعية واحلنابلة، وهو مقتضى قول  الفقهاء من احلنفية  ذهب مجهور 
إىل أنه جيوز لناظر الوقف أن يشرتي مبا زاد من غلة الوقف القائم -كغلة املسجد- عقاًرا جديًدا لذلك 
الوقف، ومن نصوصهم الفقهية اليت تؤيد ذلك: قال "الكمال بن اهلمام" احلنفي: »وللمتولي أن يشرتي مبا 
، وال يكون وقًفا على الصحيح؛ حتى جاز بيعه«)1(،  فضل من غلة الوقف -إذا مل حيتج إىل العمارة- مستَغالًّ
وقال "الشربيين" الشافعي: »ويدخر من زائد غلة املسجد على ما حيتاج إليه ما يعمره، بتقدير هدمه، 
ويشرتي له بالباقي عقاًرا ويقفه؛ ألنه أحفظ له«)2(، وقال "ابن تيمية" احلنبلي: »إن الواقف لو مل يشرتط 
هذا؛ فزائد الوقف يصرف يف املصاحل اليت هي نظري مصاحله وما يشبهها؛ مثل: صرفه يف مساجد ُأخر، 
ويف فقراء اجلريان.. وحنو ذلك؛ ألن األمر دائر بني أن ُيصرف يف مثل ذلك، أو يرصد ملا حيدث من 
عمارة وحنوه، ورصده دائًما مع زيادة الريع ال فائدة فيه، بل فيه مضرة، وهو حبسه ملن يتوىل عليهم من 
الظاملني واملتولني الذين يأخذونه بغري حق، وقد روي عن "علي بن أبي طالب" أنه حضَّ الناس على ُمكاتب 
جيمعون له، ففضلت فضلة؛ فأمر بصرفها يف املكاتبني، والسبب فيه أنه إذا تعذَّر املعنيَّ صار الصرف إىل 
نوعه؛ وهلذا كان الصحيح يف الوقف هو هذا القول، وأن يتصدق مبا فضل من كسوته، كما كان "عمر بن 
اج«)3(، ومن النصوص اليت تدل على ما يقتضيه  اخلطاب" يتصدق كل عام بكسوة الكعبة يقسمها بني احُلجَّ
قول األندلسيني من املالكية: ما ذكره "عليش" املالكي يف فتاويه يف مسألة: »صرف ريع الوقف يف وقف آخر 
فيه خالف بني األندلسيني والقرويني؛ قال السيد "البليدي" يف حاشيته على شرح الشيخ "عبد الباقي" ما 
نصه: مسألة مهمة، وهي أنه وقع اخلالف بني األندلسيني يف ريع الوقف املستغنى عنه حااًل ومآاًل لكثرة 
ذلك؛ هل يصرف يف وجوه اخلري؟ ألن ما كان لوجه اهلل يستعمل بعضه يف بعض، وعليه "ابن حبيب" عن 
"أصبغ" عن "ابن القاسم"، وقاله "ابن املاجشون"، وعليه "ابن رشد"؛ وألن يف ذلك إبقاء غرض الواقف 
من ابتغاء الثواب، والسالمة من اخليانة بسرقة الريع، أو ُيشرتى به أصول، وعليه والقريون«)4(، فمقتضى 
قول األندلسيني من املالكية يف مسألة: جواز صرف ما زاد من ريع الوقف يف وجوه الرب األخرى؛ أنه جيوز 

شراء أصول أخرى منه، وصرف ريعها يف وجوه الرب غري ما نصَّ عليه الواقف. 

فتح القدير 44٩/٥، وشرح فتح القدير، ٦/240. 	)1(
مغنى احملتاج للخطيب الشربينى، 1٧3/10. 	)2(

جمموع فتاوى ابن تيمية، 18/31. 	)3(

فتح العلي املالك، عليش، 242/2. 	)4(
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يف حني أن مقتضى قول القرويني من املالكية أنه ال جيوز ذلك، وإمنا يدخر للوقف نفسه، قال "أبو عبد 
اهلل القوري": »وهلذا ذهب األندلسيون خالف مذهب القرويني، وبه قال "ابن القاسم"، واألصح: اجلواز، 
وهو األظهر يف النظر والقياس؛ وذلك ِإْن َمَنْعنا احلبس وَحَرمنا احمُلِّبس من االنتفاع الذي حبس من أجله، 
وأمنى  للمحبس،  أنفع  -كمسألتنا-  اخلري  سبيل  يف  األوفار  إنفاق  ألن  للضياع؛  الفضالت  تلك  وعرضنا 
ألجره، وأكثر لثوابه«)1(، وأفتى بذلك "السرقسطي" يف جواب له حول هذه املسألة؛ فقال: »وإن اتسعت الغلة 
وكثرت مل جُيز له )أي الناظر( استنفادها، وجيب عليه ادخار الفضل ليوم احلاجة إليه؛ إذ قد تقل الغلة 

يوًما فال يكون فيها حممل احلاجة، وهذا املعنى قرره "ابن رشد" يف نوازله، وأفتى به«)2(.
والراجح ما ذهب إليه مجهور الفقهاء؛ من جواز صرف ما زاد من ريع الوقف يف شراء أصول جديدة؛ 

ألنه األظهر يف النظر والقياس، كما قال "أبو عبد اهلل القوري" املالكي.  
ثالًثا: مدى اعتبار ما أنشئ من أصول جديدة بتمويل من الريع وقًفا:

بعد أن رجحنا جواز صرف ما زاد من ريع الوقف يف شراء أصول جديدة؛ هل جيوز اعتبار ما أنشئ 
من أصول جديدة بتمويل من الريع وقًفا؟ اختلفت أقوال الفقهاء يف ذلك، ولكنها كانت متشعبة، ويصعب 
صياغتها على شكل اجتاهات؛ ولذلك سوف أورد كل مذهب فقهي منها بصورة منفردة، أو على حدة؛ وفيما 

يلي بيان لتلك املذاهب:  
أواًل: مذهب احلنفية:

قال "الكمال بن اهلمام": »وللمتولي أن يشرتي مبا فضل من غلة الوقف -إذا مل حيتج إىل العمارة- 
، وال يكون وقًفا على الصحيح؛ حتى جاز بيعه«)3(، وقال "ابن عابدين": »)قوله: وجيوز بيعها يف  مستَغالًّ
األصح( يف "البزَّازية" بعد ذكر ما تقدم، وذكر "أبو الليث" يف "االستحسان": يصري وقًفا، وهذا صريح يف 
أنه املختار، قلت: )يعين "ابن عابدين"(: ويف "التتارخانية": املختار أنه جيوز بيعها إن احتاجوا إليه«)4(؛ 
فقوهلم: »جيوز بيعها على األصح«؛ يفيد أنها ليست وقًفا؛ ألن الوقف ال جيوز بيعه وال هبته، وقال "ابن 
جنيم": »ويف اخلانية: املتولي إذا اشرتى من غلة املسجد حانوًتا أو داًرا أو مستغاًل آخر؛ جاز؛ ألن هذا من 
مصاحل املسجد، فإن أراد املتولي أن يبيع ما اشرتى أو باع؛ اختلفوا فيه؛ قال بعضهم: ال جيوز هذا البيع؛ 
ألن هذا صار من أوقاف املسجد، وقال بعضهم: جيوز هذا البيع، وهو الصحيح؛ ألن املشرتي مل يذكر شيًئا 

من شرائط الوقف، فال يكون ما اشرتى من مجلة أوقاف املسجد«)٥(. 

املعيار املعرب، الونشريسي، 18٧/٧. 	)1(
املرجع السابق، ٧/122. 	)2(

شرح فتح القدير، 240/٦، وانظر: الدر املختار للحصكفي، 4/41٦. 	)3(
حاشية ابن عابدين، 4/41٧. 	)4(

البحر الرائق، ٥/224. 	)٥(
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فاحلنفية -يف الصحيح من مذهبهم- ذهبوا إىل أن ريع الوقف ال يعدُّ وقًفا، وبالتالي لو اشرتى ناظر 
الوقف من الريع عقاًرا أو مستغاًل؛ ال يعترب وقًفا مبجرد الشراء؛ ألنه يعترب ملًكا للموقوف عليهم أو جلهة 
الوقف، فال يصري وقًفا إال بوقف املستحقني له، ويف قول آخر عندهم: إن ما ُيشرتى من ريع الوقف أو غلته 

يعدُّ وقًفا.   
ثانًيا: مذهب املالكية:

مل يوجد لدى املالكية  -فيما اطلعت عليه من كتبهم املعتمدة- كالم صريح حول هذه املسألة؛ إال أنه 
جاء يف سياق كالمهم حول "جواز صرف ريع الوقف يف وجوه الرب" ما يفيد أن ما ُيشرتى من الريع يعدُّ 
وقًفا، وإال ملا جاز صرفه إىل غري مستحقيه ممن عيَّنهم الواقف، وقد ذكرُت فيما سبق ما قاله الشيخ 
"عليش" املالكي يف فتاويه: »صرف ريع الوقف يف وقف آخر فيه خالف بني األندلسيني والقرويني...«)1(، 

وقال "اخلرشي" يف شرحه على خليل: »وحمل عدم إعطاء قيمة بنائه )َمْن بنى لُشبهٍة(؛ إن مل يشرتط 
زائد على مستحقه،  ريٌع  ُوجد يف حبسه  وإال اشرتى ذلك حيث  بغلَّة احلبس عقاًرا،  أنه يشرتي  الواقف 
ويشرتي بقيمته منقوًضا، بل قد ُيقال: يشرتي -وإن مل يشرتطه الواقف- حيث ُوجد ريع للوقف؛ ألن وقف 
الريع قد يؤدي لضياعه، )قوله: وليس لنا أحد.. إخل(، هذا يقتضي أن املوقوف عليه غري معنيَّ فينايف 
التعميم )قوله: خالف ما ذكره احلاج(، كذا يف نسخته بدون ابن، ولعل الذي ذكره "ابن احلاج" أنه إذا 

كانوا معيَّنني ُحِكم الوقف ُحْكم امللك«)2(.
مما سبق يتبني أن للمالكية قولني يف اعتبار ما اشرتي من ريع الوقف وقًفا، القول األول: إن كان هناك 
وقًفا، وهو  اعتباره  بعدم  اآلخر:  والقول  األندلسيني،  وهو مذهب  وقًفا،  اعتربوها  الوقف  ريع  فائض من 

مذهب القرويني.
ثالًثا: مذهب الشافعية:

جاء يف "حتفة احملتاج": »ما يشرتيه الواقف من ماله أو من ريع الوقف ال يصري وقًفا، إال إن وقفه 
الناظر... أما ما يبنيه من ماله أو من ريع يف حنو اجلدر املوقوفة؛ فيصري وقًفا بالبناء جلهة الوقف؛ أي 
بنيَّة ذلك مع البناء«)3(، وقال يف حكم ما لو اشرتى املوقوف عليه شيًئا من غلة الوقف: »ولو اشرتاه من غلة 
الوقف فهو ملكه أيًضا، إال أن يكون الواقف اشرتط أن يبدأ من غلته بعمارته؛ فيكون وقًفا كاألصل...«)4(. 
ثم قال: »أفتى "الغزالي" بأن احلاكم إذا اشرتى للمسجد من غلة وقفه عقاًرا كان َطْلًقا، إال إذا رأى وقفه 

فتح العلي املالك، عليش، 242/2. 	)1(
شرح اخلرشي على خليل، 11/1٩. 	)2(

حتفة احملتاج، 448/٥، وانظر: حواشي الشرواني والعبادي، ٦/281. 	)3(
انظر: املرجعني السابقني. 	)4(
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عليه. انتهى؛ ومراده بالطلق أنه ملك للمسجد«)1(، ويف فتاوى "الرملي": »ما اشرتاه الناظر من ماله أو 
من ريع الوقف ال يصري وقًفا إال بإنشائه، واملنشئ له فيهما هو الناظر... وأما ما يبنيه من ماله أو من 
ريع الوقف يف اجلدران املوقوفة؛ فإنه يصري وقًفا بالبناء جلهة الوقف«)2(، ويف "أسنى املطالب": »)قوله: 
على مصرف مباح(، موجود، )قوله: أهلية التربع(؛ أي: الناجز واالختيار، )قوله: ومشل كالمه اإلمام... 
إخل(، وما لو كان احلاكم ناظًرا على الوقف وشرط الواقف، أن يشرتي من ريع الوقف ما يصح وقفه يوقف؛ 
ومثله ما يقفه من شرط له ذلك؛ من ناظر أو وصي، وإن مل يكن حاكًما، وقال يف "بغية املسرتشدين": »ما 
اشرتاه الناظر من ريع الوقف، أو عمَّره منها، أو أخذه جلهة الوقف؛ فاملنشئ هو الناظر، كما أنَّ ما بناه 
من ماله أو من ريع الوقف من اجلدران املوقوفة؛ يصري وقًفا بالبناء جلهته، فال حيتاج حينئذ إىل لفظ«)3(. 
فهم يرون أن ريع الوقف ال يكون وقًفا إال إذا وقفه الناظر؛ أي: أنشأه، وكذلك يصري ما بناه من ريع 

الوقف وقًفا، شريطة أن ينويه عند البناء، أما إذا مل يوقفه الناظر، ومل يكن بناًء؛ فال يكون وقًفا.
رابًعا: مذهب احلنابلة:

قال يف شرح "منتهى اإلرادات": »)ويتوجه( إن غرس أو بنى موقوف عليه أو ناظر يف وقف؛ أنه له )إن 
أشهد(، ولو غرسه أو بناه له )للوقف( أو من مال الوقف؛ فهو وقف«)4(، ويف "الروض املربع": »وإذا غرس 
الناظر أو بنى يف الوقف من مال الوقف؛ سواء نواه أو مل ينوه، أو من ماله ونواه للوقف؛ فللوقف«)٥(، وقال 
"ابن تيمية": »إن الواقف لو مل يشرتط هذا، فزائد الوقف ُيصرف يف املصاحل اليت هي نظري مصاحله وما 
يشبهها؛ مثل: صرفه يف مساجد ُأخر، ويف فقراء اجلريان.. وحنو ذلك؛ ألن األمر دائر بني أن ُيصرف يف 
مثل ذلك، أو يرصد ملا حيدث من عمارة وحنوه، ورصده دائًما مع زيادة الريع ال فائدة فيه، بل فيه مضرة، 
وهو حبسه ملن يتوىل عليهم من الظاملني املباشرين واملتولني الذين يأخذونه بغري حق«)٦(، فهم يرون أن ما 

ُيشرتى من غلة الوقف يعدُّ وقًفا، بشرط أن ينويه الناظر وقًفا، أو أن ينويه املوقوف عليه وقًفا.
مما سبق يتبني أن فقهاء املذاهب األربعة خمتلفون يف اعتبار ما يبنى، أو يغرس من أشجار، أو يشرتى 
من غلة الوقف من أصول.. وقًفا، والذين قالوا باعتبار تلك األصول وقًفا اختلفوا يف الضوابط الفقهية 

لذلك، وسوف أفصل القول يف تلك الضوابط يف املبحث اآلتي. 

انظر: حاشية اجلمل، 41٥/٧. 	)1(
فتاوى شهاب الدين الرملي، 3/3٩٦. 	)2(

بغية املسرتشدين، ص3٦3. 	)3(
شرح منتهى اإلرادات، 2/41٦. 	)4(

الروض املربع، 241/2. 	)٥(
جمموع فتاوى ابن تيمية، 18/31. 	)٦(
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املبحث الثالث: ضوابط تأصيل ريع الوقف
إن عملية تأصيل ريع الوقف، واعتبار ما يضاف إىل الوقف القائم من عمارة الوقف، وإضافة مبان 
وأشجار للوقف، أو شراء أصول جديدة.. وقًفا؛ ال جتوز إال بضوابط عامة تتعلق باألنواع مجيعها، وضوابط 

خاصة ببعض األنواع؛ وفيما يلي بيان ذلك: 
املطلب األول: الضوابط العامة لتأصيل ريع الوقف:

تراعى يف عملية تأصيل ريع الوقف عدة ضوابط عامة، تتعلق بأنواع التأصيل مجيعها؛ منها: اتباع شرط 
الواقف يف ذلك، ورعاية مصلحة الوقف؛ وفيما يلي بيان ذلك:  

الضابط األول: اتباع شرط الواقف في تأصيل ريع الوقف:
من املقررات الفقهية يف الوقف أن الفقهاء جعلوا )شروط الواقف كنصوص الشارع( يف العمل بها، 
وقيل: يف الفهم والداللة، ال يف وجوب العمل بها)1(؛ وتتضمن تلك الشروط القواعد اليت تبني من له حق 
النظارة على الوقف أو الوالية عليه، وتعني جهات االستحقاق له، وطريقة استغالل الوقف، وحتدَّد مصارف 
ريعه، وكيفية توزيعه على املستحقني، واإلنفاق على عني الوقف وعلى صيانته.. وحنو ذلك)2(؛ وذلك ألن 
الوقف ينشأ بإرادة الواقف املنفردة، وهو مما يتبع شرطه يف تسبيله أو التصدق به، فوجب اتباع شرطه 
يف التصرف بالريع؛ من اإلنفاق منه على العمارة، أو الصيانة، والبناء، وغرس األشجار، وإنشاء أصول 
جديدة، فاإلنفاق على عمارة عني الوقف وصيانتها من الريع ال حيتاج إىل اشرتاط من قبل الواقف، لكن 
لو اشرتط ذلك لكان من باب التأكيد عليه، وينبغي العمل به، وأما إذا اشرتط الواقف أن تقام األبنية 
إذا  وأما  للوقف،  بهذا؛ ألنه حيقق املصلحة  فيعمل  الوقف بقصد استغالهلا؛  أعيان  وتغرس األشجار يف 

اشرتط الواقف أن يشرتي الناظر من غلة الوقف أصواًل جديدة تلحق بالوقف القائم؛ فيعمل بهذا أيًضا.
ويراعى يف العمل بشروط الواقف: أال يكون الشرط خمالًفا لألحكام الشرعية؛ من ترك واجب، أو فعل 
حمرم، وهنا يكون الشرط باطاًل، والوقف صحيًحا، جاء يف "إعانة الطالبني": »اتباع شرط الواقف ثابت؛ 
ملا فيه من وجوه املصلحة العائدة على الواقف، أما الشرط الذي خيالف الشرع؛ فال يصح«)3(، وأال يكون 
الشرط منافًيا ملقصود الوقف األصلي؛ من حبس األصل، وتسبيل الثمرة، وهنا يبطل الشرط والوقف، قال 

"الرحيباني" احلنبلي: »والشروط إمنا يلزم العمل بها إذا مل تفض إىل اإلخالل باملقصود الشرعي«)4(.

انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن جنيم، 2٦٥/٥، وحاشية الصاوي على الشرح الصغري بلغة السالك ألقرب املسالك، 120/4،   	)1(
وإعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني، 200/3، واملغين البن قدامة، 40/٦، وجمموع فتاوى ابن تيمية، ٩8/21.

شروط الواقفني وأحكامها، على عباس احلكمي، حبث مقدم لندوة الوقف يف الشريعة اإلسالمية وجماالته، وزارة األوقاف والشئون  	)2(
اإلسالمية بالسعودية، احملرم، 1423هـ.

إعانة الطلبني، 200/3. 	)3(
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي، ٥٦/٧. 	)4(
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الضابط الثاني: رعاية مصلحة الوقف في تأصيل الريع:
الفقهية:  بالقاعدة  به؛ عماًل  املتعلقة  التصرفات  الوقف يف  الفقهاء على ضرورة رعاية مصلحة  نصَّ 
»تصرُّف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة«)1(، قال "الشافعي": »منزلة الوالي من الرعية: منزلة الوليِّ 
من اليتيم«”، وهذه القاعدة نصٌّ يف كل واٍل، فهو مأمور مبراعاة املصلحة فيما حتت واليته من مال عام 
وزكاة ووقف، فيجوز لناظر الوقف تأجري عني الوقف إجارة طويلة، إذا كان يف ذلك مصلحة للوقف، أما 
إذا مل تكن يف ذلك مصلحة له؛ فال جتوز تلك اإلجارة، كما جيوز تعجيل أجرة العني املوقوفة إذا كانت 
حمتاجة إىل التعمري والصيانة وال يوجد مال كاٍف لذلك؛ ألن هذا حيقق مصلحة الوقف، وما دام ملصلحة 
الوقف فال حرج فيه، وكذلك بالنسبة لتأصيل ريع الوقف تراعى فيه مصلحة الوقف، ومما حيقق مصلحة 
الوقف صيانة مقصود الوقف عن الضياع؛ لكن تقدير مصلحة الوقف يف أي أمر من األمور خيتلف باختالف 

املوضع واختالف الزمان)2(.
املطلب الثاني: الضوابط اخلاصة بأنواع تأصيل ريع الوقف:

تراعى يف عملية تأصيل ريع الوقف عدة ضوابط خاصة ببعض أنواع التأصيل الثالثة السابقة، وسوف 
أبني تلك الضوابط: 

الضابط األول: يجوز للمستحقني شراء أصول جديدة من الريع ووقفها:
أجاز الفقهاء للمستحقني لريع الوقف أن يشرتوا أصواًل جديدة من الريع، ووقفها؛ ألن ريع الوقف بعد 
ظهوره يصري حًقا للمستحقني، وبعد إحرازه بيد الناظر يصري ملًكا هلم، وهي يف يد الناظر أمانة هلم، 
يضمنها إذا استهلكها، أو أهلكت بعد امتناعه عن قسمتها إذا طلبوا القسمة، وهم يستبدون بالتصرف 
فيه، كما قال "الشافعي": »والوقوف خارجة عن ملك مالكها بكل حال، ومملوكة املنفعة ملن ُوقفت عليه، 
غري مملوكة األصل«)3(، وكذلك يؤخذ من عبارات "رد احملتار على الدر املختار" يف ذلك: إن رضي مجيع 

املستحقني لتلك الغلة باملشرَتى	ليكون وقًفا ملحًقا بأصله؛ كان وقًفا)4(. 
الضابط الثاني: أن يوجد فائض في الريع عن حاجة الوقف:

نصَّ احلنفية والشافعية على أنه يشرتط لشراء أصل جديد من ريع الوقف أو غلته، أن يوجد فائض 
يف الريع عن حاجة الوقف من عمارة أو صيانة.. أو غريهما، قال "الكمال ابن اهلمام" احلنفي: »وللمتولي 

املنثور يف القواعد الفقهية للزركشي، 1/30٩. 	)1(
البناية شرح اهلداية، 22٩/10، واحمليط الربهاني يف الفقه النعماني، ٦٥4/٧، وشرح خمتصر خليل للخرشي، 100/٧، ونهاية املطلب  	)2(

يف دراية املذهب، 3٩٧/8، والشرح املمتع على زاد املستقنع، 4٥/10، واملغين، ٦/2٥3.
األم للشافعى، 2٧٧/3، و٥4/4. 	)3(

انظر: حاشية ابن عابدين، 143/4. 	)4(
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«)1(، وقال "الشربيين" الشافعي:  أن يشرتي مبا فضل من غلة الوقف -إذا مل حيتج إىل العمارة- مستَغالًّ
»ويدَّخر من زائد غلة املسجد على ما حيتاج إليه ما يعمره، بتقدير هدمه، ويشرتي له بالباقي عقاًرا ويقفه؛ 
ت املادة )٦1( على أنه: »جيوز شراء  ألنه أحفظ له«)2(، هذا ما أخذ به قانون الوقف اليمنى، حيث نصَّ
مستَغلٍّ بفائض الغلة، ويعترب املستغل املشرتي ملًكا للوقف، ولكن ال جيوز التصرف فيه إال بإذن اجلهة 
املختصة، مع حتقق املصلحة، وتصرف غلة املستغل اململوك للوقف يف مصارف الوقف«، وهذا يشرتط أيًضا 
يف إضافة أبنية أو غراس إىل الوقف، أما العمارة الضرورية للوقف فال يشرتط هلا هذا الشرط؛ فإنها 
تقدم على توزيع الريع على املستحقني، ويف حال عدم وجود ريع للعمارة فإن الناظر يستدين هلا، ويسدِّد 

الدين من الريع اآلتي يف السنة التالية. 
الضابط الثالث: أن يكون تأصيل ريع الوقف مبعرفة ناظر الوقف:

التعيني له من قبل  الوقف، ويكون  للوقف ضروري؛ لئال يضيع  الفقهية أن تعيني ناظر  من املقررات 
الواقف، فقد ينص على حتديد ناظر معني على ما وقفه من أوقاف، ويف حالة عدم النص على تعيني ناظر 
من قبل الواقف؛ فالنظر يكون للموقوف عليه إن كان معيًَّنا؛ كالوقف على ابن الواقف، وأما إن كان الوقف 
موقوًفا على جهة ما؛ كالوقف على املساجد، واجلهات اخلريية، ومن ال ميكن حصرهم؛ كالفقراء، وطلبة 
العلم.. وحنوهم؛ فالنظر على الوقف يكون للحاكم، ويشرتط يف الناظر: العدالة، والكفاية، فإن مل تتوفر 
فيه العدالة والكفاية نزع احلاكم الوقف منه، وأشرف عليه، ويقوم ناظر الوقف بأمرين؛ األول: احملافظة 
اها الواقف، وال يتصرف  على الوقف، ورعايته، وصيانته، وتنميته، والثاني: صرف الوقف يف اجلهة اليت مسَّ
عماًل  مصلحته؛  الوقف  يف  الناظر  تصرفات  يف  تراعى  أن  وينبغي  القاضي،  بإذن  إال  ذلك  على  زيادة 
بالقاعدة الفقهية: »تصرُّف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة«)3(، فهذه القاعدة ترسم حدود اإلدارات 
العامة، وتبني ضوابط تصرفات نظار الوقف على األوقاف، فتفيد أن أعماهلم النافذة على األوقاف جيب 
أن تبنى على املصلحة هلا؛ ألن النظار على األوقاف ليسوا عمااًل ألنفسهم، وإمنا هم وكالء عن األمة يف 
القيام بأصلح التدابري لتحقيق العدل، ودفع الظلم، وصيانة احلقوق ألصحابها، وحتقيق كل خري لألمة 
بأفضل الوسائل، مما يعربَّ عنه باملصلحة العامة، وقد نصَّ "الشافعية" على أن ريع الوقف ال يكون وقًفا إال 
إذا وقفه الناظر، أو كان بناًء من ريع الوقف، بشرط أن ينويه مع البناء، أما إذا مل يقْفه الناظر، ومل يكن 
بناًء؛ فال يكون وقًفا، قال يف "حتفة احملتاج": »ما يشرتيه الواقف من ماله أو من ريع الوقف؛ ال يصري وقًفا، 
إال إن وقفه الناظر... أما ما يبنيه من ماله، أو من ريع؛ يف حنو اجلدر املوقوفة؛ فيصري وقًفا بالبناء جلهة 

شرح فتح القدير، 240/٦، وانظر: الدر املختار للحصكفي، 4/41٦. 	)1(
مغنى احملتاج للخطيب الشربيين، 1٧3/10. 	)2(

املنثور يف القواعد الفقهية للزركشي، 1/30٩. 	)3(
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الوقف؛ أي بنيَّة ذلك مع البناء«)1(، وكذلك نصَّ "احلنابلة" على أن ما ُيشرتى من غلة الوقف يعد وقًفا، 
بشرط أن ينويه الناظر، أو املوقوف عليه للوقف، فقال يف شرح "منتهى اإلرادات": »)ويتوجه( إن غرس أو 
بنى موقوف عليه، أو ناظر يف وقف؛ أنه له )إن أشهد(، ولو غرسه أو بناه له )للوقف(، أو من مال الوقف؛ 
فهو وقف«)2(، وقال يف "الروض املربع": »وإذا غرس الناظر، أو بنى يف الوقف من مال الوقف؛ سواء نواه 

أو مل ينوه، أو من ماله ونواه للوقف؛ فللوقف«)3(. 
الضابط الرابع: أن يكون تأصيل ريع الوقف مبعرفة القاضي املشرف على الوقف:

من املقررات الفقهية أن ناظر الوقف خيضع حملاسبة القاضي املشرف على األوقاف يف تصرفاته اليت 
أو غرس  أبنية،  يريد فعله؛ من إضافة  القاضي مبا  الناظر إعالم  ينبغي على  ولذلك  بالوقف)4(؛  تتعلق 
أشجار، أو شراء أصول جديدة من ريع الوقف وضمُّها للوقف القائم، وأخذ موافقته عليه؛ وذلك لينجو من 
املساءلة واحملاسبة، وقد نصَّ "احلنفية" على أن: كيفية حماسبة ناظر الوقف ختتلف باختالف ما ُيعرف 
عنه من األمانة، فإن كان معروًفا باألمانة؛ فهو حُياسب من قبل القاضي بصورة إمجالية، دون الدخول يف 
التفصيالت لكل ما صرفه من غالت الوقف، أمَّا إذا كان الناظر متهًما يف أمانته؛ فإن القاضي جيربه على 

التفصيل فيما صرفه من الغلة، ويسأله عن كل ما صدر منه من تصرفات تتعلق بالوقف)٥(.
الضابط اخلامس: أن يكون تأصيل ريع الوقف مبعرفة احلاكم املسلم:

األصل أن للحاكم املسلم إشراًفا عاًما على األموال العامة، وهو مسؤول عما يصدر ممن مت تعيينهم يف 
ار األوقاف اإلسالمية،  أثناء حكمه من تصرفات، وال يعفى من املسؤولية عن الفساد املالي الصادر عن ُنظَّ
فقد نصَّ الفقهاء على مهام اخلليفة ومسئولياته؛ فقالوا: »والذي يلزمه من األمور العامة عشرة أشياء؛ 
ذكر منها)٦(: ... التاسع: استكفاء األمناء، وتقليد النصحاء؛ فيما يفوض إليهم من األعمال، ويكله إليهم 
بنفسه  يباشر  أن  العاشر:  باألمناء حمفوظة.  واألموال  مضبوطة،  بالكفاءة  األعمال  لتكون  األموال؛  من 
مشارفة األمور، وتصفح األحوال؛ لينهض بسياسة األمة وحراسة امللة، وال يعول على التفويض تشاغاًل بلذة 

أو عبادة، فقد خيون األمني، ويغش الناصح، وقد قال اهلل تعاىل:{ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب })٧(، ويف املقابل فإن ناظر الوقف خيضع حملاسبة احلاكم 

حتفة احملتاج، 448/٥، وانظر: حواشي الشرواني والعبادي، ٦/281. 	)1(
شرح منتهى اإلرادات، 2/41٦. 	)2(

الروض املربع، 241/2. 	)3(
اإلسعاف يف األوقاف، ص٥3، ٥4. 	)4(

انظر: الدر املختار، 42٥/3، والبحر الرائق، 2٦2/٥. واملوسوعة الفقهية الكويتية، 44/21٥. 	)٥(
انظر: األحكام السلطانية للماوردي، ص40، واألحكام السلطانية ألبي يعلى الفراء، ص28، ومآثر اإلنافة يف معامل اخلالفة، ٦0/1. 	)٦(

سورة ص، جزء من آية 2٦. 	)٧(
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ونوابه على ما يصدر من تصرفات تتعلق بالوقف؛ ولذلك ينبغي على الناظر إعالم احلاكم مبا يريد فعله؛ 
من إضافة أبنية، أو غرس أشجار، أو شراء أصول جديدة من ريع الوقف وضمِّها للوقف القائم، وأخذ 

موافقته عليه؛ وذلك لينجو من املساءلة واحملاسبة.

املبحث الرابع: صور معاصرة لتأصيل ريع الوقف
مل يقف األمر يف تأصيل ريع الوقف عند الصور القدمية، وإمنا تعدى إىل وجود صور معاصرة له، وقد 
متثلت هذه الصور يف أمرين؛ هما: الفتاوى املعاصرة املتعلقة به، والتجارب املعاصرة فيه، وفيما يلي بيان ذلك: 

املطلب األول: الفتاوى املعاصرة في تأصيل ريع الوقف:
على  أقتصر  وسوف  الوقف،  ريع  بتأصيل  تتعلق  فتاوى  عدة  والواقعات جيد  الفتاوى  كتب  يف  الناظر 

واقعتني منها، وفيما يلي بيان ذلك:
الفتوى األولى: وردت يف فتاوى األزهر مسألة تتعلق بتأصيل ريع الوقف من السيد "حممود أفندي" 
ومضمونها)1(: أن املرحوم احلاج "أبو العينني حسن" وقف مجلة أماكن بثغر إسكندرية؛ خبمس حجج من 
حمكمة إسكندرية الشرعية، وجاء مبكتوب وقفه األخري احملرَّر من احملكمة املشار إليها حتت منرة )٦1(، 
املؤرخ بـ)10 ربيع أول سنة 130٩هـ(: أنه وقف وقفه، وشرط فيه شروًطا؛ منها: أن حيفظ النصف من 
صافى غلة وقفه هذا وأوقافه السابقة، امللحقة حتت يد الناظر على الوقف املذكور، بعد إخراج ما شرطه 
الواقف املذكور، وُيبنى من النصف احملفوظ املذكور ثالثة أدوار، على قطعة األرض املوقوفة املذكورة ثانًيا 
مبكتوب وقفه املذكور، وأن ُيبنى دوران اثنان على الفرن واملفازتني املذكورين به أيًضا، من نصف الغلة 
املذكورة، وأن ُيبنى دور ثان على الدار املذكورة ثانًيا مبكتوب وقفه السابق، املؤرخ يف )تاسع عشر شعبان 
الواقف  من  نصفها  وقف  السابق  الدائرة  يف  الشركاء  أراد  إذا  وأنه  املذكورة،  الغلة  من  1300هـ(  سنة 
املذكور -املذكورة مبكتوب وقفه املؤرخ يف )حادي عشر ربيع األول سنة 128٥هـ(، منرة )203(- أن يبنوا 
على الدائرة املذكورة دوًرا ثانًيا وثالًثا؛ فعلى الناظر مشاركتهم يف الصرف على البناء املذكور من نصف 
الغلة احملفوظ املذكور، بقدر ما خيص الوقف فيها، ويكون مجيع بناء ما ذكر وقًفا كأصله، ثم ُتويف الواقف 
املذكور، وُتنفذ مجيع ما شرطه الواقف املذكور من البناء، ما عدا الدائرة املشرتكة املعلَّق بناؤها على 
رضاء الشركاء، الذين ال ميكنهم املشاركة يف بناء املذكور لعدم مقدرتهم، وقلة ريع وقفهم، وكثرة عددهم، 
أحد  ادَّعى  النصف احملفوظ،  من  مبلغ  وتوفر  هذه،  الناظر؛ حلالتهم  مع  البناء  عن  الشركاء  امتنع  وملا 
املستحقني يف وقف املرحوم احلاج )أ( املذكور على الناظرة يف سنة )1٩0٩م( بأنه يستحق يف املبلغ املتوفر 

فتاوى دار اإلفتاء املصرية، 1٩٩/٦. 	)1(
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املتجمد؛ فحكم فيها من حمكمة إسكندرية الشرعية املرؤوسة بفضيلتكم باآلتي: حيث إن الواقف شرط 
حفظ النصف من صافى غلة أوقافه حتت يد ناظر الوقف املذكور، بعد إخراج ما شرطه الواقف املذكور 
على الوجه املشروح أعاله، وُيبنى ثالثة أدوار على الوجه املذكور املدون بكتاب وقفه املؤرخ )10 ربيع األول 
سنة 130٩هـ(، منرة )٦1(، ومل يبني ما يفعله الناظر بالنصف احملفوظ بعد البناء املذكور؛ فال يصرف 
منه شيء ملستحقيه إال إذا ُشرط من الواقف ما يقتضى ذلك، ومل يوجد ذلك؛ وحينئذ يلزم عماًل بشرط 
الواقف أن يستمر حفظ النصف من صافى ريع أوقافه املذكورة حتت يد الناظر، وال مينع منه إمتام بناء 
ما شرط الواقف بناءه من ذلك النصف، وال تعذر بعض ما شرط بناؤه؛ حيث صرح الواقف بأنه يبنى ما 

ُشرط بناؤه من النصف.
دعواه  من  املدعى  هذا  "علي"  منع  إليهما:  املشار  العضوين  وحضرتا  حنن  قررنا  ذلك  على  فبناء 
استحقاقه شيًئا من صافى ريع الوقف، املشروط حفظه حتت يد الناظر؛ هذا املدعى عليه، منًعا كلًيا؛ 
لعدم وجود شرط من الواقف يقضي استحقاقه شيًئا منه، صادر ذلك حبضور هذا املدعى عليه "حممد" 
املذكور وفى وجه "علي" هذا، وحبضور وكيله الشيخ "حسن املالحة"، وحكمنا هلذا املدعى عليه على هذا 
احلكم من حمكمة  وتأيَّد هذا  عليه،  املدعى  وكيل  هذا؛  "حممد رجب"  الشيخ  ُذكر حبضور  املدعي مبا 
استئناف مصر العليا، وبعد ذلك احلكم تقدَّم طلب -من مقدِّم هذه الفتوى؛ "حممود كامل"، بصفته وكياًل 
عن والدته؛ الست "مسعودة" بنت الواقف؛ الناظرة اآلن- لفضيلتكم، وقتما كنتم رئيًسا حملكمة إسكندرية 
واستثمارها،  الوقف،  ناظر  يد  مودعة حتت  كانت  اليت  احملفوظة،  الغلة  على  التحفظ  بطلب  الشرعية، 
ر على هذا الطلب بسحب املبلغ املتجمد، وإيداعه خبزينة احملكمة على ذمة الوقف ملشرتى أمالك،  فتأشَّ
وتضم جلهة الوقف، وبناء على هذا التأشري تقرَّر من اجمللس الشرعي بإسكندرية، بتاريخ )22 فرباير 
اب" نائب احملكمة وقتها، مبشرتى نصف منزل كان  سنة 1٩12م(، حتت رئاسة فضيلة الشيخ "موسى كسَّ
شركة الوقف، وفعاًل اشرتى هذا النصف وضمه جلهة الوقف، واآلن جتمد مبلغ ينوف عن األلفني ومائيت 
جنيه، وأن الدائرة املشرتكة املعلق بناؤها على رضا الشركاء آيلة للسقوط، وقلَّ االنتفاع بها، وأن ناظر 
وقف البنان يريد استبدال النصف شركته فيها مبنزل آخر؛ فهل لو مت استبدال هذا النصف جيوز لناظر 
وقف "أبي العينني" املذكور أن يشرتي هذا النصف ممن استبدله من ناظر وقفه، ويكون للناظر أيًضا هدم 
الدائرة املذكورة، بأكملها وبناؤها من النصف الذي اشرتط الواقف حفظه حتت يد ناظر وقفه، والبنا 
منه؟ وهل جيوز لناظر وقف "أبي العينني" أن يشرتى أمالًكا، وتَضمُّ جلهة الوقف مبا يتبقى من النصف 
احملفوظ اآلن، بعد إمتام مجيع البناء املشروط بناؤه على الوجه املطلوب وغريه؟ حيث قالوا: إنه يفتى بكل 
ما هو أنفع جلهة الوقف، ويكون حكم ما اشرتى حكم الوقف؛ حبيث يصرف يف مصارف الوقف املذكورة 
الشرعية، حسبما نصَّ عليه الواقف يف كتاب وقفه؟ وهل بعد ذلك جيوز صرف مجيع صافى غلة الوقف 
املذكور، مع ما يستجد من ريع األماكن اليت تشرتى جلهة الوقف يف مصارفه اليت نصَّ عليها الواقف؟ وال 
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يالم الناظر على ذلك؛ حيث يفهم من كالم الواقف ضمًنا أن غرضه صرف ريع وقفه بأكمله ملستحقيه، 
بعد إمتام بناء اجلهات اليت حددها ونصَّ عليها يف كتاب وقفه؟ أو ما احلكم يف ذلك؟ أفيدونا باجلواب 

ولكم الثواب.
اجلــــــواب: اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أواًل عما يتعلق حبفظ نصف صافى الريع؛ فيجب أن يتبع 
فيه ما ُدوِّن باحلكم الصادر من حمكمة إسكندرية الشرعية، يف )11 مجادى األوىل سنة 1321هجرية(؛ 
يونيه سنة  املنعقدة يف )2٥  العليا مبصر جبلستها  املؤيد ذلك من احملكمة  مايو 1٩0٩أفرنكية(،  و)31 
1٩0٩م(، كما ورد حملكمة اإلسكندرية رقم )2٦ يونيه 1٩0٩م(، منرة: )138(، املستخرجة صورته من 
تلك احملكمة بتاريخ )2٧ مايو سنة 1٩1٥م(، و)1٥ رجب سنة 1323هـ(، من أنه يلزم عماًل بشرط الواقف 
أن يستمر حفظ نصف صافى ريع أوقاف الواقف املذكور حتت يد الناظر، وال مينع منه ما ُشرط بناؤه 
من ذلك النصف، وال تعذر بعض ما ُشرط بناؤه؛ حيث صرح الواقف أنه يبنى ما شرط بناؤه من النصف 
الدائرة السابق وقف  أراد الشركاء -يف  وأنه إذا  الواقف قال يف شرطه:  املذكور، وفضاًل عن ذلك فإن 
نصفها من الواقف املذكور املذكورة مبكتوب وقفه، املؤرخ يف )21 ربيع األول سنة 128٥هـ(، املسجل بنمرة 
)203(- أن يبنوا على الدائرة دوًرا ثانًيا وثالًثا؛ فعلى الناظر مشاركتهم يف الصرف على البناء املذكور من 
نصف الغلة احملفوظ املذكور، بقدر ما خيص الوقف فيها، ويكون مجيع بناء ما ُذكر وقًفا كأصله، وحينئذ 
يكون الصرف على البناء املذكور من نصف الغلة احملفوظ املذكور معلًقا على إرادة الشركاء يف الدائرة 
املذكورة، وهذه اإلرادة ممكنة وغري متعذرة، ال يف احلال، وال يف االستقبال، وجمرد امتناع الشريك عن 
البناء ال يقتضى التعذُّر، وحينئذ يكون الواجب على الناظر حفظ نصف صافى ريع أوقاف الواقف املذكور، 
وأن ينفذ شرطه، وأن يشارك الشركاء يف الدائرة املذكورة يف الصرف على بناء الدور الثاني والثالث، يف 
أي وقت أمكن ذلك، يف احلال أو االستقبال؛ ألن الواقف مل خيص ذلك بناظر معني على وقفه، وال بشريك 
معني يف تلك الدائرة، وأما شراء نصف الدائرة ممن استبدله من ناظر وقفه، إذا مت استبداله بشيء من 
النصف احملفوظ؛ فهذا يتوقف على إذن احملكمة الشرعية به، ومتى كان الوقف على حمتاج إىل العمارة 
جاز الشراء بإذن القاضي، وقد اختلف العلماء يف أنه يصري وقًفا تبًعا ألصله أو ال؛ فذكر "أبو الليث" يف 
"التتارخانية":  "الرملي"، ولكن يف  "االستحسان": أنه يصري وقًفا، وهذا صريح يف أنه املختار، كما قاله 
املختار أنه جيوز بيعها إن احتاجوا إليه؛ كذا يؤخذ من "رد احملتار على الدر"، والعمل على أنه جيوز بيعه، 
وال يصري وقًفا، نعم؛ إن رضَي مجيع املستحقني لتلك الغلة باملشرتى ليكون وقًفا ملحًقا بأصله؛ كان وقًفا، 
كما حصل يف املشرتى جلهة ذلك الوقف احملرَّر به احلجة الشرعية من حمكمة إسكندرية، املؤرخة يف )20 
يناير سنة 1٩12م(، املستخرجة صورتها من تلك احملكمة يف )2٧ مايو سنة 1٩1٥م(؛ فإن شراء العقار 
املبني بها من غلة الوقف كان بناء على طلب الناظر ومجيع املستحقني لريع هذا الوقف؛ فلذلك صارت 
احلصة املشرتاة مبوجب تلك احلجة جارية يف وقف الواقف، ومتى كانت الدائرة املشرتكة املذكورة آيلة 
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للسقوط؛ فعلى ناظر الوقف مع الشركاء هدمها وعمارتها متى كان ذلك يف مصلحة الوقف، فإن امتنع 
الشركاء من مشاركته فيما ذكر، وخيف الضرر على جهة الوقف؛ رفع الناظر األمر إىل القاضي إلجراء 
الالزم يف ذلك، مبا يقتضيه احلكم الشرعي، ويكون عمارة وبناء ما خيصُّ الوقف يف تلك الدائرة من مجيع 
غلة الوقف؛ ألن الواقف شرط أن يبدأ من غلة وقفه بعمارته وترميمه، وما فيه البقاء لعينه والدوام ملنفعته، 
ولو صرف يف ذلك مجيع غلته، وأما أن الناظر يشرتى أمالًكا مما يبقى من النصف احملفوظ حتت يد 
الناظر من غلة الوقف.. إىل آخر ما بالسؤال؛ فقد ُعلم احلكم يف ذلك مما قدمناه عن "رد احملتار"؛ من 
أنه إمنا يشرتى على وجه ما ذكر بإذن القاضي، عند عدم حاجة الوقف للعمارة، وأن العلماء قد اختلفوا 
يف ضمِّ ما يشرتى جلهة الوقف وعدمه، على الوجه الذي تقدَّم، وأما صرف مجيع صافى غلة الوقف مع 
ما يستجد من ريع األماكن اليت تشرتى جلهة الوقف يف مصارفه.. إىل آخر ما بالسؤال؛ فاحلكم الشرعي 
يف ذلك أن الواجب على الناظر أن حيفظ النصف من صافى غلة الوقف على حسب ما ذكرناه أواًل، وعلى 
حسب املبني بكتاب الوقف، وأما صافى ريع ما يستجد من األماكن اليت تشرتى جلهة الوقف إن وقع ذلك 
الشراء بشروطه؛ فمتى جرينا على القول بأنها تلحق بأصل الوقف أو رضي املستحقون مجيًعا -وكانوا من 
أهل التربع- بإحلاقها بأصل الوقف، وأن حكمها كحكمه، وشرطها كشرطه؛ وجب على الناظر أن يعمل يف 

صافى غلة ما يستجد على الوجه الذي يعمله يف صايف غلة الوقف األصلي. واهلل أعلم.
إن املفيت الذي أفتى بذلك هو: الشيخ "حممد خبيت"، والفتوى مؤرخة يف )ذو القعدة 1333هـ(؛ وهي 

تعتمد على املبادئ اآلتية:
 1 - جيب على الناظر حفظ نصف ريع الوقف حسب نص الواقف، وال مينع من ذلك ما شرط الواقف 

بناءه من ذلك النصف.
2 - جيب على الناظر مشاركة الشركاء يف الدائرة يف الصرف على الدورين الثاني والثالث، يف أي وقت 

أمكن ذلك.
3 - ما استجد من أماكن اشرُتيت جلهة الوقف مبال الوقف تلحق جبهة الوقف، إذا رضي املستحقون 
بذلك وكانوا من أهل التربع، ويكون حكمها كحكمه، وشرطها كشرطه، وجيب على الناظر العمل يف 

صايف ما استجد على الوجه الذي يعمله يف أصل الوقف. 
"احلنفي" على أن ما  "احلنفية"؛ حيث بنيَّ أن العمل يف املذهب  وهي مستمدة يف الغالب من مذهب 
يشرتى من غلة الوقف ال يكون وقًفا إال برضا مجيع املستحقني لغلة الوقف، »ومتى كان الوقف على حمتاج 
إىل العمارة جاز الشراء بإذن القاضي، وقد اختلف العلماء يف أنه يصري وقًفا، وهذا صريح يف أنه املختار 
كما قاله "الرملي"، ولكن يف "التتارخانية" و"املختار": أنه جيوز بيعها إن احتاجوا إليه، كذا يؤخذ من "رد 
احملتار على الدر"، والعمل على أنه جيوز بيعه وال يصري وقًفا، نعم؛ إن رضي مجيع املستحقني لتلك الغلة 

باملشرتى	ليكون وقًفا ملحًقا بأصله؛ كان وقًفا«.
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الفتوى الثانية: جاء يف سؤال أحد املستفتني: »أنا ناظر على وقٍف وقفه جدي؛ وهو عبارة عن بيت جعل 
ريعه ألوالده	وأوالدهم، وبسبب أن البيت قد اخرتب، ومل نستطع عمارته، مت االتفاق على تأجري أرضيته 
على شخص آخر ملدة مخسني سنة، على أن يعود املبنى بكامله للوقف بعد نهاية املدة، واآلن نريد باملبلغ 
الناتج عن إجارة اخلمسني سنة شراء أرض وبناء بيت يكون للوقف، ويسري عليه حكم البيت األول، فهل 

جيوز لنا ذلك؟ وهل علينا زكاة املبلغ،	لكونه ريًعا عن مدة مستقبلية؟	
واجلــــواب: احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان البيت 
قد	أصابه اخلراب،	ومل تستطيعوا عمارته، وأجرمت األرضية مببلغ؛ فإن املبلغ الذي حصلتم عليه من تأجري 
األرض يعترب من ريع الوقف،	وهو ملك ملن ُوقف عليهم، يتصرفون فيه مبا يشاءون، وال يعترب وقًفا، وال 
يلزم أن جتعلوا املبلغ احلاصل من التأجري يف بيت يكون وقًفا، وإن رغبتم يف بناء بيت وجعله وقًفا، فال 
حرج عليكم يف ذلك، وأما عن الزكاة: فإن هذا املبلغ إذا حال عليه احلول؛ فيجب أن يزكَّى؛ إذا كان عند 
قسمته على مستحقيه ميلك كل واحد منهم نصاًبا؛ مبا استلم، أو مبا انضم إليه مما هو يف ملكه من نقود 

أخرى، أو عروض جتارة)1(.
املطلب الثاني: بعض التجارب املعاصرة في تأصيل ريع الوقف:

الناظر يف التطبيق املعاصر لألوقاف يف الدول اإلسالمية املعاصرة؛ جيد عدة جتارب تتعلق بتأصيل ريع 
الوقف، وسوف أقتصر على جتربة واحدة منها؛ وهي: »الصناديق الوقفية«، املعمول بها يف األمانة العامة 

لألوقاف بالكويت، وفيما يلي بيان حلقيقة هذه التجربة وتقييمها:
أواًل: حقيقة الصناديق الوقفية:

الصناديق الوقفية يف األمانة العامة لألوقاف بالكويت تعد جتربة رائدة يف العمل اخلريي، ومن خالهلا 
يتمثل تعاون اجلهات الشعبية مع املؤسسات الرمسية يف سبيل حتقيق أهداف التنمية االقتصادية، وسوف 
أتناول هنا حقيقة هذه التجربة من خالل: معنى الصناديق الوقفية، وأهدافها، والنتائج املتوقعة منها، 
وإدارتها، ومواردها املالية، وعالقاتها مع غريها من املؤسسات، والنظام الالئحي هلا، والصناديق العاملة 

يف جماهلا؛ وفيما يلي بيان ذلك:	  
1-معنى الصناديق الوقفية: 

وأسهم  وممتلكات  عقارات  لشراء  تستخدم  موقوفة،  أموال  فيه  »وعاء جتتمع  هو:  الوقفي  الصندوق 
املخاطر  مقدار  ضمن  ممكن  عائد  أعلى  لتحقق  استثمارية؛  حمفظة  صفة  على  تدار  متنوعة،  وأصول 
املقبول«)2(. فهو يعترب اإلطار األوسع ملمارسة العمل الوقفي، ومن خالله يتحقق تعاون اجلهات الشعبية 

فتاوى إسالم ويب، رقم )133088(. 	)1(
حبث: حوكمة الصناديق الوقفية بني النظرية والتطبيق، حسني عبد املطلب األسرج، ص12. 	)2(
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الذي  النقود  وقف  عن  يعرب  وهو  االقتصادية،  التنمية  أهداف  سبيل حتقيق  يف  الرمسية  املؤسسات  مع 
الواقفني  الوقف، حيث يشارك فيها جمموعة من  إدارة  يعد منًطا جديًدا يف  الفقهاء، وهو  أجازه بعض 
الوقف على  يكون  أن  وأولوياته، وال جيوز  احتياجات اجملتمع  يليب  وهو  الرمسية،  الوقفية  املؤسسات  مع 

الصناديق، بل جيب أن يكون ألهدافها وأغراضها. 
2-أهداف الصناديق الوقفية: 

تهدف هذه الصناديق إىل ما يلي:
أ- املشاركة يف اجلهود اليت ختدم إحياء سنة الوقف؛ عن طريق طرح مشاريع تنموية يف صيغ إسالمية؛ 

للوفاء باحتياجات اجملتمع، وطلب الوقف عليها. 
ب- حسن إنفاق ريع األموال املوقوفة؛ لتلبية االحتياجات االجتماعية والتنموية اليت يفرزها الواقع، من 
خالل برامج عمل تراعي حتقيق أعلى عائد تنموي، وحتقق الرتابط فيما بني املشروعات الوقفية 

فيما بينها وبني املشروعات األخرى اليت تقوم بها األجهزة احلكومية ومجعيات النفع العام.
٣-النتائج املتوقعة من جتربة الصناديق الوقفية:

 أ - إحياء سنة الوقف؛ بالدعوة إىل مشروعات قريبة من نفوس الناس، وفيها تلبية حلاجاتهم.
ب- جتديد الدور التنموي للوقف.

جـ- تطوير العمل اخلريي؛ من خالل طرح منوذج جديد حيتذى به.
 د- تلبية احتياجات اجملتمع واملواطنني يف اجملاالت غري املدعومة بالشكل املناسب.

هـ- إجياد توازن بني العمل اخلريي اخلارجي والعمل اخلريي الداخلي.
 و- حتقيق املشاركة الشعبية يف الدعوة للوقف وإدارة مشروعاته.

 ز- انطالق العمل الوقفي من خالل تنظيم حيقق املرونة مع االنضباط يف آٍن مًعا.
٤-إدارة الصناديق الوقفية: 

يتوىل إدارة كل صندوق جملس إدارة، يتكون من عدد من العناصر الشعبية، خيتارهم رئيس جملس 
شؤون األوقاف، وجيوز إضافة ممثلني لبعض اجلهات احلكومية املهتمة مبجاالت عمل الصندوق، وتكون 
مدة اجمللس سنتني قابلة للتجديد، وخيتار اجمللس رئيًسا له ونائًبا للرئيس من بني األعضاء، كما يعاون 
جملس اإلدارة مدير للصندوق، يعيِّنه األمني العام من بني موظفي األمانة العامة )أو من غريهم(، ويعترب 
حبكم وظيفته عضًوا يف جملس اإلدارة، ويتوىل أمانة سر اجمللس، كما جيوز وجود مساعد للمدير أو أكثر؛ 

حبسب حاجة العمل.
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٥- املوارد املالية للصندوق الوقفي:
صة ألغراضه. صة له سنوًيا، وريع األوقاف اجلديدة املخصَّ  أ - ريع األوقاف السابقة املخصَّ

ب- نصيب حتدده جلنة املشاريع باألمانة العامة لألوقاف من حصة الصناديق من األوقاف اخلريية العامة، 
واملوارد األخرى لألمانة العامة لألوقاف، واليت حيددها رئيس جملس شؤون األوقاف )الوزير(.	

له الصندوق مقابل بعض ما يقدمه من أنشطة وخدمات. جـ- ما حيصِّ
الصندوق، ويف حالة  أغراض  أو  الوقف  تتعارض مع طبيعة  اليت ال  والتربعات  والوصايا  	د- اهلبات 

اإلعانات والتربعات األجنبية فال بدَّ من موافقة جلنة التخطيط باألمانة العامة لألوقاف.
6-عالقات الصناديق الوقفية مع غيرها: 

 أ - العالقة مع األمانة العامة لألوقاف: تعدُّ األمانة العامة لألوقاف اجلهة الرمسية املركزية املسئولة عن القطاع 
تساهم  متنوعة،  تسهيالت  الوقفية  للصناديق  تقدم  خالهلا  من  واليت  الكويت،  دولة  يف  الوقفي 
األمانة  تقوم  كما  لرباجمها،  التشغيلية  التكاليف  وتقلِّل  بينها،  والتنسيق  األداء  مستوى  رفع  يف 
العامة لألوقاف بالرتويج للصناديق الوقفية ومشروعاتها، وتعرف اجلمهور بها، وتدعو للوقف على 
أغراضها، وتوفر املقار املناسبة ألعماهلا، إضافة إىل دعٍم ماليٍّ من مواردها، وتقدِّم األمانة العامة 
لألوقاف االستشارات الشرعية والقانونية واخلدمات اإلدارية واملالية والفنية واإلعالمية للصناديق 

الوقفية، كما تقوم األمانة العامة لألوقاف مبتابعة أجهزة الصناديق الوقفية والرقابة عليها.
ب- العالقة مع اجلهات احلكومية: تلتزم الصناديق الوقفية بالعمل وفًقا للنظم الرمسية املقررة يف تعاونها 
مع األجهزة احلكومية، حيث ميكن أن تتعاون معها يف إنشاء مشروعات مشرتكة، وجتدر اإلشارة 
إىل أن مجيع الصناديق الوقفية يشارك يف جمالس إداراتها ممثلون عن اجلهات احلكومية ذات 

العالقة.
جـ- العالقة مع جمعيات النفع العام: تقوم على أساس التعاون بني الصناديق الوقفية ومجعيات النفع العام 
ذات األهداف املماثلة، وذلك من خالل مشروعات مشرتكة، والتنسيق معها، وعدم الدخول معها 
يف منافسة؛ ولذلك يشارك ممثلو عديد من مجعيات النفع العام يف عضوية جمالس إدارة عدد من 

الصناديق الوقفية.
الصناديق،  بني  التضارب  أو  التداخل  بعدم  التزام  ببعض: هناك  بعضها  الصناديق  عالقات  د-   
ت املادة )18( من النظام  وبالتعاون بينها يف املشروعات والتنسيق بني أعماهلا؛ وهلذا الغرض نصَّ
العام للصناديق الوقفية على أن: »تشكل يف نطاق األمانة العامة لألوقاف جلنة يشرتك يف عضويتها 
مديرو الصناديق؛ للتنسيق بني الصناديق، وتبادل اخلربات، ودراسة الظواهر واملشكالت، واقرتاح 

احللول املناسبة هلا«.
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7-النظام الالئحي للصناديق الوقفية:
يتكون هذا النظام من عنصرين رئيسني؛ هما:	

أ- النظام العام للصناديق الوقفية: وهو يتضمن اثنتني وثالثني مادة، تناولت كيفية إنشاء الصناديق، وتشكيل 
الصندوق  وموظفي  ومساعديه،  الصندوق  ومدير  واجتماعاتها،  واختصاصاتها  اإلدارة  جمالس 

واختصاصاتهم، واملوارد املالية للصناديق، وعالقة األمانة العامة لألوقاف بالصناديق الوقفية.
ب- الالئحة التنفيذية للنظام العام للصناديق الوقفية: وهي تهدف إىل توضيح ما جاء يف النظام العام، وقد 
اشتملت على: نظام عمل جمالس إدارات الصناديق الوقفية، واملشاريع الوقفية، ونظم الدعوة للوقف، 
وصالحيات مدير الصندوق، وقواعد قبول اإلعانات واهلبات والتربعات والوصايا، وقواعد إعداد 

امليزانيات التقديرية واحلسابات اخلتامية، والقواعد املالية واحملاسبية للصناديق.
8- الصناديق الوقفية العاملة: 

الكريم،	والصندوق  للقرآن  الوقفي  اآلتية: الصندوق  اجملاالت  يف  وقفية  أربعة)4(	صناديق  إنشاء  مت 
الوقفي للتنمية العلمية واالجتماعية، والصندوق الوقفي للتنمية الصحية، والصندوق الوقفي للدعوة واإلغاثة.

ثانًيا: تقييم جتربة الصناديق الوقفية: 
   الناظر يف جتربة الصناديق الوقفية جيد أنها تتميز ببعض اإلجيابيات، كما أنها ال ختلو من بعض 

املالحظات. 
1-إيجابيات جتربة الصناديق الوقفية:

 أ - هذه التجربة تعد تطويًرا للعمل اخلريي؛ من خالل طرح منوذج جديد حيتذى به.
ب- تعمل هذه التجربة بنظام جمموعة من جمالس إدارة، وجلان تنفيذية واستثمارية، وإدارة املخاطر 
اخلاصة بكل صندوق استثماري؛ ما جيعل لعائدات هذه الصناديق السبق على الصناديق األخرى 

االستثمارية غري الوقفية.
جـ- القت هذه التجربة إقبااًل كبرًيا من أهل اخلري، فهي متثل احلجم األكرب بعد األصول العقارية، 

وحصص الشركات العينية. 
 د- تلبية احتياجات اجملتمع واملواطنني يف اجملاالت غري املدعومة بالشكل املناسب.

هـ- حتقيق املشاركة الشعبية يف الدعوة للوقف وإدارة مشروعاته.
 ز- تعمل هذه التجربة على حتقيق املرونة مع االنضباط يف آٍن معا.
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2-املالحظات على جتربة الصناديق الوقفية:
يالحظ على جتربة الصناديق الوقفية بعض املالحظات؛ منها:

1- مل حتدد اللوائح نسبة مساهمة ريع األوقاف السابقة يف الصناديق الوقفية، واأَلْوىل حتديدها بنسبة 
مئوية يف السنة؛ لئال تؤثر على حقوق املستحقني، وميكن أن ترتاوح النسبة ما بني ٥ - %1٥. 

2- ضعف نشر ثقافة الصناديق الوقفية يف اجملتمعات اإلسالمية، وهم ما يؤثر يف فاعلية هذه التجربة.
3- عدم مراعاة اجلوانب الفكرية للحوكمة يف الصناديق الوقفية؛ من إرساء قيم: الشورى، والعدل، 

واملساءلة، وتعزيز سيادة القانون.. وغري ذلك.
ار تلك الصناديق ملبادئ الشفافية واإلفصاح، وتتلخص تلك املبادئ فيما يلي:  4- عدم مراعاة ُنظَّ

قيامهم بتحديد أهداف املشروع الوقفي اإلسرتاتيجية، واألهداف قصرية األجل، ونشرها أ- 
األهداف  حتقيق  مستوى  يتضمن  تقرير  ونشر  للجمهور،  املتاحة  اإلعالمية  الوسائل  يف 

املوضوعة للمشروع الوقفي املطروح. 
نشر البيانات املالية عرب تقارير دورية مطبوعة، أو منشورة يف مواقع الشبكة اإللكرتونية. ب- 

اخلامتة
اإلسالمي؛  الفقه  ضوء  يف  فيه  املعاصرة  والصور  الوقف،  ريع  بتأصيل  املتعلقة  األحكام  عرض  بعد 

نستطيع أن نوجز أهم ما انتهينا إليه يف النقاط اآلتية:
1- تأصيل ريع الوقف هو: »ختصيص جزء من ريع الوقف املغل لعمارة أصل الوقف، أو زيادة أصول 
متصلة به من أبنية أو غراس اقتضتها مصلحة الوقف املوجود، أو إلنشاء أصول جديدة وإعطائها 
حكم الوقف، حبيث يعود ريعها للمستحقني مطلًقا، دون مراعاة شرط الواقف لألوقاف السابقة؛ 

وفق ضوابط فقهية تقتضيها مصلحة الوقف«، وهو خيتص بعدة خصائص منها: 
 أ - أنه خاص باملال املوقوف الذي أنشأه الواقف، فال يدخل فيه ما كان مملوًكا ملًكا خاًصا، 

التاجر.  كماِل 
ب- وهو خاص باألموال الوقفية العامرة، أو اليت هلا أصول مغلة؛ فال يدخل فيه األصول الوقفية 
اخلربة اليت حتتاج إىل استبدال، وال األصول اجلديدة البديلة عما أتلفه الغري يف الوقف؛ ألن 

بدل العني املوقوفة يعد وقًفا، كما يف بدل استبدال الوقف. 
جـ- وهو خاص باألموال الوقفية السليمة، املستمرة يف إدرار الغلة، فال يدخل فيه األصول املهدَّدة 
بانقطاع الغلة، واليت تعاجل بإنشاء اخللو الذي يتضمن عقد شراء جلزء من املنفعة ملدة معينة. 
د- وهو خاص باألصول الوقفية اليت متول من ريع الوقف السابق إلحداث ذلك التأصيل، وال يدخل 
فيه األصول الوقفية اليت متول من األصول الوقفية السابقة عن طريق املبادلة )املقايضة(؛ 

كأن يبادل أصاًل بأصل آخر.
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2- تأصيل ريع الوقف يتنوع إىل: إعمار أصل الوقف من ريعه، والبناء والغرس يف أصل الوقف من 
الريع، وإنشاء وقف جديد من الريع.

3- األصل أن عمارة املوقوف تكون من ريعه أو غلته، وتأخذ حكم املوقوف، وهي مقدمة على مجيع 
املصارف، مبن فيهم املستحقون للوقف؛ ألن قصد الواقف صرف الغلة مؤبًدا، وال تبقى دائمة إال 

بعمارتها.
4- جيوز إضافة أبنية وغراس إىل أصل املوقوف بتمويل من الريع باتفاق الفقهاء؛ إذا كان ذلك حيقق 

مصلحة للوقف، أو يؤدي إىل زيادة وحتسني الوقف، وُيعدُّ ما أضيف إليه وقًفا. 
٥- جيوز لناظر الوقف أن يشرتي مبا زاد من غلة الوقف الفائضة عن حاجة الوقف عقاًرا جديًدا، أو 

أصاًل مغاًل؛ ألن ذلك حيقق مصلحة الوقف.
٦- يعترب األصل اجلديد املشرتى من ريع الوقف وقًفا بضوابط عامة وخاصة؛ منها: مراعاة شرط 
والقاضي،  الناظر،  ِقبل  من  الشراء  قرار  يتخذ  وأن  للوقف،  مصلحة  وحتقيق  ذلك،  يف  الواقف 
الريع  أو وزير األوقاف، ويف حالة ما إذا اشرتى املستحقون أصواًل من  واحلاكم املختص بذلك، 

ووقفوها؛ فال حتتاج إىل ما سبق من الضوابط.
٧- توجد عدة صور معاصرة لتأصيل ريع الوقف؛ منها: الفتاوى املعاصرة اليت تتعلق بذلك، وبعض 

التجارب املعاصرة.
8- للوقف عالقة وطيدة بالتنمية االقتصادية؛ من حيث طبيعته التنموية، والعمل على استثماره؛ ولذلك 

يعد دعامة من دعائم االقتصاد يف اجملتمع املسلم، ومصدًرا من مصادر االعتماد على الذات. 
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تأصيل ريع الوقف 

د. أنس ليفاكوفيتش)1(

)1( مفيت سراييفو، ومدرس مادة الشريعة يف اجملتمعات احلديثة يف قسم الدراسات العليا يف كلية الدراسات اإلسالمية يف سراييفو.
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مقدمة:
مؤسسة الوقف من أقدم وأهم املؤسسات الدينية يف تاريخ اإلسالم، وكان الوقف يف القرون الغابرة 
عماد التطور االجتماعي والتعليمي والثقايف والعلمي، والسند األساس لنشاط ما يسمى اليوم باجملتمع املدني 
املستقل يف اجملتمعات املسلمة، وإن َتطوُّر اجملتمعات احلديثة وتقدمها يف خمتلف اجملاالت -وباألخص يف 
قطاع االقتصاد واملال والطب ووسائل االتصاالت واجلمعيات املدنية- انعكس يف االجتهاد الفقهي -نظرًيا 
وتطبيقًيا- يف اجملاالت الفقهية املتنوعة؛ مبا فيها مؤسسة الوقف، أعين أحكام الوقف الفرعية، ومؤسسة 
النظر يف بعض أحكامها  اليوم حتديات وإمكانيات تطورها اجلديدة، واليت تتطلب إعادة  الوقف تواجه 
االجتهادية يف ضوء الظروف االجتماعية واالقتصادية املتغرية إقليمًيا وعاملًيا، واملسائل والقضايا املستجدة 
حول الوقف تتطلب اإلجابة املناسبة من قبل الفقهاء من خالل االجتهادات والفتاوى اجلديدة، املستمدة 

من نصوص وروح ومقاصد الشريعة الغراء. 
أحباثهم  يف  اعتنوا  قد  البارزين  املعاصرين  والفقهاء  والدولية  احمللية  الفقهية  اجملامع  معظم  إن 
الذي  بالقدر  ليس  ولكن  املختلفة،  الوقف  بقضايا  متفاوتة-  وبدرجة  ما  -بشكل  وفتاويهم  وقراراتهم 
نرجوه ونتوقعه؛ نظًرا ألهمية املوضوع، ورمبا يعود سبب ذلك إىل وجود وزارات األوقاف يف معظم الدول 
اإلسالمية، اليت تنظم وتقنن أحكام الوقف من خالل القوانني اخلاصة بكل دولة؛ حبيث يكون هذا اجلانب 
من التشريع قد نظم بشكل مفصل، ووضُعنا يف البوسنة واهلرسك -أقصد املشيخة اإلسالمية ولوائحها 
اليت تنظم هذا اجملال- شبيه إىل حد ما باألوضاع املذكورة يف الدول اإلسالمية، ومع ذلك؛ فهناك مسائل 
ما زالت حباجة إىل مزيد من البحث والعناية بها، بغية الوصول إىل توافق وجهات النظر حوهلا؛ منها 

مسألة تأصيل ريع الوقف، اليت هي موضوع حبثنا.
ليس هناك حاجة ألن أحبث بتفصيل تعريف الوقف، ومشروعيته، وحكمه، وآثاره، وأنواعه، وغريها من 
مسائل الوقف املعروفة، وإمنا أدخل يف صلب املوضوع مباشرة؛ وسوف أتناوله من خالل العناصر التالية:

1. املقصود بتأصيل ريع الوقف.
2. الرأي الفقهي يف مسألة تأصيل ريع الوقف.

3. الرأي الشرعي يف بعض صور حجز أموال الوقف:
 أ ( الشراء من فائض ريع الوقف وجعله وقًفا.

ب(  حجز مبالغ من ريع الوقف ملصلحة الوقف.
ص إعمار الوقف. ج(  خمصَّ
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د(  األوقاف اليت ُجهلت مصارفها.
هـ( األوقاف اليت انقرضت مصارفها.

و(  الزائد عن حاجة املصرف.
4. اشرتاط الواقف تأصيل جزء من ريع الوقف.

٥. االجتهاد يف تأصيل ريع الوقف:
 أ ( االجتهاد من ِقَبل الناظر.

ب(  االجتهاد من ِقَبل احلاكم.
ج(  االجتهاد من ِقَبل القاضي.

1. املقصود بتأصيل ريع الوقف:
أكثر التعريفات اختصاًرا للوقف هو أنه: »حتبيس العني وتسبيل املنفعة«، وهذا التعريف مأخوذ من 

اآلثار املروية عن الوقف ومدلوله)1(. 
ومعناه مبفهومه التقليدي: قطع التصرُّف عن رقبة العني املوقوفة، وصرف منفعتها يف جهات اخلري 

والرب، حسب رغبة الواقف، تقرًبا إىل اهلل تعاىل.
ومع مرور الزمان، والتطبيق املتواصل املتزايد االتساع هلذه املؤسسة؛ تفرَّعت وتشعَّبت مسائلها، وطرأت 

قضايا جديدة، تناوهلا الفقهاء اجتهاًدا وحبًثا عن احللول املناسبة؛ منها قضية تأصيل ريع الوقف.  
وتأصيل الشيء معناه: َجْعُل ذاك الشيء َذا َأْصٍل َثاِبٍت)2(، واملقصود بتأصيل ريع الوقف هو: جعل ريع 
الوقف أصاًل للوقف؛ أي صريورته وقًفا، وذلك بشراء األصول بغلَّة الوقف للوقف ذاته، أو بصرف فائض 

غلته ملصلحة وقف آخر وجعله من أصوله. 
2. الرأي الفقهي في مسألة تأصيل ريع الوقف:

األصل يف التصرُّف بريع الوقف أن يصرف يف املصارف املوقوف عليها، ويبدأ أواًل بعمارة الوقف وإصالح 
الفساد فيه قبل صرفه إىل املستحقني اآلخرين، حتى لو مل يشرتط الواقف أولويته، وهذا مأخوذ من طبيعة 
الوقف؛ حيث تقتضي استمراريته ودوام نفعه، وذلك ال يتم إال بإصالح خرابه الناتج عن األسباب الطبيعية 

)1( منها حديث ابن عمر [ عن النيب ]: »إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها«؛ أي: مبنفعتها يف سبل الرب. أخرجه البخاري، فتح الباري، 
.3٩٩/٥

)2( املعجم الوسيط، http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/، 201٥/1/2٥م.
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أو املكتسبة، واختاذ التدابري الالزمة للحفاظ عليه وصونه من اعتداء أية جهة عليه أو هالكه، وتكلفة هذه 
الصيانة من ريع الوقف، إال إذا حدث فيه خراب أو ضرر بسبب اعتداء عليه.

وليس هناك ما مينع شرًعا من تأصيل ريع الوقف إذا كان يف ذلك مصلحٌة للوقف واملستحقني املوقوف 
عليهم، وإذا كانت اجلهة املوقوف عليها معيَّنة فعلى الناظر استئذانها؛ ألنه تصرف يف حقهم، وإذا كانت 
اجلهة املوقوف عليها غري معيَّنة؛ فتأصيل ريع الوقف جائز بإذن اجلهة املخولة عموًما برعاية األوقاف 
اإلسالمية، وينبغي أن نعترب عقد إنشاء الوقف متضمًنا اإلذن املسبق بكل تصرٍف جائٍز شرًعا، من شأنه 
صيانة الوقف، وضمان دوام نفعه للجهة املوقوف عليها، وتوسيع دائرة بره ونفعه بشكل عام، وجواز هذا 

التصرف قد صرَّح به كثري من فقهاء املذاهب يف أثناء حبثهم مسألة "اعتبار غلة الوقف وقًفا".
أ( مسألة اعتبار غلة الوقف وقًفا:

لقد حبث الفقهاء مسألة ريع الوقف وغلته واجلهات اليت يصرف فيها ذلك الريع يف كتبهم ومقاالتهم، 
ووقع نزاع بينهم يف اعتبار ريع الوقف وقًفا؛ وذلك عندما حبثوا مسألة "ما ُيشرتى من ريع الوقف؛ هل ُيعدُّ 

وقًفا أم ال"؟ على النحو التالي:
1.املذهب احلنفي:

للفقهاء األحناف قوالن يف هذه املسألة:
ذهب بعضهم -وهو األصح من مذهبهم- إىل أن ريع الوقف -أي ما يشرتى به- ال يعد وقًفا، بل يصري 

ملًكا جلهة الوقف.
ويف قول آخر: أن ما يشرتى من ريع الوقف أو غلته يصري وقًفا كأصله.

قال "ابن مازة" البخاري احلنفي: »متولي املسجد إذا اشرتى مبال املسجد حانوًتا أو داًرا ثم باعها؛ 
جاز إذا كان له والية الشراء، وهذه املسألة بناء على مسألة أخرى: أن متولي املسجد إذا اشرتى من غلة 
املسجد داًرا أو حانوًتا؛ فهذه الدار وهذه احلانوت تلتحق باحلوانيت املوقوفة على املسجد؛ ومعناه أنه هل 
يصري وقًفا؟ اختلف املشايخ فيه؛ قال "الصدر الشهيد": املختار أن يلتحق، ولكن يصري مستغاًل للمسجد... 
الوقف -إذا مل حيتج إىل  »وللمتولي أن يشرتي مبا فضل من غلة  "ابن اهلمام":  بيعه«)1(، وقال  فيجوز 
، وال يكون وقًفا على الصحيح«)2(، ويف "الدر املختار")3(: »اشرتى املتولي مبال الوقف داًرا  العمارة- مستَغالًّ
للوقف؛ ال تلحق باملنازل املوقوفة، وجيوز بيعها على األصح«، وقال "ابن عابدين": »)قوله: وجيوز بيعها يف 
األصح( يف "البزَّازية" بعد ذكر ما تقدم: وذكر "أبو الليث" يف "االستحسان": يصري وقًفا، وهذا صريح يف 

)1( ابن مازة البخاري احلنفي، احمليط الربهاني يف الفقه النعماني، دار الكتب العلمية، بريوت، 1424هـ/2004م، 21٦/٦.
)2( ابن اهلمام، شرح فتح القدير، ٦/240.

)3( احلصكفي، الدر املختار مع شرحه رد احملتار، دار عامل الكتب، الرياض، 1423هـ/2003م، ٦2٧/٦.
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أنه املختار. ا.هـ . قلت: ويف "التتارخانية": املختار أنه جيوز بيعها إن احتاجوا إليه«)1(، وعبارتهم: »جيوز 
بيعها على األصح«؛ تدل على أنها ليست وقًفا؛ ألن الوقف ال جيوز بيعه وال هبته، وقال "ابن جنيم": »ويف 
"اخلانية": املتولي إذا اشرتى من غلة املسجد حانوًتا أو داًرا أو مستغاًل آخر جاز؛ ألن هذا من مصاحل 
املسجد، فإن أراد املتولي أن يبيع ما اشرتى أو باع؛ اختلفوا فيه؛ قال بعضهم: ال جيوز هذا البيع؛ ألن هذا 
صار من أوقاف املسجد، وقال بعضهم: جيوز هذا البيع، وهو الصحيح؛ ألن املشرتي مل يذكر شيًئا من 

شرائط الوقف، فال يكون ما اشرتى من مجلة أوقاف املسجد«)2(. 
فالقول األصح املختار يف املذهب "احلنفي" هو عدم اعتبار ريع وغلة الوقف وكذا ما يشرتى بهما وقًفا، 
ريع  تأصيل  أساسه؛ يصحُّ  فعلى  وقًفا،  الوقف  بريع  ما يشرتى  األحناف، يصبح  اآلخر عند  القول  وعلى 

الوقف.  
2. املذهب املالكي:

أجاز "املالكية" -يف الراجح من أقواهلم- صرَف ريع الوقف يف وجوه الرب؛ ما يدلُّ على أن ذلك الريع 
ال يعدُّ وقًفا عندهم، وإال ملا جاز صرفه إىل غري مستحقيه ممن عيَّنهم الواقف.

ورد يف فتاوى "ابن عليش": »صرف ريع الوقف يف وقف آخر فيه خالف بني األندلسيني والقرويني، قال 
السيد "البليدي" يف "حاشيته" على شرح الشيخ "عبد الباقي" ما نصه: مسألة مهمة؛ وهي أنه وقع اخلالف 
بني األندلسيني يف ريع الوقف املستغنى عنه حااًل ومآاًل لكثرة ذلك؛ هل يصرف يف وجوه اخلري؟ ألن ما 
"ابن  "ابن القاسم"، وقاله  "أصبغ" عن  "ابن حبيب" عن  كان لوجه اهلل يستعمل بعضه يف بعض، وعليه 
املاجشون"، وعليه "ابن رشد"؛ وألن يف ذلك إبقاء غرض الواقف من ابتغاء الثواب، والسالمة من اخليانة 

بسرقة الريع، أو ُيشرتى به أصول، وعليه القرويون«)3(. 
وقال "أبو عبد اهلل القوري": »املسألة ذات خالف يف القديم واحلديث، وأن الذي به الفتيا: إباحة ذلك 
وجوازه، وتسويغه وحليته آلخذه، وهذا مروي عن "ابن القاسم"، رواه عنه "ابن حبيب" عن "أصبغ"، وبه 
قال "ابن املاجشون" و"أصبغ"، وأن ما قصد به وجه اهلل جيوز أن ينتفع ببعضه يف بعض إن كانت لذلك 
احلبس غلة واسعة، ووفٌر بنيَّ كثري، يؤمن من احتياج احلبس إليه حااًل ومآاًل، وباجلواز أفتى "ابن رشد" 
برمِّ مسجد من َوْفر مسجد غريه، وهلذا ذهب األندلسيون خالف مذهب القرويني، وبه قال "ابن القاسم"، 
واألصح: اجلواز، وهو األظهر يف النظر والقياس؛ وذلك إن منعنا احلبس، وحرمنا احملبس من االنتفاع 
الذي حبس من أجله، وعرضنا تلك الفضالت للضياع؛ ألن إنفاق األوفار يف سبيل كمسألتنا أنفع للمحبس، 

وأمنى ألجره، وأكثر لثوابه«)4(. 
)1( ابن عابدين، رد احملتار على الدر املختار، دار عامل الكتب، الرياض، 1423هـ/2003م، ٦2٧/٦.

)2( ابن جنيم، البحر الرائق، ٥/224.
)3( ابن عليش، فتح العلي املالك، 242/2.

)4( الونشريسي، املعيار املعرب، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باململكة املغربية، 1401هـ/1٩81م، 18٧/٧.
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يظهر مما سبق أن للمالكية قولني يف املسألة؛ قواًل جبواز صرف الوقف يف وجوه الرب غري ما نصَّ عليه 
الواقف، إن كان هناك فائض من ريع الوقف، وهو مذهب األندلسيني، والقول اآلخر بعدم جواز صرفه 
فيما ذكر، وإمنا يدَّخر للوقف نفسه، وهو مذهب القرويني، وأفتى به "السرقسطي" يف جواب له حول هذه 
املسألة؛ فقال: »وإن اتسعت الغلة وكثرت مل جيز له )أي الناظر( استنفادها، وجيب عليه ادخارها ليوم 
احلاجة إليه؛ إذ قد تقل الغلة يوًما فال يكون فيها حممل احلاجة، وهذا املعنى قرره "ابن رشد" يف نوازله 

وأفتى به«)1(. 
٣. املذهب الشافعي:

يرى "الشافعية" أن ريع الوقف ال يكون وقًفا إال إذا وقفه الناظر، أو كان بناًء من ريع الوقف، بشرط أن 
ينويه مع البناء، أما إذا مل يقفه الناظر ومل يكن بناًء، فال يكون وقًفا.

وقفه  إن  إال  وقًفا  الوقف ال يصري  ريع  أو من  ماله  الواقف من  »ما يشرتيه  "حتفة احملتاج":  ورد يف 
الناظر... أما ما يبنيه من ماله أو من ريع يف حنو اجلدر املوقوفة؛ فيصري وقًفا بالبناء جلهة الوقف؛ أي 
بنيَّة ذلك مع البناء«)2(، وقال يف حكم ما لو اشرتى املوقوف عليه شيًئا من غلة الوقف: »ولو اشرتاه من 
غلة الوقف فهو ملكه أيًضا، إال أن يكون الواقف اشرتط أن يبدأ من غلته بعمارته فيكون وقًفا كاألصل...«، 
ثم قال: »أفتى "الغزالي" بأن احلاكم إذا اشرتى للمسجد من غلة وقفه عقاًرا كان َطْلًقا، إال إذا رأى وقفه 
عليه. انتهى. ومراده بالطلق أنه ملك للمسجد«)3(، ويف فتاوى "شهاب الدين الرملي": »ما اشرتاه الناظر 
من ماله أو من ريع الوقف ال يصري وقًفا إال بإنشائه، واملنشئ له فيهما هو الناظر... وأما ما يبنيه من ماله 

أو من ريع الوقف يف اجلدران املوقوفة؛ فإنه يصري وقًفا بالبناء جلهة الوقف«)4(.
وهذه الفتوى تدل على التفريق بني الشراء من ريع الوقف؛ حيث ال يصري وقًفا إال بنية اإلنشاء من 

الناظر، وبني البناء يف اجلدران املوقوفة بريع الوقف؛ حيث يصري وقفا مبجرد البناء جلهة الوقف.
٤. املذهب احلنبلي:

يرى "احلنابلة" أن غلة الوقف تعدُّ وقًفا بشرط أن ينويه الناظر أو املوقوف عليه للوقف؛ قال يف شرح 
"منتهى اإلرادات": »ويتوجه إن غرس أو بنى موقوف عليه أو ناظر يف وقف أنه له، إن أشهد، ولو غرسه أو 
بناه للوقف أو من مال الوقف؛ فهو وقف«)٥(، ويف "الروض املربع": »وإذا غرس الناظر أو بنى يف الوقف من 

مال الوقف؛ سواء نواه أو مل ينوه، أو من ماله ونواه للوقف؛ فللوقف«)٦(.
)1( الونشريسي، املرجع نفسه، ٧/122.

)2( حتفة احملتاج مع حاشية الشرواني، ٥/448.
)3( املرجع نفسه.

)4( فتاوى شهاب الدين الرملي، 3/3٩٦.
)٥( ابن النجار، شرح منتهى اإلرادات، مؤسسة الرسالة، 3/3٦٦.
)٦( البهوتي، الروض املربع، دار املؤيد، مؤسسة الرسالة، ص4٦0.
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٥. الفتاوى املعاصرة:
وردت مثل هذه املسألة يف فتاوى األزهر؛ حيث بنى فيها القول على مذهب احلنفية، وبنيَّ أن العمل 
يف املذهب على أن ما ُيشرتى من غلة الوقف ال يكون وقًفا، إال برضا مجيع املستحقني لغلة الوقف؛ ونصُّ 
فتوى األزهر )2٩2/٦(: »ومتى كان الوقف على حمتاٍج إىل العمارة جاز الشراء بإذن القاضي، وقد اختلف 
العلماء يف أنه يصري وقًفا، وهذا صريح يف أنه املختار كما قاله "الرملي"، ولكن يف "التتارخانية": واملختار 
أنه جيوز بيعها إن احتاجوا إليه، كذا يؤخذ من "رد احملتار على الدر"، والعمل على أنه جيوز بيعه وال يصري 

وقًفا، نعم؛ إن رضي مجيع املستحقني لتلك الغلة باملشرتى ليكون وقًفا ملحًقا بأصله؛ كان وقًفا«.
وبعد عرض آراء املذاهب الفقهية وآراء الفقهاء يف مسألة اعتبار ريع الوقف -أي ما يشرتى به- وقًفا؛ 

يتضح لنا أنهم اجتهوا ثالثة اجتاهات:
االجتاه األول: عدم اعتباره وقًفا، وهو القول الراجح لدى "األحناف" و"املالكية".

االجتاه الثاني: اعتباره وقًفا، وذلك إذا اشرُتي به عقار فيلتحق باملوقوف، وهو أحد قولي "األحناف" ورأي 
بعض "احلنابلة"؛ وقد ُيفهم أنه أيًضا قول لدى "املالكية" إذا فسرنا قول القرويني بعدم جواز صرف غلة 

الوقف يف غريه بأنه مبين على اعتبارها وقًفا، وهو تفسري مستبعد جلواز اعتباره ملًكا )طلًقا( ال وقًفا.
االجتاه الثالث: اعتباره وقًفا بشرط أن ينويه الناظر أو املوقوف عليه.

ولكل اجتاه ما يربره ويؤيده، واملسألة اجتهادية، ليس فيها نصوص شرعية صرحية وال أدلة قطعية 
الراعية  تراه اجلهة  وأقيسة، فال بأس من إعمال مبدأ املصلحة حسب ما  تعليالت  أخرى، وإمنا هناك 
ملصلحة الوقف عموًما، واملصلحة املرسلة حيتج بها إذا مل يكن يف املسألة نص يقتضي خالف ذلك، فحينئذ 
ال تكون مرسلة بل ملغاة يف الغالب، نعم؛ إذا كان الواقف اشرتط جعل الغلة وقًفا، أو عدم صرفه يف مصلحة 
وقف آخر؛ فاألوىل االلتزام بشرطه، إال إذا كان االلتزام بشرط الواقف يؤدي إىل إحلاق الضرر البالغ 
بالوقف أو هالكه؛ فال جيوز حينئذ العمل به؛ إذ يعترب منافًيا ملقتضى عقد الوقف، بل جيمد حلني تقدره 
النظارة، ومبوافقة اجلهة الرمسية املعنية برعاية شؤون األوقاف، ويف حالة عدم وجود الشرط يعوَّل يف 
صرف فائض الغلة إىل جهات الرب، أو جعله وقًفا، على املصلحة العامة، وتقديرها من اختصاص الناظر 

والقاضي الشرعي أو من ينوب عنهما؛ عماًل بقوله تعاىل: { ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
ی ی })1( .

ونستخلص مما سبق أن الغلة نفسها ال ميكن اعتبارها وقًفا، وإال ملا جاز الشراء بها -إال على سبيل 
االستبدال- وال استهالكها وال التصرف بها، بل  يصري ما يشرتى بها وقًفا بنية الناظر، أو بزيادة املبنى 

)1( سورة النساء، جزء من آية ٥٩.
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املوقوف، أو األرض املوقوفة بغرس األشجار فيها.. وحنوه من مال الوقف، حسب رأي بعض الفقهاء، وهو 
للموقوف عليهم  ونفًعا  أكثر فاعلية  الوقف، وجعلها  لتطوير مؤسسة  الطريق  يفتح  رأينا؛ ألنه  الراجح يف 
وللمجتمع املسلم، وهو املقصود املالحظ من الصدقة اجلارية ضمًنا بوجه عام، وقد الحظ هذا اجلانب يف 
الوقف شيخ اإلسالم "ابن تيمية" عندما دعا إىل ضرورة ربط أمر الوقف مبقتضى املصلحة الشرعية، وأن 
ُينظر إىل األصلح دائًما يف ذلك، واألصلح يف تعابري علماء ذلك الزمان يناسب فكرة االبتكار واإلبداع يف 
زماننا بكل ما حيمل اللفظ من معنى؛ إذ قال: »الناظر ليس له أن يفعل شيًئا يف أمر الوقف إال مبقتضى 
الوالية؛  حبكم  لغريه  تصرَّف  من  كل  يف  وهذا  املصلحة الشرعية، وعليه أن يفعل األصلح فاألصلح... 
كاإلمام، واحلاكم، والواقف، وناظر الوقف.. وغريهم، إذا قيل: هو خمري بني كذا وكذا، ويفعل ما شاء وما 
رأى، فإمنا ذلك ختيري مصلحة، ال ختيري شهوة، واملقصود بذلك أنه ال يتعني عليه فعل معني، بل له أن 

يعدل عنه إىل ما هو أصلح وأرضى هلل ورسوله«)1(.  
٣. الرأي الشرعي في بعض صور حجز أموال الوقف:

أ( الشراء من فائض ريع الوقف وجعله وقًفا:

النفقات  وحسم  املستحقني  على  توزيعه  بعد  الوقف  ريع  من  تبقى  ما  هنا:  بالفائض  املقصود 
واملخصصات)2(، واألصل يف غلة الوقف وريعه أن يوزع على املستحقني حسب شروط الواقفني، لكن حيدث 
أن يكون هناك فائض يف الريع ألسباب؛ منها: زيادتها الكبرية، أو اخنفاض يف عدد املستفيدين، أو انقطاع 
بعض جهات الرب املوقوف عليها، أو اخنفاض كبري يف النفقات اإلدارية والصيانة وغريها؛ فينتج عن ذلك 
فائض ال يتم توزيعه؛ فهل جيوز شراء أصول تكون وقًفا أيًضا يصرف ريعها على أغراض الوقف األصلي 
ذاتها؟ أو صرفها يف جهات بر عامة أخرى وهو استثمار للفائض أيًضا؟ وللفقهاء يف ذلك أقوال نلخصها 

كما يلي)3(:
1. جيوز استثمار الفائض إذا كان األصل املوقوف على املسجد دون غريه، وهو رأي عند "الشافعية"؛ 
حيث نصوا على أنه إذا فَضل ِمْن ريع الوقف مال فللنَّاظر َأْن َيتَِّجَر فيه إذا كان ملسجد؛ ألنه َكاحْلُرِّ، 

خبالِف غرِيه)4(.

)1( تقي الدين أمحد بن تيمية، جمموع الفتاوى، دار الوفاء، ط3، 142٦هـ، 41/31، 42. 
انظر: قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية األول، )االستثمار(، بند ٦. 	)2(

)3( انظر: هذه املسألة بتفصيل أكثر يف: عياشي الصادق فداد، مسائل يف فقه الوقف، دورة: دور الوقف يف مكافحة الفقر، نواكشوط، 2008م، 
ص 3٥، 3٦.

)4( انظر: أسنى املطالب شرح روض الطالب، 4٧1/2 . 
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2. يستثمر الفائض مطلًقا؛ سواًء كان الوقف على مسجد أو غريه، وال ُيْصَرُف يف هذه احلالة جلهات 
َا َيْشرَتِي امْلَُتَولِّي بالفائض ُمْسَتَغاًل يصرف ريعه على املوقوف عليهم، وال  بر عامة كالفقراِء، َوِإمنَّ

يكون وقًفا جلواز بيعه)1(. 
رأى  وإذا  بالفائض عقاًرا،  املتولي  املسجد؛ فيشرتي  الوقف على  كان  ولو  الفائض حتى  يستثمر   .3
احلاكم وقفه على جهة فيكون وقًفا، وهو رأي منقول عن اإلمام "الغزالي"، وقد انتقد بأنه ال يصح 
لعدم متام ملك الواقف، وحتى وإن قيل بتصور الوقف من غري املالك فإنه ال يصح؛ إذ ال ضرورة 

إليه، وبقاؤه على املسجد أوىل)2(.
سبق أن ذكرنا اخلالف بني  فقهاء "املالكية" يف هذه املسألة، كما حكاه "أبو عبد اهلل القوري" حينما 
سئل فأجاب: إن املسألة فيها خالف يف القديم واحلديث، والذي به الفتيا: إباحة ذلك وجوازه، وتسويغه 
وحليته آلخذه، وهذا مروي عن "ابن القاسم" رواه عنه "ابن حبيب" عن "أصبغ"، وبه قال "عبد امللك بن 
املاجشون" و"أصبغ"، وتعليلهم لذلك هو أن ما ُقصد به وجه اهلل جيوز أن ُينتَفع ببعضه، إذا كانت لذلك 
احلبس غلة واسعة ووْفر كثري، يؤمن من احتياج احلبس إليه حااًل ومآاًل، وباجلواز أفتى "ابن رشد" بإصالح 
مسجد من َوْفر مسجد غريه، وهلذا ذهب األندلسيون، خالف مذهب القرويني، وبه قال "ابن القاسم"، 
واألصح: اجلواز، وهو األظهر يف النظر والقياس؛ وذلك إن منعنا احلبس، وحرمنا احملبس من االنتفاع الذي 
حبس من أجله، وعرضنا تلك الفضالت للضياع؛ ألن إنفاق األوفار يف سبيل -كمسألتنا- أنفع للمحبس، 
وأمنى ألجره، وأكثر لثوابه)3(، وقد جاء قرار "منتدى قضايا الوقف الفقهية األول" جبواز استثمار الفائض 
من الريع بعد توزيع الريع على املستحقني وحسم النفقات واملخصصات)4(، وهو ما أكَّد عليه "جممع الفقه 
ه: »جيوز استثمار الفائض من الريع يف تنمية األصل، أو يف تنمية  اإلسالمي" يف قراره سالف الذكر، ونصُّ

الريع، وذلك بعد توزيع الريع على املستحقني وحسم النفقات واملخصصات«)٥(.
ذكرنا سابًقا ترجيح الرأي القائل جبواز جعل ما يشرتى بغلة الوقف وقًفا بشروط معينة، فمن باب 
أوىل جواز جعل ما يشرتى من فائض ريع الوقف وقًفا بالشروط نفسها؛ )نية الناظر أو املوقوف عليه، 
وموافقة اجلهة الرمسية ضماًنا لسالمة املعاملة وخلوها من اخليانة وحنوها(، وفيما أوردناه من اآلراء 
الفقهية يف املذاهب األربعة يف املسألة السابقة -مع وجود االختالف فيها- ما يدل على جواز تأصيل فائض 

انظر: ابن اهلمام، فتح القدير، 240/٦، والطرابلسي، اإلسعاف، ص٦0، والصنعاني، التاج املذهب، 32٦/3، واملناوي، تيسري الوقوف،  	)1(
.31٧ ،31٦/2

)2( املناوي، تيسري الوقوف، 2/ 31٦، 31٧.
الونشريسي، املرجع نفسه، 18٧/٧. 	)3(

)4( بند )٦( من قرارات وفتاوى موضوع االستثمار.
)٥(	 قرار رقم 140 )1٥/٦( بند أواًل-٦.
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ريع الوقف، إذا كانت فيه مصلحة للوقف واجلهة املوقوف عليها، وهذا التصرف ال مينعه دليل شرعي، وال 
ينايف مقتضى الوقف، وال يضر به، بل فيه صيانته وتطويره، وزيادة نفعه للمستحقني وللمجتمع، وضمان 
دوامه، وتوسيع دائرة خريه، وذلك كله مشروط مبراعاة املصلحة الشرعية، أو مبدأ األصلح، كما قال "ابن 

تيمية"، وكما علَّل به األندلسيون من فقهاء املالكية قوهلم باجلواز.  
ب( حجز مبالغ من ريع الوقف ملصلحة الوقف:

الرب  وريعها جلهة  غلتها  أخذ  أو  باستخدامها  املوقوفة؛  بالعني  االنتفاع  دوام  الوقف هو  املقصود من 
املوقوف عليها، مع بقاء عينها، وهذا ال يتأتى عادة إال بصيانة العني املوقوفة وعمارتها وإصالح ما تهدَّم 
منها، وقد يطرأ على الوقف ما يقتضي صرف مبالغ كبرية لعمارته وإصالح اخلراب فيه، ورمبا يضطر 
الناظر إىل االستدانة ألجل الصيانة واإلصالح، فمن التدابري احلسنة -بل الالزمة- اليت يقوم بها الناظر 
يف إدارته للوقف: حجز أو ختصيص نسبة معينة )املتعارف عليها يف مثل هذه املؤسسات وهذه احلالة( من 
الريع كل سنة جملابهة الطوارئ، يكون مبثابة صندوق الضمان االحتياطي الذي يقوم بوظيفة التأمني، يف 

حالة تعرُّض الوقف ألي خراب.
وقد أجاز بعض الفقهاء للناظر حجز مبلغ من ريع الوقف؛ الستعماله حني احلاجة يف عمارة األوقاف 
وصيانتها، حتى وإن مل تدع احلاجة اآلنية إىل ذلك، جاء يف "األشباه والنظائر": »إذا جعل تعمري الوقف يف 
سنة، وَقَطع معلوَم املستحقني كلــهم أو بعضهم؛ فما قطع ال يبقى ديًنا على الوقف؛ إذ ال حقَّ هلم يف الغلة 
زمن التعمري، بل زمن االحتياج إليه؛ عمَّره أو ال، ويف "الذخرية" ما يفيد أن الناظر إذا صرف هلم مع 
احلاجة إىل التعمري فإنه يضمن«)1(، وقال يف موضع آخر: »الواقف إذا شرط تقديم العمـــارة ثم الفاضل 
عنها للمستحقني، كما هو الواقع يف أوقاف القاهرة؛ فإنه جيب على الناظر إمساك قدر ما حيتاج إليه 
للعمارة يف املستقبل وإن كان اآلن ال حيتاج املوقوف إىل العمارة، على القول املختار للفقيه، وعلى هذا 
فيفرَّق بني اشرتاط تقديم العمارة يف كل سنة، والسكوت عنه، فإنه مع السكوت تقدَّم العمارة عند احلاجة 
إليها، وال يدخر هلا عند عدم احلاجة إليها، ومع االشرتاط تقدَّم عند احلاجة، ويدخر هلا عند عدمها، ثم 
يفرَّق الباقي؛ ألن الواقف إمنا جعل الفاضل عنها للفقراء، نعم؛ إذا اشرتط الواقف تقدميها عند احلاجة 
إليها ال يدخر هلا عند االستغناء، وعلى هذا فيدخر الناظر يف كل سنة قدًرا للعمارة، وال ُيقال: إنه ال حاجة 

إليه؛ ألنا نقول: قد علَّله يف "النوازل" جبواز أن حيدث للمسجد حدث والدار حبال ال تغل«)2(.
وهذه املسألة -كما هو واضح- مبنية أيًضا على مبدأ املصلحة الشرعية، ويتعني علينا األخذ بها، وكل 
ِقبل  ينبغي اعتبارها مأذوًنا بها من  واملكان؛  الزمان  الوقف وحفظه، مبقتضى  التدابري الالزمة لصيانة 

الواقف، صرح بذلك أم ال.
)1( ابن جنيم، األشباه والنظائر، ص1٧1.

)2( ابن جنيم، املرجع السابق، ص1٧2.



املوضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف

378

ويف حالة جتمُّع هذه املبالغ املخصصة جيوز استثمارها ملصلحة الوقف، ويلحق بها األموال املتجمِّعة اليت 
مل تصرف، وكذلك ما يف حكم هذه األموال؛ كقيمة ضمان متلفات الوقف وغصبه، وهي بهذا تابعة لألصل 
وتأخذ حكمه؛ أي حكم استثمار األصل املوقوف)1(، وهو ما أكد عليه منتدى قضايا الوقف الفقهية األول 
حيث نصَّ على جواز استثمار هذه املخصصات والريع املتجمع وإعطائه حكم األصل)2(، كما أباح "جممع 
استثمار  »جيوز  أنه:  على  نصَّ  حيث  املتجمعة؛  واألموال  املخصصات  استثمار  الدولي"  اإلسالمي  الفقه 
صات املتجمِّعة من الريع للصيانة  األموال املتجمِّعة من الريع اليت تأخر صرفها«، و»جيوز استثمار املخصَّ

وإعادة اإلعمار، ولغريها من األغراض املشروعة األخرى«)3(.
ج( مخصص إعمار الوقف:

اهلدف من إعمار الوقف بقاء عينه صاحلة لالنتفاع؛ حتقيًقا للغرض األصلي من الوقف، واتفق الفقهاء 
على أن أول واجب يقوم به املتولي هو عمارة الوقف؛ سواء شرط ذلك الواقف أم ال؛ ألن العمارة كما يقول 
"احمليط الربهاني": »وإن مل تكن مشروطة يف الوقف نًصا فهي مشروطة اقتضاء؛ ألن مقصود  صاحب 
الواقف إدرار الغلة مؤبًدا على املساكني، وهذا املقصود إمنا حيصل بإصالحها وعمارتها، فهي معنى قولنا: 
إن العمارة مشروطة اقتضاء ثابًتا بطريق الضرورة، والضرورة تندفع بشرط العمارة من غلة هذه األرض، 

فلهذا كانت العمارة يف غلة هذه األرض«)4(.
قال "ابن عابدين" معلًقا على قول صاحب "الدر املختار": »ويبدأ من غلته بعمارته؛ أي قبل الصرف 
إىل املستحقني«، قال "القهستاني": العمارة بالكسر مصدر أو اسم: ما يعمر به املكان، بأن يصرف إىل 
املوقوف عليه حتى يبقى على ما كان عليه دون الزيادة، إن مل يشرتط ذلك، كما يف "الزاهدي" وغريه، 
فلو كان الوقف شجًرا خُياف هالكه كان له أن يشرتي من غلته قصياًل فيغرزه؛ ألن الشجر يفسد على 
امتداد الزمان، وكذا إذا كانت األرض سبخة ال ينبت فيها شيء كان له أن يصلحها... وكون التعمري من 
غلة الوقف إذا مل يكن اخلراب بصنع أحد«)٥(، وقال "اخلرشي": »يبدأ مبرمَّة الوقف وإصالحه لبقاء عينه 
ودوام منفعته«)٦(، وقال اإلمام النووي: »وظيفة املتولي العمارة، واإلجارة، وحتصيل الغلة، وقسمتها على 

املستحقني، وحفظ األصول والغالت«)٧(.
)1( الشعيب، خالد عبد اهلل، استثمار أموال الوقف، ص٩.

)2( بند )8( و)٩( من قرارات وفتاوى منتدى قضايا الوقف الفقهية األول، موضوع االستثمار.
الفقر،  الوقف يف مكافحة  الوقف، دورة: دور  الصادق فداد، مسائل يف فقه  وانظر: عياشي  أواًل-٦ و٧،  بند  )3( قرار رقم 140 )1٥/٦( 

نواكشوط، 2008م، ص3٦.
)4( ابن مازة البخاري، احمليط الربهاني، 13٦/٦.

)٥( ابن عابدين، املرجع نفسه، ٥٥٩/٦، ٥٦0.
)٦( شرح اخلرشي، ٧/٩3، ٩4.

)٧( النووي، روضة الطالبني، ٥/348.



بحث د. أنس ليفاكوفيتش

379

فرأي "احلنفية" و"املالكية" و"الشافعية": أن عمارة الوقف مقدَّمة على مجيع املصارف األخرى، َشَرط 
ص العمارة  الواقف ذلك أم ال، ولكن "األحناف" استثنوا بعض احلاالت، أجازوا فيها تأخري صرف خمصَّ
ٌ بالوقف، ففي "احمليط الربهاني": »وإذا  خوف فوات مصلحة أخرى، إذا مل يكن يف تأخري العمارة ضرر بنيِّ
اجتمع يف يد القيِّم غلة وقف الفقراء، وظهر له وجه من وجوه الرب خياف فواته إن مل يبادر إليه بصرف 
الغلة؛ فإنه ينظر: إن مل يكن يف تأخري مرمَّة الوقف إىل الغلة الثانية ضرر بنيِّ بالوقف؛ فإنه يصرف الغلة 
إىل وجه ذلك الرب، ويؤخر العمارة إىل الغلة الثانية؛ ألن اجلمع بينهما ممكن، وإن كان يف تأخري العمارة 
ص( العمارة إىل مرمَّة الوقف، وما فضل صرف إىل ذلك الرب«)1(، وقد  ؛ فإنه يصرف )خمصَّ ضرر بنيِّ
بنيَّ صاحب "احمليط" أن املراد من وجه الرب هنا ما يكون فيه تصدق بالغلة على نوع من الفقراء؛ حنو: 
فك أسارى املسلمني، أو إعانة منقطع من الغزاة، وما أشبه ذلك ممن هم من أهل التصدق عليهم؛ ألن 
التصدق عبارة عن التملك، فال جيوز يف رأيه صرفه جلهة ليست أهاًل للتملك؛ مثل املسجد، وهذا التفريق 

بني احلالتني مبين على عدم اعتبار الوقف ذا شخصية اعتبارية عند األحناف.
وذهب "احلنابلة" يف هذه املسألة إىل أنه يتبع شرط الواقف، فإن شرط تقديم اجلهة على العمارة عمل 
به، ولكن قال "احلارثي": ما مل يؤد إىل تعطيل الوقف، فإن أدى إليه قدمت العمارة؛ حفًظا ألصل الوقف، 
العمارة تقدَّم على أرباب الوظائف، وقيَّده بعضهم مبا مل يفض إىل  الواقف ومل حيدد؛ فإن  فإن أطلق 

تعطيل مصاحله، فيجمع بينهما حسب اإلمكان)2(. 
ويبدو لي أن ما ذهب إليه الفقهاء األحناف من: جواز تأخري عمارة الوقف لَطْرء ما هو أوىل وأهم أن 
يصرف فيه )يعرب عنه اليوم حبالة الطوارئ(، ما مل يؤد ذلك إىل إحلاق ضرر بنيِّ بالوقف.. له وجاهة 
وأهمية يف هذا العصر؛ ألنه يفتح اجملال لرتتيب األولويات يف متويل مشاريع األمة ذات األهمية اخلاصة. 

د( األوقاف التي جهلت مصارفها:

األصل يف الوقف أن يكون مصرفها معلوًما؛ بأن يعيِّنها الواقف يف حجة الوقف، فلو مل حيدَّد املصرف 
يف الوقف أصاًل وكان جمهواًل أو مبهًما؛ فقد اختلف الفقهاء يف صحته إىل قولني:

1. ذهب اجلمهور إىل صحة الوقف، مع االختالف يف جهة صرف غلته، قال "أبو يوسف" من "احلنفية": 
إن الغلة يف هذه احلالة تصرف إىل الفقراء؛ ألن الوقف يفيد إزالة ملك الواقف عن املوقوف، وصار 
ملكه إىل اهلل تعاىل، ثم إىل نائبه وهو الفقري، وهو قول "عثمان البيت"، ومشايخ "بلخ" يفتون به، 
ويف  "الشافعية"،  عند  وجه  وهو  العرف«)3(،  ملكان  أيًضا؛  بقوله  نفيت  »وحنن  اهلمام":  "ابن  قال 

)1( ابن مازة البخاري، املرجع نفسه، 22٥/٦.
)2( منصور البهوتي، كشاف القناع، عامل الكتب، ط1، 141٧هـ/1٩٩٧م، 3/4٦٩.

)3( ابن اهلمام، فتح القدير، ٦/202.



املوضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف

380

الفقراء واملساكني؛  "ابن سريج"؛ أحدها، وهو األصح: يصرف إىل  مصرفه ثالثة أوجه، حكاها 
ألن مقصود الوقف القربى، ومقصود القربى يف الفقراء واملسكني، والثاني: أنه يصرف يف وجوه 
اخلري والرب لعموم النفع بها، والثالث، وهو مذهب له: أن األصل وقف، واملنفعة له ولورثته وورثة 
ورثته ما بقوا، فإذا انقرضوا كانت يف مصاحل املسلمني، فكأنه وقف األصل واستبقى املنفعة لنفسه 

ولورثته)1(.
وذهب "الونشريسي" من "املالكية" إىل أن األحباس اجملهولة األصل جيوز صرف فوائدها يف 
خمتلف سبل اخلري)2(، وعند "احلنابلة" يصرف إىل ورثة الواقف، ِنسًبا على قدر إرثهم، ويكون وقًفا 

عليهم، فإن انقرضوا؛ فللمساكني)3(.
2. ذهب الشافعية -يف األظهر عندهم- إىل أن الوقف على اجلهة اجملهولة باطل، وهو األقيس، كما 

قال "املاوردي"؛ للجهل)4(.
ويبدو لي أن القول بصحة الوقف يف حالة جهالة املصرف بسبب عدم حتديد املصرف أرجح، ويصرف 
"الونشريسي"، وكذلك األمر إذا ُضيَّعت حجة الوقف فال  الريع يف خمتلف سبل اخلري، كما قال اإلمام 
يدرى مصرف ريعه؛ فإنه يصرف إىل جهات الرب املختلفة؛ ألن الوقف قربة مصارفها، وجهات الرب حملها.

هـ( األوقاف التي انقرضت مصرفها:

املقصود بانقراض مصرف الوقف: تعطل أو انقطاع اجلهة املوقوف عليها، فلو حدث ذلك؛ فإن غلة 
لغرض  عودها؛ حتصياًل  يرج  ومل  منافعها  تعطلت  اليت  للجهة  مشابهة  أخرى  جهة  إىل  تصرف  الوقف 

الواقف يف اجلملة حسب اإلمكان، وقد صرح بهذا فقهاء املذاهب املختلفة. 
إىل  الغلة  صرفت  رباط  بقربه  كان  فإن  غلة،  وله  عنه  استغين  »رباط  الربهاني":  "احمليط  يف  ورد 
ذلك«)٥(، إذن؛ إذا خربت أو تعطلت اجلهة املوقوف عليها، مسجًدا كانت أم غري ذلك، وأصبحت بوضع 
ال ينتفع بها؛ فإن ما ُوقف على املسجد يصرف على مسجد آخر، وال يصرف إىل حوض أو بئر أو رباط، 
وما وقف على احلوض، أو البئر، أو الرباط؛ يصرف وقفها ألقرب جمانس هلا، واألرصاد نظري الوقف)٦(. 

)1( املاوردي، احلاوي الكبري، دار الكتب العلمية، بريوت، 1414هـ/1٩٩4م، ٥1٧/٧.
)2( الونشريسي، املرجع نفسه، ٧/٩1، ٩2، 12٧/٧.

)3( منصور البهوتي، املرجع نفسه، 4٩4/3، 4٩٥.
)4( املاوردي، املرجع نفسه، ٥1٧/٧.

)٥( ابن مازة البخاري، املرجع نفسه، ٦/224.
)٦( انظر: ابن عابدين، املرجع نفسه، ٦4٦/٦، ٦4٧.
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ومبثل هذا قال "الشافعية"، كما يفهم مما أورده "النووي" يف "روضة الطالبني")1(، ويف "كشاف القناع": 
»فإن تعطلت جهة الوقف اليت عينها الواقف؛ صرف يف جهة مثلها... حتصياًل لغرض الواقف يف اجلملة 

حسب اإلمكان«)2(. 
و( الزائد عن حاجة املصرف:

األصل أن يرجع يف مصرف الوقف إىل شرط الواقف؛ ألنه أنشئ بوقفه؛ فيجب أن يتبع فيه شرطه، 
فإذا َشرَط الواقف صرف جزء من ريع وقفه ملصلحة وقف آخر؛ فعلى الناظر تنفيذ شرطه، ولو مل يشرتط 
ذلك، ومل يكن هناك فائض عن حاجة مصارفه؛ فال يؤخذ من غلته لصرفه يف مصلحة وقف آخر، وأما إن 
سكت الواقف عن ذلك، وهناك فائض يف غلة وقفه؛ ففي هذه احلالة تباينت آراء املذاهب والفقهاء؛ فأجاز 

انس ومنعه اآلخرون. بعضهم صرفه إىل وقف جُمَ
أجاز "األحناف" صرف ما فضل عن حاجة املصارف املشروطة إىل وقف جمانس؛ ورد يف "الفتاوى 
اهلندية": »ويبدأ من غالته مبا فيه من عمارتها، وأجور القوَّام عليها، وأداء مؤنها، فما فضل من ذلك 
يصرف إىل عمارة املسجد ودهنه وحصريه وما فيه مصلحة املسجد، على أن للقيِّم أن يتصرَّف يف ذلك 
"الظهريية":  على ما يرى، وإذا استغنى هذا املسجد ُيصرف إىل فقراء املسلمني؛ فيجوز ذلك، كذا يف 
رجل وقف أرًضا له على مسجد، ومل جيعل آخره للمساكني، تكلم املشايخ فيه، واملختار: أنه جيوز يف قوهلم 
مجيًعا، كذا يف "الواقعات احلسامية": ولو كانت األرض وقًفا على عمارة املسجد أو على مرمَّة املقابر جاز، 
كذا يف "فتاوى قاضيخان": وقف عقاًرا على مسجد أو مدرسة، وهيأ مكاًنا لبنائها قبل أن يبنيها؛ اختلف 
املتأخرون، والصحيح: اجلواز، وُتصرف غلتها إىل الفقراء إىل أن تبنى، فإذا ُبنيت ردَّت إليها الغلة«)3(، 
وحتى لو شرط الواقف صرف زائد الغلة جلهة معينة؛ فقد أجاز بعض "األحناف" خمالفة شرط الواقف 
للمصلحة يف بعض املسائل، ورد يف "الدر املختار" و"حاشية ابن عابدين": »لو شرط الواقف أن يتصدَّق 
بفاضل الغلة على من يسأل يف مسجد كذا؛ فللقيِّم التصدق على سائل غري هذا املسجد، أو خارج املسجد، 

أو على من ال يسأل«)4(.
وقد ذكرنا فيما سبق اختالف "املالكية" يف هذا املسألة، تكلم عن هذا اخلالف "أبو عبد اهلل القوري": 
»املسألة ذات خالف يف القديم واحلديث، وأن الذي به الفتيا: إباحة ذلك وجوازه، وتسويغه وحليته آلخذه، 
وهذا مروي عن "ابن القاسم"، رواه عنه "ابن حبيب" عن "أصبغ"، وبه قال "ابن املاجشون" و"أصبغ"، وأن 
ما قصد به وجه اهلل جيوز أن ينتفع ببعضه يف بعض، إن كانت لذلك احلبس غلة واسعة، وَوْفر بنيِّ كثري، 

)1( النووي، روضة الطالبني، دار عامل الكتب، طبعة خاصة، 1423هـ/2003م، 420/4.
)2( منصور البهوتي، املرجع نفسه، 4٩1/3.

.42٩/2 )3(

.٥88/٦ )4(
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يؤمن من احتياج احلبس إليه حااًل ومآاًل، وباجلواز أفتى "ابن رشد" برمِّ مسجٍد من َوْفر مسجد غريه، 
وهلذا ذهب األندلسيون، خالف مذهب القرويني، وبه قال "ابن القاسم"، واألصح: اجلواز، وهو األظهر يف 
النظر والقياس؛ وذلك إن منعنا احلبس، وحرمنا احملبس من االنتفاع الذي حبس من أجله، وعرضنا تلك 
الفضالت للضياع؛ ألن إنفاق األوفار يف سبيل -كمسألتنا- أنفع للمحبس، وأمنى ألجره، وأكثر لثوابه«)1(. 

وصرح يف "حاشية الدسوقي" أن: »من حبَّس على طلبة العلم مبحلٍّ عيَّنه، ثم  تعذَّر الطلب يف ذلك 
احملل؛ فإنه ال يبطل احلبس، وتصرف غلة الوقف على الطلبة مبحل آخر، وما ُحبس على مدرسة فخربت 
ومل يرج عودها؛ صرف يف مثلها، حقيقة إن أمكن، فتصرف الغلة ملدرسة أخرى، فإن مل ميكن؛ ُصرف يف 
مثلها نوًعا يف قرية أخرى، وإن رجي عودها وقف هلا، ليصرف يف الرتميم أو اإلحداث، أو غري ذلك مما 

يتعلق باإلصالح«)2(.
وورد يف "املعيار املعرب" ما يؤكد هذا املعنى بوضوح: »وإذا كانت األحباس املعلومة املصرف قد قيل 
فيها جبواز صرف فائدها يف غري مصرفها؛ مما هو داخل يف باب اخلري وسبيل الرب؛ فكيف باألحباس 
اليت ال يعلم مصرفها؟!... وذكر "ابن سهل" يف "نوازله"... أنه ال حرج يف صرف فوائد األحباس بعضها يف 

بعض، وال بأس مبا هو هلل أن يصرف فيما هو هلل«)3(.
وقد صرح "ابن قدامة" احلنبلي يف أكثر من موضع يف كتابه "املغين" باجلواز: »وما فضل من حصر 
جريانه  فقراء  على  ذلك  من  يتصدق  أو  آخر،  مسجد  يف  أن جيعل  جاز  إليه؛  ومل حيتج  وزيته  املسجد 
وغريهم، وكذلك إن فضل من قصبه أو شيء من نقضه؛ قال "أمحد" يف مسجد ُبين فبقي من خشبه أو 
قصبه أو شيء من نقضه؛ فقال: يعان يف مسجد آخر... وقال "املروذي": سألت "أبا عبد اهلل" عن بواري 
املسجد، إذا فضل منه شيء، أو اخلشبة؛ قال: ُيتصدق به، وأرى أنه قد احتجَّ بكسوة البيت إذا خترَّقت 
ل"، بإسناده عن  تصدق بها، وقال يف موضع آخر: قد كان "شيبة" يتصدق خبلقان الكعبة، وروى "اخلالَّ
"علقمة"، عن أمه، أن "شيبة بن عثمان احلجيب" جاء إىل "عائشة" رضي اهلل عنها؛ فقال: يا أم املؤمنني، 
إن ثياب الكعبة تكثر عليها، فننزعها، فنحفر هلا آباًرا فندفنها فيها، حتى ال تلبسها احلائض واجلنب. 
قالت: بئس ما صنعت! ومل تصب، إن ثياب الكعبة إذا نزعت مل يضرها من لبسها من حائض أو جنب، 
ولكن لو بعتها وجعلت مثنها يف سبيل اهلل واملساكني، فكان "شيبة" يبعث بها إىل "اليمن"، فتباع، فيضع 
مثنها حيث أمرته "عائشة"، وهذه قصة مثلها ينتشر، ومل ينكر، فيكون إمجاًعا«)4(، ويف موضع آخر قال: 

)1( الونشريسي، املرجع نفسه، 18٧/٧.
)2( 8٧/4، واملوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، 1٦1/44.

)3( الونشريسي، املرجع نفسه، ٧/٩2.
)4( ابن قدامة، املغين شرح خمتصر اخلرقي، دار عامل الكتب، الرياض، 224/8، 22٥.
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ى، وإن بيع  ى بفرس وجلام مفضض يوقف يف سبيل اهلل: فهو على ما وقف ووصَّ »قال "أمحد" يف من وصَّ
الفضة من السرج واللجام، وجعل يف وقف مثله؛ فهو أحب؛ ألن الفضة ال ُينتفع بها، ولعله يشرتي بتلك 
الفضة سرًجا وجلاًما؛ فيكون أنفع للمسلمني... فأباح أن يشرتي بفضة السرج واللجام سرًجا وجلاًما؛ ألنه 

َصْرف هلما يف جنس ما كانت عليه، حني مل ينتفع بهما فيه«)1(.
وأكد هذا الرأي شيخ اإلسالم "ابن تيمية" قائاًل: »إن الواقف لو مل يشرتط هذا؛ فزائد الوقف يصرف 
يف املصاحل اليت هي نظري مصاحله وما يشبهها؛ مثل: صرفه يف مساجد ُأخر، ويف فقراء اجلريان.. وحنو 
ذلك؛ ألن األمر دائر بني أن ُيصرف يف مثل ذلك، أو يرصد ملا حيدث من عمارة وحنوه، ورصده دائًما مع 
زيادة الريع ال فائدة فيه، بل فيه مضرة؛ وهو حبسه ملن يتوىل عليهم من الظاملني املباشرين واملتولني، 
ُمَكاتب جيمعون له،  "علي بن أبي طالب" أنه حضَّ الناس على  الذين يأخذونه بغري حق، وقد روي عن 
ففضلت فضلة فأمر بصرفها يف املكاتبني، والسبب فيه أنه إذا تعذَّر املعنيَّ صار الصرف إىل نوعه، وهلذا 
"عمر بن اخلطاب"  كان الصحيح يف الوقف هو هذا القول، وأن يتصدق مبا فضل من كسوته، كما كان 
يتصدق كل عام بكسوة الكعبة، يقسمها بني احلجاج«)2(، ويف جواب عن سؤال آخر قال: »وكذلك ُيصرف 
)الريع( يف فرش املساجد وتنويرها، كفايتها باملعروف، وما فصل عن ذلك؛ إما أن ُيصرف يف مصاحل 

مساجد أخر...«.
الفتاوى املعاصرة:

ومثل هذا الرأي تبناه بعض العلماء املعاصرين؛ ففي اجلواب عن سؤال حول صرف فائض ما مُجع 
لبناء مسجد -وهو من الوقف اجلماعي يف الواليات املتحدة األمريكية- إىل مسجد آخر يف منطقة أخرى؛ 
حيث ميانع أصحاب املسجد األول حبجة أن املال للمسجد األول، إال بإجازة من يثقون به من العلماء، 
أفتى بعضهم مبا يلي: »إذا كان املسجد األول الذي مجع له املال قد كمل واستغنى عن املال؛ فإن الفاضل 
من املال يصرف لتعمري مساجد أخرى، مع ما يضاف إليها من مكتبات ودورات مياه.. وحنو ذلك، كما 
نّصَ على ذلك أهل العلم يف كتاب الوقف؛ وألنه من جنس املسجد الذي ُتربع له، ومعلوم أن املتربعني إمنا 
قصدوا املساهمة يف تعمري بيت من بيوت اهلل، فما فضل عنه يصرف يف مثله، فإن مل يوجد مسجد حمتاج؛ 
صرف الفاضل يف املصاحل العامة للمسلمني؛ كاملساجد، واألربطة، والصدقات على الفقراء.. وحنو ذلك«)3(. 
وقيد قرار "اجملمع الفقهي اإلسالمي" التابع "لرابطة العامل اإلسالمي"، الصادر يف دورته العاشرة، 
املنعقدة يف مكة املكرمة 1408هـ/1٩8٧م، جواز صرف ريع الوقف على املصاحل العامة بكونه غري مشروط 

)1( املرجع نقسه، 231/8.
)2( ابن تيمية، جمموعة الفتاوى، 14/31.

)3( نشر يف كتاب  فتاوى إسالمية، مجع الشيخ حممد املسند، 24/3.
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جلهة معينة؛ وأما إن كان مشروًطا جلهة معينة؛ فإن اجملمع قرَّر عدم جواز صرفه يف املصاحل العامة)1(. 
ع هذا املعنى إىل أبعد من ذلك اجتهاُد املقنن املغربي؛ فقد ورد بشأن ضبط أساليب استغالل  ووسَّ
ص الباب  األوقاف واستثمارها الظهري الصادر 1331هـ، يف شأن حتسني حالة األحباس العمومية، خصَّ
الواقف،  عليه  نص  ملا  العائدات  ختصيص  على  نص  إذ  األوقاف  عائدات  صرف  أوجه  لبيان  اخلامس 
وإلصالح العني املوقوفة وتعهدها وصيانتها، وإلقامة شعائر الدين، وعلى العلم والعلماء، واألعمال اخلريية 
واملصلحة العمومية اليت تعود بالنفع على املسلمني، كما نص هذا الظهري على أن لإلدارة احلق يف استعمال 
أموال احلبس يف بناء املساجد والكتاتيب واملستشفيات، وعلى الفقراء.. وغري ذلك من األعمال؛ بقصد نفع 

املسلمني، ولكن ال بد أن يسبق الصرف على مثل تلك الوجوه ظهري بذلك)2(.
وحنا مثل هذا املنحى األستاذ "إبراهيم جنانوفيتش")3(؛ أحد العلماء البوسنيني يف النصف الثاني من 
القرن املاضي؛ حيث قال يف حبثه عن مؤسسة الوقف يف ضوء األحكام الشرعية ما يلي: »نظًرا إىل أن 
معظم أحكام الوقف استنبط باالجتهاد، وأن الفقهاء يف اجتهادهم اعتمدوا بالدرجة األوىل على املصلحة 
العامة؛ فال غرو أن تتبع املشيخة اإلسالمية -وهي اجلهة الرمسية اليت ترعى شؤون األوقاف- اخلطوات 
املماثلة يف سعيها للحفاظ على األوقاف، وتطويرها كثروة األمة املهمة واألساسية لنهضتها، فمن املصلحة 
العامة للمسلمني أن يصرف غلة وقف لتطوير وقف آخر؛ وخاصة فيما يتعلق باملساجد يف بالد األقليات 
املسلمة، وصاحب القرار يف ذلك هي اهليئات الرمسية يف املشيخة اإلسالمية، اليت أخذت دور احملاكم 
الشرعية، ومجود الفقهاء على األحكام الفقهية السابقة اليت استنبطوها وفق زمانهم وظروف معيشتهم 
وأوضاع مجاعتهم ال ميكن بالتأكيد أن يؤدي إىل استقامة وتطوير هذه املؤسسة املهمة، واإلحلاح الشديد 
على عدم املناقلة واإلبدال واالستبدال لألوقاف وأمواهلا، وااللتزام األعمى بشروط الواقف، اليت كانت يف 
بعض األحيان منافية لروح الشريعة؛ مل يكن هناك ما يربره فحسب، بل كان فيه اإلضرار املتعمد واملستمر 

ملؤسسة الوقف وملصلحة اجلماعة اإلسالمية«)4(. 
وال شك أن هذا الرأي أنسب لظروف وأوضاع املسلمني املعاصرة، والتغريات اهلائلة يف مجيع ميادين 
احلياة، وخاصة لوضع األقليات املسلمة، وباألخص وضع املسلمني يف "البوسنة واهلرسك"، حيث ضعفت 
مؤسسة الوقف فيها لعوامل عديدة؛ من أهمها: مصادرة أمالكها من ِقبل الدولة يف أواخر القرن التاسع 
عشر والقرن العشرين، وإحياء ما تبقى من األوقاف ال يتأتى إال باجتهاد جديد، وابتكار طرق وأنواع الوقف 

)1( علي أمحد السالوس، موسوعة القضايا الفقهية املعاصرة واالقتصاد اإلسالمي، مكتبة دار القرآن، مصر، ط٧، ص٥٧3.
البنك اإلسالمي  الدول واجملتمعات اإلسالمية،  املعاصر.. مناذج خمتارة من جتارب  التطبيق  الوقف يف  حممود أمحد مهدي، نظام  	)2(

للتنمية، واألمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت، جدة، 1423هـ، ص2٥.
أستاذ كلية الدراسات اإلسالمية يف سراييفو، تويف 2003م.  	)3(

)4( حبث بعنوان: الوقف يف ضوء األحكام الشرعية، قدم يف الندوة العلمية عن األوقاف يف البوسنة واهلرسك، اليت انعقدت يف سراييفو 
1٩82م، وُنشرت أحباث هذه الندوة يف جملة: حوليات مكتبة غازي خسرو بك، عدد ٩، 10، 1٩83م، منها هذا البحث، ص٩-1٦.
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اجلديدة، وضم األوقاف أو أمواهلا أو غالتها بعضها إىل بعض، واالستدانة لعمارة الوقف، وتفعيل مبدأ 
التعاون بني األوقاف على الرب والتقوى، بصرف فائض الغالت يف أوقاف حمتاجة إىل ترميمها وال غلة هلا، 

عماًل بقوله تعاىل: { ەئ وئ وئ ۇئ})1(.
٤. اشتراط الواقف تأصيل جزء من ريع الوقف:

شروط الواقف معتربة يف الوقف، ويعمل بها ما مل تكن خمالفة للشرع أو ملقتضى الوقف، وقرر الفقهاء 
الواقف كنصِّ  أن شرط  الوقف:  تفريعات مسائل  إليها يف  يرجعون  فقهية شهرية،  قاعدة  األمر  يف هذا 
تشمل  أنها  إىل  اآلخرون  وذهب  به،  العمل  بوجوب  ال  والداللة،  بالفهم  الفقهاء  بعض  وفسرها  الشارع، 

جمموع ذلك.
ورد يف "حاشية ابن عابدين": »شرائط الواقف معتربة؛ إذا مل ختالف الشرع، وهو مالٌك، فله أن جيعل 
ماله حيث شاء؛ ما مل تكن معصية«)2(، وقال "املالكية" أيًضا بوجوب اتباع شرط الواقف، ورد يف "حاشية 
الدسوقي": »واتبع شرطه إن جاز«)3(، كما نصَّ "الشافعية" على أن األصل مراعاة شرائط الواقف؛ ما مل 
يكن فيها ما ينايف الوقف)4(، وصرَّح "احلنابلة" بأن الشروط يلزم الوفاء بها؛ إذا مل ُتْفض إىل اإلخالل 

باملقصود الشرعي، وال جيوز احملافظة على بعضها مع فوات املقصود الشرعي)٥(.
فإذا شرط الواقف تأصيل ريع الوقف؛ يتبع شرطه؛ ألنه ال خيالف بذلك الشرع، وال يفضي إىل اإلخالل 

مبقصود شرعي، بل يف ذلك تقوية الوقف وتطويره.
٥. االجتهاد في تأصيل ريع الوقف:

قلنا: إن الواقف إذا شرط تأصيل ريع الوقف اُتبع شرطه، ولو مل يشرتط ذلك يف حجة الوقف، فقد 
رجحنا سابًقا جواز تأصيل ريع الوقف إذا كان يف ذلك مصلحة للوقف واملستحقني املوقوف عليهم، إذ ليس 
هناك ما مينع شرًعا من ذلك التصرف، وإذا كانت اجلهة املوقوف عليها معيَّنة؛ فعلى الناظر استئذانها؛ 
ألنه تصرَّف يف حقهم، وإذا كانت اجلهة املوقوف عليها غري معيَّنة؛ فتأصيل ريع الوقف بتصرُّف الناظر 
جائز بإذن اجلهة املخولة عموًما برعاية األوقاف اإلسالمية، وينبغي أن نعترب عقد إنشاء الوقف متضمًنا 
اإلذن املسبق بكل تصرف جائز شرًعا من شأنه صيانة الوقف، وضمان دوام نفعه للجهة املوقوف عليها، 

وتوسيع دائرة بره ونفعه بشكل عام. 

)1( سورة املائدة، جزء من آية 2.
ابن عابدين، املرجع نفسه، ٥2٧/٦. 	)2(

)3( حممد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، عيسى البابي احلليب وشركاه، 88/4.
)4( الشربيين، مغين احملتاج، دار املعرفة، ط1، 1418هـ/1٩٩٧م، 2/4٩٧.

)٥( البهوتي، املرجع نفسه، 3/4٦٦.



املوضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف

386

أ( االجتهاد من قبل الناظر:

للناظر أن جيتهد ويعمل كل ما فيه فائدة للوقف ومنفعة للموقوف عليه، مع مراعاة شرط الواقف إذا 
مل يكن خيالف الشرع، وجيوز له -كما قلنا- أن يشرتي مبا فضل من ريع الوقف مستغاًل للوقف، بإذن 
القاضي أو من ينوب عنه، ورجحنا جواز جعله وقًفا إذا نوى ذلك، مع موافقة اجلهة الرمسية الراعية 
لشؤون األوقاف، وجواز هذا التصرف -وكذلك سائر تصرفات الناظر- منوط مبصلحة الوقف واملوقوف 
عليهم، باعتباره راعًيا هلا، وتصرف الراعي منوط مبصلحة الرعية، كما تقرر يف القاعدة الفقهية اليت 
حتكم مبدأ الوالية بشكل عام، جاء يف "األشباه والنظائر": »تصرف القاضي يف ما له فعله يف أموال اليتامى 

والرتكات واألوقاف مقيَّد باملصلحة، فإن مل يكن مبنًيا عليها مل يصح«)1(.
والناظر الذي استوفى شروط النظارة -من العدالة والكفاية واإلسالم والتكليف- هو الذي حيق له 
أن جيتهد يف إدارة أمور الوقف؛ مبا فيها تأصيل ريعه، واستثمار الفائض منه، حتى ولو كان الوقف على 
املسجد فيشرتي بالفائض عقاًرا، وإذا رأى احلاكم وقفه على جهة فيكون وقًفا، وهو رأي منقول عن اإلمام 
"الغزالي")2(، وهذه املسألة كانت مثار خالف بني فقهاء "املالكية"، وقد رجح "القوري" جواز ذلك قائاًل: 
»والذي به الفتيا: إباحة ذلك وجوازه، وتسويغه وحليته آلخذه... وتعليلهم لذلك هو أن ما قصد به وجه اهلل 
جيوز أن ينتفع ببعضه، إذا كانت لذلك احلبس غلة واسعة وَوْفر كثري، يؤمن من احتياج احلبس إليه حااًل 
ومآاًل... وهلذا ذهب األندلسيون، خالف مذهب القرويني، وبه قال "ابن القاسم"، واألصح: اجلواز، وهو 
األظهر يف النظر والقياس؛ وذلك إن منعنا احلبس، وحرمنا احملبس من االنتفاع الذي حبس من أجله، 
وعرضنا تلك الفضالت للضياع، ألن إنفاق األوفار يف سبيل -كمسألتنا- أنفع للمحبس، وأمنى ألجره، وأكثر 
الذكر؛ ونصه:  الفقه اإلسالمي" يف قراره سالف  "جممع  الريع  لثوابه)3(، وقد أكد جواز استثمار فائض 
»جيوز استثمار الفائض من الريع يف تنمية األصل أو يف تنمية الريع، وذلك بعد توزيع الريع على املستحقني، 

وحسم النفقات واملخصصات«)4(.
ب( االجتهاد من قبل احلاكم:

وللحاكم أن جيتهد فيما يتعلق مبصلحة الوقف؛ حبكم واليته العامة، ولكن ليس له أن يتصرف باألوقاف 
على االنفراد، إال فيما يتعلق باألرصاد، وفيها خالف بني العلماء، تعترب وقًفا أم ال؟

 ج( االجتهاد من قبل القاضي: 

)1( ابن جنيم، املرجع السابق ، ص12٥.
)2( املناوي، تيسري الوقوف، 2/ 31٦، 31٧.

)3( الونشريسي، املرجع نفسه، 18٧/٧.
)4( قرار رقم 140، )1٥/٦(، بند أواًل-٦.
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كان القاضي سابًقا مراقًبا وحماسًبا لناظر الوقف، وكان يتمتع بصالحية عزل الناظر إذا رأى عدم 
وقام مقامه يف  األوقاف،  القاضي يف شؤون  دور  تقلَّص  الوقت احلاضر  أو خيانته يف عمله، ويف  كفايته، 
مراقبة وحماسبة الناظر يف الغالب وزارة األوقاف يف الدول اإلسالمية، أو مديرية األوقاف ورئاسة املشيخة 
واللوائح اليت  القوانني  "البوسنة واهلرسك"، ونظًرا إىل أن هذه اجلهات تسن  اإلسالمية كما عندنا يف 

تنظم وتقنن أحكام األوقاف؛ فإنها بذلك تقوم باالجتهاد يف هذا اجملال.
6. ضوابط تأصيل ريع الوقف واستثمار أمواله وفوائده:

إن أغلب الصور اليت أوردناها سابًقا كان االجتاه القائل جبواز تأصيل واستثمار أموال الوقف ظاهًرا، 
وهذا ال يعين اجلواز على اإلطالق دون قيد أو ضابط؛ فهناك قيود وضوابط نذكر منها)1(:

1. أن يكون االستثمار يف وجه من الوجوه املباحة شرًعا، فال جيوز للناظر أو هليئة الوقف إيداع أموال 
أسهم  أو شراء  الربوية،  السندات  االستثمار يف  أو  الربوية،  الفوائد  على  بقصد احلصول  الوقف 
لشركات أصل نشاطها حرام، أما الشركات اليت أصل نشاطها مباح وإمنا تتعرض للتعامل عرًضا 
فيه  وتقضي  أو أي جهة أخرى،  الوقف  الشرعية هليئة  اللجنة  فيه  تنظر  أن  وعطاء؛ فهذا ميكن 

حبسب املصلحة.
ولو شرط  األوقاف،  تثمري ممتلكات  الناظر يف جمال  به  يقيدون  فيما  الواقفني  مراعاة شروط   .2

الواقف وجًها استثمارًيا معيًنا فيجب العمل به؛ فشرط الواقف كنص الشارع.
3. استئذان املستحقني للغلة، إذا كان الوقف على أشخاص معينني أو جهة معينة.

4. عدم اجملازفة واملخاطرة يف املشروعات ذات املخاطر العالية اليت ال ميكن توقعها، ووضع احلماية هلا.
٥. االعتماد على دراسات اجلدوى االقتصادية للمشروعات الوقفية، وتوثيق عقودها، واحلصول على 

الضمانات الكافية.
٦. اختيار صيغ االستثمار املالئمة لطبيعة األوقاف؛ مبا حيقق مصاحل الوقف، وجينبه خماطر ضياع 

حقوق املستفيدين.

)1( انظر: العياشي، املرجع نفسه، ص٥8.
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اخلالصة
مؤسسة الوقف من أقدم وأهم املؤسسات الدينية يف تاريخ اإلسالم، وكان الوقف يف الزمن املاضي عماد 
التطور االجتماعي والتعليمي والثقايف والعلمي يف اجملتمعات املسلمة، وإن تطور اجملتمعات احلديثة وتقدمها 
يف خمتلف اجملاالت انعكس يف االجتهاد الفقهي، نظرًيا وتطبيقًيا، يف اجملاالت الفقهية املتنوعة، مبا فيها 
مؤسسة الوقف اليت تواجه اليوم حتديات وإمكانيات تطورها اجلديدة؛ ما يستدعي إعادة النظر يف بعض 
أحكامها االجتهادية يف ضوء الظروف االجتماعية واالقتصادية املتغرية إقليمًيا وعاملًيا، واملسائل والقضايا 
املستجدة حول الوقف تتطلب اإلجابة املناسبة من قبل الفقهاء، من خالل االجتهادات والفتاوى اجلديدة 

املستمدة من نصوص وروح ومقاصد الشريعة الغراء. 
اهلوية  على  احلفاظ  معركة  اليت ختوض  املسلمة  لألقليات  وخاصة  اليوم،  املهمة  املسائل  هذه  ومن 
اإلسالمية يف عامل العوملة وثورة االتصاالت، مسألة تأصيل ريع الوقف، وقد حُبثت من قبل بعض الباحثني 
املعاصرين، إال أنها ما زالت حباجة إىل مزيد من البحث والفحص، واختلفت فيها آراؤهم وتباينت وجهات 
نظرهم؛ فمنهم من رأى جوازه، ومنهم من رأى منعه، ومن خالل حبثي هلا تبني عندي أنه ال يوجد ما مينع 
شرًعا من تأصيل ريع الوقف، إذا كان يف ذلك مصلحة للوقف واملستحقني املوقوف عليهم، وإذا كانت اجلهة 
املوقوف عليها معينة فعلى الناظر استئذانها ألنه تصرُّف يف حقهم، وإذا كانت اجلهة املوقوف عليها غري 
معيَّنة؛ فتأصيل ريع الوقف جائز بإذن اجلهة املخولة عموًما برعاية األوقاف اإلسالمية، وينبغي أن نعترب 
عقد إنشاء الوقف متضمًنا اإلذن املسبق بكل تصرف جائز شرًعا -غري خمالف لصريح نص الواقف- من 

شأنه صيانة الوقف، وضمان دوام نفعه للجهة املوقوف عليها، وتوسيع دائرة بره ونفعه بشكل عام.
واحلكم باجلواز يتمشى مع تطلعات األقليات املسلمة، وحاجتها إىل تطوير مؤسسة الوقف فيها كأساس 
نهضتها يف املستقبل، وقد فكر بعض العلماء يف ختصيص أوقاف لألقليات املسلمة، تكفيهم السؤال، وتغطي 
احتياجاتهم، غري أن هذا احلل حيتاج إىل اجتهاد وفتوى جريئة من كبار علماء املسلمني وصغارهم على 
السواء، ترفع عن الوالة على األوقاف احلرج يف إعادة تأصيل ريع الوقف؛ مبا خيدم الدعوة اإلسالمية، 
وينفع املسلمني، بأن يضيف مصرف دعم األقليات املسلمة إىل مصارف األوقاف، مبا يعود باخلري الدائم 

على تلك األقليات. 
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د. أحمد جاب اهلل)1(

اإلسالم  حول  لألحباث  األوروبي  املركز  ورئيس  فيه.  العليا  الدراسات  وأستاذ  بباريس،  اإلنسانية  للعلوم  األوروبي  املعهد  مدير   )1(
وتفاعالته - فرنسا.
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مدخل:
يندرج نظام الوقف يف اإلسالم ضمن فلسفته العامة يف تسخري املال لتحقيق املصاحل العامة واخلاصة، 
وتوسيع دائرة االنتفاع به، والعمل على استمرار نفعه؛ مبا جيعله يؤسس قاعدة خريية ثابتة خلدمة مصاحل 
الناس أفراًدا وجمتمعات؛ وإذا كانت املعامالت املالية يف اإلسالم تتوزع على معاوضات وتربعات، فإن 
يتميز باالستمرارية يف حتقيق معنى الربِّ  التربع، باعتباره  الوقف وسيلة من أهم وسائل حتقيق مقصد 

الدائم.
إن نظام الوقف يقتضي االلتزام برغبة الواقف وشرطه يف صرف ريع الوقف على املوقوف له كما حدده، 
ولكن الواقف إمنا يقرر -يف احلقيقة- ذلك بناء على ما يراه من أهمية وجه اإلنفاق الذي يريد أن ُيصرف 
له الريع، وباعثه على الوقف ابتداء إمنا هو حتصيل األجر والثواب على عمله ذلك، فيقدِّر املصلحة يف 
وقف ما وقفه على باب من أبواب اخلري والربِّ، ولكن ما يطرأ على حياة الناس من التغري، وما تقتضيه 
املصلحة يف توسيع دائرة اإلنفاق يف اجملال نفسه الذي وقف له الواقف؛ قد يدعو إىل تطوير أهداف الوقف 
وتوسيع نطاقه؛ وذلك كمن وقف -مثاًل- مااًل على التعليم لإلنفاق على مشاريع تعليمية معينة، ولكن تظهر 
من املؤسسات واملشاريع التعليمية ما يكون حُمقًقا للغرض نفسه املوقوف له ابتداء، فهل جيب أن نتقيد 
دائًما بشرط الواقف، ولو قصر مثرة الوقف على مصرف حمدد ال يتجاوزه لغريه، ولو كان يف نفس اجملال 
أن  وإدارته  الوقف  ُيتيح لنظارة  أن  الربِّ واإلحسان ميكن  العام يف  الواقف  أم أن مقصد  له؟  الذي وقف 
جتتهد ضمن ضوابط معينة يف توسيع دائرة الوقف ونفعه؟ ومن هنا ُتطرح مسألة: تأصيل ريع الوقف، وهي 

اإلشكالية اليت سنتناوهلا بالنظر يف هذا البحث.
ل يف أحكام كثرية، ولكن معظم  إن الدرس الفقهي الذي تناول موضوع الوقف حبث جوانب عديدة، وفصَّ
أحكام األوقاف اجتهادية كما صرَّح بذلك العديد من الفقهاء؛ مثل: الشيخ مصطفى أمحد الزرقا الذي 
قال: »أما تفاصيل أحكام الوقف املقرَّرة يف الفقه؛ فهي مجيًعا اجتهادية قياسية، للرأي فيها جمال، غري 
أن فقهاء األمة قد أمجعوا فيها على شيء؛ هو أن الوقف جيب أن يكون قربة إىل اهلل تعاىل، يبتغى بها 

رضوانه، فال يصح أن يوقف مال على ما ليس بقربة مشروعة«)1(.
فإذا كان اإلمجاع منعقًدا بني فقهاء األمة على غاية الوقف باعتباره من أعمال القربات؛ فإن بقية 
أحكامه تدخل يف دائرة االجتهاد، وهذا من شأنه أن يفتح باًبا واسًعا أمام أهل العلم ليستكملوا ويراجعوا 
أن احلاجة إىل  للوقف، خاصة  الفقهية  املنظومة  وجيددوا ما حيتاج إىل استكمال ومراجعة وجتديد يف 

تدعيم مؤسسة الوقف يف واقعنا املعاصر تزداد وتتأكَّد.

)1( أحكام األوقاف: مصطفى أمحد الزرقا، ص1٩، دار عمار، عمان، ط2، 1٩٩8م.
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مبحث متهيدي:
حيسن بنا قبل أن ندخل يف دراسة إشكالية البحث حول تأصيل ريع الوقف أن نقدم باختصار مبقدمة 

تتناول؛ تعريف الوقف، وبيان مقاصده العامة.
1- تعريف الوقف:

تعددت تعريفات الفقهاء للوقف)1(، وضمَّن أصحاب كل مذهب شروطهم يف تعريف الوقف، ولكن ميكن 
أن نعترب أن القدر املشرتك املتفق عليه بني خمتلف التعريفات هو ما ذكره "احلنابلة" من أن الوقف هو: 
حتبيس األصل وتسبيل املنفعة، وهو تعريف مقتبس من حديث النيب ]: »احبس أصلها وسبِّل مثرتها«)2(، 
وقد اختلف الفقهاء فيما يتصل مبلكية العني؛ هل تبقى للواقف؟ أم أنها خترج عن ملكيته لتكون ملًكا هلل؟ 
وكذلك مسألة "التأبيد يف الوقف"، حيث ذهب "املالكية" خالًفا للجمهور إىل القول جبواز توقيت الوقف، 
وعدم اشرتاط تأبيده؛ ألن الدليل على التأبيد هو حكاية وقائع من عمل الصحابة رضي اهلل عنهم، مل ترد 
يف معرض بيان أن التأبيد الزم يف مفهوم الوقف؛ ألن الوقف من عمل اخلري الذي جيوز مؤبًدا ومؤقًتا؛ ومع 
أن رأي "املالكية" ال يعطي للوقف استقراًرا؛ ألنه جُييز للواقف إمكانية اسرتجاع املوقوف، إال أن الشيخ 
"مصطفى الزرقا" نظر إىل األمر من زاوية أخرى؛ فانتصر لرأي "املالكية" باعتباره خيفِّف من الشروط، 
ع على عمل الربِّ، فيقول: »وأنت ترى أن اجتهاد املالكية أقوى دلياًل، وأرجح معقواًل، وأكثر تسهياًل  ويشجِّ

يف مقاصد اخلري«)3(.
2 ـ مقاصد الوقف:

األحكام  أن  إذ  الفقهي؛  النظر  تسديد  الباحث يف  ُيفيد  ما  أهمِّ  األحكام من  مقاصد  النظر إىل  إن 
الشرعية جاءت منوطة باملقاصد والغايات؛ خصوًصا يف باب املعامالت؛ كما أن إدراك املقاصد وتفعيلها 
مما يساعد على التعامل مع اخلالفات الفقهية اجلزئية، وحسن الرتجيح بني اآلراء مبا يكون أقرب إىل 

حتقيق املقاصد الشرعية.
وميكننا القول بأن أهمَّ املقاصد الشرعية اليت ميكن حتقيقها من خالل نظام الوقف هي ما يلي:

أ ـ التشجيع على عمل اخلير والبرِّ وعلى اإلنفاق في سبيل اهلل:
لقد جاء اإلسالم مبنظومة شاملة يف باب اخلري؛ بدأت بفريضة الزكاة باعتبارها ركًنا من أركان هذا 
الدين واتسعت دائرتها لتشمل وسائل أخرى؛ كصدقة الفطر، واألضحية، والكفارات، وصدقات التطوع، 
والوصية، والصدقة اجلارية، ويأتي الوقف ليكون سبياًل آخر من سبل عمل اخلري، اليت يقوم بها الناس 

)1( انظر: نظام الوقف يف الفقه اإلسالمي يف ضوء النصوص واملقاصد الشرعية، يوسف القرضاوي، الكتاب اخلامس من إصدارات اجمللس 
األوروبي لإلفتاء والبحوث، بريوت، 2011م، وأحكام األوقاف: مصطفى أمحد الزرقا، مرجع سابق، ص4٩.

)2( رواه النسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والدارقطين، وابن خزمية، والشافعي، وصححه األلباني يف إرواء الغليل، ٦/31. 
)3( أحكام األوقاف: مصطفى أمحد الزرقا، مرجع سابق، ص4٩.
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ذوي  على  املعاناة  وختفيف  التكافل،  حتقيق  إىل  يؤدي  أن  شأنه  من  وهذا  تعاىل)1(؛  اهلل  ملرضاة  طلًبا 
احلاجات يف اجملتمع، ولكنه أيًضا يعترب بالنسبة للمنفق وسيلة من وسائل تزكية النفس وتطهريها؛ قال 
تعاىل: { ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ })2(؛ فإعطاء املال والتربع به رغبة يف املثوبة مما يهذِّب 
سلوك اإلنسان، وخيلصه من احلرص على الدنيا؛ فتسمو نفسه يف سلَّم الفضائل، وإن من مقتضيات رعاية هذا 

املقصد وتكريسه أن نسلك مسلك التيسري يف فقه الوقف؛ ما يفتح الباب لعمل اخلري والتشجيع عليه.
ب ـ حتقيق مقصد التنمية الدائمة:

إذا كانت الصدقات وأعمال الربِّ حتقِّق يف الغالب أهداًفا آنية عاجلة تقتضي التكافل وتقديم العون 
للمحتاجني؛ فإن الوقف -إىل جانب هذا املقصد- يساعد على تأمني مورد دائم من الريع ملؤسسات النفع 
العام؛ ما جيعلها مستقرة يف أدائها لدورها، وال تتأثر مبا قد حيصل من تقلبات تتصل بالتمويل، إن الوقف 
بها؛ وبذلك يكون  الوفاء  الدولة عن  لتوفري املساعدات واخلدمات اليت تعجز موارد  مُيثِّل مصدًرا مهًما 

الوقف مصدًرا ثالًثا ُيكمِّل جهود القطاع اخلاص وجهود القطاع العام.
ج ـ ترسيخ دور املؤسسات النافعة في املجتمع وضمان كفايتها الذاتية:

كل  ُيثبِّت  أن  شأنه  من  هذا  فإن  والربِّ؛  اخلري  ملشاريع  ريعه  ص  أن خيصِّ الوقف  من شروط  كان  ملا 
املؤسسات اخلريية ذات األهداف الدائمة؛ مثل: املؤسسات التعليمية، والبحثية، واالجتماعية، اليت تتلقى 
متويلها أو جانًبا من متويلها من مصدر وقفي؛ فيمنحها ذلك استمراًرا يف أداء دورها، وجيعلها مبنأى عن 
فون يف استخدام قرارهم ونفوذهم مبا  املسِّ بكيانها، بسبب توجهات أصحاب القرار والنفوذ عندما يتعسَّ

يتنافى مع املصلحة اخلريية هلذه املؤسسات.
والذي ينظر إىل اجملتمعات الغربية -مثاًل- جيد أن العديد من املؤسسات العريقة يف جمال التعليم 
والبحث واجملال االجتماعي قد ظلت تقدم عطاءها لصاحل اجملتمع، ومل تتأثر بتغيريات سياسية طارئة، وال 
بسياسات التقشف اليت تطال احلكومات يف فرتات الركود أو الرتاجع االقتصادي؛ ألنها تعتمد على متويل 

مستقل وثابت. 

املبحث األول: املقصود بتأصيل ريع الوقف:
إن األصل يف ريع الوقف أن ُيصرف للموقوف عليه بناء على شرط الواقف، وإذا كان املوقوف مما جيب 
احملافظة عليه، وال جيوز أن يباع أو يشرتى أو يوهب؛ فإن مثرة الوقف تنفق يف بابها؛ ليستفيد منها من 
هو أو ما هو مقصود بها، ومسألة "تأصيل ريع الوقف" تعين: أن حُيجز بعض الريع أو كله؛ ليتمَّ حتويله إىل 

)1( انظر: نظام الوقف يف الفقه اإلسالمي يف ضوء النصوص واملقاصد الشرعية، يوسف القرضاوي، مرجع سابق، ص13.
)2( سورة الليل، آية 1٧، 18.
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أصل وقفي يف اجملال نفسه الذي مت الوقف عليه، أو يف جمال مشابه، أو يف جماالت خريية أخرى، ويرتتب 
على هذا جمموعة أسئلة:

- هل جيوز مبدأ تأصيل ريع الوقف؟
- إذا قلنا باجلواز؛ فما هي حدود هذا التأصيل؟ هل يستغرق كامل الريع أم جزًءا منه؟

- إذا قلنا باجلواز؛ فهل يكون املوقوف اجلديد خادًما لغرض الوقف نفسه الذي ُحِجز من ريعه؟ أم 
يف مثله؟ أم ميكن أن يكون يف أي باب من أبواب اخلري؟

املبحث الثاني: الرأي الفقهي في تأصيل ريع الوقف:
مل يتعرض الفقهاء القدامى إىل مسألة تنمية الوقف بزيادة رأمساله؛ باعتبار أن أدوات االستثمار 
كانت حمدودة يف احلياة االقتصادية يف اجملتمعات القدمية، ومل تكن هناك املرونة يف باب املعامالت اليت 
ينفق ريع  بأن  الواقف  الفقهاء وقد شددوا يف احرتام شرط  أن  اليوم األسواق االستثمارية، كما  تعرفها 
الوقف على مستحقيه؛ مل يلتفتوا إىل مسألة تنمية الوقف وتوسيع دائرته؛ حتى ال يكون يف ذلك إخالل 

بشروط الواقفني، وميكننا القول بأن اآلراء الفقهية يف هذه املسألة تنقسم إىل رأيني:
الرأي األول:

هو الذي يرى أن األصل هو عدم احتجاز جزء من إيرادات الوقف للزيادة يف رأمساله، يقول "الكمال 
ابن اهلمام" بالنسبة لعمارة الوقف: »إمنا هي بقدر ما ُيبقي املوقوف بها على الصفة اليت ُوقف عليها... 
فأما الزيادة فليست مستحقة«؛ وذلك ألن »الغلة مستحقة )للموقوف عليه(، فال جيوز صرفها إىل شيء 

آخر إال برضاه... ألن الصرف إىل العمارة ضرورُة إبقاِء الوقف، وال ضرورة يف الزيادة«)1(. 
ويقول "منذر قحف" مؤيًدا املبدأ العام يف عدم احتجاز جزء من إيرادات الوقف للزيادة يف رأمساله: 
»فالقاعدة اليت ينبغي أال حنيد عنها هي أنه ال يصحُّ ختصيص أي جزء من اإليرادات إلمناء رأمسال 
الوقف إال مبوافقة املوقوف عليهم؛ ألن حق املوقوف عليهم متعلق بهذه اإليرادات، وبها كلها، بعد صيانة 
الوقف، واحملافظة على أصل ماله دون نقصان، ولكن دون زيادة أيًضا، هذا هو األصل أو املبدأ العام يف 

إمناء أموال األوقاف«)2(، ولكنه ذكر بعد ذلك أن هلذا األصل استثناءات كما سيأتي بيانه. 
إنه مع التسليم بأن األصل يف ريع الوقف أن ينفق على املوقوف له؛ التزاًما بإرادة الواقف، وقياًما حبقوق 

املوقوف له الذي أصبح حمتاًجا لالنتفاع بالريع الذي يصله، ولكن هذا ال مينع من طرح بعض األسئلة:
- أال ميكن العودة إىل الواقف واستئذانه يف تأصيل جزء من ريع الوقف؟ خاصة إذا كان ذلك ال 

خيلُّ باإلنفاق على املوقوف له ابتداء من الريع؟
)1( فتح القدير، 222/٦، نقاًل عن: الوقف اإلسالمي.. تطوره، إدارته، تنميته، منذر قحف، ص223، دار الفكر، دمشق، 2000م.

)2( الوقف اإلسالمي.. تطوره، إدارته، تنميته: منذر قحف، مرجع سابق، ص222.
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ص جزء من الريع للتنمية والتأصيل، إذا كان  نعم.. ميكن العودة إىل الواقف واستئذانه يف أن خُيصَّ
الواقف ال يزال حًيا، ولكن إذا تويف الواقف؛ فإن األمر يعود لنظارة الوقف يف التصرف فيما فاض من الريع 

وإمكانية تأصيله، وهو ما سيأتي حبثه.
- وأما موافقة املوقوف عليهم على تأصيل جانب من الريع؛ فهل هو ضروري يف حال أن مثرة الوقف 
زادت عن حاجة املوقوف عليهم؟ خاصة أن املؤسسات اليوم تعمل وفق ميزانيات مضبوطة؛ فتعرف 

حاجياتها املالية؟
إن األصل يف إيصال الريع للموقوف عليه هو كفاية حاجته وفق املنصوص عليه يف وثيقة الوقف، أما ما 
زاد من الريع؛ فيمكن التصرف فيه بوجوه من التصرف اليت ذكرها الفقهاء؛ إما لتوسيع أوجه اإلنفاق على 

جماالت جديدة للموقوف عليه، أو اإلنفاق على أوقاف مماثلة، أو االستفادة من الوفر للتنمية والتأصيل.
 الرأي الثاني:

ال يرى مانًعا من تأصيل ريع الوقف يف حاالت حمدَّدة، ذكر بعضها "منذر قحف" يف كتابه عن الوقف 
اإلسالمي؛ وهي:

- أن تزيد عوائد الوقف عن التوزيع؛ بسبب وجود أرباح كثرية، أو بسبب ضيق غرض الوقف.
- أن تنشأ إيرادات كبرية غري متوقعة ملال الوقف؛ حبيث تزيد عن حاجة املوقوف له.

- أن ينال الوقف مبالغ مالية بسبب تعويضات حتكم بها احملاكم لصاحله نتيجة لفعل ضارٍّ من الغري.

- يف حاالت معينة؛ عندما تتحول -مثاًل- أرض الوقف من زراعية إىل حضرية؛ فيزيد ذلك يف إيراد الوقف.
- أن يستغين املوقوف له عما كان يناله من الريع؛ بسبب قيام جهات أخرى على حاجاته.

- أن توجد أوقاف يف بلد ما ال ميكن صرف ريعها للموقوف عليهم؛ بسبب أوضاع سياسية، أو غريها، 
متنع ذلك، وال توجد أغراض مشابهة ميكن اإلنفاق عليها)1(.

إذن هناك صور ميكن أن تشكِّل استثناءات من األصل؛ فيسمح بناًء عليها بتأصيل ريع الوقف؛ لكن هل 
ل هلذا األمر باعتبارات أخرى؟  يقتصر على هذه احلاالت االستثنائية؟ أم أنه ميكن أن نؤصِّ

الترجيح:
إن الذي ينظر إىل مقاصد الوقف العامة، اليت تقوم على تأمني ريع ُيصرف يف وجوه اخلري، وخدمة 
ح القول جبواز تأصيل ريع الوقف، وقد أفاد "الونشريسي" يف "املعيار"  ذوي احلاجات؛ ال ميكن إال أن ُيرجِّ
بأن هناك من الفقهاء -"كابن القاسم" و"أصبغ" و"ابن املاجشون"- من أجاز أن يبتاع بالفضل من ريع 
الوقف أصواًل؛ فقال: »وُيبتاع بالفضل أصول... )ثم يقول(: ما كان هلل فال بأس أن ُيستعان ببعضه يف 
"ابن املاجشون" و"أصبغ"، وهو أرجح عنده، وأظهر يف النظر؛  القاسم" مثل قول  "ابن  بعض، فهذا من 

)1( الوقف اإلسالمي.. تطوره، إدارته، تنميته: منذر قحف، مرجع سابق، ص224، 22٥.
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ألن استنفاد الوفر يف سبل اخلري أنفع للمحبس، وأمنى ألجره«)1(، ويقوم هذا الرتجيح على جمموعة من 
االعتبارات؛ من أهمها:  

  أ ـ إن من مقاصد الشارع العامة يف باب األموال واملعامالت توسيع دائرة االنتفاع باملال، والدفع به يف 
عجلة االقتصاد؛ ولذلك حرَّم الَكْنز، ودعا إىل استثمار األموال وتنميتها، وعمل على ترويج املال 
وتداوله بني الناس؛ { ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں})2(، ومن هذا املنطلق ميكننا أن نقول: إن 
واإلنتاج،  إنشاء أصول وقفية جديدة سوف تشجع حركة االقتصاد  الوقف يساهم يف  تأصيل ريع 
ويوفر ريًعا ألعداد أكرب من املنتفعني من األوقاف؛ إذ أنه كلما زادت املشاريع الوقفية زاد عدد 
املنتفعني بريعها؛ وساهم ذلك يف زيادة خدمات الوقف، اليت تنعكس أيًضا على احلركة االقتصادية 
نؤصل جزًءا من  أن  استطعنا  ثم  واحدة،  تعليمي على مدرسة  وقف  مثاًل  لدينا  كان  فلو  عموًما؛ 
الريع؛ فيمكننا أن حنبس ريع الوقف اجلديد على مدرسة أخرى، فتستفيد منها  أعداد أخرى من 

املتعلمني، كما يساهم يف تشغيل عدد آخر من املدرسني واملوظفني.
ب ـ إن تأصيل الريع ينسجم متاًما مع القصد العام للواقفني؛ إذ أن الوازع للواقف على الوقف إمنا هو 
رجاؤه يف نيل مرضاة اهلل تعاىل، من خالل الوقف اخلريي الذي ينشئه، وهل تأصيل ريع الوقف 
إلنشاء أوقاف أخرى له غاية غري مرضاة اهلل تعاىل؟ وميكننا أن نقيس اعتبار هذا املقصد على 
ل نفعه؛ فيمكن بيعه ويصرف مثنه يف نظريه، وكذلك  ما ذكره العلماء بشأن املوقوف إذا خرب وتعطَّ
الوقف الذي خرب املوقوف عليه وتعذرت عمارته؛ فيصرف ريع الوقف عليه إىل غريه، وحجتهم يف 
القول جبواز ذلك »أنَّ صرف املتعطل يف مثله أقرب إىل قصد الواقف، ومقاصد الواقفني معتربة 
شرًعا«)3(، وهم هنا ينظرون إىل املقاصد العامة للواقفني، وقد ذكر "الونشريسي" يف جواز صرف 
فوائد  صرف  يف  حرج  »ال  بقوله:  ذلك  معلاًل  اخلري؛  سبل  خمتلف  يف  اجملهولة  األحباس  فوائد 

األحباس بعضها يف بعض، وال بأس مبا هو هلل أن يصرف فيما هو هلل«)4(.
للواقف،  العام  الوقف حيقق املقصد  أوقاف جديدة من خالل تأصيل ريع  إنشاء  أن  وال شكَّ 
خاصة أن أحكام الوقف؛ اليت قيل بناء عليها بعدم السماح بتأصيل الريع؛ إمنا هي أحكام اجتهادية 

قياسية، للرأي فيها جمال واسع)٥(.

)1( املعيار املعرب: أمحد بن حييى الونشريسي، 21٦/٧، دار الغرب اإلسالمي، بريوت.
)2(  سورة احلشر، جزء من آية ٧.

)3( اجلامع ألحكام الوقف واهلبات والوصايا: خالد بن علي بن حممد املشيقح، 332/2، من إصدارات وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 
بدولة قطر، 2013م.

)4( املعيار املعرب: أمحد بن حييى الونشريسي، مرجع سابق، ٧/٩2.
)٥( انظر: أحكام األوقاف، مصطفى أمحد الزرقا، مرجع سابق، ص1٩.
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وميكننا أن نستأنس جلواز تأصيل الريع مبا ترجم به "البخاري" يف صحيحه، وفقه "البخاري" 
"احلرث واملزارعة"، يف الباب الثالث عشر، بقوله: »باب: إذا زرع  يف ترامجه كما قيل، يف كتاب 
مبال قوم بغري إذنهم، وكان يف ذلك صالح هلم«، وأورد حديث الثالثة الذين انطبق عليهم الغار، 
فدعا كل واحد منهم اهلل عز وجل بعمل صاحل عمله حتى يفرج اهلل عليهم، وكان الثالث منهم قد 
استثمر أجرة أجريه اليت مل يقبضها، وملا عاد إليه سلَّمه األجرة وربح االستثمار؛ وقد أورد "ابن 
حجر" يف شرح احلديث قول "ابن املنري": »مطابقة الرتمجة أنه قد عنيَّ له حقه، ومكَّنه منه؛ فربئت 
ذمته بذلك، فلما تركه وضع املستأجر يده عليه وضًعا مستأنًفا، ثم تصرَّف فيه بطريق اإلصالح، 
ال بطريق التضييع، فاغُتفر ذلك، ومل يعد تعدًيا«)1(، وال شكَّ أن تأصيل الريع حمقق للمقصد العام 

للواقف، وفيه توسيع لنفع الوقف على املستفيدين منه.
ج ـ إن فلسفة التشريع اإلسالمي يف احملافظة على املوقوف حتى يستمر يف تأمني ريعه وإيصال نفعه 
للموقوف عليه؛ جعل العلماء يقررون جواز كل ما حيقق هذه احملافظة؛ مثل: دفع راتب الناظر على 
الوقف من غلته، وكذلك اإلنفاق على الوقف وإعماره؛ ألن بقاء املوقوف على حنٍو ُينتفع به شرط 
لتحقيق الغاية منه، وميكننا يف ضوء هذه الفلسفة التشريعية أن نقول كذلك بأن تأصيل ريع الوقف 
ال يقل أهمية عما حُيجز من مثرته حلسن احلفاظ عليه، بل إن التأصيل سيزيد من نفعه وفائدته؛ 
وباإلضافة إىل أن أحكام الوقف كما ذكرنا أحكام اجتهادية قياسية؛ فإن الفقهاء قد ذكروا بأن 
ص بها يف  ص يف كثري من القيود اليت مل يرتخَّ الشارع احلكيم قد تساهل يف أعمال الربِّ؛ فرتخَّ

املعاوضات)2(.
ضوابط تأصيل الوقف:

إذا رجحنا القول بتأصيل الوقف؛ فإن ذلك يقتضي وضع مجلة من الضوابط اليت تساعد على حتقيق 
قدر من التوازن بني رعاية املوقوف عليه، وتأمني حاجاته، واعتبار شروط الواقفني من جانب، وتوسيع 

االنتفاع بالوقف بتأصيل جانب من ريعه، وأهم ما ميكن ذكره من الضوابط:
تعهدات  تغطية  بعد  الريع،  فائض  يكون من  أن  تأصيله جيب  بغرض  الريع  أن حجز جانب من  ـ  أ   
الوقف املربمة للموقوف عليه؛ إذ ال ُيعقل أن ترتك حاجة املوقوف عليه دون سداد وُينتزع من الريع 

للتأصيل.
ب ـ ميكن أن يكون يف تأسيس الوقف ابتداء حتديد نسبة من ريعه يتم حجزها للتأصيل، إىل جانب 
بني  من  ذلك  وضع  قد  الواقف  كان  إذا  خاصة  عليه،  للموقوف  الريع  الوقف يف صرف  تعهدات 

الشروط املنصوص عليها يف صكِّ الوقف.
)1( فتح الباري شرح صحيح البخاري: احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالني، دار الكتب العلمية، بريوت، 1٩8٩م، ٥/20.

)2( انظر: الوقف اإلسالمي.. تطوره، إدارته، تنميته، منذر قحف، ص14٧.
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ص للتأصيل مبقدار مقبول يف حال عدم وجود الفائض من  ج ـ جيب أن حتدد نسبة الريع الذي خيصَّ
الريع؛ حبيث ال تزيد على قدر معقول، يتمُّ حسابه بناء على معايري منضبطة مبا هو متعامل به 

ومتعارف عليه يف جمال االستثمار، وقد اقرتح "منذر قحف" حجز نسبة )10%( لتنمية الوقف.
د ـ وجود مشاريع خريية حتتاج إىل أوقاف توقف عليها، وتتم دراستها واعتمادها من أهل االختصاص.
املال،  يف  التصرف  يضمن حسن  بالريع؛ مبا  تشرتى  اليت  لألصول  االقتصادية  اجلدوى  دراسة  ـ  هـ 

وحيقق الغاية من األصول املوقوفة اجلديدة.
و ـ ُيبدأ حبجز جانب من الريع من األوقاف ذات املصارف غري احملددة أو األوقاف العامة، قبل احلجز 

من ريع األوقاف ذات املصارف احملددة.
ص جملال وقفي معني ليؤصل لصاحل مشاريع وقفية يف اجملال نفسه،  ز ـ حُيجز من ريع الوقف املخصَّ
فلو كان لدينا وقف تعليمي فيمكن أن نؤصل جانًبا من ريعه لصاحل مشروع تعليمي آخر؛ ألن ذلك 

أليق وأقرب ملقاصد الواقف.
إن القول جبواز تأصيل ريع الوقف هو ما ذهب إليه جملس "جممع الفقه اإلسالمي الدولي"، املنبثق 
عن "منظمة املؤمتر اإلسالمي" املنعقد يف دورته اخلامسة عشرة مبسقط )سلطنة ُعمان( 14-1٩ احملرَّم 
142٥هـ، املوافق ٦-11 آذار )مارس( 2004م، يف قراره رقم 140 )1٥/٦(؛ بشأن االستثمار يف الوقف ويف 

غالته وريعه، وكان مما جاء يف قراره خبصوص استثمار أموال الوقف:
- ُيعمل بشرط الواقف إذا اشرتط تنمية أصل الوقف جبزء من ريعه، وال يعدُّ ذلك منافًيا ملقتضى 
منه شيء  يؤخذ  الريع يف مصارفه؛ فال  إذا اشرتط صرف مجيع  ويعمل بشرطه كذلك  الوقف، 

لتنمية األصل.
- األصل عدم جواز استثمار جزء من الريع إذا أطلق الواقف ومل يشرتط استثماره، إال مبوافقة 
املستحقني يف الوقف الذُّري، أما يف الوقف اخلريي؛ فيجوز استثمار جزء من ريعه يف تنمية األصل 

للمصلحة الراجحة، بالضوابط املنصوص عليها الحًقا.
- جيوز استثمار الفائض من الريع يف تنمية األصل أو يف تنمية الريع، وذلك بعد توزيع الريع على 
املستحقني، وحسم النفقات واملخصصات، كما جيوز استثمار األموال املتجمَّعة من الريع اليت تأخر 

صرفها)1(.

)1( انـظر القـرار بتـمـامـه فـي ملـحـٍق لـهـذا البـحـث، وهـو مـنـشــور فـي املوقع اإللكرتوني الرمسي "لـمجـمع الفقه اإلسالمي الدولي"، على 
. http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/15-6.htm :الرابط التالي
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املبحث الثالث: الرأي الشرعي في بعض صور حجز أموال الوقف:
إن حجز جانب من أموال الوقف له صور متعددة حبسب الغرض من هذا احلجز، ولكل صورة حكمها 
وشروطها، ويظلُّ اهلدف من مجيع هذه لتصرفات هو احلفاظ على الوقف، وتأمني ريعه للموقوف عليه من 

وجوه الرّب واخلري، وتنمية موارده توسيعا ملنافعه، ومن هذه الصور:
 أ ـ حجز مبالغ من ريع الوقف ملصلحة الوقف:

عليه؛  التقصري يف صيانته واحملافظة  اندثر بسبب  أو  الوقف  وإذا ضعف  للوقف،  الريع هو مثرة  إن 
فإن ذلك يؤدي إىل إضرار بالثمرة أو ذهابها؛ ولذلك فإن العناية باألصل حمافظة على الثمرة؛ وهو أمر 
مطلوب شرًعا وعقاًل؛ يقول "ابن قدامة": »ونفقة الوقف من حيث شرط الواقف؛ ألنه ملا اتبع شرطه يف 
سبيله وجب اتباع شرطه يف نفقته، فإن مل ميكن فمن غلَّته؛ ألن الوقف اقتضى حبس أصله وتسبيل نفعه، 

وال حيصل ذلك إال باإلنفاق عليه، فكان ذلك من ضرورته«)1(.
وقد حتدَّث الشيخ "يوسف القرضاوي" عن احتجاز بعض الغلة إلصالح املوقوف وترميمه؛ فقال: »وقد 
أجاز الفقهاء ذلك، مع أن الوارد يف السنَّة )تسبيل الثمرة(، لكن ألن القصد االنتفاع باملوقوف مع بقاء 

عينه؛ فكان إبقاؤه يتضمَّن اإلنفاق عليه، من باب: »ما ال يتمُّ الواجب إال به فهو واجب«)2(.
ب ـ مخصص إعمار الوقف:

إن إعمار الوقف من مقتضيات احلفاظ عليه؛ حتى يستمر يف تأمني الريع الذي ُيصرف للموقوف عليه، 
ويف ذلك حتقيق لغرض الوقف يف اإلنفاق يف وجوه الربِّ.

اآلمرة  النصوص  هي  ذلك  على  واألدلة  األئمة،  باتفاق  الوجوب  هو  للوقف  احلسية  العمارة  وحكم 
باحلفاظ على املال؛ كقوله تعاىل: { ڭ ڭ ڭ ۇ })3(، وقوله \: )إن اهلل كره لكم ثالًثا: قيل 
"املوسوعة  يف  وجاء  للمال)٥(،  إضاعة  ُيعدُّ  الوقف  عمارة  وترك  السؤال()4(،  وكثرة  املال،  وإضاعة  وقال، 
الفقهية": »الغرض من عمارة املوقوف بقاء عينه صاحلة لالنتفاع؛ حتقيًقا للغرض األصلي من الوقف«)٦(.     

وتتم عمارة املوقوف بأحد أمرين: 
أولهما: تعهده باحلفظ والصيانة، وعمل ما حيقق االنتفاع به على الدوام، حتى ولو كان صاحًلا لالنتفاع 
به اآلن وليس به خلل؛ يقول "ابن عابدين" تعليًقا على قول "الدر املختار": »ويبدأ من غلة الوقف بعمارته 

قبل الصرف إىل املستحقني«)٧(.
)1( املغين: اإلمام موفق الدين أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن قدامة، مرجع سابق، ٦/2٧2.

)2( نظام الوقف يف الفقه اإلسالمي يف ضوء النصوص واملقاصد الشرعية: يوسف القرضاوي، مرجع سابق، ص113.
)3( سورة النساء، جزء من آية ٥.

)4( صحيح البخاري، ٥3٧/2، رقم )140٧(.
)٥( اجلامع ألحكام الوقف واهلبات والوصايا: خالد بن علي بن حممد املشيقح، مرجع سابق، 3٥0/2.

)٦( املوسوعة الفقهية الكويتية، 188/44.
)٧( حاشية ابن عابدين، 3/3٧٦.



املوضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف

400

ثانيهما: أن تتم العمارة -بالبناء والرتميم والتجصيص- ملا تشقق أو تهدم من األبنية املوقوفة«)1(.
واملستفاد من كالم الفقهاء أن مفهوم العمارة ال يتوقف على اإلبقاء على ما كان عليه الوقف، وإمنا 

يشمل كل ما حيافظ عليه وحيقق نفعه للموقوف عليه)2(.
وحتدث الشيخ "مصطفى الزرقا" عن الشروط املمنوعة على الواقفني، وذكر منها الشرط الذي يضرُّ 
مبصلحة الوقف وصيانته؛ فقال: »وذلك كما لو شرط الواقف أال ُيعمَّر الوقف إذا احتاج إىل التعمري، أو 
شرط أن يقدم إعطاء املوقوف عليهم كفايتهم، ثم يعمر مبا يفضل عنهم؛ فكل ذلك وحنوه باطل شرطه؛ 
ألن الواجب يف الوقف أن يبدأ من غلته بعمارته صيانة لعني الواقف، ولدوام منافعه، وملصلحة املوقوف 
عليه، ومثل ذلك ما لو شرط يف وقف املسجد أو املدرسة أال يتوقف عن دفع الغلة إىل القائمني بالشعائر 
الدينية أو التدريس، إذا احتيج إىل التعمري، وضاقت الغلة، بل يصرف إليهم وإىل التعمري على السواء، 

فذلك الشرط لغو، ال ُيعمل به، وتقدم حاجة التعمري، عند ضيق الغلة«)3(.
يف  املوقوف  كان  »إذا  أنه  إىل  الوقف-  إعمار  أهمية  على  منهم  -تأكيًدا  الفقهاء  ذهب مجهور  وقد 
حاجة إىل تعمري وإصالح، أو كان يف حاجة إىل نفقة، ومل يوجد من الريع ما يكفي لسد حاجة التعمري 
واإلصالح... جيوز للناظر أن يقرتض ملصلحة الوقف من غري إذن احلاكم«)4(، بل قد ذهب "حييى بن 
حممد بن حممد احلطاب" املالكي إىل أنه »لو اشرتط احملبِّس يف وقفه أنه إن احتاج الوقف إىل عمارة، ومل 

يكن عند املوقوف عليه ما ُيعمِّره به؛ أنه ُيباع منه مقدار ما ُيعمِّر به ما خرب«)٥(.
ج ـ األوقاف التي ُجهلت مصارفها:

إن األصل يف الوقف أن تكون مصارفه معلومة بناء على شرط الواقف، واملوقوف عليه ال خيلو من ثالثة 
أقسام:

ـ األول   : أن يكونوا معيَّنني حمصورين؛ كقوله: »وقف على فالن وفالن وفالن«.
ـ الثاني : أن يكونوا حمصورين غري معيَّنني؛ كقوله: »وقف على ولد فالن أو عقبه«.

ـ الثالث: أن يكونوا جمهولني؛ غري معيَّنني وال حمصورين؛ كقوله: »وقف على املساكني أو الفقراء وابن 
السبيل«)٦(.

)1( املوسوعة الفقهية الكويتية، مادة: وقف، ص8٥، 8٦.
)2( انظر: املصطلحات الوقفية، د. حممد كل عبيداهلل عتيقي، والشيخ عزالدين توني، وأ.خالد الشعيب، األمانة العامة لألوقاف، الكويت، 1٩٩٦م.
)3( أحكام األوقاف: مصطفى أمحد الزرقا، مرجع سابق، ص144، 14٥، وانظر: قانون العدل واإلنصاف، حممد قدري باشا، مكتبة األهرام، 

ط٥، 1٩28م، مادة 11٧.
)4( املوسوعة الفقهية الكويتية، مادة: وقف، ص1٩2، 1٩3.

)٥( أحكام الوقف: اإلمام حييى بن حممد بن حممد احلطاب املالكي، ص2٦8.
)٦( املرجع نفسه، ص313.
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جاء يف "املوسوعة الفقهية": األصل يف املوقوف عليه أن تكون اجلهة املوقوف عليها معلومة، فإذا مل 
حتدَّد اجلهة أصاًل يف الوقف؛ كما إذا قال الواقف: وقفُت، وَسَكَت، ومل حيدد مصرًفا، أو إذا كانت اجلهة 

جمهولة أو مبهمة؛ كالوقف على رجل غري معني.. فقد اختلف الفقهاء يف صحته على قولني: 
األول: يرى مجهور الفقهاء صحته وهلم يف ذلك تفصيل: 

فذهب "املالكية" و"احلنابلة" و"أبو يوسف" من "احلنفية" و"الشافعية" يف مقابل األظهر إىل أن الواقف 
إذا مل يذكر مصرًفا؛ بأن قال: وقفُت، وسكَت؛ ومل يعني اجلهة املوقوف عليها؛ فإن الوقف يكون صحيًحا، 

لكنهم خيتلفون فيما يصري إليه املوقوف: 
فعند "أبي يوسف" يصرف إىل الفقراء، وعليه الفتوى؛ وذلك ألن قوله: »وقفُت«؛ يقتضي إزالته إىل اهلل 

تعاىل، ثم إىل نائبه؛ وهو الفقري، ومثل ذلك يف مقابل األظهر عند "الشافعية". 
وعند "املالكية": من قال: داري وقٌف، ومل يعني مصرفه؛ فإنه يصرف إىل ما يوجهه املالك إن أمكن 
سؤاله، فإن تعذَّر سؤاله؛ صرف يف غالب ما ُيقصد الوقف عليه غالًبا يف عرف أهل بلد الواقف؛ كأهل العلم 

والقراءة، فإن مل يكن غالب هلم؛ فإنه يصرف إىل الفقراء باالجتهاد. 
وعند "احلنابلة": ُيصرف إىل ورثته نسًبا على قدر إرثهم، ويكون وقًفا عليهم، فال ميلكون نقل امللك 
يف رقبته، ويقع احلجب بني الورثة كاإلرث؛ فللبنت مع االبن الثلث، وله الباقي، ولألخ من األم مع األخ 
لألب السدس، وله ما بقي، فإن ُعدموا؛ فيصرف للفقراء واملساكني وقًفا عليهم، ونصَّ اإلمام "أمحد" أنه 

يصرف يف مصاحل املسلمني؛ فريجع إىل بيت املال. 
الثاني: أنه يبطل:

ذكر  لعدم  "حممد"  عند  وبطالنه  "احلنفية"،  من  "حممد"  قول  وهو  "الشافعية"،  عند  األظهر  وهو 
التأبيد، لكن قال "حممد": لو قال: صدقة موقوفة، وصدقة الوقف، ويصرف للفقراء؛ ألن ذكر الصدقة 
يدل على التأبيد، ويف "اخلانية": وهو الصحيح؛ ألن حمل الصدقة يف األصل الفقراء، وإن كان الوقف على 
، أو كانت اجلهة مبهمة؛ كالوقف على أحد هذين الرجلني..  جهة جمهولة؛ كالوقف على رجل غري معنيَّ
فقد ذهب "احلنفية" و"الشافعية" و"احلنابلة" إىل عدم صحة هذا الوقف؛ ألن الوقف متليك منجز؛ فلم 

يصح«)1(.
ويشبه الوقف اجملهول املصرف الوقف املطلق؛ وهو الذي مل حيدِّد له ربه مصرًفا؛ مثل أن يقول: وقفت 
هذه األرض هلل، أو جعلت هذا البيت وقًفا، ومل يذكر مصرًفا، وقد اختلف العلماء يف حكمه على قولني: 
القول األول يرى صحته، وقال به "أبو يوسف" و"حممد" و"هالل الرأي" من "احلنفية"، وهو قول "املالكية"، 
حه "الشريازي" من "الشافعية"، وهو الصحيح عند "احلنابلة"؛ ومن مجلة ما قيل يف وجوه صرفه:  وصحَّ

)1( املوسوعة الفقهية الكويتية، مادة: وقف، ص4٩، ٥0.
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أنه يصرف يف وجوه اخلري والربِّ؛ والقول الثاني يرى أن الوقف يبطل، وذهب إليه بعض "احلنفية"، وهو 
األظهر عند "الشافعية")1(.

وعليه فإنه إذا كان الوقف جمهول املصرف؛ فإن األمر يعود إىل اجلهة املتولية للوقف؛ لتتصرف يف 
إنفاق ريعه على مصرف تعتربه ميثِّل أولوية يف الصرف بالنسبة لغريه، وقد تكون لذلك صور متعددة:

ر ريع وقفه على سداد حاجته؛ فُتسدُّ من هذا القسم. ـ أن يوجد مصرف معنيَّ قصَّ
ـ أن توجد أبواب جديدة للربِّ مما مل يوقف عليه، ويكون مما يصلح أن ُينفق يف مثله ريع الوقف؛ فينفق 
فيها، وميكن يف هذه احلالة أن ُيعنيَّ هذا الوقف اجملهول املصرف هلذه اجلهة املستفيدة بشكل مستمر.
وهذا التصرف يندرج حتت املقصد العام للوقف؛ باعتباره دعًما ملشاريع اخلري والنفع العام واخلاص، 

وال ميكن تعطيل الوقف بسبب جهالة املصرف.
د ـ األوقاف التي انقرض مصرفها:

ملثل  الريع  ويصرف  الوقفية،  طبيعته  على  يظل  الوقف  فإن  ما  لوقٍف  احملدد  املصرف  انقرض  إذا 
املصرف املنقرض، أو على أقرب مصرف له؛ حتقيًقا للمقصد العام للوقف، باعتباره خمصًصا لإلنفاق يف 
وجوه الربِّ؛ يقول "أمحد بن حييى الونشريسي": »املعتاد فيمن حبس على متصف بأوصاف ممن ال يدوم 
وجودهم؛ كالعلماء، والفقراء، واملرضى؛ أنه ال يقصد قصر التحبيس على الطبقة املوجودة زمن التحبيس، 

بل املراد أن كل من اتصف بذلك الوصف فهو داخل يف مقتضى التحبيس، إىل غابر الدهر«)2(.
لت اجلهة املوقوف عليها؛ فإن ريع الوقف  جاء يف "املوسوعة الفقهية": »ذهب الفقهاء إىل أنه لو تعطَّ
يصرف إىل جهة أخرى مماثلة للجهة اليت تعطلت منافعها ومل ُيْرَج عودها«، وما حبس على طلبة العلم 
مبحلٍّ َعيَّنه الواقف، ثم تعذر الطلب يف ذلك احملل؛ فإنه ال يبطل احلبس، وتصرف الغلة على الطلبة مبحل 
آخر، وما حبس على مدرسة فخربت ومل يرج عودها؛ صرف يف مثلها حقيقة إن أمكن، فتصرف الغلة 
ملدرسة أخرى، فإن مل ميكن؛ ُصرف يف مثلها نوًعا يف قربة أخرى، وإن رجي عودها وقف هلا؛ ليصرف يف 

الرتميم، أو اإلحداث.. أو غري ذلك مما يتعلق باإلصالح)3(.
ويقول الشيخ "أبو بكر اإلمام بن الفضل": »إذا انقرض أحد الولدين وخلف ولًدا ُيصرف نصف الغلة 
أوالد  الغلة إىل  الولد اآلخر يصرف مجيع  فإذا مات  الفقراء،  والنصف اآلخر يصرف إىل  الباقي،  إىل 
أوالده؛ ألن مراعاة شرط الواقف الزمة يف الوقف، وهو إمنا جعل ألوالد األوالد بعد انقراض البطن األول، 

فإذا مات أحدهما يصرف الغلة إىل الفقراء«)4(.

)1( اجلامع ألحكام الوقف واهلبات والوصايا: خالد بن علي بن حممد املشيقح، مرجع سابق، 123/2.
)2( املعيار املعرب: أمحد بن حييى الونشريسي، مرجع سابق، ٧/240.

)3( انظر: املوسوعة الفقهية، وقف، ٦2، ٦3.
)4( انظر: املوسوعة الفقهية، وقف، ٦1.
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هـ ـ الزائد عن حاجة املصرف:
إذا حصل وفر يف ريع الوقف حبيث زاد عن حاجة املصرف املنصوص عليه؛ فإنه ميكن أن يصرف إىل 
مصرف آخر مشابه، كأن يؤخذ »مما يفضل من ريع أوقاف املساجد لصاحل مسجد حمتاج؛ لقلة ريعه، أو 

لكثرة تكاليف صيانته، أو جتديد بنائه«)1(.
وقد ذهب "ابن منظور"، كما نقله "الونشريسي"، يف مسألة: املصاحل اليت تصرف فيها فضلة احلبس؛ 
إىل جواز ادخارها ُعدًَّة لزمن احلاجة للموقوف عليه، »وإن ُصرف يف غري ذلك مما هو مصلحة للمسلمني، 

فقد قيل ذلك، وعمل به بعض قضاة "قرطبة" رمحهم اهلل«)2(.
ل الزائد على حاجة املصرف يف أصول وقفية جديدة، وهو ما قد تناوله "الونشريسي" يف  أو أن يؤصَّ
"املعيار"، يف حبث مسألة: إن كان يف غلة الوقف سعة؛ هل وجب ادخارها ليوم احلاجة؟ فقال: »وسئل عن 
مسجد له غلة واسعة، هل تستنفذ غلته يف أجرة إمامه وُحصره وزيته ووقيده وال يوفر منها شيء؟ أو يوفر 
من غلته ويوقف؟ وكيف إن كان قد توفر من غلته شيء، هل ُيبتاع منه أصل؟ وهل يكون حبًسا عليه أم ال؟ 

وكيف إن مل جيز أن ُيبتاع منه أصل فابتاعه َحَكٌم، هل يكون ضامًنا للمال أم يكون له أصل أم ال؟
فأجاب: تصفحت السؤال ووقفت عليه، وال جيوز أن يستنفذ غلة أحباس اجلامع يف أجرة إمامه وقومته 
وحصره وزيته ووقيده؛ والواجب فيما فضل من غلته بعد أجرة إمامه املفروضة له باالجتهاد، وبعد أجرة 
قومته وما حيتاج إليه من حصر أو زيت ووقيد، بالسداد يف ذلك، دون أن يوقف ملا حيتاج إليه من نوائبه، 
أو ملا خيشى من انتقاص غلته؛ وإن كان يف الفاضل منها ما يبتاع منه أصٌل؛ يكون بسبيل سائر أحباسه؛ 

فذلك صواب، ووجه من وجوه النظر، فكيف جيب يف ذلك ضمان على فاعله؟ وباهلل تعاىل التوفيق«)3(.
وهكذا يتبني من جمموع هذه األقوال أن ما زاد عن حاجة املصرف ميكن التصرف فيه بعدَّة وجوه من 

التصرفات املمكنة:
ـ أن ُيدَّخر ملصرفه.

ـ أن يصرف ملثل مصرفه.
ـ أن يصرف يف سائر وجوه اخلري.

ـ أن ُيبتاع به أصل جديد.
وُيرتك لنظارة الوقف أو للقاضي أو احلاكم أن يقدِّر وجه التصرف املختار فيما زاد عن حاجة املصرف؛ 
وفًقا للرتاتيب املقررة املعمول بها يف نظام الوقف املعتمد، وذلك يف ضوء تقدير املصاحل واألولويات فيما 
بينها، فإذا كانت ملصرٍف مشابٍه حاجة ُقدِّمت على االدخار للمصرف نفسه املنصوص عليه، وإذا كانت 
هناك حاجة إلنشاء أصل وقفي جديد ملصرف خريي جديد؛ ُقدِّم التأصيل على غريه من الوجوه األخرى.

)1( جمموعة الفتاوى الشرعية، 433/1، اهليئة العامة للفتوى بالكويت.
)2( املعيار املعرب: أمحد بن حييى الونشريسي، مرجع سابق، 14٦/٧.

)3( املرجع نفسه، 4٦٥/٧.
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املبحث الرابع: اشتراط الواقف تأصيل جزء من ريع الوقف:
إن االلتزام بشروط الواقف الصحيحة مما جيب األخذ به كما هو معلوم يف أحكام الوقف، فإذا اشرتط 
ل جزًءا من ريع الوقف؛ سواء لصاحل املوقوف عليه توسيًعا لوجوه اإلنفاق عليه، أم لصاحل  الواقف أن يؤصِّ
أوقاف أخرى؛ فإن هذا الشرط مما جيب الوفاء به، بل إن مؤسسات الوقف يستحب هلا أن تشجع الواقفني 
على إدراج مثل هذا الشرط يف وثائق أوقافهم؛ وذلك توسيًعا لدائرة االنتفاع بالوقف، واالحتياط ملا قد 
يظهر من املشاريع الوقفية اليت حتتاج إىل إنفاق، وقد ال يتوفر هلا يف زمن إنشائها أوقاف خُتصص هلا.

وحتى لو مل ينص الواقف على مسألة تأصيل جزء من الريع ابتداء، فإنه بإمكانه إضافة ذلك الشرط، 
وذلك عماًل جبواز تعديل الشروط للواقف إذا اشرتط لنفسه أو لغريه حق تغيري الشروط؛ يقول الشيخ 
"مصطفى الزرقا": »فإذا اشرتط -أي الواقف- لنفسه أو لغريه التعديل يف الشروط؛ جاز هذا الشرط، 
وكان للواقف -أو ملن اشرتط له- حق تعديل ما يشاء من شروط وقفه، ضمن حدود ما احتفظ به من 
ذلك... ومن الواضح أن تعديل الشروط عندئذ ال ينايف قاعدة لزوم الشرط؛ ألن من الشروط اشرتاط حق 

التعديل، فهو تنفيذ لشرط معترب«)1(.
وإن اشرتاط جزء من ريع الوقف لتأصيله مما حيقق املرونة يف التعامل مع الوقف، وخيفف من القيود 
على التصرف يف الريع، وقد كره العلماء كثرة الشروط املقيدة يف الوقف)2(، ورمبا كان قصد الفقهاء من 
وتأميًنا  الواقف،  الوقف من أجل محايته؛ احرتاًما إلرادة  للتصرف يف  املقيدة  الشروط  املبالغة يف وضع 
تؤدي إىل عكس املقصود،  الشروط رمبا  أن كثرة  أبو زهرة" يرى  "حممد  الشيخ  للريع ملستحقيه، ولكن 
ذلك:  يف  فيقول  ضياعها؛  ثم  األوقاف  تعطيل  إىل  أدى  ما  االستبدال؛  مسألة  يف  الفقهاء  بعض  كتشدُّد 
»وحاول الفقهاء االحتياط، ولكن ذهب كل احتياطهم صرخة يف واد؛ ألن األوقاف كسائر األموال ال حُتمى 
الوالة، فإن حتققت فال  والنزاهة يف  للقضاة،  والعلم  بالعدالة  بالشروط تشرتط، إمنا احلماية احلقيقة 
موجب لالحتياط، وإن مل تتحقق فال ُيغين احتياط، واهلل عليم بذات الصدور«)3(، ومن التقييد أال يسمح 
بتأصيل جزء من الريع، ولكن جيب أن يكون السماح بالتأصيل ضمن ضوابطه، كما سبق بيانه، حتى ال يكرَّ 

التأصيل على منفعة املوقوف له باإلبطال.
املبحث اخلامس: االجتهاد في تأصيل ريع الوقف:

بعد تقريرنا ألهمية تأصيل ريع الوقف فيما سبق عرضه؛ فإن السؤال الذي ُيطرح هو: إىل من تعود 
مسؤولية االجتهاد يف هذا التأصيل؟ هل هي مسؤولية الناظر؟ أم هي مسؤولية احلاكم؟ أم هي مسؤولية 

القاضي؟ أم هي مسؤولية على مستويات متعددة، يشرتك فيها اجلميع، ولكلٍّ صالحياته يف ذلك؟

)1( أحكام األوقاف: مصطفى أمحد الزرقا، ص1٦4، دار عمار، عمان، ط2، 1٩٩8م.
)2(	 املعيار املعرب: أمحد بن حييى الونشريسي، ٧/43.

)3(	 حماضرات يف الوقف: حممد أبو زهرة، معهد الدراسات العربية العالية، جامعة الدول العربية، 1٩٥٩م.
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أ ـ مسؤولية الناظر:
إمنا جعلت النظارة على الوقف من أجل احملافظة عليه وصيانته، وتأمني ريعه للموقوف عليه؛ وقد 
ُتسند النظارة إىل شخص أو إىل هيئة تتوزع فيها املسؤوليات بناء على نظام حيدد الصالحيات؛ والناظر 
على الوقف مؤمتن، وعليه أن حيرص على مصلحة الوقف، قال "ابن تيمية": »الناظر ليس له أن يفعل 
شيًئا يف أمر الوقف إال مبقتضى املصلحة الشرعية، وعليه أن يفعل األصلح، فاألصلح ...«)1(، ولذلك حتدث 
الفقهاء عن شروط الناظر، وما ينبغي أن يكون عليه من األمانة والكفاءة إلدارة شؤون الوقف؛ إذ أنه ينوب 
الوقف وينوب عن املستفيدين املوقوف  الواقف- يف حتقيق غايته من  الناظر غري  الواقف -إن كان  عن 

عليهم يف وصول ريع الوقف هلم.
والزراعة،  واإلجيار  والعمارة  الوقف،  »حفظ  على:  "املرداوي"  قال  كما  أساًسا  الناظر  وظيفة  وتقوم 
واملخاصمة فيه، وحتصيل ريعه من تأجريه أو زراعة أو مثرة، واالجتهاد يف تنميته، وصرفه يف جهاته من 

عمارة وإصالح، وإعطاء مستحق وحنو ذلك... قاله احلارثي«)2(.
إن تصرفات الناظر يف الوقف ختضع لضوابط تعود إىل أحوال ثالثة:

ـ أن يكون يف ذلك شرط لفظي من الواقف؛ فرُيجع إليه.
ـ أن يكون يف ذلك شرط عريف؛ فرُيجع إليه.

ـ إذا مل يكن شيء من ذلك؛ فريجع إىل كالم العلماء، وُيستفتى أهل العلم ممن له فقه بالوقف، 
وهو ما ميكن أن متثله اليوم مؤسسات الوقف وهيئات الرقابة الشرعية على الوقف؛ لضمان اإلفتاء 

اجلماعي، خصوًصا يف املسائل الشائكة اليت حتتاج إىل متحيص وتدقيق ونظر واسع)3(.
ميكن لناظر الوقف أن جيتهد يف مسألة تأصيل ريع الوقف يف حالة أنَّ صكَّ الوقف يتضمن ذلك ضمن 
شروط الواقف، وبهذا يكون الناظر ُمنفًذا ملا متَّ التنصيص عليه؛ فإذا كانت ضوابط هذا التأصيل حمددة 
التزم بها، وإذا كانت غري مذكورة يف وثيقة الوقف فله أن يقرتح صيغة التأصيل وحيثياته على الواقف، أو 

على من يتوىل أمر الوقف؛ حتى يكون تصرفه ملتزًما برأي الواقف أو من ميثله.
ب ـ مسؤولية احلاكم:

إن للحاكم مسؤولية على الوقف تعود إىل:
على  للريع  وتوزيًعا  وتنميًة  وعمارًة  حمافظًة  شروطه؛  ضمن  الوقف  يف  التصرف  حسن  ضمان  ـ 
ر الناظر يف شيء من ذلك كان من مسؤولية احلاكم تصحيح األمر، باعتبار  مستحقيه، فإذا قصَّ
حسن  وضمان  األموال،  على  احلفاظ  تقتضيه-  ما  مجلة  -من  منه  تقتضي  اليت  العامة  الوالية 
)1( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، مجع: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي احلنبلي، طبع بإدارة املساحة 

العسكرية بالقاهرة، 1404هـ، 31/8٦.
)2(	 مطالب أولي النهى بشرح غاية املنتهى، مصطفى السيوطي الرحيباني، ط1، 1380 هـ، املكتب اإلسالمي، ٦٧/٧.

)3( انظر: اجلامع ألحكام الوقف واهلبات والوصايا، خالد بن علي بن حممد املشيقح، 3/3٥٩.
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التصرف فيها؛ عماًل بقول اهلل تعاىل: { ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ})1(. 
ـ وضع القوانني الضابطة الستثمار الوقف وتأصيل الريع؛ مبا يسدِّد التصرف فيه، وإنشاء اهليئات 
الرقابية والتعديلية اليت متثل املرجعية لنظارة الوقف، يف كل تصرف قد يؤثِّر على أصول الوقف 

واستمرار ريعها وحسن التوزيع على املستحقني.
ـ تولي مسؤوليات الوقف على اجلهات العامة، ومن هذه املسؤوليات تنمية الوقف استثماًرا وتأصياًل، 
ولكن احلاكم ال ميلك التصرف يف الوقف إذا كان له ناظر خاص؛ عماًل بالقاعدة: »الوالية اخلاصة 

أقوى من الوالية العامة«)2(.
ج ـ مسؤولية القاضي:

ُيلجأ إىل القاضي عادة يف حالة املنازعات، من باب ضمان احلقوق ألصحابها، وفًقا للقوانني املعمول 
بها، ويف مسألة تأصيل ريع الوقف يكون للقاضي نظر يف حاالت؛ مثل:

ـ شكوى املوقوف له إذا كان تأصيل الريع على حساب الوفاء حباجته وفًقا لتعهدات الوقف املربمة.
ـ البت يف اخلصومات املرتبطة بعمليات االستثمار والتنمية للوقف.

ومن حق القاضي عموًما االعرتاض على الناظر إذا فعل ما ال يسوغ فعله؛ من خمالفة لشرط الواقف، 
أو إضرار بالوقف.. أو غري ذلك)3(.

يقتضيه  وما  التصرف،  وتعدد جماالت هذا  فيها  التصرف  على  بالرقابة  والقيام  األوقاف  إن ضبط 
الوقف من الصيانة والعمارة والتنمية؛ حيتاج إىل هيئة وقفية عامة يرجع إليها بالنظر يف شؤون الوقف، 
ار  ُنظَّ ديوان خاص حملاسبة  إنشاء  يف  احلق  األمر  »ولي  إعطاء  يف  الفقهاء  من  عدد  إليه  ذهب  ما  وهو 
األوقاف، ُيقدِّم النظار إليه بياًنا تفصيلًيا لواردات األوقاف، وطريقة تصرفهم يف تلك الواردات، ووجوه 
اإلنفاق اليت سلكوها، ومدى التزامهم بتنفيذ شروط الواقفني«)4(، ومن باِب أوىل أن يكون من صالحيات 

هذا الديوان النظر يف ضوابط تنمية الوقف؛ استثماًرا وتأصياًل. 
إن رعاية األوقاف وحسن إدارتها حتتاج إىل مقاربة وسطية، تقوم على التوازن بني دور النظارة من 
جانب، والدور الرقابي والتعديلي هليئة األوقاف من جانب آخر؛ حتى يبقى للوقف صبغته األهلية اليت ال 
تدخل حتت سلطان احلاكم؛ خشية العدوان على حقوق الوقف، وهو ما حصل فعاًل يف تاريخ املسلمني من 
بعض أولي األمر الذين أهدروا األوقاف وأساءوا يف حقها؛ ولكن يف الوقت نفسه يكون لولي األمر -ممثاًل 

بهيئة األوقاف العامة- كما للقضاء؛ دور يف محاية الوقف. 

)1( سورة النساء، جزء من آية ٥.
انظر: اجلامع ألحكام الوقف واهلبات والوصايا، خالد بن علي بن حممد املشيقح، 381/3. 	)2(

انظر: املرجع نفسه، 383/3. 	)3(

)4( انظر: املرجع نفسه، 411/3.
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املبحث السادس: الصور املعاصرة واملستقبلية لتأصيل ريع الوقف:
لوا يف أحكامه، وبيَّنوا أركانه وشروطه وأنواعه، وتعددت آراؤهم  لقد اعتنى الفقهاء بفقه الوقف، وفصَّ
وفتاواهم يف قضايا الوقف ومعاجلة النوازل املرتبطة به، وإن هذا الرتاث الفقهي الواسع مما جيب إحياؤه 
واالستفادة منه، ولكن دون العكوف عليه والوقوف عنده؛ ومن هنا كان ال بدَّ من جتديد النظر يف مسائل 
الوقف؛ لتطوير هذه املؤسسة العظيمة، اليت كان هلا أثر كبري يف تاريخ احلضارة اإلسالمية على مدى 
قرون من الزمن؛ يقول الشيخ "يوسف القرضاوي": »على الفقه املعاصر أن يستفرغ الوسع يف فهم الفقه 
القديم حول الوقف، جمتهًدا يف السعي إىل فقه جديد حُيقِّق مقاصد الشرع ومصاحل اخللق، وبهذا جيتهد 
الفقيه املعاصر لزمانه ومكانه، كما اجتهد فقهاؤنا السابقون لزمانهم ومكانهم؛ وعليه أن يستخدم ما أتاح 
له العصر -عصر الثورات العلمية الكربى- من طاقات وإمكانات هائلة؛ لتطوير الوقف اإلسالمي؛ مضموًنا 

وشكال، كمًّا وكيًفا، موارد ومصارف، تنمية وإنفاًقا، حتى حيقق أهدافه اليت أرادها الواقفون«)1(.
وإشراك  التقليدية،  لألوقاف  أوقاف جديدة  الوقف: ضمُّ  لتطوير  "القرضاوي"  الشيخ  اقرتحه  ومما 

اجلمهور املسلم يف املساهمة يف الوقف، واالجتهاد يف وضع صيغ جديدة لتمويل الوقف)2(.
التشريع  لفلسفة  بريعها- يستجيب  االنتفاع  توسيع  وبالتالي  إيراداته  الوقف -لتنمية  أموال  تنمية  إن 
اإلسالمي يف الوقف؛ الذي يهدف إىل التشجيع على أعمال الربِّ وضمان استمرار عطائها، وقد ذكر "منذر 
قحف" يف هذا السياق أن هدف النماء ألموال الوقف هو نفسه من أعمال الربِّ االقتصادية؛ ملا هلا من 
منافع اقتصادية عامة، للمجتمع على عمومه، وملستقبل أجياله، وقد ميَّز بني هدف التنمية واالستغالل، 
فاالستغالل هو: استعمال مال الوقف يف حتقيق أغراضه، وأما التنمية فيقصد بها: الزيادة يف رأس مال 
الوقف؛ أي أنها حاجات طويلة األمد، تتطلب الزيادة يف أصوله؛ بقصد حتقيق مستوى أعلى من األهداف 
التنموية اليت ُرمست لذلك الوقف، أو بغرض التوسع فيها، واقرتح -تشجيًعا على تنمية أموال الوقف- أن 

يتمَّ التنصيص على التنمية يف قوانني األوقاف)3(.
أهل  له  يسعى  و»أن  اجلهود،  أجله  من  تتضافر  أن  كبري، جيب  واجب  لألوقاف  املطلوبة  التنمية  إن 
التنمية  وخرباء  السياسة،  ورجال  اإلدارة،  وعلماء  الشرع،  وفقهاء  االقتصاد،  رجال  من  االختصاص؛ 
عصرنا؛  وآليات  عصرنا،  وإمكانيات  عصرنا،  مبنطق  عمله  جيب  عما  اجلاد  العلمي  للبحث  واالجتماع؛ 
للخروج من النطاق التقليدي اجلامد لتنمية األوقاف، واستغالل أصوهلا فيما هو أنفع وأربح وأكثر عائًدا، 

فُربَّ أسلوب مبتكر يف إعادة هيكلة الوقف؛ جتعله يدرُّ أضعاف ما كان يدرُّه من دخٍل من قبل«)4(.

نظام الوقف يف الفقه اإلسالمي يف ضوء النصوص واملقاصد الشرعية: يوسف القرضاوي. 	)1(
انظر: املرجع نفسه، ص131. 	)2(

انظر: الوقف اإلسالمي.. تطوره، إدارته، تنميته، منذر قحف، ص131، 21٧، 218، 22٦. 	)3(
)4( نظام الوقف يف الفقه اإلسالمي يف ضوء النصوص واملقاصد الشرعية: يوسف القرضاوي، ص 14٥.
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إن املهمَّ يف تنمية الوقف أن حتدَّد السياسات واملعايري العامة اليت تتنزل يف ضوئها عمليات التنمية 
ه إىل اختيار أنسب اجملاالت واآلليات التنموية واالستثمارية ألموال الوقف، وقد حدَّد  واالستثمار، مبا يوجِّ
"عبد الستار إبراهيم اهلييت" -يف كتابه عن »الوقف ودوره يف التنمية«- مخسة معايري جيب احلرص على 

حتقيقها يف جمال تنمية الوقف؛ وهي:
ـ العائد الرحبي واملالي املرتفع.

ـ إنتاج السلع واخلدمات اليت تتفق مع أحكام الشريعة.
ـ تشغيل العمالة والقضاء على داء البطالة.

ـ حتقيق األهداف االجتماعية اخلدمية.
ـ التعامل مع املؤسسات البعيدة عن األساليب الربوية)1(.

وقد ذكر عدد من الباحثني املعاصرين يف موضوع التنمية واالستثمار يف جمال الوقف عدَّة صور ميكن 
االستفادة منها يف باب تأصيل ريع الوقف)2(؛ وهي يف الغالب من املنتجات املالية اليت تتعامل بها املصارف 
اإلسالمية؛ من مراحبة، واستصناع، وإجارة، ومضاربة، وصيغ التمويل عن طريق االكتتاب العام وإنشاء 
أوراق مالية؛ مثل: حصص اإلنتاج، أسهم املشاركة الوقفية، سندات األعيان املؤجرة، أسهم التحكري، سندات 
املقارضة، وكذلك إنشاء الصناديق الوقفية.. وغري ذلك من األساليب التنموية واالستثمارية اجلديدة واملبتكرة 
يف إطار األحكام الشرعية املنظمة للمعامالت املالية، ومجيع هذه األعمال التنموية للوقف مما جيب أن يقوم 

عليه أهل االختصاص واخلربة.
التنمية  حتقيق  على  العمل  له؛  جديدة  أصول  وإنشاء  للوقف  التنمية  جهود  قلب  يف  يكون  أن  وجيب 
البشرية لإلنسان مبختلف جوانبها، ولقد كانت مسرية الوقف اإلسالمي حافلة بإجنازات عظيمة يف جمال 
العامل اإلسالمي، وكانت من ورائها نهضة  التعليمية يف أحناء  وانتشرت األوقاف  التعليم ونشر املعرفة، 
أهداف  معظم  ُيغطي  »أن  العاني":  اجمليد  عبد  "أسامة  يقول  كما  الوقف  عطاء  فاستطاع  رائدة،  علمية 
التنمية البشرية، وجتاوزها إىل أبعد من ذلك، فكان للوقف أثره يف االرتقاء باملستوى التعليمي واملعريف 

والعلمي للمجتمع«)3(.
إن العناية بالتنمية البشرية لإلنسان هو الكفيل بتحقيق التنمية الشاملة وبناء أسٍس راسخة لنهضة 
»بناء  يستحقها؛ ألن  اليت  األولوية  إعطاء هذا اجلانب  أشدِّ احلاجة إىل  اليوم يف  املسلمني  وإن  حقيقة، 
تكون  املادية  املنجزات  ألن  املادية؛  اإلجنازات  من  وأبقى  أفضل  والتعليم...  الثقافة  اإلنسان عن طريق 

)1( الوقف ودوره يف التنمية: عبد الستار إبراهيم اهلييت، جائزة مكتبة الشيخ علي بن عبد اهلل آل ثاني، ص٥2.
)2( انظر: الوقف اإلسالمي ملنذر قحف، والوقف ودوره يف التنمية لعبد الستار اهلييت، وإحياء دور الوقف ألسامة عبد اجمليد العاني، ونظام 

الوقف يف الفقه اإلسالمي ليوسف القرضاوي.
)3( إحياء دور الوقف لتحقيق التنمية: أسامة عبد اجمليد العاني، كتاب األمة 13٥، يناير 2010م.
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عرضة لالنهيار، وسرعان ما ميكن إعادتها من جديد متى ما ُوجد اإلنسان الكفء القادر، الذي هو أغلى 
من املوارد، وأكثرها عطاء«)1(.

ولعل من اجملاالت اليت جيب أن تتجه إليها عناية الوقف باإلضافة إىل التنمية البشرية:
ـ العناية مبشاريع الوقف التنموي إىل جانب الوقف االستهالكي املباشر، وذلك مبساعدة العاطلني 
والفقراء على حتصيل موارد رزق؛ لتحقيق حاجاتهم، بداًل من تقديم املساعدات االستهالكية هلم.
ـ إنشاء أوقاف للمؤسسات اخلدمية يف جمال التعليم، ويف جمال الصحة، ويف اجملال االجتماعي 
املوجه للعناية باألسرة والنشء؛ حتى تستطيع هذه املؤسسات اخلدمية تأمني حاجاتها من أوقافها.
ـ االهتمام بالوقف املخصص لتمويل البحث العلمي يف امليادين املختلفة، إذ أن النهضة العلمية هي 
السبيل لتحقيق التقدم والرخاء، ومشاريع البحث العلمي ميكن أن تكون يف الوقت ذاته مشاريع 

استثمارية للوقف نفسه.
واسع،  تأثري  من  اليوم  ملا لإلعالم  املختلفة؛  بوسائطه  صة لإلعالم  املخصَّ باألوقاف  االهتمام  ـ 
وملا حتتاجه الدعوة اإلسالمية من جهود كبرية للتعريف باإلسالم بني املسلمني وغري املسلمني، 
خصوًصا يف بالد األقليات املسلمة يف الغرب وغريه، وإن تطوير األداء اإلعالمي مما ميكن أن 

ينعكس على تطوير املساهمات الوقفية والتعريف بنظام الوقف لدى املسلمني لدعمه.

)1( الوقف ودوره يف التنمية: عبد الستار إبراهيم اهلييت، جائزة مكتبة الشيخ علي بن عبد اهلل آل ثاني، ص1٧٧.
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نتائج البحث:
باب  أكثرها أحكام اجتهادية قياسية؛ ومن هنا وجب فتح  الفقه اإلسالمي  الوقف يف  إن أحكام  ـ   1
االجتهاد يف حبث مسائله ومستجداته يف ضوء مقاصد الشريعة العامة، ومقاصد الوقف باعتباره 
وسيلة من وسائل تنمية اجملتمع، وعوامل التشجيع على إشاعة عمل اخلري والربِّ بني الناس، وأسباب 

إدامة املؤسسات اخلريية اليت تقدم خدماتها النافعة يف خمتلف اجملاالت.
2 ـ إعادة النظر يف كثري من الشروط التقييدية للوقف اليت متنع من تطويره وتوسيع فائدته، واالقتصار 
النظر  أو االندثار، وضرورة إعادة  التصرف  الوقف من سوء  على ما هو شروط ضرورية حلفظ 
فيما هو شروط ظرفية مرتبطة بأعراف وواقع قد تغري، وما هو شروط أصلية ختدم غاية الوقف 

وأهدافه.
3 ـ ترجيح القول جبواز تأصيل ريع الوقف باعتباره وسيلة مهمة من وسائل تنميته، وذلك انطالًقا من 
أن تأصيل الريع يستجيب ملقاصد الشرع العامة يف احلث على توسيع دائرة االنتفاع باملال، ويندرج 
بشكل ضمين يف مقاصد الواقفني، باعتبارهم يقصدون من الوقف األجر والثواب من اهلل تعاىل، 
وتأصيل الريع ليس إال مزيًدا من الربِّ يؤجر عليه صاحبه؛ كما أن تأصيل الريع يتطابق مع فلسفة 

التشريع اإلسالمي يف احملافظة على املوقوف وصيانته وتنميته.
4 ـ ضرورة وضع ضوابط لعملية تأصيل ريع الوقف ُتراعي جانبني ُمهمَّني: حقوق املوقوف عليهم املربمة 
املنشأة ملصارف  التأصيل، وختصيص األصول  تنفيذ عملية  األولويات يف  الوقف، وسلَّم  وثيقة  يف 

جديدة.
ُجهلت  اليت  األوقاف  ومسألة  إعماره،  بغرض  الوقف  أموال  لعدد من صور حجز  الفقهاء  إجازة  ـ   ٥
مصارفها، واألوقاف اليت انقرض مصرفها، والتصرف يف الزائد عن حاجة املصرف؛ يؤكِّد مبدأ 
التصرف يف الوقف يف ضوء مقاصده العامة يف تكريس نفعه، والتعامل باملرونة الالزمة يف فقهه 
مبا ُيعني على ذلك، وهذا كله يؤيِّد ويندرج يف نفس السياق العام للقول بتأصيل الريع بالنظر إىل 

الغاية منه.
٦ ـ ضرورة نشر الوعي لدى الواقفني، وتشجيعهم على التنصيص يف وثيقة الوقف على تأصيل جزء من 

ريع الوقف، وأن يتم اعتماد مبدأ التأصيل يف نظام الوقف ولوائحه التنظيمية.
٧ ـ االجتهاد يف تأصيل ريع الوقف مسؤولية مشرتكة بني الواقف والناظر واحلاكم والقاضي، وينبغي أن 

توضح صالحياته يف منظومة قانونية متكاملة.
8ـ  إن لوسائل تأصيل ريع الوقف صوًرا عديدة ممكنة، ينبغي أن يقوم على تقنينها وتنفيذها أهل اخلربة 
من املختصني يف االستثمار واإلدارة والقانون، إىل جانب املختصني يف فقه الوقف واملعامالت املالية 

الشرعية.
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توصيات البحث:
1 ـ تشجيع الواقفني على ختصيص نصيب من ريع أوقافهم للتأصيل، والتنصيص على ذلك يف وثيقة 
الوقف، حتى يتمَّ التأصيل بناء على شرط الواقف؛ وهو مما يقوِّي التوجه حنو تأصيل الريع وتوسيع 

االنتفاع بالوقف.
2 ـ اعتماد مبدأ تأصيل ريع الوقف خياًرا فقهًيا ُمؤيًدا باألدلة الشرعية، والتنصيص على التأصيل يف 

نظام الوقف.
3 ـ تقنني ضوابط تأصيل الريع مبا يراعي حقوق املوقوف عليهم، وحتديد نظام لألولويات يف تنفيذ 

التأصيل، ويف توجيه األصول املنشأة إىل مصارف جديدة.
4 ـ حتديد نسبة من ريع الوقف للتأصيل ال تقل عن )%10(.

٥ ـ إنشاء أجهزة فنية متخصصة يف االستثمار والتنمية، تقوم على دراسة تأصيل الريع واإلشراف على 
تنفيذه، مبا يوفر الضمانات الضرورية للنجاح يف عملية التأصيل ومراعاة ضوابطها. 

٦ ـ إعطاء أولوية يف ختصيص األوقاف املنشأة إىل اجملاالت التالية: التنمية البشرية الشاملة، التعليم، 
البحث العلمي، اإلعالم والتعريف باإلسالم. 

ـ نشر الوعي بالوقف فقًها وأحكاًما ومقاصَد لدى عموم املسلمني، والتشجيع على توسيع مشاركة   ٧
اجلمهور املسلم يف إنشاء املشاريع الوقفية.
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ملحق
قرار مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي

بشأن االستثمار في الوقف وفي غالته وريعه
قرار رقم 1٤0 )6/1٥(

بشأن االستثمار في الوقف وفي غالته وريعه
	إن جملس "جممع الفقه اإلسالمي الدولي"، املنبثق عن "منظمة املؤمتر اإلسالمي"، املنعقد يف دورته 
اخلامسة عشرة، مبسقط )سلطنة ُعمان( 14-1٩ احملرم 142٥هـ، املوافق ٦-11 آذار )مارس( 2004م، 
بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع االستثمار يف الوقف ويف غالته وريعه، وبعد 
استماعه إىل املناقشات اليت دارت حوله، وبالرجوع إىل قرارات وتوصيات الندوات واملؤمترات اليت ُعقدت 

هلذا الغرض؛ قرر ما يلي:
أواًل: استثمار أموال الوقف:

1.	يقصد باستثمار أموال الوقف تنمية األموال الوقفية -سواء أكانت أصواًل أم ريًعا- بوسائل استثمارية 
مباحة شرًعا.

2.	يتعنيَّ احملافظة على املوقوف مبا حيقق بقاء عينه ودوام نفعه.
لالنتفاع  موقوفة  تكن  مل  ما  منقوالت،  أم  عقارات  أكانت  سواء  الوقفية؛  األصول  استثمار  3.	جيب 

املباشر بأعيانها.
4.	يعمل بشرط الواقف إذا اشرتط تنمية أصل الوقف جبزء من ريعه، وال يعدُّ ذلك منافًيا ملقتضى 
منه شيء  يؤخذ  الريع يف مصارفه؛ فال  إذا اشرتط صرف مجيع  ويعمل بشرطه كذلك  الوقف، 

لتنمية األصل .
الواقف ومل يشرتط استثماره، إال مبوافقة  إذا أطلق  الريع  ٥. األصل عدم جواز استثمار جزء من 
املستحقني يف الوقف الذُّري، أما يف الوقف اخلريي؛ فيجوز استثمار جزء من ريعه يف تنمية األصل؛ 

للمصلحة الراجحة، بالضوابط املنصوص عليها الحًقا.
٦.	جيوز استثمار الفائض من الريع يف تنمية األصل أو يف تنمية الريع، وذلك بعد توزيع الريع على 
اليت  الريع  املتجمعة من  األموال  استثمار  كما جيوز  صات،  واملخصَّ النفقات  املستحقني، وحسم 

تأخر صرفها.
الريع للصيانة وإعادة اإلعمار.. ولغريها من األغراض  صات املتجمعة من  ٧.	جيوز استثمار املخصَّ

املشروعة األخرى.
8.	ال مانع شرًعا من استثمار أموال األوقاف املختلفة يف وعاء استثماري واحد مبا ال خيالف شرط 

الواقف، على أن حيافظ على الذمم املستحقة لألوقاف عليها.
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٩.	جيب عند استثمار أموال الوقف مراعاة الضوابط اآلتية:
 أ 	-  أن تكون صيغ االستثمار مشروعة، ويف جماٍل مشروع.

ب - مراعاة تنوع جماالت االستثمار؛ لتقليل املخاطر، وأخذ الضمانات والكفاالت، وتوثيق العقود، 
والقيام بدراسات اجلدوى االقتصادية الالزمة للمشروعات االستثمارية.

ج - اختيار وسائل االستثمار األكثر أماًنا، وجتنب االستثمارات ذات املخاطر العالية، مبا يقتضيه 
العرف التجاري واالستثماري.

د - ينبغي استثمار أموال الوقف بالصيغ املشروعة املالئمة لنوع املال املوقوف مبا حيقق مصلحة 
كانت  فإذا  وعلى هذا؛  عليهم؛  املوقوف  املوقوف ومصاحل  األصل  الوقف، ومبا حيافظ على 
األصول املوقوفة أعياًنا؛ فإن استثمارها يكون مبا ال يؤدي إىل زوال ملكيتها، وإن كانت نقوًدا 
فيمكن أن تستثمر جبميع وسائل االستثمار املشروعة؛ كاملضاربة واملراحبة واالستصناع.. إخل.
األعراف  عنها حسب  واإلعالن  املعلومات،  ونشر  االستثمار،  عمليات  دورًيا عن  اإلفصاح   - هـ 

اجلارية يف هذا الشأن.
ثانًيا: وقف النقود:

						1.	وقف النقود جائز شرًعا؛ ألن املقصد الشرعي من الوقف -وهو حبس األصل وتسبيل املنفعة- 
متحقق فيها؛ وألن النقود ال تتعني بالتعيني، وإمنا تقوم أبداهلا مقامها.

						2.	جيوز وقف النقود للقرض احلسن، ولالستثمار؛ إما بطريق مباشر، أو مبشاركة عدد من الواقفني 
يف صندوق واحد، أو عن طريق إصدار أسهم نقدية وقفية؛ تشجيًعا على الوقف، وحتقيًقا للمشاركة 

اجلماعية فيه.
						3.	إذا اسُتثمر املال النقدي املوقوف يف أعيان؛ كأن يشرتي الناظر به عقاًرا أو يستصنع به مصنوًعا؛ 
فإن تلك األصول واألعيان ال تكون وقًفا بعينها مكان النقد، بل جيوز بيعها الستمرار االستثمار، 

ويكون الوقف هو أصل املبلغ النقدي.
	ويوصى مبا يأتي:

غري  الدول  يف  اإلسالمية  واجملتمعات  اإلسالمي"،  املؤمتر  "مبنظمة  األعضاء  الدول  دعوة   .1						
اإلسالمية.. إىل احملافظة على الوقف، ورعايته، والعناية به، وعدم االعتداء عليه، وإحياء بعض 

أنواع الوقف؛ مثل الوقف الذُّري، الذي قامت بإلغائه بعض التشريعات العربية واإلسالمية.
						2. دعوة الدول العربية واإلسالمية، واهليئات واملؤسسات املعنية بشؤون األوقاف، وكذلك املنظمات 
صة.. إىل حتمل مسؤوليتها حنو األوقاف يف "فلسطني" بصورة عامة، ويف "القدس"  العاملية املتخصِّ
تنميتها؛  إىل  والدعوة  معاملها،  على  للحفاظ  اجلهود  وبذل  ومحايتها،  خاصة،  بصورة  الشريف 

لتتمكن من حتقيق أهدافها وأداء رسالتها.
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						3. دعوة احلكومات اإلسالمية لتحمُّل بعض مصروفات إدارة الوقف ما أمكن ذلك، من باب املصلحة 
العامة؛ وألنها املسؤولة عن رعاية مصاحل العباد والبالد.

صة لوضع معايري شرعية وحماسبية للتدقيق الشرعي واملالي واإلداري يف  						4. دعوة اهليئات املتخصِّ
أعمال الناظر؛ سواء أكان فرًدا أم مجاعًة أم مؤسسًة أم وزارة، وينبغي أن ختضع إدارة الوقف 

لقواعد الرقابة الشرعية واإلدارية واملالية واحملاسبية.
أم  إدارية  أم  أم إعالمية  أكانت تسويقية  الوقف؛ سواء  لنفقات  						٥. ضرورة وضع ضوابط معيارية 

أجوًرا أم مكافآت؛ لتكون مرجًعا عند الرقابة والتفتيش وتقويم األداء.
						٦. الدعوة إلحياء نظام الوقف جبميع أنواعه اليت كان هلا دور عظيم يف احلضارة اإلسالمية ويف 

التنمية البشرية والعلمية واالجتماعية واالقتصادية.
						٧. االستفادة من التجارب الرائدة يف إدارة الوقف ومحايته وتنميته يف بعض الدول العربية واإلسالمية.

        8. ضرورة إعطاء األولوية يف استثمارات األوقاف للبالد اإلسالمية.	
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تأصيل ريع الوقف
مفهومه - أحكامه - وتطبيقاته

أ.د. عبد القادر بن عزوز)1(

)1( أستاذ الفقه وأصوله، ورئيس قسم الشريعة والقانون بكلية العلوم اإلسالمية، جبامعة اجلزائر.



املوضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف

416

تشهد الدراسات الوقفية تطوًرا واهتماًما كبريين من الباحثني يف العامل العربي واإلسالمي؛ لدراسة 
الوقف وإبراز أحكامه الفقهية وآثاره االقتصادية واالجتماعية والسياسية... إخل.

والتخلف االجتماعي؛ فكلما تطورت احلياة  التطور  الدراسات وختلفها مرهون مبدى  وإن تطور هذه 
عت جماالت البحث الوقفي؛ لكثرة نوازله، والعكس صحيح. الفكرية واملدنية للمجتمع، توسَّ

من  ومنقوالت؛  عقارات  إىل  سائلة  أموال  من  وحتويلها  الوقف  )ريع(،  مداخيل  تأصيل  مسألة  وتعد 
املسائل البحثية الفقهية اجلديدة-القدمية، اليت دار حوهلا النقاش الفقهي يف خمتلف املدارس الفقهية، 
ببحث مدى مشروعية التأصيل لريع الوقف، وما هي حدود ذلك؟ ومآل األصل املشرتى؟ وحدود اجتهادات 
الواقف أو الناظر أو القاضي أو احلاكم يف التصرف يف التأصيل للريع، أو يف اقتطاع جزء منه للطوارئ.. 
وغري ذلك من املسائل ذات الصلة بالتصرفات املوجهة حنو الوقف، بقصد حتقيق املصلحة الشرعية له 

وللموقوف عليهم. 
ولإلجابة عن هذه األسئلة؛ جيدر بالباحث أن يقسم حبثه إىل تسعة مباحث، مستعيًنا يف ذلك باملنهج 
مع  ُوجد،  إن  عليه  بنيت  الذي  األصل  وبيان  الفقهية،  املدارس  يف  املسألة  بعرض  التحليلي؛  االستقرائي 

حماولة الرتجيح قدر اإلمكان، منتهًيا خبامتة للبحث أعرض فيها أهم النتائج والتوصيات. 

املبحث األول: في معنى تأصيل ريع الوقف ومقاصده:
معنى  على  بالوقوف  للبحث،  املفتاحية  واالصطالحية  اللغوية  املعاني  حتديد  املبحث  هذا  يف  أتناول 

الوقف والتأصيل، واملقاصد املرجوة من ذلك كله.
 أ - تعريف التأصيل في اللغة: التأصيل من أصل، وهو أسفل كل الشيء، ويقال: أُصَل الشيء؛ أي صار ذا أصل، 

وهو ما يبنى عليه غريه)1(.
ب- تعريف الريع في اللغة: الريع يف أصل اللغة: النماء والزيادة)2(؛ أي الزيادة والنماء املتولدة عن األصل)3(، 

ويقابلها عند الفقهاء لفظ الغلة والربح والفائدة واملنفعة )4(.
ج- تعريف الوقف في اللغة: حبس الشيء عن التصرف)٥(.

)1( لسان العرب ،ابن منظور، 1٦/11 وما بعدها.
)2( املرجع نفسه، 8/13٧.
)3( املرجع نفسه، 138/8.

)4( انظر: املبسوط، السرخسي، 33/12، والتهذيب يف اختصار املدونة، الربذعي، 320/4. والتنبيه يف الفقه الشافعي، الشريازي، 13٧، 
ل، ٥8، واملوسوعة الفقهية الكويتية، 101/3٩، 23/20٦. والوقوف والرتجل من الكويتية، ومسائل اإلمام أمحد بن حنبل، أبو بكر اخَلالَّ

)٥( انظر: لسان العرب، ابن منظور 3٥٩/٩.
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د- تعريف الريع في االصطالح: الزيادة أو الفائدة احلاصلة عن األصول القابلة لالستثمار)1(.
هـ- تعريف الوقف في االصطالح: عرفه املقنن املغربي بقوله: »هو كل مال ُحبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة، 

صت منفعته لفائدة جهة برٍّ وإحسان؛ عامة أو خاصة«)2(. وُخصِّ
و- تعريف ريع الوقف في االصطالح:  هو َما خيرج ِمْن الوقف من ُأْجَرة َوَغريَها)3(، وهو الزيادة أو الفائدة أو 

الدخل الذي حيصل من تنمية الوقف بأي نوع من أنواع االستثمار املشروع.
ز- تعريف تأصيل ريع الوقف: هو حتويل ما تولَّد من غلة الوقف إىل أصول وقفية من عقارات ومنقوالت؛ 

لالستغالل أو االستثمار)4(.
ح- مقاصد تأصيل ريع الوقف: إن الناظر يف مقاصد تأصيل ريع الوقف جيدها تنتهي إىل مجلة من املصاحل؛ 

أخلصها يف اآلتي)٥(:
زيادة األصول أو األعيان املوقوفة من عقارات ومنقوالت.- 
تكثري وتنويع املنافع املالية واخلدمية املتولدة عن الوقف.- 
توفري فرص عمل للبطالني.- 
حتسني نفقات املوقوف عليهم.- 
تغطية نفقات جديدة للموقوف عليهم. - 

املبحث الثاني: مذاهب الفقهاء في مسألة تأصيل ريع الوقف:
يذهب الفقهاء إىل القول مبشروعية زيادة األصول الوقفية بأصول جديدة؛ كفعل عثمان [ بشرائه 
للنصف الثاني من بئر "رومة" من اليهودي)٦(؛ حتقيًقا ملقاصد الوقف الدينية والدنيوية، غري أنهم خيتلفون 
يف القول يف مسألة تأصيل ريع الوقف؛ أي يف حتويله من نقود أو غالت إىل عقارات أو منقوالت ينتفع  بغلتها 
أو عائد استغالهلا، وينظرون يف املصاحل واملفاسد املرتتبة على القول باجلواز أو املنع، وخاصة عند غياب 

شرط الواقف من إجازة ذلك أو منعه. 
كما اجتهدوا يف حبث مسائل فرعية متعلقة بتقرير أصول هذه الزيادة: هل تكون من الواقف؟ أم من 

قبل الناظر أم احلاكم أو القاضي؟ 
)1( التعريف خاص بالباحث.

)2( انظر: مقتضى املادة 1 من مدونة األوقاف املغربية، الصادر يف 8 ربيع األول 1431هـ/23 فرباير 2010م، اجمللس األعلى ملراقبة مالية 
األوقاف العامة، اململكة املغربية، 2.

)3( انظر: قرة عيون األخيار، ابن عابدين، 8/33٦.
)4( التعريف من الباحث.

)٥( هي مجلة من املقاصد استنتجها الباحث من التعريفات اللغوية واالصطالحية اخلاصة بتعريف تأصيل ريع الوقف يف اللغة واالصطالح.
)٦( انظر: اجلامع الصحيح املختصر للبخاري، باب: إذا وقف أرًضا أو بئًرا واشرتط لنفسه مثل دالء املسلمني، 1021/3.
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وما مدى أحقية الناظر أو احلاكم أو القاضي يف شراء أصل جديد إن مل يشرتطه الواقف؟ وإىل أي حد 
يعمل باملصلحة يف هذا الشأن؟ وهل يكون هذا التأصيل خاًصا بالوقف العام أم اخلاص؟

ولقد جاءت اجتهاداتهم يف هذه املسألة على النحو التالي:
املذهب األول: جواز تأصيل ريع الوقف إن اشرتطه الواقف:

جاء عن املذاهب الفقهية جواز تأصيل ريع الوقف إن اشرتطه الواقف؛ عماًل بالضابط الفقهي: »شرط 
الواقف كنصِّ الشارع«)1(، ومثاله ما ما ذكره الفقيه "اهلييت" حول مدى مشروعية شراء عقار مبا فاض 

عن عمارة الوقف، وجيعله وقًفا يف مصاحل الوقف األول)2(.
املذهب الثاني: جواز تأصيل ريع الوقف بإذن القاضي أو احلاكم:

بإجازة  مثاًل-  عقارات  إىل  نقود  -من  الوقف  ريع  تأصيل  عنهم  األوىل  الرواية  يف  "احلنفية"  جييز 
القاضي؛ إذ جاء يف "جممع الضمانات" قوله: »لو أراد املتولي أن يشرتي ضيعة بغلة الوقف لتكون موقوفة 
على وجه الوقف األول؛ فقد وقعت، ومل يوجد فيه رواية؛ فقيل: جييزه القاضي«)3(، وهم بهذا القول حيققون 

مصاحل ممثَّلة يف:
اإلجازة الضمنية لتأصيل ريع الوقف.- 
إبعاد التهمة عن الناظر يف تصرفه بالشراء.- 
التحري حلماية -  وسائل  من  ملا ميتلكه  للقضاء؛  عدمه  من  التأصيل  يف  املصلحة  تقدير  ترك 

الوقف ومقاصده.
حتقيق أوفر احلظوظ للوقف ومقاصده.- 

املذهب الثالث: جواز اجتهاد الناظر يف تأصيل ريع الوقف عماًل مبقتضى املصلحة  الشرعية:
أجاز "احلنفية" يف الرواية الثانية عنهم، وهو املنقول من مذهب "املالكية" و"الشافعية" و"احلنبلية".. 
املصلحة  عماًل مبقتضى  القضاء؛  بإذن  تقييد  دون  غلتها،  من  جديدة  أصول  بشراء  الوقف  ريع  تأصيل 
الشرعية لزيادة غلته، ومثاله ما جاء عن احلنفية من قوهلم: »جيوز على الوقف شراء ما يكون فيه عمارة 
الوقف وزيادة لغلته«)4(، استحساًنا)٥(، وقوهلم: إن »املتولي إذا اشرتى من غلة املسجد حانوًتا أو داًرا أو 

مستغاًل آخر، جاز ألن هذا من مصاحل املسجد«)٦(.
)1( قيل: يف وجوب العمل، وقيل: يف الفهم والداللة، انظر، حاشية الصاوي على الشرح الصغري، الصاوي، ٩٧/4، واألشباه والنظائر، ابن 

جنيم احلنفي، 1٦3، وإعانة الطالبني، البكري، 203/3.
الفتاوى الكربى الفقهية، اهليتمي، 242/3، وجواهر العقود، املنهاجي، 2٧1/1. 	)2(

جممع الضمانات، أبو حممد بن غامن، 32٩. 	)3(
املصدر نفسه، 32٩. 	)4(
املصدر نفسه، 32٩. 	)٥(

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن جنيم احلنفي، 224/٥، واالختيار لتعليل املختار، عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصلي احلنفي، ٥3/3. 	)٦(
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ومثاله عن "املالكية" ما ورد عن "ابن رشد" حني سئل: »عن غالت مسجد واسعة؛ هل يستنفق ألميته 
وقومته، ووقيده، وحصره أو يوقف فاضلها؟ وهل ُيشرتى منها أصل للحبس أم ال؟ وكيف إن مل جيز الشراء، 
ففعله حاكم؛ هل يضمن ما اشرتى به أم ال؟ فأجاب: شراء ما استفضل من الغالت أصاًل يكون حبًسا 
صواٌب، ووجُه نظٍر، فكيف يضمن فاعله؟«)1(، وقول بعضهم: »وقد جرى العمل باستحداث األصول من َوْفر 
األحباس، واستكثار الرباع من غلتها، أن ذلك من حسن النظر« )2(، ومسألة شراء بيت من غلة الوقف 

ليسكن فيه لإلمام، كما نقله "الونشريسي" من "املالكية")3(. 
ومثاله عن "الشافعية" يف الرواية األوىل عنهم: »الوقف الفاضل من ريعه شيء، تارة يكون على مسجد، 
وتارة يكون على  وتارة يطلق،  وتارة يكون على غريه؛ فإن كان على املسجد؛ فتارة يكون على مصاحله، 
عليه؛  املوقوفة  الدور وحنوها-  -أو  وأمالكه  يعمره  ما  الزائد  من  يدخر  األولني:  احلالني  ففي  عمارته؛ 

لوجوب ذلك، ويشرتى له بباقيها ما فيه زيادة غلته ويقفه؛ ألنه أحفظ له« )4(.
وما يعززه ما جاء عن الفقيه "زكريا األنصاري" من "الشافعية" قوله: »ويدخر من زائد غلة املسجد 

على ما حيتاج إليه ما يعمره بتقدير هدمه، ويشرتي له بالباقي عقاًرا ويقفه؛ ألنه أحفظ له«)٥(.
وجاء عن "احلنابلة"، جواز شراء ما فيه منفعة للوقف من غلته؛ خلدمته وخدمة مصاحله؛ كمسألة 
شراء العبد خلدمة الوقف)٦(، وجاء يف الفتاوى الكربى قوله: »مسألة: هل جيوز أن يبين خارج املسجد من 
ريع الوقف مسكًنا ليأوي فيه أهل املسجد الذين يقومون مبصاحله؟ اجلواب: نعم، جيوز هلم أن يبنوا خارج 

املسجد من املساكن ما كان مصلحة ألهل االستحقاق لريع الوقف القائمني مبصلحته«)٧(. 
املذهب الرابع: جواز تأصيل ريع الوقف العام من قبل احلاكم:

يقرر فقهاء السياسة الشرعية أن تصرُّف احلاكم على اجملتمع منوط بتحقيق املصلحة، فقرروا قاعدة 
يف  والنيابة  الوكالة  حكم  له  احلاكم  كان  وإذا  باملصلحة)8(،  منوط  الرعية  على  التصرُّف  أن  وهي  كلية؛ 
باب  الوقف من  تقرير مسائل  العمل مبقتضى املصلحة يف  أن  الفقهاء؛ فيتقرر عنه  العامة عند  الشؤون 
أوىل؛ كالقول بتأصيل بعض ريع الوقف إىل منقوالت وعقارات، بشرط ضبط شروط ذلك على شكل قوانني 

وأحكام تنظم هذه العملية.

فتاوى الربزلي، الربزلي، ٥/3٩1. 	)1(
النوازل اجلديدة، الوزاني، 404/8. 	)2(

املعيار، الونشريسي، خرجه جمموعة من الفقهاء إشراف د.حممد حجي، دار الغرب اإلسالمي، ط1٩81م، 13٩/٧، 140.  	)3(
الفتاوى الكربى الفقهية، اهليتمي، 242/3، وأسنى املطالب يف شرح روض الطالب، زكريا األنصاري، 2/4٧٥. 	)4(

أسنى املطالب شرح روض الطالب، زكريا األنصاري، 4٧٥/2، وجواهر العقود، املنهاجي، 1/2٧٦. 	)٥(
اإلنصاف، املرداوي، 3٧/٧، ومطالب أولي النهى يف شرح غاية املنتهى، مصطفى السيوطي الرحيباني، 4/30٥. 	)٦(

الفتاوى الكربى، ابن تيمية، 481/4. 	)٧(
موسوعة القواعد والضوابط الفقهية، د.علي أمحد الندوي، 334/3. 	)8(
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ولنا قدوة يف توجيه النيب ] وعمله مبقتضى تصرفه باإلمامة أو الوالية العامة على املسلمني، وتوجيهه 
العام للطاقات اخلرية يف اجملتمع؛ بدعوتهم للمشاركة يف بناء مؤسساته الضرورية أو احلاجية أو التكميلية؛ 
كقوله ]: »َمْن َيْشرَتِي ِبْئَر ُروَمَة َفَيُكوُن َدْلُوُه ِفيَها َكِداَلِء امُلْسِلِمنَي«)1(؛ فيقاس عليه يف احلاضر إمكانية توجيه 
اجملتمع، وحتضريهم شرًعا وقانوًنا بالدعاية؛ ألهميته كمرحلة أوىل، ثم ترسيمه وفق ضوابط ليعمم العمل 

به عند عقد الوقف، ويلتزم به الواقف حبكم سابق معرفته أو تعريفه به عند التعاقد. 
املذهب اخلامس: جواز تأصيل ريع الوقف من قبل القاضي:

يقرر فقهاء السياسة الشرعية أن وظيفة القاضي الفصل يف اخلصومات، وحفظ األموال، والنظر يف 
األوقاف وتنميتها)2(.. وغري ذلك من املسائل، ومنه لو رفعت إليه خصومة من جهة املوقوف عليه والناظر 
ومدى حتقق  الواقف،  منهما من جهة شرط  كل  ينظر يف حجة  فإنه  الريع؛  بتأصيل  تصرفه  مثاًل حول 
املصلحة الشرعية من الزيادة.. وغري ذلك من املسائل، وميكنه أن يقدر القول باحلكم بصحة التأصيل؛ 
ألن تصرفه على اجملتمع منوط بتحقيق املصلحة، عماًل بالقاعدة الكلية أن: »تصرُّف القاضي يف األوقاف 

مقيَّد باملصلحة«)3(.
املذهب السادس: منع تأصيل ريع الوقف مطلًقا:

منع "احلنفية")4( و"الشافعية")٥( -يف الرواية الثالثة عنهم- التصرف يف ريع الوقف بشراء أصل جديد؛ 
بل جاء عن "احلنفية" يف "القنية": »اجتمع من مال املسجد شيء؛ فقيل: ليس للقيم أن يشرتي به داًرا 

للوقف؛ ولو فعل ووقف، يكون وقفه، ويضمن«)٦(.
املذهب السابع: منع تأصيل الريع إن رصد لعمارة الوقف:

منع "الشافعية" -يف منقول الرواية الثالثة عنهم- تأصيل ريع الوقف إىل وقف جديد إن جعله واقفه 
لصيانة مصاحل املسجد، وقيل: املسجد وغريه؛ ومثاله قوهلم: »املوقوف على عمارته، ال ُيشرتى من زائد 
غلته شيء؛ بل يرصده للعمارة وإن كثر؛ ألن الواقف إمنا وقف على العمارة؛ فلم جيز صرفه لغريها«)٧(،     
بل يؤكدون يف رواية أخرى: »وإن كان الوقف على غري مسجد، كانت فوائده ملًكا للموقوف عليهم، فتصرف 
إليهم مجيع غلته، ما مل حيتج لعمارة، فحينئذ تقدَّم على حقهم، وال يصرف هلم شيء ما دام االحتياج 
)1(اجلامع الصحيح املختصر، البخاري، كتاب املساقاة، باب يف الشرب، ومن رأى صدقة املاء وهبته ووصيته جائزة مقسوًما كان أو غري 

مقسوم، 3/10٩.
)2( األحكام السلطانية، املاوردي، ص11٩ وما بعدها. واألحكام السلطانية، ابن الفراء، ص٦٥.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن جنيم املصري، 411/14، ودرر احلكام شرح جملة األحكام، علي حيدر، ٥1/1. 	)3(
جممع الضمانات، أبو حممد غامن، ص32٩. 	)4(

الفتاوى الكربى، اهليتمي، 242/3.  	)٥(
جممع الضمانات، أبو حممد غامن، ص32٩. 	)٦(

اجملموع شرح املهذب، النووي، 3٦1/1٥. 	)٧(



بحث أ. د. عبد القادر بن عزوز

421

للعمارة موجوًدا؛ سواء شرط الواقف تقديم العمارة، أم مل يشرطه، وكذلك عمارة عقار املسجد مقدمة 
أنهم  قوهلم  من  فيفهم   ،)1( الوقف«  حفظ  ذلك  يف  ألن  ذلك؛  الواقف  يشرط  مل  وإن  املستحقني،  على 

يشرتطون موافقة املوقوف عليهم؛ إلنشاء وقف جديد بريع الوقف القديم، وإال فال يصح ذلك.
وقد يضبطون تأصيل ريع الوقف بالعرف والعادة اجلارية، كما جاء يف "نهاية املطلب يف دراية املذهب"؛  
أن: »ريع الوقف لو فرض مجعه وبناء رباٍط به، أو مسجٍد؛ فهو من جهات اخلري، وحيتمل أن يقال: ال حيمل 
الوقف على هذا؛ فإن العادة ما جرت به، وإمنا العرف اجلاري يف إخراج الريع إىل من ينتفع به، فأما 
اقتناء عقاراٍت وبناء مساجد؛ فليس مما يعتاد، والقول الضابط عندنا يف الباب: اتباع اللفظ يف عمومه 
رٌد مقرتٌن باللفظ، فيحكم العرف يف اطراده، على تفاصيل مضت«)2(. وخصوصه، إال أن يتحقق عرٌف مطَّ

ومما سبق ذكره، فإن مذاهب الفقهاء ال خترج عن االحتياط للوقف وعدم التعدي على شرط الواقف، 
وإن القول باملنع أو باإلجازة بإطالق قد يفوِّت مجلة من املصاحل على الوقف ومقاصده، وأن التقييد املطلق 
بإرادة القاضي أو احلاكم قد يفوت أيًضا مصاحل على الوقف؛ لطول اإلجراءات اإلدارية يف هذا الشأن 
يف  تنظر  استشارية،  هيئة  الوقف  مؤسسة  مستوى  على  تنشأ  أن  املسألة  هذه  فاألفضل يف  وعليه؛  عادة، 
املربرات الشرعية واالقتصادية واالجتماعية للقول مبدى تأصيل ريع الوقف من عدمه؛ مجًعا لإلجراءات 
اإلدارية يف مكان واحد، ومواكبة للتطورات احلاصلة يف جمال االستثمار يف الوقت الراهن، واليت تستدعي 
مرونة وسرعة يف اختاذ القرارات؛ لئال تفوت فرص تنمية األصول الوقفية، مع التنبيه على املراقبة الدورية 

للهيئات املخوَّلة رمسًيا لعمل هذه اهليئة. 

املبحث الثالث: حكم األعيان املشتراة بريع الوقف:
خيتلف الفقهاء يف القول يف نسبة العقار أو املنقول الذي اشرتي بريع الوقف، هل يلحق بأصله؟ أم يعترب 

أصاًل مستقاًل بذاته؟ على املذاهب اآلتية:
املذهب األول: ما اشرتي بريع الوقف ُوقف بإجازة القاضي:

جاء يف الرواية األوىل عن "احلنفية" أن ما اشرتي بريع الوقف؛ وقف بإجازة القاضي، غري أنه يستقل 
عن أصله، ويكون وقًفا جديًدا؛ إذ جاء يف "جممع الضمانات" قوله: »لو أراد املتولي أن يشرتي ضيعة بغلة 
الوقف لتكون موقوفة على وجه الوقف األول؛ فقد وقعت، ومل يوجد فيه رواية؛ فقيل: جييزه القاضي، ثم 
اتفقوا على أنه مل جيز، ويضمن املتولي لو فعله؛ ألنه جيوز على الوقف شراء ما يكون فيه عمارة الوقف، 
وزيادة لغلته، وأما ما يكون وقًفا على وجه ذلك الوقف؛ فهو وقف آخر، ال من مصاحل الوقف األول، أال يرى 

أن غلته تصرف إىل عمارة نفسه، وما فضل يصرف إىل عمارة الوقف األول«)3(.
الفتاوى الكربى، اهليتمي، 242/3.  	)1(

نهاية املطلب يف دراية املذهب، اجلويين، 401/8. 	)2(
)3( جممع الضمانات، أبو حممد غامن، ص32٩.
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املذهب الثاني: ما اشرتي بريع الوقف وقف:
جاء يف الرواية األوىل عن "الشافعية" أن ما اشرُتي بغلة الوقف -بعد تنفيذ شروط واقفه واالحتياط 
لعمارته- ُيدَّخر، »ويشرتى له بباقيها ما فيه زيادة غلته ويقفه؛ ألنه أحفظ له، واملتولي للشراء والوقف 
هو احلاكم، وهذا الوقف ال حيتاج فيه لشروط وال لبيان مصرف؛ ألن مصرفه معلوم شرًعا«)1(؛ أي يكون 

مصرفه من األصل الذي أنشئ منه.
املذهب الثالث: ما اشرتي بريع الوقف، ليس وقًفا:

ال يعترب بعض الفقهاء تأصيل ريع الوقف وقًفا، وهو منقول الرواية الثانية عن "احلنفية"؛ إذ جاء يف 
"االختيار لتعليل املختار" قوله: »قيِّم اشرتى من غلة املسجد حانوًتا للمسجد؛ جيوز بيعه عند احلاجة؛ ألنه 

من غلة الوقف وليس بوقف؛ ألن صحة الوقف تعتمد الشرائط، ومل توجد فيه«)2(.
وجاء عن "الشافعية" ما يفيد بطالن تصرُّف الناظر بالشراء إن كان الوقف على »غري مسجد كانت 
فوائده ملًكا للموقوف عليهم؛ فتصرف إليهم مجيع غلته، ما مل حيتج لعمارة، فحينئذ تقدَّم على حقهم، 
وال يصرف هلم شيء ما دام االحتياج للعمارة موجوًدا... وحيث ألزمناه بالصرف إليهم فاشرتى من الغلة 

شيًئا؛ كان شراؤه باطاًل«)3(.
املذهب الرابع: ما اشرتي بريع الوقف يكون وقًفا حبكم احلاكم أو الناظر:

جاء يف الرواية الثالثة عن "الشافعية" كما نقله صاحب "أسنى املطالب": أن ما اشرتي بريع الوقوف 
ال يأخذ حكم الوقف، إال بشرط أن يوقفه احلاكم أو ناظره)4(، وكأنهم عملوا بقواعد "الوكالة"؛ كقاعدة: 

»فعل الوكيل كفعل املوكِّل«)٥(.
ع   والنتيجة مما سبق أن تأصيل ريع الوقف إىل أعيان أو أصول وقفية حيفظ الوقف ومقاصده، ويوسِّ
نشاطاته اخلدمية، وينوع مداخيله املالية، وإن اختلفت فتاوى املذاهب الفقهية -بل يف املذهب الواحد- 
قول  حال  هو  كما  بيعه،  مشروعية  ومدى  عدمه،  من  وقًفا  اعتباره  ومدى  وشروطه،  ذلك،  مشروعية  يف 
"احلنفية")٦( فيما جاء عنهم، وغري ذلك من املسائل الفقهية، ولعل يف قول "احلنفية" تسهياًل من جهة 
نشاط  يف  ف  توظَّ نقود  إىل  منقول  أو  عقار  من  بنقله  أي  بتسييله،  احلاجة  عند  فيه  التصرُّف  إمكانية 

استثماري، أو توسعة النشاط القائم، أو تغيري نشاطه وطريقة االستفادة من منافعه.

الفتاوى الكربى، اهليتمي، 242/3. 	)1(
االختيار لتعليل املختار، عبد اهلل بن حممود، 4٧/3. والفتاوى اهلندية، نظام الدين البلخي، 418/2. ورد احملتار على الدر املختار، ابن  	)2(

عابدين، 4/41٦.
الفتاوى الكربى، اهليتمي، 242/3. 	)3(

أسنى املطالب يف شرح روض الطالب، زكريا األنصاري، 4٧4/2. 	)4(
موسوعة القواعد والضوابط الفقهية، الندوي، 3/٦٥٩. 	)٥(

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن جنيم املصري، 224/٥، واالختيار لتعليل املختار، عبد اهلل بن حممود، ٥3/3. 	)٦(
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املبحث الرابع: مذاهب الفقهاء في حجز مبالغ من ريع الوقف عماًل
                            مبقتضى املصلحة الشرعية:

يذهب الفقهاء إىل القول مبشروعية تصرُّف ناظر الوقف حبجز بعض املال وختصيصه لتأصيل وقف، 
أو إعمار آخر، أو ادخاره للطوارئ؛ إن اشرتطه الواقف؛ عماًل مبقتضى القاعدة الكلية عندهم من وجوب 
احرتام شرطه)1(، وعماًل مبقتضى األدلة الشرعية اآلمرة بوجوب االلتزام بالعـهـود والعـقـود؛ كـقوله تعاىل: 
{ ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک})2(، وقوله تعاىل: {  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ})3(، وما 

جاء يف السنة عن النيب ] من قوله: »امُلْسِلُموَن ِعْنَد ُشُروِطِهْم«)4(.
أو  الناظر  من  تصدر  اليت  التصرُّفات  بعض  تتعلق مبشروعية  مسائل  يف  القول  يف  ولكنهم خيتلفون 
جهلت  اليت  املوقوفة  األموال  ريع  أو حتديد  الوقف،  ترميم  بقصد  الوقف  أموال  بعض  كحجز  القاضي؛ 
بناء على  املسائل؛  الوقفي.. وغريها من  الزائد عن حاجة املصرف  توجيه  وكذا  انقطعت،  أو  مصارفها 

األصول الشرعية اليت بنوا عليها اجتهاداتهم يف هذه الفروع الفقهية؛ فجاءت على النحو التالي:
املذهب األول: جواز حجز الناظر مبالغ من ريع الوقف ملصلحة الوقف إن اشرتطه الواقف:

جاء يف املذاهب الفقهية جواز حجز الناظر مبالغ من ريع الوقف مراعاة ملصلحة الوقف؛ عماًل مبقتضى 
احرتام شرطه، ومثاله: ما جاء يف "البحر احمليط" عن "احلنفية": »وقف على عمارة املسجد، على أن ما 
فضل من عمارته فهو للفقراء، فاجتمعت الغلة واملسجد غري حمتاج إىل العمارة؛ قال الفقيه "أبو بكر": 

حتبس الغلة؛ ألنه رمبا حيدث باملسجد حدث وتصري األرض حبال ال تغل«)٥(.
املذهب الثاني: جواز حجز الناظر مبالغ من الريع ملصلحة الوقف:

الناظر بعض املال من ريع الوقف مراعاة ملصاحل  "احلنفية" جواز حجز  الرواية األوىل عن  جاء يف 
الوقف املستقبلية؛ من عمارة وصيانة وتنمية، ومثاله: قول صاحب "احمليط الربهاني": »وسئل "أبو بكر" 
عمن وقف أرًضا له على عمارة املسجد، وشرط أن ما فضل من عمارته يصرف إىل الفقراء، فاجتمعت 
باملسجد  حدث  رمبا حيدث  ألنه  الغلة؛  حتبس  قال:  احلال،  يف  العمارة  إىل  غري حمتاج  واملسجد  الغلة 

واألرض يصري حبال، وهكذا كان يقول الفقيه أبو جعفر«)٦(.
بعض  ادخار  أو  العامة حبجز،  أو  اخلاصة  األوقاف  يف  الناظر  تصرف  "الشافعية" صحة  عن  وجاء 
املال من مداخيل الوقف بغية توجيهها لصيانة املرافق املوقوفة، أو االحتفاظ بها بغية التخطيط لشراء 

انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغري، ٩٧/4، واألشباه والنظائر، ابن جنيم املصري، ص1٦3، وإعانة الطالبني، البكري، 3/1٦٩. 	)1(
سورة املائدة، جزء من آية 1. 	)2(

سورة اإلسراء، جزء من آية 34. 	)3(
اجلامع املسند الصحيح املختصر )صحيح البخاري(، كتاب اإلجارة، باب أجر السمسرة، ٩2/3. 	)4(

أسنى املطالب يف شرح روض الطالب، زكريا األنصاري، ٥/233. 	)٥(
احمليط الربهاني يف الفقه النعماني، ابن مازة، ٦/213. 	)٦(
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أصول جديدة؛ بشرط أن ال تكون هذه املداخيل مرصودة أصاًل لصيانة وعمارة املرفق الوقفي، أو موجهة 
ألشخاص معيَّنني)1(.

صات من ريع الوقف للديون   ولقد أوصت قرارات "منتدى قضايا الوقف الفقهية األول" بتكوين خمصَّ
الديون، وميكن أن نقيس عليه موضوع حجز  القواعد احملاسبية ومستجدات  املشكوك يف حتصيلها وفق 
بعض املال للطوارئ اليت جاءت يف القرار وغريها؛ الشرتاك املقصد؛ من محاية الوقف واحملافظة عليه)2(، 
ص حبجز جزء من الريع  كما جاء يف قرارات "منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع" جواز: »تكوين خمصَّ

قبل توزيعه على املستحقني؛ لإلحالل والتجديد يف املستقبل«)3(.
املذهب الثالث: جواز حجز احلاكم مبالغ من الريع ملصلحة الوقف:

يقرر الفقهاء أن وظيفة اإلمامة أو اخلالفة أو الدولة »حراسة الدين وسياسة الدنيا«)4(، وسياسة الدين 
معامالتهم؛  لبعض  واالحتياط  اجملتمع،  عن  املفاسد  ودرء  املصاحل  جلب  بتقدير  العمل  تقتضي  والدنيا 
التصرف لألفراد واجلماعات؛ مبا يكفل استمرارها واستمرار  تتنافى ومعنى حرية  فيقيدها بشروٍط ال 
مقاصدها، ومن ذلك ميكن له أن جيتهد يف إقرار شرط جعلي؛ بأن يأمر الناظر حبجز جزء من ريع 
الوقف دورًيا بناء على تقدير خربة؛ حبيث يوضع يف حساب بنكي بهدف االحتياط للطوارئ؛ كصيانة املرفق 

الوقفي عند حجز املداخيل، أو غريه من النفقات ذات الصلة باحملافظة على الوقف ومقاصده.
املذهب الرابع: جواز حجز القاضي بعض ريع الوقف ملصلحة الوقف:

منوًطا  عليهما  تصرفه  واعتربوا  واجملتمع،  الفرد  حنو  القاضي  وظيفة  وحديًثا  قدمًيا  الفقهاء  حدَّد 
بتحقيق املصلحة، فقرروا قاعدة كلية أن »كل شيء فيه مصلحة فهو جائز للقاضي والسلطان؛ ألن الشرع 

ُوضع ملصلحة الناس«)٥(.
فإذا تقرر ذلك؛ فإن من مقتضى املصلحة الشرعية أن يأمر القاضي الناظر حبجز بعض الريع؛ عماًل 
مبقتضى املصلحة الشرعية يف مسائل الوقف، مبقصد االحتياط للوقف ومقاصده، على أن يكون دورًيا، مع 

حتديد سقف ذلك، وشروطه، واجلهات اليت يصرف  فيها.
املذهب اخلامس: منع حجز مبالغ من ريع الوقف ملصلحة الوقف:

جاء يف الرواية الثانية عن "احلنفية" منع حجز بعض املال بدعوى االحتياط ملصاحل الوقف، ومثاله: ما 
نقله صاحب "احمليط الربهاني" إذ قال: »قال الفقيه "أبو الليث": والصحيح عندي أنه إذا اجتمع من الغلة 

الفتاوى الكربى، اهليتمي، 242/3. 	)1(
للمنتدى  تعريفي  كتيب  يف  اجملموع  1424هـ/2003م،  الكويت،  األول،  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  وتوصيات  وفتاوى  قرارات  انظر:  	)2(

السادس املنعقد بقطر، الدوحة، 13، 14 مايو 2013م/1، 2 رجب 1434هـ، الصادر عن أوقاف قطر، 1434هـ، ص2٩.
انظر: قرارات وفتاوى وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع باملغرب، 1430هـ/200٩م، ص٥2. 	)3(

غياث األمم يف التياث الظلم، اجلويين، ص22، واألحكام السلطانية، املاوردي، ص1٥، واألحكام السلطانية، الفراء، ص20. 	)4(
موسوعة القواعد والضوابط الفقهية، الندوي، 2٧0/3. 	)٥(
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مقدار ما لو احتاج املسجد واألرض إىل العمارة ميكن العمارة منها ويبقى زيادة شيء من الغلة؛ يصرف 
الزيادة إىل الفقراء على ما شرط الواقف«)1(.

والنتيجة، مما سبق ذكره؛ فأن القول مبشروعية حجز مبالغ مالية دورية من ريع الوقف عماًل مبقتضى 
الوقف من  الفقهاء؛ الحتاد مقصد اجلميع؛ وهو محاية  القول مبنعه عند بعض  يتنافى مع  املصلحة؛ ال 
التعدي عليه، وحتقيًقا ملقاصده املختلفة، غري أن مذهب القائلني باحلجز تقديًرا للمصلحة هو األقوى؛ ألنه 
حيفظ استمرار الوقف بتوفري مدخرات مالية للصيانة، والعمارة، وإمكانية توسيع االستثمار وشراء أصول 
أو منقوالت جديدة، وهذا كله خيدم الوقف ومقاصده، إن رافقه مراقبة دورية من اجلهات املخولة لذلك.

املبحث اخلامس: مذاهب الفقهاء في حجز مبالغ مالية إلعمار الوقف:
الوقف  الفقهاء؛ ملا هلا من أهمية يف استمرار  بها  الوقف من أهم املسائل اليت اعتنى  يعترب إعمار 
ومقاصده، بل يقررون أن التعمري واجب على الناظر، وإن مل يشرتطه الواقف أو شرط تأخريه؛ فال ُيتلفت 

إىل شرطه؛ ملنافاته ملقاصد الوقف، وأنه مقدَّم على تقسيم الغلة على املستحقني)2(.
غري أن املالحظ يف فتاوى الفقهاء قدمًيا أنهم يتحدثون عن حتويل جزء من مال الغلة للتعمري عند 
احلاجة لذلك، والسؤال املطروح هنا هو: ما مدى صحة اقتطاع جزء من الغلة شهرًيا أو سنوًيا بقصد 

تعمري الوقف؟
فجاء يف فتاوى الفقهاء املتعلقة بهذا الشأن صحة اقتطاع الناظر جزًءا من ريع الوقف؛ لينفقه عند 
الواقف  مقصود  ألن  الشرعية؛  املصلحة  مبقتضى  عماًل  الوقفي،  للمرفق  الدورية  للصيانة  أو  الطوارئ؛ 
إدرار الغلة على املصارف اليت حددها، وهذه املصلحة إمنا حتصل بإصالح الوقف وعمارته، وجاء عن 
"احلنفية")3( يف "احمليط النعماني": »وسئل "أبو بكر" عمن وقف أرًضا له على عمارة املسجد، وشرط أن 
ما فضل من عمارته يصرف إىل الفقراء، فاجتمعت الغلة واملسجد غري حمتاج إىل العمارة يف احلال؛ قال: 
حتبس الغلة؛ ألنه رمبا حيدث حدث باملسجد واألرض يصري حبال، وهكذا كان يقول: الفقيه أبو جعفر«)4(.
وإن املطالبة بتخصيص مبالغ من ريع الوقف إلعماره عند احلاجة قد تنتقل املطالبة به من احلاكم أو 
القاضي؛ حبكم واليتهما ونيابتهما العامة على اجملتمع، والعمل على حسن سري النظام العام واخلاص؛ 
فقد يلزمون الواقف قبل وقفه أو بعده بالتنصيص على ختصيص مبلغ من املال إلعمار الوقف؛ حتى تتحقق 

مقاصده، واليت ال تكون إال من خالل ذلك.   
احمليط الربهاني يف الفقه النعمان، ابن مازة، ٦/213. 	)1(

انظر: أسنى املطالب يف شرح روض الطالب، زكريا األنصاري، 230/٥-233، وشرح خمتصر خليل للخرشي، اخلرشي، ٩3/٧، وأسنى  	)2(
املطالب يف شرح روض الطالب، زكريا األنصاري، 4٧1/2، ودليل الطالب لنيل املطالب، مرعي بن يوسف، ص1٩0.

انظر: احمليط الربهاني، ابن مازة، 13٦/٦. 	)3(
احمليط الربهاني يف الفقه النعماني، ابن مازة، 213/٦، وتبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي، 328/3. 	)4(
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ولقد جاء يف قرارات وتوصيات "منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع" جواز أن »خيصم من الريع ما 
وتوصيات  قرارات  وأكدته  الريع«)1(،  وقدرته على حتقيق  استمراره،  للمحافظة على  الوقف  يلزم إلعمار 
"منتدى قضايا الوقف الفقهية اخلامس" بالدعوة إىل خصم مبالغ من ريع الوقف ملواجهة النقص املتوقع 

يف نقصان قيمة األصول املوقوفة؛ باالستهالك، والديون املشكوك يف حتصيلها، وخماطر االستثمار«)2(.
والنتيجة، مما سبق ذكره، أنه ال ميكننا أن نتصور استمرار الوقف وحتقيق مقاصده دون اقتطاع مبالغ 

مالية دورية إلعماره، واحتياًطا للطوارئ، وللمخاطر االستثمارية املستقبلية.

املبحث السادس: مذاهب الفقهاء في التصرف في ريع األوقاف
                                  املجهولة املصرف:

اختلف الفقهاء يف بيان أحكام التصرفات اخلاصة باألوقاف اليت جهلت مصارفها من جهات ثالث:
 عدم تعيني الواقف للمصرف.- 
أن يعني الواقف املصرف عند االبتداء وال يبني مآله عند انقراضه.- 
أن يوجد الوقف وال يوجد وقفية تبني مصرفه.- 

 ولقد جاءت اجتهاداتهم على النحو التالي:
احلالة األولى: أال حيدد الواقف مصرفا مطلًقا:

جاء عن الفقهاء يف الوقف اجملهول املصرف)3( عند االبتداء املذاهب اآلتية:
املذهب األول: يصرف إىل الفقراء واملساكني من أهل الواقف:

جاء يف الرواية األوىل عن "الشافعية" -وهي األصح- أن الوقف الذي ُجهل مصرفه »يصرف إىل 
الفقراء واملساكني؛ ألن مقصود الوقف القربى، ومقصود القربى يف الفقراء واملساكني... ويكون أقرب 

الناس نسًبا وداًرا من ذوي احلاجة أحق بها«)4(.
املذهب الثاني: تصرف إىل عموم املساكني:

جاء عن "احلنفية" و"املالكية" أن الوقف إذا وقع صحيًحا، ومل حيدد الواقف املصرف؛ فإنه يصرف 
إىل عموم الفقراء، عماًل بعرف الناس من قصدهم لنفع الفقراء)٥(.

املذهب الثالث: يصرف إىل وجوه اخلري العامة:

انظر: قرارات وفتاوى وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع باملغرب، 1430هـ/200٩م، ص٥2. 	)1(
انظر: قرارات وفتاوى وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية اخلامس، تركيا، 1٥32هـ/2011م، ص٥٩. 	)2(

لقد أثبتُّ يف منت البحث الروايات الثانية اجمليزة لذلك، وملزيد التفصيل من القول بالبطالن ابتداء؛ ينظر: احمليط الربهاني، ابن مازة،  	)3(
10٧/٦، واحلاوي كشاف القناع، البهوتى، 2٥0/4. 

احلاوي الكبري، املرداوي، ٧/٥20. 	)4(
احمليط الربهاني، ابن مازة، 10٧/٦، وجامع األمهات، ابن احلاجب، دار اليمامة، دمشق-بريوت، 1٩٩8م، ص4٥0. 	)٥(
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جهل  الذي  الوقف  أن  "احلنابلة"؛  عن  وجاء  و"الشافعية"،  "املالكية"  عن  الثانية  الرواية  يف  جاء 
مصرفه عند االبتداء؛ »يصرف يف وجوه اخلري والرب لعموم النفع بها«)1(.

املذهب الرابع: يصرف حبسب العرف وطبيعة الشيء املوقوف:
وهي رواية ثانية عن املالكية  كما جاء يف الذخرية: »قال: إذا مل يذكر مصرًفا محل على املقصود 

بأحباس تلك اجلهة ووجه احلاجة فيها«)2(.
املذهب اخلامس: يصرف حبسب اجتهاد اجلهة املشرفة عليه:

ِإْن ُجهل املصرف لعدم حتديد  "منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع"  جاء يف قرارات وتوصيات 
الواقف له؛ »فإن الريع يصرف حبسب اجتهاد اجلهة املخولة قانوًنا باإلشراف على الوقف، ومبا حيقق 

أفضل مصلحة«)3(؛ وهو بهذا يشمل كل معاني ومقاصد االجتهادات الفقهية املختلفة.  
احلالة الثانية: أن حيدد املصرف عند االبتداء وال يبني مآله عند انقراضه: 

املذهب األول: ُيصرف إىل عموم الفقراء:
جاء عن "احلنفية" أن الوقف إن ُعلم مصرفه األول، وُجهل مصرفه عند انقراضه؛ كأن يقول: وقفت 

على ولدي، انصرف إىل البطن األول منهم، فإن انقرضوا؛ رجعت الغلة إىل الفقراء)4(.
املذهب الثاني: ُيصرف إىل أقرب الناس للواقف:

جاء عن اإلمام "مالك"، واملنقول عن اإلمام "أمحد"؛ أن من وقف على جهة، ثم مل جيعل مرجًعا 
أو مصرًفا بعد انقراض اجلهة املوقوف عليها؛ أنه يرجع وقًفا على ورثته يوم املرجع)٥(.

املذهب الثالث: ُيصرف إىل أقرب الناس للواقف من الفقراء:
جاء عن "الشافعية" أن الوقف الذي ُجهل مصرفه بعد املصرف املعنيَّ ابتداء؛ أنه ُيصرف إىل أقرب 

الناس للواقف رمًحا، ال إرًثا)٦(.
احلالة الثالثة: أن جُيهل مصرفه بسبب ضياع حجة الوقف:

وقرائن  االستغالل  بطرق  االستفاضة  من  العمل  به  جرى  مبا  فيها  ُيعمل  الفقهية:  املذاهب  يف  جاء 
األحوال)٧(، وجاء يف قرارات وتوصيات "منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع": إن ُجهل املصرف لضياع 

جامع األمهات، ابن احلاجب، ص4٥0. واحلاوي الكبري، املاوردي، ٥20/٧، واإلنصاف، املرداوي، 3٥/٧. 	)1(
الذخرية، القرايف، ٦/312. 	)2(

انظر: منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع باملغرب، 1430هـ/200٩م، ص٥2. 	)3(
احمليط الربهاني، ابن مازة، 1٥4/٦، ودرر احلكام، املوىل خسرو، 240/2. 	)4(

ابن  والكايف،  ل، ص٥3،  ،اخَلالَّ والرتجل  والوقوف  القرايف، 34٧/٦،  والذخرية،  الرباذعي، 322/4،  ابن  املدونة،  التهذيب يف اختصار  	)٥(
قدامة، 2٥2/2.

فتح الوهاب، النووي، 30٩/1، وحتفة احملتاج، اهليتمي، ٦/2٥3. 	)٦(
اإلقناع،  منت  عن  القناع  وكشاف   ،3٥٥/13 العمراني،  الشافعي،  اإلمام  مذهب  يف  والبيان   .48/٦  ،2٩/٦ احلطاب،  اجلليل،  مواهب  	)٧(

البهوتي، ٦/434.
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حجة الوقف؛ »فإن الريع ُيصرف حبسب اجتهاد اجلهة املخولة قانوًنا باإلشراف على الوقف، ومبا حيقق 
أفضل مصلحة«)1(.

والنتيجة مما سبق ذكره؛ أن املصلحة الشرعية تقتضي أن ُيعمل بالرأي الذي خيوِّل صرف الريع عند 
جهل املصرف أو انقطاعه الجتهاد اجلهة املخولة قانوًنا باإلشراف على الوقف؛ وذلك ملا متتلكه من خربات 

فنية وعلمية متنوعة، متكنها أن تسهم يف صرفه يف جهات برٍّ عامة أو خاصة، ختدم الوقف ومقاصده.

املبحث السابع: مذاهب الفقهاء في ريع األوقاف التي انقرضت مصارفها:
فرَّق الفقهاء يف الفتوى يف احلكم بني الوقف املنقطع األهلي والعام، فجاءت اجتهاداتهم على النحو التالي:

النوع األول: أن يكون الوقف أهلًيا:
املذهب األول: رجوع الوقف إىل أقارب الواقف من الفقراء واملساكني:

انقراض  أنه عند  "احلنابلة" يف الوقف األهلي؛  "املالكية" و"الشافعية" والرواية األظهر عن  جاء عن 
مصرفه يرجع إىل أقرب الناس إىل الواقف)2(.  

فجاء عن "املالكية" فإذا: انقرض مجيعهم مبوت آخرهم، رجع احلبس كله إىل أقرب الناس باحملبس 
صوه بذوي احلاجة منهم)4(. حبًسا)3(، وخصَّ

وجاء عن "الشافعية"، ولو قال: وقفت على أوالدي، أو على "زيد" ثم نسله، ومل يزد؛ فاألظهر صحة الوقف، 
فإذا انقرض املذكور؛ فاألظهر أنه يبقى وقًفا، وأن مصرفه أقرب الناس إىل الواقف يوم انقراض الذكور)٥(، 
قرابة رحم، ال إرث، من الفقراء واملساكني)٦(، وعلل "الشافعية" ما ذهبوا إليه بقوهلم: »ألن الصدقة على 
األقارب أفضل القربات؛ فإذا تعذَّر الرد للواقف؛ تعني أقربهم إليه؛ ألن األقارب مما حثَّ الشارع عليهم يف 

جنس الوقف؛ لقوله ] "ألبي طلحة" ملا أراد أن يقف "بريحاء": أرى أن جتعلها يف األقربني)٧(«)8(.
وجاء يف الرواية األوىل عن اإلمام "أمحد" يف "الكايف": »فإن وقفه على رجل بعينه وسكت؛ صح، وكان مؤبًدا... 
فإذا انقرض املسمى ُصرف إىل أقارب الواقف؛ ألنهم أحق الناس بصدقته«، بدليل قول النيب ]: »صدقتك على 

منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع باملغرب، 1430هـ/200٩م، ص٥2. 	)1(
يوم انعدام املصرف ال يوم احلبس عند املالكية، انظر: الفواكه الدواني، النفراوي، 1٦2/2. 	)2(

البيان والتحصيل، ابن رشد، 12/28٦. 	)3(
املدونة، سحنون، 3٩3/4، وكفاية األخيار، احلصين، ص30٥. 	)4(

منهاج الطالبني، النووي، ص1٦٩، وكفاية األخيار، احلصين، ص30٥. 	)٥(
مغين احملتاج، الشربيين، 3/٥3٦. 	)٦(

َعَلَها  ْعُت َما ُقْلَت ِفيَها، َوِإنِّي َأَرى َأْن جَتْ أصل الرواية يف صحيح  البخاري وغريه عن أنس [: »َبْخ، َذِلَك َماٌل َراِبٌح، َذِلَك َماٌل َراِبٌح، َقْد مَسِ 	)٧(
يِف اأْلَْقَرِبنَي«، كتاب الزكاة، باب الزكاة على األقارب، 2/11٩.

حتفة احملتاج، اهليتمي، ٦/2٥3. 	)8(
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غري رمحك صدقة، وصدقتك على رمحك صدقة وصلة«)1(، يتساوى فيه فقراؤهم وأغنياؤهم)2(.
املذهب الثاني: رجوع الوقف إىل عموم الفقراء واملساكني:

جاء عن "أبي يوسف" من "احلنفية" والرواية الثانية عن "احلنابلة"؛ أنه إذا انقطع املصرف؛ يصرف 
إىل عموم الفقراء أو املساكني، فجاء عن "أبي يوسف" : »فإذا مات أوالده وانقرض رمحه؛ تصرف الغلة 
مصارف  ألنها  املساكني؛  إىل  يرجع  »أنه  "أمحد":  اإلمام  عن  الثانية  الرواية  يف  وجاء  الفقراء«)3(،  إىل 

الصدقات املفروضات، كالزكوات والكفارات«)4(.
وعلل احلنفية ما ذهبوا إليه بقوهلم: »التأبيد شرط جواز الوقف ملا نذكر، وتسمية جهة تنقطع توقيت له 
معنى؛ فيمنع اجلواز«)٥(، فكان املخرج أن جيعل عند انقطاع املصرف أن يكون للفقراء؛ ألنه مقصد الواقف 

من وقفه من جهة، وحتقيًقا لشرط التأبيد من جهة ثانية)٦(.
وعلله احلنابلة بفعل الصحابة يف أوقافهم، بأن جعلوا بعد انقراض من وقف عليهم من أهلهم؛ أنه يرجع 

للمساكني؛ كفعل "الزبري" [ بوقفه على بناته، ثم بعد للمساكني)٧(.
النوع الثاني: أن يكون الوقف عاًما:

جاء عن "احلنفية" والرواية األوىل عن "الشافعية"؛ أن ريع الوقف العام من األشخاص أو من احلاكم 
عند انقطاع املصرف؛ يصرفه الناظر إىل عموم الفقراء واملساكني، وإن مل يسمهم الواقف)8(.

أهلية؛ صرفت  نوعها، فإن كانت  العمل على صرفها حبسب  أن األفضل  والنتيجة، مما سبق ذكره؛ 
ألقارب الواقف من الفقراء واملساكني؛ ملا جاء يف الكتاب والسنة من احلثِّ على التصدق على األقربني، وإن 
َدَقُة َعَلى َغرْيِ ِذي الرَِّحِم  كانت عامة؛ صرفت يف املصاحل العامة للمسلمني؛ عماًل مبقتضى قوله ]: »الصَّ

َصَدَقٌة، َوَعَلى ِذي الرَِّحِم اْثَنَتاِن َصَدَقٌة، َوِصَلٌة«)٩(.

ِّ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل  يبِّ هي رواية للحديث باملعنى، وأصلها يف مصنف بن أبي شيبة، َعْن ُأمِّ الرَّاِئِح ِبْنِت ُصلَْيٍع، َعْن َعمَِّها َسْلَماَن ْبِن َعاِمٍر الضَّ 	)1(
َدَقُة َعَلى َغرْيِ ِذي الرَِّحِم َصَدَقٌة، َوَعَلى ِذي الرَِّحِم اْثَنَتاِن: َصَدَقٌة، َوِصَلٌة«، يف كتاب الزكاة، باب: ما قالوا يف الرجل يدفع  اهللَِّ ]: »الصَّ

زكاته إىل قرابته، 413/2.
الكايف يف فقه اإلمام أمحد، ابن قدامة، 2٥2/2. 	)2(

احمليط الربهاني، ابن مازة، ٦/111. 	)3(
ل البغدادي، ص28. الكايف يف فقه اإلمام أمحد، ابن قدامة، 2٥2/2، والوقوف والرتجل، اخَلالَّ 	)4(

بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، ٦/220. 	)٥(
املرجع نفسه، 220/٦، واالختيار لتعليل املختار، 41/3. 	)٦(

ل البغدادي، ص٥٥. الوقوف والرتجل، اخَلالَّ 	)٧(
)8( الدر املختار وحاشية ابن عابدين، 4٦8/4، وجواهر العقود، املنهاجي، ص2٥٥، ونهاية احملتاج، الرملي، 3٧٧/٥.

مصنف ابن أبي شيبة،كتاب الزكاة، باب: ما قالوا يف الرجل يدفع زكاته إىل قرابته، 413/2. 	)٩(
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املبحث الثامن: مذاهب الفقهاء في التصرف في الزائد عن حاجة
                              املصرف الوقفي:

جاء عن الفقهاء جواز التصرف يف فائض الغلة أو الريع عن حاجة املصرف، إىل ما حيقق مصاحل 
الوقف واملوقوف عليهم، ولقد جاءت مذاهبهم على النحو التالي:

املذهب األول: أن ُيصرف يف شرط الواقف:
جاء يف مذاهب الفقهاء)1( العمل مبقتضى شرط الواقف، إذا عني الواقف مصرًفا يصرف إليه فائض 

الريع أو الزائد عن حاجة املرفق الوقفي أو املوقوف عليه؛ ألن شرطه متبع مع اإلمكان)2(.
املذهب الثاني: ُيصرف يف نظري الوقف ومصاحله:

جاء عن بعض الفقهاء أن ما زاد عن حاجة الوقف؛ جعل يف وقف آخر له املقاصد نفسه؛ كنقل ما زيد 
من الفراش واحلصر املستغنى عنها من مسجد آلخر، كما قرره صاحب "درر احلكام" عن "احلنفية")3(،  
وجاء عن شيخ اإلسالم "ابن تيمية" من "احلنابلة" قوله: »وما فضل من ريع وقف عن مصلحته؛ ُصرف يف 

نظريه«، أو مصلحة املسلمني من أهل ناحيته، ومل حيبس املال دائًما؛ فال فائدة«)4(.
املذهب الثالث: ُيصرف إىل الفقراء:

جاء عن "ابن قدامة" من "احلنابلة" ما يفيد جواز التصرف فيما زاد عن حاجة املصرف الوقفي آلخر 
من جنسه أو ما حيقق مقصد الواقف؛ إذ قال: »وما فضل من حصر املسجد وزيته ومل حيتج إليه؛ جاز أن 

جيعل يف مسجد آخر، أو يتصدق من ذلك على فقراء جريانه أو غريهم«)٥(. 
املذهب الرابع: يصرف يف املصاحل العامة:

إىل  ُيصرف  املصرف  حاجة  عن  الزائد  أن  تيمية"  "ابن  اإلسالم  شيخ  عن  الثانية  الرواية  يف  جاء 
»مصلحة املسلمني من أهل ناحيته، ومل حيبس املال دائًما؛ فال فائدة«)٦(.

وبالصرف إىل املصاحل العامة للمجتمع جاء قرار "اجملمع الفقهي اإلسالمي" "برابطة العامل اإلسالمي"؛ 
إذ جاء يف القرار احلادي عشر: »إن مل يكن الوقف مشروًطا ريعه جلهة معينة؛ فال مانع حينئذ من صرف 
الريع على املصاحل العامة، أما إن كان مشروًطا جلهة معينة؛ فإن اجملمع يقرر عدم جواز صرفه يف املصاحل 

العامة«)٧(.

األشباه والنظائر، ابن جنيم، ص1٧1. 	)1(
األشباه والنظائر، السيوطي، ص10٥، واألشباه والنظائر، ابن جنيم، ص1٦3. 	)2(

درر احلكام شرح غرر األحكام، املوىل خسرو، 2/13٥. 	)3(
الفتاوى الكربى، ابن تيمية، 288/4. 	)4(

املغين، ابن قدامة، 31/٦، وخمتصر اإلنصاف، حممد بن عبد الوهاب، ص٦1٥. 	)٥(
الفتاوى الكربى، ابن تيمية، 288/4. 	)٦(

املرجع نفسه. 	)٧(
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املذهب اخلامس: ُيصرف حسب اجتهاد ناظره:
التوزيع على  بعد  أنه يف حالة وجود فائض  الرابع"  الوقف  "منتدى قضايا  جاء يف توصيات وقرارات 

املستحقني، ُيصرف »حسب اجتهاد اجلهة املخولة قانوًنا باإلشراف على الوقف حسب كل بلد«)1(. 
والنتيجة، مما سبق ذكره، أن اجتهادات الفقهاء ال خترج عن االحتياط ملال الوقف حتى ال خيرج عن 
مقاصده وال يتعدى عليه، ولعل أوسط املذاهب أن يصرف يف شرط الواقف مع إمكانية القدرة على حتقيقه، وإن 
تعذر؛ ُيصرف يف نظريه من املصاحل العامة أو اخلاصة، حبسب طبيعة الوقف من كونه: أهلًيا، أو خريًيا عاًما.

املبحث التاسع: صور تطبيقية معاصرة ومستقبلية لتأصيل ريع الوقف:
جيدر بالباحث قبل التفكري يف تأصيل ريع الوقف وحبث صوره املعاصرة، أن يفرق بني التصرف يف 
املمتلكات الوقفية العامة واخلاصة )األهلية(؛ فأما خبصوص األوىل منهما؛ فإنه من واجب احلاكم وحبكم 
عمله مبقتضى مراعاة مصلحة األمة)2( عموًما، وقضايا الوقف منها خصوًصا للوقف ومقاصده أن: يسنَّ 
الغلة، وتأصيلها على شكل منقوالت أو  قوانني تلزم النظار باقتطاع خمصصات مالية دورية من فائض 
الوقفية اليت استمدت من ريعها)3(؛ حتى  أو مستقلة لألصول  تابعة  أوقاف مؤقتة،  عقارات، تأخذ شكل 
تتمكن املؤسسة املشرفة على الوقف -وبعد انتهاء مدته- التصرُّف فيه بالبيع أو االستبدال . . وغري ذلك 

من التصرفات اليت تقدرها جلنة من اخلرباء الشرعيني واالقتصاديني.
م وتكيف منظومتها القانونية الوقفية  ولتحقيق هذا املقصد جيب على مؤسسة الوقف العامة أن تنظِّ
لتشمل هذه األحكام، وتضبط شروط ذلك، والسقف الذي جيب أن يصله الريع حتى يقتطع منه . . وغري 

ار للعمل مبقتضاها. ذلك من األحكام؛ حتى تكون ملزمة للُنظَّ
وأما بالنسبة لألوقاف اخلاصة أو األهلية؛ فيجدر بالدولة أن تكثِّف محلتها الدعائية يف بيان أهمية 
وتأصيل  واالستثمار،  اإلعمار،  ص  كمخصَّ الوقف؛  ملصلحة  دورًيا  املقتطعة  املالية  املبالغ  بعض  ختصيص 
الريع إىل منقوالت وعقارات كمرحلة أوىل، على أن تنتهي يف خمططها التنموي اهلادف إىل تطوير مؤسسة  

الوقف األهلية، وحتسني أدائها، واليت غالًبا ما تنتهي إىل أوقاف عامة عند انقطاع مصرفها.
وميكن للباحث أن يتصوَّر أشكااًل لتأصيل ريع الوقف ختتلف حبسب البلد الذي يوجد فيه الوقف؛ على 

النحو التالي:
 

انظر: توصيات وقرارات منتدى قضايا الوقف الرابع باملغرب،ص٥2. 	)1(
انظر: درر احلكام يف شرح جملة األحكام، علي حيدر، 1/٥٧. 	)2(

مجًعا بني االجتهاد القائل من كون ما اشرتي من ريع الوقف ليسا وقًفا، وبني القائلني به، ومراعاة ملصلحة الوقف ومقاصده من االحتياط  	)3(
واالحرتاز للمستجدات املختلفة الزمانية واملكانية.
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الشكل األول: حتويل الريع إىل وقف دائم:
وصورتها: حتويل بعض ريع الوقف أو ما جتمع ملدة زمنية إىل أصول، أو منقوالت وقفية دائمة، تكون 

تابعة لألصل األول، أو مستقلة عنه؛ حبيث ختدم مجلة املصاحل اليت قصدها الواقف من وقفه؛ حنو:
شراء زوارق صغرية، وتأجريها لصغار الصيادين يف املناطق البحرية أو تلك اليت مير بها أنهار - 

حتتوي على ثروة حيوانية مائية.
شراء زوارق صغرية خاصة بالسياحة واجلوالت البحرية والنهرية، ثم تأجريها لبعض الشباب - 

املتخرج من املؤسسات التعليمية للخدمات السياحية والفندقة.
 -.B.O.T شراء قطع أراٍض، وختصيصها لبناء فنادق أو جممعات سكنية أو شقق سياحية وفق نظام

الشكل الثاني: حتويل الريع إىل وقف مؤقت:
وصورتها: حتويل بعض ريع الوقف أو ما جتمع ملدة زمنية، إىل أصول أو منقوالت وقفية مؤقتة، تكون 

تابعة لألصل األول، أو مستقلة عنه؛ حبيث ختدم مجلة املصاحل اليت قصدها الواقف من وقفه؛ حنو:
شراء سيارات أو شاحنات لنقل األشخاص والبضائع، على أن يأخذ العقد شكل اإلجارة املنتهية - 

بالتمليك، حنو مخس أو عشر سنوات مثاًل.   
الشكل الثالث: حتويل الريع إىل استثمارات:

وصورتها: استثمار بعض ريع الوقف، وشراء منقوالت أو عقارات ال تأخذ شكل الوقف؛ تسهياًل لتحويلها 
أشخاص  مع  بالشراكة  للنقود،  احلاجة  عند  التسييل  أو  واالستبدال،  بالبيع  آلخر؛  استثماري  شكل  من 

طبيعيني أو معنويني؛ حنو:
شراء أسهم يف شركات جتارية أو خدمية. - 
شراء أراٍض استثمارية أو زراعية، وعرضها للشراكة مع املؤسسات العامة أو اخلاصة. - 

الشكل الرابع: مشروع طاكسي َوْقف باجلزائر:
تعد مؤسسة "طاكسي وقف" أو "ترانس وقف" صيغة تطبيقية لـتأصيل ريع الوقف من نقود إىل منقوالت، 
اجلزائري،  الربكة  وبنك  اجلزائرية  واألوقاف  الدينية  الشؤون  وزارة  بني  وقفية  مساهمة  شركة  وهي 

وجمموعة من املساهمني.  
فعلًيا  وانطلقت  )33.٩40.000د.ج()1(،  قدره  برأمسال  200٧م،  سنة  وقف"  "طاكسي  شركة  ُأسست 
ألسباب تقنية سنة 200٩م باقتناء ثالثني )30( سيارة؛ لتقديم خدمة النقل لألشخاص، لبعض سكان 
مدينة "اجلزائر" العاصمة )املقاطعة اإلدارية للحراش(، كتجربة أولية؛ لتعمَّم على مستوى املدينة، ثم 
تنقل التجربة لبعض الواليات األخرى)2(، وتهدف الشركة إىل اإلسهام يف التخفيف من البطالة، وحتقيق 

مقابلة مع د.عبد الوهاب برتيمة مدير األوقاف اجلزائرية،  يوم 2014/10/8م . 	)1(
.www.elmoudjahid.com ،انظر: جريدة اجملاهد، مقال منشور يوم 2013/10/٥م 	)2(
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ريع يصرف يف بعض املصارف؛ كمحو األمية، والتقليل من الفقر، ومتويل التعليم القرآني... إخل)1(. 
ص لتشغيلها سيارة أجرة؛  وأما طبيعة عمل الشركة، فتقوم إدارة "طاكسي وقف" بشراء سيارات ختصَّ
ة؛ باستصدار ترخيص رقم السري لدى مصاحل  حبيث تقوم املؤسسة بالقيام باإلجراءات القانونية اخلاصَّ
وزارة النقل للسيارة، وكذا التصريح باخلطِّ الالسلكي اخلاص بالتواصل مع السيارة من مجهور الزبائن، 
من مصاحل وزارة الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية، ثم تتعاقد مع بعض الشباب يف إطار اإلجارة 
السيارة بعد مخس سنوات تقريًبا لصاحل الشاب؛ أخًذا  تتنازل املؤسسة عن  بالتمليك، على أن  املنتهية 
بالرأي الفقهي القائل بأن ما اشرتي بريع الوقف ليس وقًفا، غري أن الواقع والظروف احمليطة باملؤسسة 
التعاقد مع الشباب على أساس كونه أجرًيا، مقابل مبلغ مالي  جعلتها تنتقل إىل صيغة أخرى؛ تتمثل يف: 
يقدمه الشاب يومًيا باستغالل سيارة املؤسسة؛ يقدر بـ )2٥00د.ج()2(، ولقد بلغ عدد املتعاقدين مع املؤسسة 

الوقفية حوالي )100( شاب منذ تأسيسها حلد الساعة)3(.
كمؤسسة  أجله  من  ُأسست  الذي  االستثماري  هدفها  إىل  تصل  مل  وإن  وقف"  "طاكسي  شركة  وإن   
استثمارية؛ فإنها حققت استثماًرا بشرًيا، بتوفري مجلة من املناصب القارَّة للكثري من الشباب العاطل عن 
العمل، الذين يعولون أكثر من 1٦0 عائلة، وتهدف املؤسسة إىل توسيع نشاطها االستثماري بزيادة عدد 

السيارات، وكذا توسيع دائرة نشاطها لتخرج من "اجلزائر" العاصمة إىل غريها من الواليات.   

.www.elmoudjahid.com ،انظر: تصـريـح ملـديـرة الشـركـة "خرية كـوفـي"، نـقاًل عن جريدة اجملاهد، مـقـال مـنـشـور يوم 2013/10/٥م 	)1(
مقابلة مع د.عبد الوهاب برتيمة مدير األوقاف اجلزائرية، يوم 2014/10/8م . 	)2(
مقابلة مع د.عبد الوهاب برتيمة مدير األوقاف اجلزائرية، يوم 2014/10/8م . 	)3(
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اخلامتة
خيلص الباحث إىل النتائج اآلتية:

يعترب تأصيل ريع الوقف وسيلة ملصلحة احملافظة على الوقف ومقاصده.- 
األعيان املشرتاة بريع الوقف ال خترج عند الفقهاء من القول بكونها وقًفا، فتأخذ حكم أصلها من - 

جهة التأبيد أو التوقيت، وقد خيرجها بعضهم عن ذلك، فتأخذ حكم عقود األعيان غري املوقوفة، 
فيشملها حكم الرهن والبيع؛ مما يسهل عملية تنمية الوقف واستثماره.

القاضي مبقتضى -  أو  احلاكم  أو  الناظر  وتصرفات  الواقف،  احرتام شرط  معنى  بني  تناقض  ال 
املصلحة الشرعية؛ بتأصيل ريع الوقف أو حجز جزء منه للطوارئ، وفق ضوابط يقدرها اخلرباء.

تصرفات احلاكم والناظر والقاضي حنو الوقف منوطة جبلب املصلحة ودفع املفسدة عنه.- 
مآل الوقف املنقطع، واجملهول املصرف، والزائد عن احلاجة عند الفقهاء.. الفقري أو املسكني من - 

األهل أو من غريهم أو جهة برٍّ عامة، وقد ُيرتك لتقدير أهل اخلربة يف حتديد اجلهة اليت تستحق 
أن يوجه إليها.

ال مانع من حجز بعض األموال من ريع الوقف؛ عماًل مبقتضى املصلحة الشرعية.- 
ال مانع من حجز بعض املوارد املالية بغية تنمية الوقف، إن توفرت الشروط املالئمة لذلك. - 
توكل عملية حجز األموال ملصلحة الوقف يف الوقف األهلي إىل الناظر، ويف الوقف اخلريي العام - 

للجهة املخوَّلة قانوًنا، مع أحقية الرقابة القضائية -أو غريها- حبسب النظام السائد يف الدول 
على تصرفاتهما.  

التوصيات:
سن قانون يأمر حبجز بعض املال للعمارة والطوارئ، وتأصيل ريع الوقف وفق شروط وكيفيات - 

حيددها القانون بالنسبة للوقف العام، ويكون اسرتشادًيا كمرحلة أوىل للوقف اخلاص؛ ليتحول 
إىل إلزام.

إىل -  اآلخر  وبعضها  مؤقتة؛  موقوفة  منقولة  عقارات  أو  منقوالت  إىل  الوقف  ريع  بعض  حتويل 
طرق  يف  الناظر  على  وتيسرًيا  وتطويرها،  لتنميتها  تسهياًل  موقوفة؛  غري  خمتلفة  استثمارات 

استغالهلا وسرعة استثمارها. 
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التعقيبات
1- د. يوسف حسن الشراح:

لقد كتبت ورقة يف وقت سابق حول تأصيل ريع الوقف، ولكنين استمتعت كثرًيا مبا كتبه الباحثون فيه، 
وال سيما الورقتان اللتان ُعرضتا هنا )يف هذه اجللسة(، ولكن يفرتض من جهات االختصاص وأمانات 
ريع  تأصيل  اجلدوى من مسألة  بدراسة  تقوم  أن  املسألة؛  هذه  قبل حبث  اإلسالمية  البالد  األوقاف يف 
الوقف، مبعنى دراسة الناس املستحقني لريع الوقف، ومدى اضطراب أو ثبات مالية الوقف فيما لو مت 
صرف ريع وقف ما إىل غري املستحقني له، وذلك قبل البحث عن مشروعية تأصيل الريع، فإذا ثبت عدم 
اضطراب املصاريف يف توزيع ريع الوقف على غري مستحقني أو بتأصيل ريع الوقف؛ عندها يأتي حبث هذه 
املسألة ما بني اجلواز واملنع، ومبا وضع من ضوابط، وهذا ما عناه "ابن تيمية" ملَّا أجاز توزيع ريع الوقف 

على غري املوقوف عليهم.
وأقول: إن املعروف عند األصوليني أن اخلارج على سنن القياس ال ُيقاس عليه، بل ُيقتصر على حمل 
ة؛ لصار الفرع أصاًل  ة حلاالت خاصَّ ما ورد فيه، ولو فتحنا باب املصلحة يف بعض النوازل وهي فتاوى خاصَّ
وُقلب احلرام حالاًل واحلالل حراًما! وألفت النظر يف هذه القضية إىل أمر أعتقد أن الباحَثنْي مل يتعرَّضا 
هلا ويصححنا إن تعرَّضا، وهي قضية أن الشافعية أجازوا شراء ما هو من الضرورات ملستحقي الزكاة 
ومتليكه إياها؛ بشراء منزل إىل فقري ال ميلك منزل، فالذي ال ميلك منزل يتخرج فرع على هذا الفرع، 
فلو قسنا قضية تأصيل ريع الوقف على هذه املسألة، ويبدو لي أنه ال فرق مؤثِّر هنا، وال سيَّما أن اجلواز يف 
مسألة تأصيل الزكاة ورد يف فريضة، والوقف إمنا هو ريع حمض ملستحقني، كما أن مجًعا من املعاصرين 
الفقهاء - وعلى رأسهم جممع الفقه اإلسالمي يف قراره رقم سنة 1٩8٦م - أجازوا استثمار أموال الزكاة 

يف مشاريع استثمارية، تنتهي بتمليك أصحاب االستحقاق يف الزكاة.
ولي مالحظتان على د."أنس ليفاكوفيتش": بعد أن ذكر يف حبثه اجتاهات الفقهاء السابقني واملعاصرين 
ه اجلواز بإعمال مبدأ املصلحة بشرط ذكره أن املصلحة حيكم بها حمتجة  يف قضية تأصيل ريع الوقف؛ وجَّ
هلا إذا مل تكن ملغاة، وأقول: ال خنتلف مع فضيلة د."أنس" يف عدم حجية املصلحة امللغاة اليت ألغى الشرع 
اعتبارها، لكن أوجه الدليل إىل املصلحة توجيًها إن كان الشرع اعترب جنسها أو نوعها يف املعتربة اتفاًقا، 

وحاصل االحتجاج بها هو االحتجاج بالقياس، وهذا ال خيتلف فيه مجهور أهل العلم.
أما املصلحة املرسلة؛ فهي تلك املعاني اليت مل يدل الشرع على اعتبارها أو إلغائها، وهذه املصلحة 
املرسلة هي اليت على العمل بها كثري من الفقهاء واألصوليني، وكان املفرتض بالبحث والباحث لو أراد 

االعتماد على دليل أن يبنيِّ يف حبثه حسب االعتبار؛ حتى يصبح االعتماد على الدليل.
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ملحوظة أخرى يف ضوابط تأصيل ريع الوقف عند د."أنس": البحث شرط استئذان املستحقني للغلة ما 
دام الوقف على جهة معينة، وأقول: كيف لنا أن نستأذن الفقراء أو احملتاجني أو طلبة العلم مثاًل يف مثل 
هذه األحوال؟ ومن أين تأتي بهم مجيًعا؟ هل نعتد بسكوت أكثرهم يف بلد الوقف فقط؟ وما حق غريهم يف 

البلد نفسه أو يف بلد من البالد األخرى؟
قضية تأصيل ريع الوقف ليست مسألة اجتماعية، وليست إمجاًعا سكوتيًّا لرأي اجملتهدين فيه فقط، 
وليست مسألة تتكرَّر ومترُّ فيها فرتة للتأمل والنظر حتى تأخذ أقوال الناس، فال أظن حمتاًجا يف أي بلد 
لو علم أن جهة الوقف ستأصل الريع، ثم وبعد وقت ستعطي من الريع؛ ال أظن أحًدا ما سيجيز تعطيل حق 

املستحقني يف وقت من األوقات، ما دام الوقف دارًّا للريع.
يف حبث د."أمحد جاب اهلل" استأنس يف جواز تأصيل رعي الوقف بقصة الثالثة الذين انغلق عليهم 
الغار؛ وهي قصة مشهورة معروفة عند اجلميع، وأن أحدهم دعا اهلل تعاىل برعيه ألجرة األجري، أقول: هذا 
االستئناس بهذا اجلزء من احلديث لتأصيل الريع مطلًقا ال يصح، وذلك للفرق املؤثِّر الظاهر؛ هنا َتْرُك 
أجرة، وال تتكلم عن ناس ترك ريعهم، ولو قلنا: إن توزيع الريع لن يكفيهم يف كل بالد املسلمني لكان ذلك 
هو الواقع، وهذا األمر جيعلنا ال نتعجل الفتوى بتأصيل ريع الوقف، حتى يتم ضبط املسألة بشروط دقيقة 

مدروسة، فالتصرف مبا هو أصلح أمر مقبول.
2- د. عيسى زكي شقرة:

املالحظة األوىل: هي أنه بعرض االجتاهات الفقهية يف موضوع تأصيل ريع الوقف؛ مبعنى زيادة األصول 
املوقوفة، بإضافة جزء من ريعها إىل هذه األصول؛ يتضح أن هناك اجتاهات؛ فهناك اجتاه جييز، واجتاه 
مينع، وأقف هنا عند االجتاه القائل باجلواز، لكن حنتاج أن نقيده جبملة من القيود اليت متنع من اإلساءة 

ف عند العمل بهذا اجلواز. أو التعسُّ
املالحظة الثانية: هناك معنى آخر لتأصيل ريع الوقف؛ وهو االستفادة من الريع يف متويل أصول ثابتة 
دارٍَّة للريع طويلة األجل واألمد، أو متويل أصول ثابتة خدمية، ووفًقا هلذا املعنى فال يلزم التأصيل بهذا املعنى 
وقف هذه األصول، ولكن ال بدَّ من اشرتاط أن يبقى هلذا األصل الذي اشرُتي من الريع حكم الريع يف حالة 
إذا ما بيع، أو تعدُّ قيمته ريًعا تنفق أو ينفق يف مصاريف أصله، وقد جربنا يف صورة شبيهة؛ عندما حبثنا يف 
الندوة العاملية لقضايا الزكاة املعاصرة يف حبث التمليك؛ عندما أجزنا أن ُتنشأ من الزكاة أصول؛ كأن تكون 
مدارس أو مستشفيات أو غري ذلك، على أن ينتفع بها الفقري جماًنا، وينتفع بها الغين مبقابل لصاحل الفقري.
واشرتطنا أنه يف حال بيع هذا األصل يبقى مال زكاة؛ فينفق يف مصاريف الزكاة، فيمكن تنصيب هذا 

احلكم يف هذه احلالة.
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٣- د. محمد عبد الغفار الشريف:
أريد أن أنبه إىل أن موضوع تأصيل الوقف أو الريع موضوع مهم جدًّا، وموضوع خطري يف الوقت نفسه.
وأضرب لذلك مثاًل مما حدث يف بالدي "الكويت" يف فرتة إنشاء الوقف، عندما تولت احلكومة معظم 
خدمات املساجد واملقابر وكل شيء، فصارت وزارة األوقاف جتمع الريع، ثم بنت بالريع بنايات، واشرتت 
ه إليه أو ُجعل له، واخلطورة تأتي من هنا  أسهم أسست بيت التمويل، ومل يستخدم هذا الريع فيما قد ُوجِّ
دائًما؛ أن الناظر أو اإلنسان الذي يشرف على الوقف يريد أن ينمي أو يكثر من رأمسال الوقف، فإذا مل 
نضع ضوابط قوية وصارمة هلذا املوضوع أعتقد أن األمر سيفلت من أيدينا، ووضع ما تفضل به د."أمحد 

جاب اهلل" نسبة 10% ليس هلا دليل شرعي، من أين وملاذا 10%؟ ملاذا ال يكون أقل أو أكثر؟
خمالفة شروط الواقف من أخطر القضايا، حتى لو كانت فيه مصلحة، فاهلل عز وجل قال يف حمكم 
"املؤمنون عند شروطهم"، وهذا  ] قال:  والنيب  العزيز:�  ژ ژ ڑ ڑ ک�،  كتابه 
يدفع الناس إذا مل نراِع شروط الواقف إىل عدم الوقف، ذلك أنين سأقول: سأقف اليوم وغًدا سُيعبث يف 
وقفي! ولذلك من اخلطر فتح الباب بهذه الطريقة للمصلحة، فاملصلحة كلمة مطاطة، فواحد يرى املصلحة 
بعكس ما تراه أنت، وقد تكونان يف مؤسسة واحدة؛ فلذلك كما تفضل د."يوسف الشراح" جيب أن نضع 

ضوابط هلذه املصلحة.
يعين مما دار يف اليومني معظم اإلخوة يذهبون أن الوقف للفقراء واملساكني، وهذا غري صحيح، إمنا 
جزء منه للفقراء واملساكني، لكن عندما أقف على ورثيت أو ألقربائي جلماعيت؛ فمنهم الغين والفقري، 
فلذلك الوقف الذري ليس بالضرورة أن يكون للفقراء، لكن يف الغالب يكون للفقراء، وجيب أن نراعي مجيع 

جوانب الوقف.
٤- د. علي محي الدين القره داغي:

الشكر للجنة املنظمة يف البوسنة واهلرسك، وكذلك لألوقاف يف الكويت على اختيار هذا املوضوع املهم، 
الذي أعتربه من أهم مسائل اليوم اليت ينبغي تأصيلها، مع هذه املالحظات األساسية.

أواًل: أعتقد أن هذا العنوان وهو "تأصيل ريع الوقف" حيتاج إىل إضافة، واألفضل يف هذا املقام "تأصيل 
توزيع ريع الوقف"، وكيف يوزع هذا الريع، هذا املوضوع األول، وال مانع أنه يف الفتوى أن نضيف هذه الكلمة.
تقريًبا  الذري  الوقف  ففي  اخلريي،  والوقف  )األهلي(  الذري  الوقف  بني  ما  نفرِّق  أن  الثاني:  األمر 
أستطيع أن أجزم أن الفقهاء متفقون على أنه ال جيوز خمالفة شرط الواقف يف قضية الفائض إال مبوافقة 
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: إن هنا الريع إذا ظهر حاله قد متلكه املوقوف عليهم،  املوقوف عليه، وكما قال اإلمام "الشافعي" بالنصِّ
وهكذا وجدت يف "اهلداية" وكذلك أيًضا يف "املالكية"...إخل، ونقول: إن الوقف الذري أو اخلريي جيب أن 

ُيصرف على املوقوف عليهم، إال إذا وافقوا، أو جاء القاضي اشرتط عليهم.
الوقف اخلريي إىل مسألتني، إىل  نوزع  أن  إشكالية جيب  وإذا وجدت  الوقف اخلريي،  نأتي إىل  ثم 
حاليْت التأصيل الشرعي؛ أواًل: حالة إذا ما كان الواقف قد قام وشرع بتوزيع الريع، فهنا ختتلف املسألة، 
أو  الوقفية  أوقاًفا مثل الصناديق  الثانية خاصة: فنحن نتحدث عن املؤسسات، فمعظمها تطرح  واحلالة 
األسهم الوقفية، ويتبع يف هذه األمور النشرة أو النظام األساسي، وإذا ُوجدت إشكالية ملحوظة كما قال 
ا، ووزَّع ورتَّب، أو النظام أو النشرة أو  أخي احلبيب د."حممد عبد الغفار الشريف"، إذا أوجد الواقف نصًّ

شيء، هنا أيًضا نستفيد أو نؤطر عليه باألحكام.
ونقول عندما يأتي الريع جيب أن ُيصرف؛ يعين أن يتجه الريع إىل الصيانة الضرورية واحلاجة اليت 
حتافظ على هذا األصل، وهذا حمل إمجاع، فما ال يتم الواجب إال به فهو واجب؛ مثل الصيانة والرعاية.

ثانًيا: األصل صرف الريع على املوقوف عليهم، طبًعا إال إذا ُوجد فائض، ولكن عندما نتحدث عن 
الفائض أيها األحبة ال بدَّ أن نفرق بني جهتني أساسيتني: هناك جهة ال ميكن أن يكون هلا فائض، وهناك 
جهة أو جهات يكون هلا فائض، واجلهة اليت ليس هلا فائض مثل أن يقف شخص عمارة على الفقراء 
واملساكني، وبالتالي التحدُّث عن الفائض عندما تكون اجلهة عامة، وتوجد ماليني الدوالرات وال تصرف 
عليهم، وإمنا ُتبنى بها العمارات، إذن الفائض هنا يتحقَّق، وإذا ُوجد الفائض يأتي دور االجتهاد يف هذه 
املسألة: كيف نصرفه؟ هل نصرفه بعد ذلك على اجلهة نفسها )مسجد ُيصرف على املساجد(؟ وهذا طبًعا 
حمل اتفاق بني الفقهاء، أو أنها ُتصرف كذلك على غري اجلهات؟ هذا ما تطرقت إليه أمس، وإذا ُوجد 

اجلهاد وُوجد الفقراء؛ فاجلهاد مقدم، وإذا ُوجد الفقراء وُوجدت املساجد؛ فالفقراء أهم.
٥- د. محمد الزحيلي:

الوقف  إعمار  بني  التفريق  احلاضر  العصر  يف  ُوجد  ولكن  الوقف"،  "إعمار  ُيسمى  ما  الفقه  يف  ورد 
إلصالحه وصيانته كما جاء يف حبث د."أنس"، واهلدف من اإلعمار بقاء عينه صاحلة، وموضوع إعادة 
والعمارة  البناء  ار  فُتجَّ "اإلمارات"،  يف  عندنا  ظهر  تلف،  أو  انهدم  ما  إذا  االستمرارية  لتحقيق  اإلعمار 
حتًما،  وسيهدم  ُيهدم  أن  أنه جيب  ويرون  40 سنة،  بعد  40، وخيتلف  أو  بـ2٥ سنة  البناء  عمر  يقدرون 
وبالتالي ال بدَّ هنا من إعمار الوقف من أجل أن يبنى بناء آخر يقوم مقام هذا البناء بعد 40 سنة، ومن 
ابون حسب الريع اآلن، وكم  ل د."أمحد جاب اهلل" 10%، وإمنا يقدِّرها احلسَّ هنا كانت النسبة كما تفضَّ

سنة تستمر، وقد تصل إىل 30% أو 40% أو ٥0% حسب البناء أو قيمة البناء أو عمر البناء، هذه نقطة.
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6- د. عجيل النشمي:
ت على جواز ما زاد من ريع الوقف  من خالل قراءتي لألحباث أستطيع القول بأن املذاهب الفقهية نصَّ
يف شراء أصول جديدة، لكنهم مل يقولوا: إن هذه األصول هي وقف ثاٍن، بل عبارتهم توحي بأنه يضم إليه، 
حتى الذين أجازوا بضم الوقف األول للتوسعة يف الوقف فليس اخلالف يف جواز شراء أصول من الريع، 

لكن هل يعترب وقًفا ويأخذ حكم الوقف يف املستقبل؟
وا على أن ريع الوقف ال يكون وقًفا، و"املالكية" ال تقيد ريع الوقف، بل قوهلم: إنه جيوز  "احلنفية" نصُّ
أن ُيشرتى به عقار أو أصول، كذلك "الشافعية" ممكن أن نأخذ من كالمهم قيد ممكن؛ هو أن يوضح نية 

الوقف، فإذا اجتهت نية الواقف إىل وقف الريع نأخذ به. 
والذي أخلص إليه: أن نصوص املذاهب ال تسعف بالقول إن ريع الوقف يكون وقًفا كمال، إمنا الذي 
أرى أن نتجه إليه هو أن وقف الريع مبينٌّ على املصلحة املعتربة، كما ذكره "ابن تيمية" يف حبث د."أنس"، 
وكذلك حبث د."أمحد جاب اهلل"، والفتوى احملكمة احلقيقة لو تقرؤها بدقة للشيخ "إبراهيم جنانوفيتش"، 

أعتقد أن الفتوى عام 1٩83م.
ثم إن هذه املصلحة احلقيقة معتربة؛ مقصدها حفظ املال وصيانته وزيادة نفع املستحقني واجملتمع؛ 

فأرى أنه ال بد من اعتبار نية الواقف، أو ينصُّ الواقف على أن ُيشرتى من ريعه وقًفا جيعله وقًفا.
أيًضا من الضوابط: إذن احلاكم أو اجلهات املعنية يف هذا؛ لتحقيق املصلحة.

7- د. عبد احملسن اجلار اهلل اخلرافي:
"األمانة  لست حباجة إىل بيان املوضوع وحساسيته، ولعله من منطلق طرح املوضوع عندما كنت يف 
العامة لألوقاف" ملست خالل األربع سنوات اليت تسلمت املسؤولية فيها أن كثرًيا من األخوة من خارج 
البالد؛ وخصوًصا من املناطق املنكوبة سابًقا من بالد "البلقان"، حتى من أوروبا املستقرة، يأتون من ثلث 
قرن من الزمان، عندما كنت زمياًل للدراسة معهم، وكنت أتفكَّر لو كانت موجودة مثل هذه الفتوى وُأعطوا 

بعًضا من املال لبناء أوقاف يف بلدانهم ملا أتونا، وحنن نعطيهم بشكل سنوي.
ودائًما أردد مع إخواني املثل الصيين القائل: "ال تعطين مسكة، علمين كيف أصطاد"! ففي احلقيقة 

حنن حمتاجون يف فقه املقاصد وفقه النوازل إىل رؤية ما متسُّ احلاجة إليه.
وأعتقد أنه إذا ُحلَّ هذا املوضوع سيضع بصمة جديدة يف عامل الوقف املعاصر، وسيكون باًبا جديًدا 

إلخواننا يف إدارة األوقاف، وأنا متأكد أنه سيستفيد منه كل كيان وقفي؛ ألنه يراعي الواقع.
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8- د. محمد نعيم ياسني: 
معنى تأصيل ريع الوقف: فقرات اخلطة االسرتشادية املوضوعة من اللجنة العلمية ُيستفاد منها بطريق 
اإلشارة أن املقصود بتأصيل ريع الوقف هو حتبيس )أو تثبيت( بعضه؛ إما لتعظيم الريع، أو احملافظة على 

مستواه.
وهذا التأصيل للريع باملعنى املشار إليه ال ُيتصور متامه إال بتصرُّف يدخل فيه عقود معاوضة، أو ما 

يشاكلها من شركة أو مضاربة.
وملا كان الريع إذا حصل كان مملوًكا ألشخاص أو جهات خريية، واألصل يف حكمه أن يوزَّع عليهم؛ 

فتأصيله أو تأصيل بعضه يعدُّ استثناء من ذلك.
 ولذلك ينبغي أن حُيتاط يف أمره، حبيث حيصل التأكُّد من وجود مسوغاته والتزام ضوابطه وسالمة 
مآالته؛ ولذلك أرى أن ال يشتغل بتأصيل الريع جهة واحدة من أصحاب الشأن يف إدارته، وإمنا حيصل 
باقرتاح من الناظر، وحكم قضائي مبناه على قرار من جلان اخلربة املعتمدة، وهذا ينطبق على مجيع 
املثوبة  زيادة  للواقف، هو  به؛ ألن مبناه على مقصد مفرتض  يأذن  الواقف  وإن كان نص  احلاالت حتى 
بتعظيم الريع والتوخي من نقصانه، ويقتضي ذلك مالحظة املفاسد واملصاحل واملآالت يف كل واقعة تأصيل 

لريع الوقف.
ويف نظري أن أهم املسائل املتعلقة بتأصيل الريع هي حتديد مسوغات هذا التصرف بالريع )تأصيله(، 
وأرى أن هذه املسوغات يرجع بعضها إىل الواقف )صيغة الواقف الدالة على مقاصد الواقف(، ويرجع 
بعضها إىل املوقوف عليه، ويرجع بعضها إىل املوقوف، وذلك أن عقد الوقف ينشئ حقوًقا أو مصاحل تتعلق 

بتلك العناصر الثالثة، وفيما يلي بيان تلك املسوغات:
النوع االأول من امل�ضوغات: ما يتعلق بالواقف:

 أ( إذا نصَّ الواقف يف صحيفة الوقف أنه يأذن بتحويل بعض ريع وقفه إىل أصول ثابتة ُتنتج ريًعا، يذكر 
مصرفه كما يشاء يف حدود املشروع، أو أية عبارة تدل على ذلك.

ب( إذا ُعلم مقصد الواقف بأنه يريد تعظيم أجره يف اآلخرة بتعظيم ريع وقفه، أو استثمار هذا الريع 
ليتولَّد منه قدر أعظم، وُيصرف يف جهة من جهات اخلري أو املصاحل، فيكون كالصورة األوىل، وإن 

مل يرد نصٌّ على التأصيل.
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ج( أن تندرس وثيقة الوقف بعد موت الواقف مبدة طويلة، وال ُيعلم شيء من شروطه ومقاصده، وإمنا 
يستفيض بني الناس أن تلك األرض أو ذلك العقار هو أرض موقوفة درست حججها، ومن املعلوم 
أن الوقف من األسباب الشرعية اليت تثبت باالستفاضة، ويف هذه الصورة نكون أمام مال ال يعرف 
إال أنه موقوف، والوقف يف عرف الشرع واملسلمني سبيل إىل زيادة األجر واستمراره، وأنه نوع من 
الصدقات اجلارية، وهذا هو القصد العام من الوقف، ويتيح هذا الوضع باستثمار ريع الوقف، وجعل 

ل أو املستثمر يف جهة خريية أو مصلحة عامة. ريع الريع املؤصَّ
د( إذا كان الواقف هو السلطان؛ الذي هو وكيل األمة على أمواهلا، وكان الوقف من املال العام؛ جاز له 
تأصيل بعض ريعه؛ ليعظمه ويصرفه يف مصاحل أكرب حجًما وأعظم خطًرا؛ ألن تصرُّف اإلمام على 
الرعية منوط مبصلحتها، نقاًل عن بعض املذاهب )جيوز للسلطان خمالفة الشروط إذا كان أصل 
الوقف لبيت املال(، وهذا يشمل التأصيل وغريه، وقد نصَّ كثري من الفقهاء على صحة وقف اإلمام 
بالتزام اإلمام فيه املصلحة العامة، فإذا تغريت املصلحة وصارت - مثاًل - يف تأصيل ريعه؛ جاز 
ذلك، ويعترب هذا األصل اجلديد وقًفا من اإلمام، بل جيب على اإلمام اتباع املصلحة يف تصرفاته 

والدوران معها حيث دارت. 
النوع الثاين من امل�ضوغات: ما يرجع اإىل املوقوف وريعه:

أ( إذا كان تأصيل ريع الوقف يطيل من عمر املوقوف أو جيعله مؤبًدا؛ ويدخل يف ذلك صور منها:
أن يكون املوقوف مما ينتج ريًعا يصعب توزيعه أو استعماله على احلال األوىل، وال بدَّ من بيع ذلك  	.1
الريع أو االستبدال به ما ميكن أن تستفيد به جهات االستحقاق؛ مثال ذلك: أن يكون املوقوف بئًرا 
للنفط أو للغاز أو منجم فوسفات أو حديد، وُقدِّرت أعمار هذا املوقوف بعشر سنوات أو عشرين 
سنة، وإذا وزع الثمن أو ُأنفق يف بعض العمل الذي خيصُّ املستحق فسينتهي الوقف، ولكن إذا ُحوِّل 

ل وتأبَّد. ذلك الثمن إىل مشاريع ذات ريع مستمر فقد تأصَّ
ومن ذلك: الوقف املؤقت، ووقف املنافع، وحقوق االنتفاع عند من جييز املعاوضة عنها ووقفها؛ فهذه  	.2
إذا ُبذلت منافعها يف وقتها احملدد انتهى الوقف، ورجع األصل ومنافعه إىل الواقف، فإذا مُجعت 
أجورها وأنشئ بها مشروع أو عقار، وُجعل ريعه يف اجلهة املذكورة يف عقد الوقف؛ صار الوقف مؤبًدا 
وتضاعف ريعه، وال شكَّ يف أنه إذا كانت األولوية يف صرف الريع أو جزء منه هو لصيانة األصول، 
فإن استخدام الريع لتفادي انقراض الوقف وانقراض ريعه بعد فرتة حمدودة، بتخصيص جزء 
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من الريع يف كل عام لتوفري قدر منه إلنشاء أصل جديد أكثر بقاء؛ يكون على األقل مساوًيا للصورة 
األوىل يف األولوية، إن مل يتقدَّم عليها.

ومن التأصيل الذي يطيل عمر الوقف ما ُذكر يف اخلطة االسرتشادية من حجز بعض الريع وادخاره  	.3
إلنفاقه على حاجة إعمارية للوقف، إذا ُأهملت قصر عمر الوقف أو قل ريعه، كان ذلك مسوًغا 
لتأصيل القدر الالزم لتلك الغاية من الريع، ثم إن هذا القدر قد حُيبس من غري استثمار كما يوضع 
يف حساب جاٍر، فينبغي أن جيوز أيًضا ألنه حمجوز ملصلحة الوقف، ثم إذا ُأنفق يف األعمار حتوَّل 
ل غايته؛ بأن جُيعل يف رأس مال يف مضاربة  إىل جزء من األصل، ومن املمكن استثماره مبا ال يعطِّ
قليلة املخاطر أو يف مشروع منتج بصورة متكررة أو دورية، وال شكَّ أن هذا اإلجراء يعدُّ وقاية للوقف 
من اخلراب، وهو أوىل من االستدانة على الوقف بأمر احلاكم من أجل عمارته، بل ال يذهب املرء 

بعيًدا أن ُيقال باالستدانة إلنشاء أصل ينفق ريعه إلعمار الوقف األصلي.
ويف هذا املقام ال بدَّ من اإلشارة إىل أن اخلطة االسرتشادية ذكرت عنواًنا آخر يوهم بأنه مكرَّر عن 
ص إعمار الوقف(، فإن كان املراد به حتديد  مسألة حجز بعض الريع إلعماره عند احلاجة؛ وهو: )خمصَّ
نسبة من الريع حُتجز إلعماره فهذا تكرار مطابقة، ولكن استهالك املوجودات الثابتة التشغيلية أو الدارَّة 
للدخل، وهو مقدار االخنفاض الذي حدث يف قيمة املوجودات الثابتة التشغيلية؛ نتيجة الستعماهلا يف أعمال 
الشركة أو مضي املدة، وحُيتسب على أساس العمر التقديري االقتصادي الستخدام املوجودات بتوزيع تكلفة 

املوجودات على الفرتات اليت ُتقدِّم فيها هذه املوجودات خدماٍت معينة)1(.
ص خيتلف  واألخوة الباحثون مروا على املصطلحني وكأنهما شيء واحد، ولكن املعنى احملاسيب للمخصَّ
ص االستهالك هو نقصان قيمة  عن املبالغ احملجوزة لإلعمار، ذلك أن االستهالك الذي يعربَّ عنه مبخصَّ
املوقوف بسبب تناقص العمر الباقي له من العمر املقدَّر بصورة تقريبية، وهذا حادث ال حمالة، وإن جرى  
من  عليها  يرد  وما  الوقفية  املوجودات  قيمة  تقدير  هو  ص  املخصَّ هذا  وفائدة  وصيانته،  املوقوف  إعمار 
النقص يف كل عام، ليحسم الريع الذي سُيصرف على املستحقني؛ ألن حقهم هو يف الريع وليس يف املوقوف، 
واجلزء الناقص بسبب التقادم يرد على املوقوف، فعدم احتسابه عند صرف الريع يؤدي إىل صرف جزء 
من املوقوف على املستحقني، وال يصح، ولكن ينبغي أن يكون هناك تناسب عكسي بني ما حيجز لإلعمار 
وخمصص االستهالك، حبيث إذا زاد األول نقص املخصص، وإذا نقص زاد املخصص؛ ألن زيادة احملجوز 
لإلعمار يقتضي إطالة عمر املوقوف، والعكس صحيح، وأرى أن اجتماع االثنني ممكن، ويكون أكثر دقة 

)1( دليل اإلرشاد حلساب زكاة الشركات، ط1، ص3٦، 3٧.
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يف حتديد حق املستحقني؛ إذ حقهم يف صايف الريع وليس يف إمجاليه، وصافيه ما زاد عن قيمة املستهلك 
وقيمة احملجوز لإلعمار، أرأيت لو هلك أو ُفقد أو ُسرق شيء من الريع وال ميكن تعويضه؛ هل حُيسب فيما 
جيب صرفه على اجلهة املستحقة؟ إن هذا سيؤدي إىل جتميع مبالغ من املال قد ال جتد هلا مصرًفا، فإنه 
ميكن القول: إن هذا هو بدل أجزاء من األصل، فلتكن مثًنا ألصل جديد يكون عوًضا عن األصل الذي 

انتهى أو يف طريقه إىل االنتهاء.
كان  القدامى  الفقهاء  من  بذلك  أفتوا  الذين  أن  ومالحظة  النقود،  بوقف  الفتوى  اعتماد  بعد  ب( 
القول:  فإنه ميكن  الورقي؛  للنقد  يقع  تكن قيمتها ختسر مبثل ما  والفضة، ومل  الذهب  قصدهم 
إن حفظ املوقوف النقدي من اخلسران الكبري يعدُّ من مسوغات التأصيل، ويشمل هذا استبدال 
األصول النقدية، وكذلك تأصيل ريعها؛ حتى تظل الثمار أو الريع يف مستوى الزيادة؛ ألن مستوى 
جرب النقصان أو أقل منه يسبب التضخم، وخري وسيلة لذلك هو استثمار تلك األصول واستثمار 
االنهيار،  ملخاطر  معرضة  األصول  تلك  يبقي  فهذا  لالقرتاض  ُتستعمل  بأنها  القول  وأما  ريعها، 
واألفضل هو إنشاء املشاريع، وإنفاق جزء من ريعها على جهة االستحقاق، وبناء األصول الثابتة 

بالباقي، حتى يكثر الريع ويدوم االنتفاع به يف جهات اخلري ومصاحل األمة.
تأصيل  أمكن  املستقبل  ويف  احلال،  املستحقني يف  زيادته عن حاجة  الريع  تأصيل  ومن مسوغات  ج( 
الفائض وصرف غالته يف جهة خريية حبسب األولويات امللحوظة يف الواقع، وهذا رأي كثري من 
الفقهاء، وأوسعهم يف ذلك مذهب احلنابلة، وعند املالكية خالف عربَّ عنه الشيخ "عليش" بقوله: 
)صرف ريع الوقف يف وقف آخر فيه خالف، وممن ذهب إىل جواز ذلك "ابن حبيب" و"أصبغ" 

و"ابن القاسم"، وقاله "ابن املاجشون"، وعليه "ابن رشد"؛ فُيصرف الفائض يف وجوه اخلري؛ ألن 
الثواب،  ابتغاء  الواقف يف  إبقاء غرض  ما كان لوجه اهلل يستعمل بعضه يف بعض؛ وألن يف ذلك 
أجازوه  واحلنفية  بتصرُّف،  أصول(..  به  ُيشرتي  أن  الريع، وميكن  بسرقة  اخليانة  والسالمة من 
أيًضا، ولكنهم قدَّروه بأن يكون صرف الفائض من نوع املوقوف عليه، فإذا كان مسجًدا وله وقف 
خادم له وفاض ريعه؛ وجب إنفاقه يف املساجد األقرب فاألقرب، لكن احلنابلة مل يشرتطوا ذلك، 
حناه، فليس من مقاصد الشريعة أن ُيصرف  وإمنا قالوا: إنه ُيصرف حبسب األولويات، وهو ما رجَّ
فائض املال املرصود للمساجد مثاًل على أمثاهلا وُيرتك الفقراء واملساكني وطلبة العلم والالجئون 
وأمثاهلم من املشرفني على الضياع، واحلقيقة أن تقييد احلنفية وبعض الفقهاء اجلواز بأن يكون 
الصرف يف اجملالس قد يؤدي إىل مفارقات، فلو كان الوقف على كالب ضالة وزادت عليه؛ مل جيز 
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صرفه على فقراء ضائعني! ولذلك فإن أرجح املذاهب مذهب احلنابلة كما نقله "ابن قدامة" وهو 
جعله يف وجوه اخلري األوىل فاألوىل.

ورمبا احتجَّ الفريق اآلخر بوجوب االلتزام بنصِّ الواقف، فإن مل يكن فُيلتزم مبا يقرتب من نصه، 
ومراعاة مقاصده القريبة من النص، بغض النظر عن أولويات املسلمني يف منطقة املسجد أو ذلك الوقف 
أو حتى خارجها، ولو افرتض أن مسلًما يبحث عن األجر األكرب والثواب األعظم عند اهلل تعاىل، وكان 
موجوًدا عندما صار ريع وقفه فائًضا عند حاجة املسجد، وكان جبوار املسجد فقراء وأيتام ومشرفون على 
اهلالك فهل يليق باملسلم أن يبين مسجًدا آخر أو ينفق على مساجد أخرى؟! أليس الواجب محل املال على 

ما يليق باملسلم احلريص على كثرة األجر يف اآلخرة ودوامه؟
قاضيخان  )فتاوى  الفقراء  إىل  الزائد  الريع  صرف  جبواز  أفتوا  احلنفية  متأخري  فإن  ولذلك  د( 
على اهلندية(، ومع أنهم مل يصرِّحوا بتأصيل هذه الزوائد من الريع، وإمنا صرَّحوا بصرفها إىل 
الفقراء؛ لكن هذا ال يتناقض مع حتويل الريع إىل أصول مثمرة تصرف مثرتها إىل الفقراء، وينبغي 
أن يكون هذا أوىل من صرفها مرة واحدة ينتهي أجرها بهذا الصرف؛ ألن إجازة الصرف إىل غري 
مصرفها احملدد - وهم الفقراء - إمنا يسوغها غرض الواقف يف األجر، ولكن إذا اخُتذ إجراء 

أكثر أجًرا كان أوىل باإلجازة. 
النوع الثالث من م�ضوغات التاأ�ضيل: ما يتعلق باملوقوف عليه:

أ( احلاالت اليت يتعرض فيها املستحقون؛ سواًء أكانوا حمصورين أم كانوا حمددين بالوصف؛ كالفقر 
أو التفوق العلمي، أم كان املوقوف عليه غري البشر فانتهى لسبب من األسباب أو انقرض ومل يعد 
موجوًدا، ففي هذه احلاالت وأشباهها يبقي الوقف بال مستحقٍّ لريعه حبسب ما حدده الواقف، 

فماذا ُيصنع بهذا الريع وقد يكون وفرًيا؟ 
رمبا ذهب بعض الفقهاء إىل أن الوقف وريعه يرجعان إىل الواقف، الذي يعتربونه هو املالك الذي 
حبس ملكه عن تصرفه هلدف معني، فلما انتهى اهلدف رجع الوقف إىل صاحبه، وأرى أن هذا الرأي 
يؤدي إىل تناقضات؛ أهمها أنه يتناقض مع قاعدتهم يف أن قصد الواقف أن يستنبط من شروطه، ألن 
الواقف يبتغي األجر يف كل احلاالت، والقول برجوع الريع إليه يتناقض مع ذلك القصد الغالب، وإن صح يف 
بعض احلاالت يف املوقوف ذاته فإنه ال يصح يف ريعه، وإذن جيب أن ُيبحث للريع الذي انقرض مستحقوه 
الذين عينهم الواقف عن جهة استحقاق حُتقِّق ذلك القصد املفرتض فيمن يقفون أمواهلم، وال شكَّ أنه 
ُينظر لتحديد هذه اجلهة األولوية من حيث األهمية وشدة االحتياج، وهنا ميكن للقاضي أن يأذن للناظر 
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باستثمار هذا الريع لتعظيمه، ومن ذلك تأصيله بإنشاء أصول دائمة الثمرة تكون موقفة على األوىل من 
جهات اخلري، وهو خري من إنفاق الريع مرة واحدة، فإن إنفاق الريع يف مولِّدات جديدة له تعظمه وتعظم 

آثاره على اجملتمع املسلم أوىل يف النظر السليم.
ب( ومن املسوغات لتأصيل الريع وتتعلق باملوقوف عليه أن يكثر أفراد املستحقني؛ حبيث يصبح نصيب 
الواحد منهم شيًئا تافًها ال يسمن وال يغين من جوع! وكان استثماره بتأصيله يكثر الريع، وجيعله 
أكثر جدوى يف إغناء املستحقني، فأغلب الظن أن ذلك يسوغ تأصيل الريع، وللتوضيح لو أن الوقف 
كان ريعه يف كل عام يعدل مليون دوالر، وكان املستحقون مثل هذا العدد)1(، كان األوىل جعل املليون 

يف مشروع يدر أكثر من هذا الريع، ويستفيد منه املستحقون بصورة معقولة.
ج( إذا كان املستحقون حمصورين أو أمكن حصرهم، واتفقوا بأنفسهم أو مبن ميثلهم على حتويل 
الريع يف سنة أو أكثر إىل مشروع أو مشاريع أثبت دراسة جدواها أنها ستدرُّ أضعاًفا مضاعفة، 

ويكون أصلها وريعها ملًكا ملن استعمل نصيبه يف تلك املشاريع.
ُأجيز الوقف على النفس كما يرى بعض الفقهاء؛ فإن الريع يف هذه احلالة للواقف، وله أن  د( إذا 
جيعله يف أصل ثابت يكون ريعه له أيًضا، وله أن ينشئ ما شاء من املشاريع جيعلها أو جيعل بعضها 
وقًفا على نفسه، حتى إذا توفاه اهلل كان الكل جلهة اخلري اليت قد حيددها أو حتددها األولوية 

كما ذكرنا.
والصحة  كالتعليم  األمة؛  تنفق مثراتها يف مصاحل  تنشئ مشاريع  اليت  الوقفية  الصناديق  فكرة  هـ( 

والبيئة والفكر والثقافة اإلسالمية.. وغري ذلك؛ مما يعد استجابة لقوله تعاىل: � ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ٴۇ �، ال ميكن تفصيلها وتنفيذها إال بتأصيل ريع تلك الصناديق وإنشاء املشاريع 
وتكرارها، حتى يتولَّد منها األوالد واألحفاد والفروع وإن نزلوا، حبيث تنشأ مشاريع جديدة بني 
اقتصاديًّا  آثارها  وتظهر  القوة يف اجملتمع،  الوقفي مستمرًّا ملصادر  املدد  ليظل  واألخرى؛  الفرتة 
واجتماعيًّا وثقافيًّا وعلميًّا، فهذه األمور من أهم ما ينبغي حتقيقه من صيغة الوقف، وفيها رد عملي 
على الذين ينتقدون نظام الوقف بأنه يعيق احلركة االقتصادية، وذلك إذا ُأحسن إدارة الصناديق، 

واخُتذت االحتياطات الالزمة من تسرُّب فريوسات الفساد إليها.

)1( أو نصفه أو مخسه أو عشره أو نصف عشره.
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خذ مثاًل الصندوق الوقفي الذي جيمع األموال من أجل احملافظة على البيئة، والذين يشرتون أسهمه 
وكيف  املال  هذا  سيستعمل  كيف  ذلك  يفعلون  وهم  ويعلمون  الغرض،  هذا  لتحقيق  بنقودهم  يدفعون  أو 
جيري استثماره، وأنه يعتمد على تكثري األموال وإنفاق أكثرها لتحقيق ذلك اهلدف، وأنه يوكل بإدارتها 
من يقومون على هذه الصناديق، الذين خُيتارون بطريقة حتوز على ثقة الناس وأصحاب األموال، الذين ال 
يصدهم عن فعل اخلريات إال عدم الثقة فيمن يتولون إدارة مشاريع تلك اخلريات، وبهذا يكون الواقف قد 
علم أبعاد املوقوف عليه يف صورة أهداف ومشاريع مثمرة تنفق مثراتها على تلك األهداف، ويكون إقدامه 
على دفع ماله للصندوق مبثابة موافقة على نظامه وبراجمه وأهدافه، ويدخل فيها تأصيل الريع مرة بعد 

مرة ليظل رافًدا للمؤسسات واإلجراءات احملققة ألهداف الصندوق.
وكذلك ميكن أن يقال خبصوص الصندوق الوقفي للتنمية الصحية، فهذا مقصد كبري ذو ُشعب كثرية، 
وحيتاج إىل ميزانية ضخمة ومتجددة املوارد، ومهما تربَّع الناس بأمواهلم فإن ذلك املقصد يظل حباجة 
إىل املزيد، وكلما تعاظم الريع كلما حتقق املقصد يف مرتبة أعلى، وإذا كانت األصول األوىل ال يفي ريعها 
بالرتقي يف هذا املقصد؛ فإن تأصيل بعض الريع بصورة متكررة ومتعاظمة هو مسلك فعال لتحقيق ذلك 

الرتقي.
واحلقيقة أن ذلك ميكن أن يقال يف سائر الصناديق الوقفية اليت احتوتها التجربة الكويتية، فإنه ميكن 
األخري  وهدفها  الريع،  تعظيم  املرحلي  وهدفها  احلكيمة،  والسياسة  املذكور  بالطريق  بأهدافها  تقوم  أن 
حتقيق اهلدف الذي أنشئ من أجله الصندوق، ولعل تأصيل بعض الريع حيقق قدًرا معترًبا من اهلدفني 

املرحلي والنهائي.
مالحظة: بقي أن نؤكد أن ما ذكرناه من مسوغات تأصيل الريع مشروط مبا طاملا ذكرناه، وهو اإلدارة 
اليت مبناها على تشريعات وأنظمة وإجراءات حتمي الوقف بأصوله وريعه من الفساد واملفسدين، فإن 
مل يتحقق هذا الشرط فإننا نرى أن التوسع يف التصرف يف األوقاف ال جيدي، وال يشجع الناس على بذل 

أمواهلم يف هذا السبيل.
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 ردود احملاضــرين)1(
ردُّ د. أحمد جاب اهلل: 

أعتقد أن املداخالت بشكل عام فيها مالحظات، لكن ليس لدينا متسع من الوقت، وأتصور أن االجتاه 
نعيم ياسني" - جزاه اهلل خرًيا - ذكر مسوغات  التأصيل، ود."حممد  العام يسري حنو األخذ مبوضوع 
التأصيل هو يف  الذي ذكرناه أن موضوع  أن  وأعتقد  الرتكيز على موضوع الضوابط،  كثرية، وإمنا جيب 
حالتني، األمر األول أن يكون هنالك فائض، هذا مع احرتام أن املوقوف عليهم جيب أن تسد حاجتهم، 
فال ميكن أخذ ريع الوقف ويرتك املوقوف عليهم بدون أن تدفع هلم، فنحن نتحدث عن الفائض إذا وجد.
األمر الثاني أعتقد أنه جديد، وجيب أن تقوم به املؤسسات الوقفية، وهو التنصيص أصاًل على موضوع 
تأصيل جزء من الريع؛ سواء موضوع اإلعمار، أم ما يسمى عند االقتصاديني: احلماية من االندثار، وينظر 
فيها أو ما خيصص ملسألة إنشاء أوقاف جديدة، واألحسن أن ال تقيَّد بباب يرتك جمااًل؛ خصوًصا أن هناك 
مؤسسات وقفية تقوم على هذا الشأن، وإذا أضيف إىل ذلك نوع من التقنني هلذه األمور طبًعا سيساعدنا 

يف موضوع الوقف.

)1( ال يوجد رد للدكتور أنس ليفاكوفيتش لعدم وجود أسئلة خاصة به، وتكفَّل د. أمحد جاب اهلل بالرد على األسئلة املشرتكة.
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قراراُت وتوصياُت املوضوِع األوِل
ُة املاليُة للوقِف الذمَّ

القراراُت
أواًل: التأكيد على ما جاء يف الفقرة األوىل من قرارات وفتاوى وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية 
األول؛ من أنه ال مانع شرًعا من االعرتاف بالشخصية االعتبارية للوقف، إال ما كان مالزًما لصفة اإلنسان 
الطبيعية؛ فيكون هلا ذمة مالية مستقلة عن ذمة الواقف واملوقوف عليه، وأهلية مدنية يف احلدود اليت 
يعيِّنها سند إنشائه، أو اليت يقرُّها القانون، وهلا حق التقاضي، ورفع الدعاوى على الغري، كما لآلخرين 
احلق يف رفع الدعاوى عليها، وميثِّل الوقف يف كلِّ ذلك ناظر الوقف، أو الشخص الذي حيدده صك الوقف، 

أو القضاء، أو إدارة الوقف، حسب النظام األساسي للوقف.
االعتبارية  الشخصيات  بقية  عن  فيها  للوقف خصوصية ختتلف  االعتبارية  الشخصية  أنَّ هلذه  ثانًيا: 
ة بالوقف؛ مثل: عدم جواز احلجز على أموال الوقف مطلًقا،  األخرى من حيث الشروط، والقيود اخلاصَّ

والرجوع يف تقدير املصاحل اليت تقتضي االستثناءات إىل حكم القاضي.
الشخصية  واكتسابه  إنشائه  مستقلة مبجرد  مالية  ذمة  فللوقف  للوقف؛  املالية  الذمة  استقالل  ثالًثا: 

القانونية، وتشمل ما له وما عليه من حقوق مالية يف احلال أو املستقبل. ويرتتب على ذلك ما يأتي: 
كل وقف يتمتع بذمة مالية مستقلة خاصة به يكسبها من سند إنشائه. 	.1

يرتتب على استقالل الذمة املالية للوقف ما يأتي: 	.2
استقالل ذمة الوقف عن ذمة الواقف واملوقوف عليهم والناظر واملتولي.  أ.	

الوقف ليس من املال العام الذي جيوز للدولة التصرُّف فيه، وال من املال اخلاصِّ ألي شخص   ب.	
يف  الوقف  استحقاق  العام:  املال  من  ليس  أنه  على  ويرتتب  فيه،  التصرف  يف  احلق  له  يكون 

االحتفاظ بالفائض من إيراداته، كما أنه يتحمَّل النفقات عليه.
تتعلق االلتزامات على الوقف أو له يف ذمة الوقف وليس ذمة الناظر.  ج.	
ال تنتقل الذمة املالية من وقف إىل آخر إال حسب النظام املرتب له.  د.	

ة بني ديون الوقف وديون ناظر الوقف، أو املوقوف عليهم، أو الواقف نفسه.  هـ.  ال تقع املقاصَّ
رابًعا: معامالت الوقف:

البيع والشراء: األصل عدم جواز بيع الوقف إال يف حالة وجود املسوغ الشرعي، وجيوز أن ُيشرتى  	.1
للوقف ما حيتاج إليه.

الـتأكيد على ما ورد يف الفقرة الثانية من قرارات وفتاوى وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية  	.2
األول يف االستدانة للوقف أو عليه، وما جاء فيها من ضوابط.
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الرهن: األصل عدم جواز رهن األصول املوقوفة يف ديون الوقف أو غريها، إال يف احلاالت اليت جيوز  	.3
فيها البيع أو االستدانة؛ فحينئذ جيوز الرهن استثناء.

األصل عدم جواز أن جتعل أموال الوقف كافلة أو ضامنة لديونه أو لديون غريه، إال يف احلاالت اليت  	.4
جيوز فيها البيع استثناء، أو أن تكون األموال موقوفة لالستثمار للمصاحل العامة.

حق التقاضي للوقف: التأكيد على ما جاء يف قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث  	.٥
بشأن التقاضي يف دعاوى الوقف ومنازعاته، وخباصة ما ورد يف الفقرات رقم 8، 10، 11.

التوصياُت
يوصي املنتدى مبا يأتي:

إنشاء بنك خاص بالوقف وأنشطته. 	.1
الـتأكيد على ما جاء يف توصيات املنتدى الثالث بإنشاء حمكمة خاصة باألوقاف.  	.2

ة بالنظر مبنازعات األوقاف. تشكيل دوائر قضائية مستقلة يف احملاكم، خمتصَّ 	.3
تدريس أحكام الوقف الشرعية لطالب الكليات الشرعية والقانونية يف اجلامعات. 	.4

 
قراراُت وتوصياُت املوضوِع الثاِني

وقُف أدواِت اإلنتاِج
القراراُت

تعريف أداة اإلنتاج: هي وسيلة ميكن بها إجناز عمل أو إنتاج معني. 	.1
جيوز وقف أدوات اإلنتاج قياًسا على جواز وقف املنقوالت. 	.2

الشروط الشرعية لوقف أدوات اإلنتاج ال خترج عن الشروط العامة للوقف، وأخصها أن تكون مما  	.3
يستعمل يف إنتاج املباحات، وأن يكون إنتاجها نافًعا رائًجا يف األسواق، وأن يكون استعماهلا آمًنا ال 

ينتج عنه ضرر.
من صيغ وقف أدوات اإلنتاج: 	.4

أن يوقفها مالكها وحيدد مصارف ريعها الناتج من تشغيلها.  أ.	
أن توَقف ثم مُيكَّن الفقري احملرتف من استغالهلا؛ ليكون ريعها أو بعض من ريعها له، على أن   ب.	
يؤقَّت وقفها، ثم مُتلَّك له بعد ذلك بالشروط والضوابط الشرعية املعتربة، مدة من الزمن، مع 

مراعاة العمر االفرتاضي، ثم تؤول إليه.
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أو  أفراد  أو  فرد  قيام  مثل:  العمل؛  فرص  لتوفري  اإلنتاج  بأدوات  اإلنتاجية  املؤسسات  تزويد   ج.	
مرغوبة،  حيوانات  أو  أدوات  بوقف  اجملتمع  يف  عمل  فرص  توفري  إىل  تهدف  تنموية  مؤسسة 
املستحقني،  العمال  بتشغيل عدد معني من  منتجة،  أو مؤسسة  مزرعة  أو  مع مصنع  باالتفاق 
والربح بينهما على ما يتفقان، على أن يعود ما خيصُّ الوقف من األرباح على العمال املعينني 

من الواقف.
رها ويتملَّك ريعها؛ ألنه مالك ملنفعة األداة، فله  جيوز ملن ُوقفت عليه أداة اإلنتاج الستعماهلا أن ُيوجِّ 	.٥
أن يستهلكها بنفسه أو بغريه مقابل أجرة تكون له كأن يستأجر شخص آلة إنتاجية أو عدَّة مهنة أو 
حرفة معيَّنة؛ كاستئجار عدَّة اخلياطة أو احلالقة، ثم يوقفها ملدة سنة -مثاًل -من خالل تسليمها 
لفقري حمرتف أو ممتهن يتعيَّش منها، وقد ُيكوِّن رأس مال لشراء عدَّة لنفسه، وهذه صورة من 
على  عليها وحيصل  يعمل  ُيستأجر من  أن  على  اإلنتاجية  اآللة  توقف  أن  أو  املؤقَّت؛  الوقف  صور 
أجرته، وما بقي من غلة يذهب لصاحل ما حتتاجه اآللة من صيانة، وما يسهم يف جتديدها، من 

خالل إحالل غريها مكانها بعد انتهاء عمرها االفرتاضي.
اإلبدال واالستبدال يف أدوات اإلنتاج املوقوفة: تطبق عليها أحكام اإلبدال واالستبدال العامة، مع  	.٦

مراعاة العمر االفرتاضي لألداة.  
األصل أن تبقى العني املوقوفة يف يد املوقوف عليه صاحلة لالستعمال، وما يتعلَّق حبفظها وصيانتها  	.٧

فتطبق عليها شروط الوقف، فإن كان املتسبِّب يف العطل أو العطب املستفيد؛ فيضمن.
ختصيص نسبة من ريع أدوات اإلنتاج املوقوفة لصيانتها حبسب العمر االفرتاضي هلا، ويراعى ما  	.8
ورد يف قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية اخلامس املتعلقة باألصول احملاسبية للوقف 
وتطوير أنظمته وفًقا للضوابط الشرعية، وكذلك ما ورد يف قرارات جملس جممع الفقه اإلسالمي 

الدولي يف دورته اخلامسة عشرة؛ بشأن االستثمار يف الوقف ويف غالته وريعه.
التوصياُت

املؤسسية  التطورات  ويواكب  الشمولية  يراعي  اإلنتاج  أدوات  لوقف  قانوني  إطار  توفري  ضرورة  	.1
املعاصرة.

مع  اإلنتاج،  أدوات  لوقف  واضحة  مؤشرات  حتدِّد  اليت  االقتصادية  اجلدوى  بدراسات  االهتمام  	.2
دور يف  ملا هلا من  الضرييب؛  اإلعفاء  وأنظمة  املالية  واإلدارة  األسس احملاسبية  مراعاة  ضرورة 

محاية أصول أدوات اإلنتاج من الضياع وضمان أدائها االقتصادي.
التنسيق مع املؤسسات واملنشآت احلرفية واملهنية وكذلك املصانع، اليت حتتاج إىل أدوات إنتاجية  	.3

لكنها تعجز عن تأمينها، فيصار إىل تأمينها من خالل التنسيق مع املؤسسات الوقفية.
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قراراُت املوضوِع الثالِث
تأصيُل ريِع الوقِف

القراراُت
أواًل: املقصود بتأصيل ريع الوقف:

ص لعمارة أصل الوقف، أو زيادة أصول متصلة به من أبنية أو  هو ختصيص جزء من ريع الوقف املخصَّ
بإنشاء أصول جديدة،  يكون  أو قد  الواقف؛  املوجود مع مراعاة شرط  الوقف  اقتضتها مصلحة  غراس، 
وإعطائها حكم الوقف حبيث يعود ريعها للمستحقني مطلًقا بشروط جديدة، وفق ضوابط فقهية تقتضيها 
مصلحة الوقف، مع التأكيد على ما ورد يف القرار رقم )٧( يف املوضوع الثالث يف املنتدى الثالث؛ املتعلِّق 
بتغيري شروط الواقف بإذن خاصٍّ من القاضي، ويؤكِّد املنتدى كذلك على ما جاء يف القرار رقم )٩( من 
قرارات املوضوع الثاني )وقف النقود واألوراق املالية( يف املنتدى الثاني؛ خبصوص الزيادة الرأمسالية؛ 

أنها زيادة على أصل الوقف، وليست ريًعا. 
ثانًيا: ضوابط تأصيل ريع الوقف:

إذا ُوجد شرط للواقف يف توزيع الريع أو بعضه؛ فُيلتزم بشرطه؛ ألن شرط الواقف كنصِّ الشارع. 	.1
يف  نصٌّ  يوجد  مل  فإن  ذلك،  يف  الوقف  مؤسسة  نظام  إىل  فرُيجع  للواقف؛  شرط  يوجد  مل  إذا  	.2
ة بالنظر يف منازعات  املؤسسة؛ فيحال األمر للتحكيم، ويف حالة تعذُّر ذلك ُيلجأ إىل اجلهة املختصَّ

األوقاف، ويراعى يف ذلك:
توفري ما يلزم من صيانة ضرورية أو حاجية لألصل املوقوف.    أ.	

توزيع الريع على املوقوف عليهم.  ب.	
للعني  االفرتاضي  العمر  من  اخلرباء  صه  خيصِّ ما  نسبة  وهو  لالستهالك؛  نسبة  ختصيص   ج.	

املوقوفة.
ختصيص نسبة لشراء أصول جديدة للوقف أو لغريه، وتصبح وقًفا؛ ألن التابع تابع، وذلك مثل:   د.	
إنشاء أوقاف للمؤسسات اخلدمية يف جمال التعليم والصحة والبحث العلمي واإلعالم امللتزم، 

وما حتتاجه الدعوة اإلسالمية من التعريف باإلسالم والدفاع عن مقدساته.
هـ. ُيشرتط يف الوقف الذُّري لتأصيل ريع الوقف وفائضه موافقة املوقوف عليهم على تأصيل حقهم 

يف الريع، أو انقراضهم.
ثالًثا: إذا مل يوجد نصٌّ من الواقف أو من النظام املؤسس للوقف؛ فحينئذ ُيتبَّع يف توزيع الريع ما يأتي:

توفري ما يلزم من صيانة ضرورية أو حاجية لألصل املوقوف. 	.1
توزيع الريع على املوقوف عليهم. 	.2
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رابًعا: جيوز ختصيص جزء من الريع أو من فائض الريع لوقف آخر للغرض نفسه، أو لغريه، ومبنى جواز 
تأصيل الريع بالصورة السابقة يقوم على ما يأتي:

املصلحة املعتربة للوقف واملوقوف عليهم، وال سيِّما أن هذه املسائل كلها اجتهادية قائمة على حتقيق  	.1
املصلحة ودرء املفسدة.

أن مقاصد الوقف هي املساهمة يف تنمية الفرد واجملتمع تنمية شاملة، كما أن ذلك حيقق مقاصد  	.2
ومقاصد  واألنفع  األقوى  ما هو  املال يف  الثواب، وصرف  على  الواقف يف جوهرها؛ من احلصول 

اجملتمع واألمة.
ما نصَّ عليه الفقهاء من أن ما كان هلل فال بأس أن ُيستعان ببعضه يف بعض. 	.3

خامًسا: يلتزم ناظر الوقف مبا تضمنته من ضوابط خاصة يف مسائل وأحكام تأصيل ريع الوقف، ومبا 
تقرِّره اجلهات املختصة برعاية األوقاف بهذا اخلصوص.

نتج عن  ما  الوقفية إخفاء  املؤسسة  أو  الناظر  تعمُّد  إذا كان بقصد  الوقف  ريع  تأصيل  مُينع  سادًسا: 
التقصري والتعدي يف إدارة األصول املوقوفة من خسارة أو ضياع، أو إلظهار منو غري متحقِّق يف األصول 

املوقوفة.
التوصياُت

ل إلنشاء أصول أوقاف جديدة. حثُّ الواقفني يف صكوك وقفهم على حتديد نسبة من الريع تؤصَّ 	.1
حثُّ املؤسسات الوقفية على اعتماد مبدأ تأصيل فائض ريع الوقف يف نظامها األساسي. 	.2

حثُّ الواقفني على استحداث مصارف جديدة للوقف من شأنها دعم الوقف واألوقاف يف مواضع  	.3
أشد ما يكون احلاجة إليها؛ مثل احلاالت اآلتية على سبيل املثال ال احلصر:

صات االستهالك احملجوزة  * إنشاء الوقف على إعادة إعمار األوقاف القدمية اليت ال تكفي خمصَّ
إلعادة إعمارها.

* إنشاء أوقاف على استحداث أوقاف جديدة يف البالد اإلسالمية الفقرية.
* إنشاء أوقاف على استحداث أوقاف يف البالد غري املسلمة لصاحل اجلاليات اإلسالمية فيها، 

ومبا يؤهلها لالكتفاء الذاتي بقدر اإلمكان.
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أواًل: سلسلة األبحاث الفائزة في مسابقة الكويت الدولية ألبحاث الوقف:
1421هـ/2000م  العمر،  اهلل  عبد  د.فؤاد  االجتماعية،  والتنمية  األهلي  العمل  يف  الوقف  1-إسهام 

]الطبعة الثانية 1431 هـ/2010م[.
العمري،  علي  وحممد  السعد  حممد  د.أمحد  الوقفي،  االستثمار  تطوير  يف  املعاصرة  2-االجتاهات 

1421هـ/2000م.
3-الوقف والعمل األهلي يف اجملتمع اإلسالمي املعاصر )حالة األردن(، د.ياسر عبد الكريم احلوراني، 

1422هـ/2001م.
العربية(،  املعاصر )حالة مجهورية مصر  العامل اإلسالمي  التقنني يف دول  الوقف وحركة  4-أحكام 

عطية فتحي الويشي، 1423هـ/2002م.
٥-حركة تقنني أحكام الوقف يف تاريخ مصر املعاصر، علي عبد الفتاح علي جربيل، 1424هـ/2003م.
٦-الوقف ودوره يف دعم التعليم والثقافة يف اململكة العربية السعودية خالل مائة عام، خالد بن سليمان 

بن علي اخلويطر، 1424هـ/2003م ]الطبعة الثانية-مزيدة ومنقحة 1432 هـ/2011م[.
ماليزيا  املعاصرة)دولة  واإلسالمية  العربية  اجملتمعات  يف  والثقافة  التعليم  جمال  يف  الوقف  ٧-دور 

املسلمة منوذجا(، د.سامي حممد الصالحات، 1424هـ/2003م.
رزق،  حممد  مليحة  مصر(،  )حالة  اإلسالمية  اجملتمعات  يف  األوقاف  لقطاع  املؤسسي  8-التطور 

142٧هـ/200٦م.
العربية  ٩-التطور املؤسسي لقطاع األوقاف يف اجملتمعات اإلسالمية املعاصرة )دراسة حالة اململكة 

السعودية(، حممد أمحد العكش، 142٧هـ/200٦م.
الوقفية(،  املؤسسات  أداء  وتطوير  دعم  يف  اجلماهريي  االتصال  وسائل  )دور   الوقفي  10-اإلعالم 

د.سامي حممد الصالحات، 142٧هـ/200٦م.
11-تطوير املؤسسة الوقفية اإلسالمية يف ضوء التجربة اخلريية الغربية )دراسة حالة(، د.أسامة عمر 

األشقر، 1428هـ/200٧م ]الطبعة الثانية-مزيدة ومنقحة 1431هـ/2010م[.
العمر،  اهلل  عبد  د.فؤاد  التنمية(،  ومستلزمات  االقتصادية  )الشروط  املوقوفة  األموال  12-استثمار 

1428هـ/200٧م.
13-اقتصاديات نظام الوقف يف ظل سياسات اإلصالح االقتصادي بالبلدان العربية واإلسالمية )دراسة 

حالة اجلزائر(، ميلود زنكري ومسرية سعيداني، 1432هـ/2011م.
14-دور الوقف يف إدارة موارد املياه واحملافظة على البيئة يف اململكة العربية السعودية، د.نوبي حممد 

حسني عبد الرحيم، 1432هـ/2011م.
1٥-دور الوقف يف إدارة موارد املياه واحملافظة على البيئة، د.عبدالقادر بن عزوز، 1432هـ/2011م.
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علي  الرشيد  دراسية(،  حالة  )السودان  الوقف  نظام  على  االقتصادي  اإلصالح  سياسات  1٦-أثر 
صنقور، 1432هـ/2011م.

غالم  حبيب  البحرين(،  مبملكة  السنية  األوقاف  والتاريخ)وثائق  للوقف  محاية  األوقاف  1٧-توثيق 
ناملييت، 143٥هـ/2013م.

18-توثيق األوقاف ومناذج حلجج وقفية ومقارنتها، أمحد مبارك سامل، 143٥ هـ/2014م.
1٩-إسهام نظام الوقف يف حتقيق املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية، أ.د.نور الدين خمتار اخلادمي، 

143٦ هـ/201٥م.
20-دور الوقف يف تفعيل مقاصد الشريعة، د.محيد قهوي، 143٦ هـ/201٥م.

ثانًيا: سلسلة الرسائل اجلامعية:
1-دور الوقف اإلسالمي يف تنمية القدرات التكنولوجية،)ماجستري(، م.عبد اللطيف حممد الصريخ، 

142٥هـ/2004م ]الطبعة الثانية 1431 هـ/2010م[.
2-النظارة على الوقف، )دكتوراه(، د.خالد عبد اهلل الشعيب، 142٧هـ/200٦م.

3-دور الوقف يف تنمية اجملتمع املدني "األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت منوذجا"، )دكتوراه(، 
د.إبراهيم حممود عبد الباقي،142٧هـ/200٦م.

سعد  اهلل  أ.عبد  )ماجستري(،  الكويت،  بدولة  األوقاف  أموال  استثمارات  كفاءة  4-تقييم 
اهلاجري،142٧هـ/200٦م ]الطبعة الثانية 143٦ هـ/201٥م[.

البقاع  "حمافظة  استثماره  وطرق  إدارته  )1٩43-2000م(  لبنان  يف  اإلسالمي  ٥-الوقف 
منوذجا"،)دكتوراه(، د.حممد قاسم الشوم، 1428هـ/200٧م. 

٦-دراسة توثيقية للعمل التطوعي يف دولة الكويت: مدخل شرعي ورصد تارخيي،)دكتوراه(، د.خالد 
يوسف الشطي،1428هـ/200٧م ]الطبعة الثانية 1431هـ/2010م[.

٧-فقه استثمار الوقف ومتويله يف اإلسالم )دراسة تطبيقية عن الوقف يف اجلزائر(،)دكتوراه(، د.عبد 
القادر بن عزوز، 142٩ هـ/2008م.

 142٩ غامن،  سليم  مجال  عصام  )12٥0-1٧٩8م(،)ماجستري(،  مبصر  التعليم  يف  الوقف  8-دور 
هـ/2008م.

٩-دور املؤسسات اخلريية يف دراسة علم السياسة يف الواليات املتحدة األمريكية/دراسة حالة مؤسسة 
فورد )1٩٥0-2004(،)ماجستري(، ريهام أمحد خفاجي، 1430هـ/200٩م.

املغربي  الوقفي  )النظام  املعاصرة  والتطبيقات  اإلسالمي  الفقه  األوقاف يف  النظارة على  10-نظام 
منوذًجا(،)دكتوراه(،د.حممد املهدي، 1431 هـ/2010م.

)دراسة  العشرين  القرن  خالل  باملغرب  والثقافية  التعليمية  املؤسسات  متويل  يف  الوقف  11-إسهام 
حتليلية(،)ماجستري(،عبد الكريم العيوني،1431هـ/2010م. 
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12-متويل واستثمار األوقاف بني النظرية والتطبيق )مع اإلشارة إىل حالة األوقاف يف اجلزائر وعدد 
من الدول الغربية واإلسالمية(،)دكتوراه(، د.فارس مسدور، 1432هـ/2011م. 

13-الصندوق الوقفي للتأمني،)ماجستري(، هيفاء أمحد احلجي الكردي، 1432هـ/2011م.
14-التنظيم القانوني إلدارة األوقاف يف العراق،)ماجستري(، د.زياد خالد املفرجي،  1432هـ/2011م.
1٥-اإلصالح اإلداري ملؤسسات قطاع األوقاف )دراسة حالة اجلزائر(،)دكتوراه(، د.كمال منصوري، 

1432هـ/2011م.
1٦-الوقف اجلربي يف مصر ودوره يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية من القرن العاشر إىل 
القرن الرابع عشر اهلجريني )وكالة اجلاموس منوذجًا(،)ماجستري(، أمحد بن مهين بن سعيد 

مصلح، 1433هـ/2012م.
1٧-التأمني التعاوني من خالل الوقف اإلسالمي )املشكالت واحللول يف ضوء جتربيت باكستان وجنوب 

إفريقيا(، )ماجستري(، مصطفى بسام جنم، 143٥هـ/2013م.
الشقريي،  مصطفى  د.حممد  مقارنة(،)دكتوراه(،  فقهية  )دراسة  الفكرية  امللكية  حقوق  18-وقف 

143٥ هـ/2014م.
األسرية منوذجا(،  )التنمية  اجملتمع  تنمية  يف  ودورها  الكويت  دولة  يف  لألوقاف  العامة  1٩-األمانة 

)ماجستري(، حممد عبد اهلل احلجي، 143٦ هـ/201٥م.
20-مشروع قانون الوقف الكوييت )يف إطار استثمار وتنمية املوارد الوقفية(، )دكتوراه(، د.إقبال عبد 

العزيز املطوع، 143٦ هـ/201٥م.
ثالًثا: سلسلة الكتب: 

1-األحكام الفقهية واألسس احملاسبية للوقف، د.عبد الستار أبو غدة ود.حسني حسني شحاته، الطبعة 
األوىل 1٩٩8م.

2-نظام الوقف يف التطبيق املعاصر )مناذج خمتارة من جتارب الدول واجملتمعات(، حترير: حممود 
والتدريب  للبحوث  اإلسالمي  املعهد  مع  بالتعاون  1423هـ/2003م،  األوىل  الطبعة  مهدي،  أمحد 

التابع للبنك اإلسالمي للتنمية جبدة.
لألوقاف،  العامة  األمانة  إعداد  الكويت،  دولة  يف  اخلريي  اإلنفاق  حول  املواطنني  آراء  3-استطالع 

1424هـ/2003م.
 ،LE WAQF EN ALGÉRIE À L'ÉPOQUE OTTOMANE XVII è - XIX è-4

د.ناصر الدين سعيدوني، 1428هـ/200٧م ]الطبعة الثانية 1430هـ/200٩م[.
٥-التعديات الصهيونية على األوقاف واملقدسات اإلسالمية واملسيحية يف فلسطني )1٩48-2011م(، 

إبراهيم عبد الكريم، 1433هـ/2012م.
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٦- األربعون الوقفية، د.عيسى صوفان القدومي، 143٦ هـ/201٥م.
العزيز  عبد  لبنى  أمنوذجا،  )اآلفاق-التحديات(/الكويت  االجتماعية  واملسؤولية  الثالث  ٧-القطاع 

صاحلني، 143٦ هـ/201٥م.
رابًعا: سلسلة الندوات:

1-ندوة: نظام الوقف واجملتمع املدني يف الوطن العربي)حبوث ومناقشات الندوة الفكرية اليت نّظمها 
مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت، وُعقدت يف بريوت 

بني 8-11 أكتوبر 2001م، شارك فيها لفيف من الباحثني واألكادمييني.
 Les Fondations Pieuses(Waqf) En Méditerranée :Enjeux De-2
 1430 الثانية  ]الطبعة  2004م  املفكرين،  من  جمموعة   ،Société,Enjeux De Pouvoir

هـ/2010م[.
3-أعمال ندوة "الوقف والعوملة" )حبوث ومناقشات الندوة الدولية األوىل جمللة أوقاف اليت نظمتها 
األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية جبدة وجامعة زايد بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة يف الفرتة من 13 إىل 1٥ أبريل 2008م حتت شعار "الوقف والعوملة...

استشراف مستقبل األوقاف يف القرن احلادي والعشرين"(، 2010م.
4-األحكام الفقهية واألسس احملاسبية للوقف، د.عبد الستار أبو غدة ود.حسني حسني شحاته، الطبعة 

الثانية 143٥ هـ/2014م.
٥-نظام الوقف يف التطبيق املعاصر )مناذج خمتارة من جتارب الدول واجملتمعات(، حترير: حممود 

أمحد مهدي، الطبعة الثانية 143٦هـ/201٥م.
خامًسا: سلسلة الكتيبات:

1٩٩4م،  141٥هـ/نوفمرب  اآلخرة  مجادى  األوىل  الطبعة  زكي،  د.عيسى  الوقف،  أحكام  1-موجز 
والطبعة الثانية مجادى اآلخرة 141٦هـ/نوفمرب 1٩٩٥م. 

د.أمحد  احلديثة،  الدراسات  بعض  نتائج  وحتليل  العمل  أساليب  تطوير  اإلسالمي:  الوقف  2-نظام 
باململكة  بالرباط  "اإليسيسكو"  والثقافة  والعلوم  للرتبية  اإلسالمية  املنظمة  مع  بالتعاون  زيد،  أبو 

املغربية، 1421هـ/2000م. 
للرتبية  اإلسالمية  املنظمة  مع  بالتعاون  الريسوني،  د.أمحد  وأبعاده،  جماالته  اإلسالمي:  3-الوقف 

والعلوم والثقافة "اإليسيسكو" بالرباط باململكة املغربية، 1422هـ/2001م.
سادًسا: مجلة أوقاف )جملة نصف سنوية تعنى بشؤون الوقف والعمل اخلريي(:

صدر منها 28 عددا حتى مايو 201٥م.
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سابًعا: سلسلة الترجمات:
ناصر  بدر  وترمجة:  وإعداد  والتطوعي، مجع  اخلريي  العمل  يف  الربيطانية  التجربة  قسمات  1-من 

املطريي، 141٥هـ/1٩٩4م.  
2-وقفيات اجملتمع: قوة جديدة يف العمل اخلريي الربيطاني، تأليف: كالبانا جوشي، ترمجة: بدر ناصر 

املطريي، صفر 141٧هـ/يونيو1٩٩٦م. 
3-املؤسسات اخلريية يف الواليات املتحدة األمريكية، تأليف: اليزابيث بوريس، ترمجة املكتب الفين 

باألمانة العامة لألوقاف، مجادي اآلخرة 141٧هـ، نوفمرب 1٩٩٦م. 
4-مجع األموال للمنظمات غري الرحبية "دليل تقييم عملية مجع األموال"، تأليف: آن ل.نيو ومبساعدة 

وللسون سي ليفيس، ترمجة مطيع احلالق، 1٩٩٧/٧م. 
تقديم  روبنسون،  مارك  تأليف:  الربيطانية(،  )التجربة  اخلارجية  للمعونات  اخلريية  ٥-اجلمعيات 

وترمجة: بدر ناصر املطريي، 141٩هـ/1٩٩8م.
٦-احملاسبة يف املؤسسات اخلريية، مفوضية العمل اخلريي إلجنلرتا وويلز، يوليو 1٩٩8م.  

احلكومية  غري  املنظمات  من  الثالث  اجليل  اسرتاتيجيات  والتنمية:  التطوعي  اخلريي  ٧-العمل 
)مدخل إىل التنمية املرتكزة على اإلنسان(، تأليف: ديفيد كورتن، ترمجة: بدر ناصر املطريي، 

1421هـ/2001م.
"الوقف  كتيب  عن  االجنليزية  اللغة  إىل  نسخة مرتمجة   :)Islamic Waqf Endowment(-8

اإلسالمي: جماالته وأبعاده"، 2001م.
٩-فريق التميز: اإلسرتاتيجية العامة للعمل التطوعي يف اململكة املتحدة، مشروع وقف الوقت، ترمجة 

إدارة الدراسات والعالقات اخلارجية باألمانة العامة لألوقاف، 1424هـ/2003م.  
اللغة  إىل  نسخة مرتمجة   :)Kuwait Awqaf Public Foundation: An overview(-10

االجنليزية عن كتيب "نبذة تعريفية عن األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت"، 2004م.
A Summary Of Waqf Regulations(-11(: نسخة مرتمجة لكتيب "موجز أحكام الوقف"، 

142٧هـ/200٦م ]الطبعة الثانية 1431هـ/2010م[. 
 A Guidebook to the Publications of Waqf Projects' Coordinating State(-12
إصدارات  "دليل  كتيب  االجنليزية عن  اللغة  إىل  نسخة مرتمجة   :)in the Islamic World
الثانية 1433 هـ/2012م  مشاريع الدولة املنسقة للوقف يف العامل اإلسالمي"، 200٧م ] الطبعة 

مزيدة[.
 A Guidebook to the Projects of Waqf Projects' Coordinating State in(-13
the Islamic World(: نسخة مرتمجة إىل اللغة االجنليزية عن كتيب "دليل مشاريع الدولة 

املنسقة يف العامل اإلسالمي"، 200٧م.
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عن  نسخة مرتمجة   :  ,Women And Waqf, Iman Mohammad Al Humaidan-14
كتاب "املرأة والوقف"، 1428هـ/200٧م.

 The Contribution of Waqf to non-Governmental Work and Social-1٥
"إسهام  كتاب  عن  مرتمجة  نسخة   :Development , Dr.Fuad Abdullah Al Omar

الوقف يف العمل األهلي والتنمية االجتماعية"، 143٥ هـ/2013م.
وحترير  مراجعة  د.أمحد شريف،  وترمجة:  تأليف  العثماني،  احلكم  مقدونيا خالل  يف  1٦-األوقاف 

علمي: إدارة الدارسات والعالقات اخلارجية، 143٥ هـ/2014م.
ثامًنا: إصدارات منتدى قضايا الوقف الفقهية:

1-أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية األول )حبوث ومناقشات املنتدى الذي نظمته األمانة العامة 
لألوقاف بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية جبدة واملنعقد بدولة الكويت يف الفرتة من 1٥-1٧ 

شعبان 1424هـ املوافق 11-13 أكتوبر 2003م(، 142٥هـ/2004م. 
2-أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني )حبوث ومناقشات املنتدى الذي نظمته األمانة العامة 
لألوقاف بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية جبدة واملنعقد بدولة الكويت يف الفرتة من 2٩ ربيع 

األول-2 ربيع الثاني 142٦هـ املوافق 8-10 مايو 200٥م(، 142٧هـ/200٦م.
3-أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث )حبوث ومناقشات املنتدى الذي نظمته األمانة العامة 
لألوقاف بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية جبدة واملنعقد بدولة الكويت يف الفرتة من 13-11 

ربيع الثاني 1428هـ املوافق 28-30 أبريل 200٧م(، 1428هـ/200٧م.
4-أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع )حبوث ومناقشات املنتدى الذي نظمته األمانة العامة 
لألوقاف ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف اململكة املغربية والبنك اإلسالمي للتنمية باململكة 
العربية السعودية املنعقد بالعاصمة املغربية الرباط يف الفرتة من 3 -٥ ربيع الثاني 1430هـ املوافق 

3/30-200٩/4/1م(، 1432هـ/2011م.
٥-أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية اخلامس )حبوث ومناقشات املنتدى الذي نظمته األمانة العامة 
لألوقاف بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية واملديرية العامة لألوقاف باجلمهورية الرتكية والبنك 
اإلسالمي للتنمية جبدة واملنعقد بإسطنبول يف الفرتة من 10-12 مجادى اآلخرة 1432 هـ املوافق 

13-1٥ مايو 2011م(، 1433هـ/2012م.
٦-أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية السادس )حبوث ومناقشات املنتدى الذي نظمته األمانة العامة 
للتنمية  اإلسالمي  والبنك  قطر  بدولة  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  مع  بالتعاون  لألوقاف 
جبدة واملنعقد بالعاصمة القطرية "الدوحة" يف الفرتة من 3 -4 رجب 1434 هـ املوافق 13 -14 

مايو 2013م(، 143٥هـ/2013م.
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٧-أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع )حبوث ومناقشات املنتدى الذي نظمته األمانة العامة 
لألوقاف بالتعاون مع املشيخة اإلسالمية بدولة البوسنة واهلرسك والبنك اإلسالمي للتنمية جبدة 
واملنعقد بالعاصمة البوسنية "سراييفو" يف الفرتة من ٩ إىل 11 شعبان 143٦ هـ املوافق 2٧ إىل 2٩ 

مايو 201٥م(، 143٦هـ/201٥م.
تاسًعا: كشافات أدبيات األوقاف:

1-كشاف أدبيات األوقاف يف دولة الكويت، 1٩٩٩م.
2-كشاف أدبيات األوقاف يف مجهورية إيران اإلسالمية، 1٩٩٩م.

3-كشاف أدبيات األوقاف يف اململكة األردنية اهلامشية وفلسطني، 1٩٩٩م.
4-كشاف أدبيات األوقاف يف اململكة العربية السعودية، 2000م.
٥-كشاف أدبيات األوقاف يف مجهورية مصر العربية، 2000م.

٦-كشاف أدبيات األوقاف يف اململكة املغربية، 2001م.
٧-كشاف أدبيات األوقاف يف اجلمهورية الرتكية، 2002م.

8-كشاف أدبيات األوقاف يف مجهورية اهلند، 2003م.
٩-الكشاف اجلامع ألدبيات األوقاف، 2008م.

عاشًرا: مطبوعات إعالمية:
1-دليل إصدارات مشاريع الدولة املنسقة جلهود الدول اإلسالمية يف جمال الوقف، 200٧م ]الطبعة 

الثانية 1433هـ/2012م مزيدة[.
2- دليل مشاريع الدولة املنسقة للوقف يف العامل اإلسالمي، 200٧م.

3-)1٦( إطاللة دولية، 2014م.
حادي عشر: مطبوعات أخرى:

1-أطلس األوقاف/دولة الكويت، 1434 هـ/2013م.
2-معجم تراجم أعالم الوقف، 143٥ هـ/2014م.

3-قاموس مصطلحات الوقف )اجلزء األول: حرف األلف(،نسخة جتريبية، 143٦هـ/201٥م.
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