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افتتاحـيـة

�ام عىل س�يدنا حمم�د وعىل آله  �اة والسَّ احلم�د هلل رب العامل�ن، والصَّ
وصحبه وَمْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين .. 

وبعـــد: 

في�ر » دائرة الش��ؤون اإلس��امية والعم��ل الخيري بدب��ي - إدارة 
م إصداَرها اجلديد » من فقـه الوقف « إىل مجهور القراء من  البح��وث  « أن تقدِّ

السادة الباحثن واملثقفن واملتطلعن إىل املعرف�ة. 

وهـو بحـٌث نفيٌس يجمع شـتات كثيـر من المسـائل في قضايـا الوقف 
القديمة والمسـتجدة، ويعتمـد التأصيل العلمي، والواقـع العملي، مما يثري 
قضايـا الوقـف والتكافل فينفـع النّاس، ولكـن بضوابط الشـرع، والمصلحة 
المعتبـرة التي ال تخالف نصًا وال عرفـًا ، كتبها خبير عارٌف، ومفٍت ممارٌس، 

عضو في المجامع الفقهية .

والوقف باب عظيم من أبواب الفقه الرئيسة، وهو دعامة أساسية لالقتصاد 
الوطني، وقد ازدادت أهميته في العصر الحديث، ال سـيما مع التطور المطرد 

في شتى مجاالت الحياة.

وقد تناول الكتاب فيما تناول كثيرًا من المسـائل المسـتجدة والمعاصرة 
في الوقف، خصوصًا بعض النوازل والوقائع الحديثة التي ناقشـتها المجامع 

الفقهية في دوراتها العديدة، فأورد اإلشكاالت وأتى بالحلول.



�

وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نق�دم عظيم الشكر والدعاء ألرسة آل مكتوم 
حفظها اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله، وتؤازر قضايا اإلسام والعروبة بكل 
متيز وإقدام، ويف مقدمتها صاحب السـمو الشـيخ حممد بن راشد بن سعيد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس جملس الوزراء، حاكم ديب الذي ما فتئ 

يشيد جمتمع املعرفة، ويرعى البحث العلمي ويشجع أصحابه وُطابه.

راجن من العيل القدير أن ينفع هبذا العمل، وأن يرزقنا التوفيق والسداد، 
وأن يوفق إىل مزيد من العط�اء عىل درب التميز املنش�ود.

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملن، وَصىلَّ اهلل عىل النَّبيِّ األميِّ اخلاتم 
��د وعىل آله وصحبه أمجعن. سيدنا حممَّ

الدكتور سيف بن راشد اجلابري

مدير إدارة البحوث 
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مقدمــــــة

احلمد هلل الذي وفق للوقف من هداه، وعمر دنياه وأخراه، وجعل مهه ما 

يبتغيه مواله، وسعيه ملا يصلح دنياه وأخراه .. 

والّص�اة والّس�ام عىل س�يدنا حممد خري الواقف�ن الذي مل ي�رك دينارًا 

وال درمه�ًا إال أرضًا جعلها صدقة، وعلمًا تركه وورثه، وهديه الذي بعث ب�ه 

وخلف��ه.

وبعـــد: فإن الوقف س�نة ماضية، ورشع�ة ماتعة، ينفع اهلل ب�ه الواقفن، 

ويكفل به املنتفعن، ويسد به حاجة املحتاجن، فهو من األعامل اجلارية للمرء 

بع�د الوف�اة كام لو كان يعمله�ا يف حال احلي�اة، لذلك أرسع إليه الس�لف، ومل 

يت�وان عنه اخلل�ف، فوقفوا الضي�اع والعق�ار، ومل يبخلوا بالدره�م والدينار، 

ووقفوا الوقوف الكثرية، من عقار ومنقول، ونقود وأصول، فُعمرت األرض 

باخل�ريات، وانتف�ع ب�ه كثري م�ن الربيات، م�ن خمتل�ف الطبقات، واملش�ارب 

والصف�ات، فأصلح�وا بذل�ك دنياه�م وأخراهم، وس�عدوا يف الدني�ا بالبذل 

والكرم، ويف اآلخرة بالفوز بالنعم، وقامت حضارة راقية، وسعدت أمم كثرية 

بتلك األوقاف الوفرية .

غ�ري أن ذل�ك النهج العظيم مل يس�تمر عطاؤه، بل حدث له بعد اش�تداده 

أف�ول، بضي�اع كثري من األص�ول، فحدث نق�ص كبري يف املحصول، وس�بب 
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ذلك غياب ثقافة الوقف، وجور متوليه، وضعف مستحقيه . وقد قامت هنضة 

حديث�ة حتاول إحي�اء ما اندرس منه، وجتديد دوره الري�ادي يف األمة، ليعود له 

جم�ده التليد، فعقدت له ندوات ومؤمترات، وصدرت فيه قرارات وتوصيات، 

وفت�اوى حم�ررات، فتطور ت أس�اليب الوقف وتنوعت ص�ور التنمية وتعدد 

املس�تحقون، وكثر الريع، و أقبل كثري من الناس إلحياء هذه السنة التي حاول 

املغرضون إماتتها لكن اهلل تعاىل سلَّم بما له من أولياء صلحاء وفقهاء حكماء 

يف خمتلف البلدان .

وقد كانت يل مس�امهات ومش�اركات يف تلك الندوات واملؤمترات بعديد 

من األبحاث املختلفة، كانت حمل تقدير، فأردت أن أضعها يف أيادي القارئن، 

واملثقفن، أسميتها: » من فقه الوقف « لما احتوى من أبحاث خمتلفة يف جممل 

قضاياه . ورتبته عىل مخسة فصول، مقدمًا منها األهم عىل املهم.

واهلل أس�أل أن ينف�ع ب�ه وجيعله خالص�ا لوجهه، بمنه وكرم�ه، وصىل اهلل 

وسلم وبارك عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه .

وكتبه الفقري إىل عفو اهلل تعاىل
الدكتور أمحد بن عبد العزيز احلداد

كبري مفتن، مدير إدارة اإلفتاء
بدائرة الشؤون اإلسامية والعمل اخلريي بديب

19شوال 1429هـ

20 أكتوبر 2008م



الفصل األول

وقف النقــود واستثماره





11

توطئة

احلم�د هلل الرمحن املعبود، واإلله املحم�ود، الواعد عباده املؤمنن بجنات 

اخللود والصاة والسام عىل سيدنا حممد صاحب احلوض املورود، والشفاعة 

العظمى يف اليوم املوعود، وعىل آله وصحبه ومن حفظ العهود .

وبعــــد:

فإنَّ وقف النقود من مهامت مسائل الوقف قديمًا، وهي أمهها يف األوقاف 

حديث�ًا، لم�ا هلا من أث�ر يف النفع، وخف�ة يف الوضع، فهي كثرية املنافع، س�هلة 

البذل، يتحقق هبا معنى التعاون عىل الرب بأهبى صوره، ويسهل فيها بذل اليسري 

ف�ا يؤثر عىل واقفه، ويتجمع من القليل منها م�ا تعمر به األوطان، وتقوم ب�ه 

األبدان، وتصلح به أحوال اإلنسان، يف خمتلف البلدان.

وحي�ث إّن هذه املس�ألة هلا من وجوه اخلاف ما جيعل ال�رأي فيها واقفًا، 

ف�إن من اجلدي�ر أن يعنى العل�امء ببحثه�ا، وأن تتعدد صور ذكره�ا وطرحها، 

وأن تعق�د هلا املؤمترات، وحت�رر فيها القرارات، والتوصيات، ليكون الناس يف 

وضعها عىل بصرية، ويف تطبيقها عىل أحسن صورة.
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وقد أس�همت فيها هب�ذا البحث املتواض�ع الذي مجع أط�راف املوضوع، 

تأصيًا وتقريرًا، وعرضته عىل الس�ادة املؤمتري�ن يف املؤمتر الثاين للوقف الذي 

رعته جامعة أم القرى .. وقد قسمته إىل أربعة أبحاث حتت كلِّ مبحث مطالب 

عدة، بحيث استوفيت فيه أطراف املوضوع باالختصار الوايف والدليل الكايف، 

فلعلَّ اهلل أن ينفع به، وجيعله خالصًا لوجهه بمنه وكرمه ..

وصىل اهلل وسلم وبارك عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه .

* * *



املبحث األول

التعريف بالوقف

وأهميته وأركانه وشروطه
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املبحث األول

التعريف بالوقف وأهميته وأركانه وشروطه

املطلب األول: تعريف الوقف: 

 الوقـف: مص�در ق�ف اليشء يقف�ه وقف�ًا ؛ إذا حبس�ه، ومنه قول�ه تعاىل: 
ال�راط  عن��د  احبس�وهم  أي   ]24 ]الصاف�ات:   ﴾ ىب  مب   حبخب    ﴿

للمساءلة���.

وهو يف معناه االصطالحي الفقهي: حبس العن اململوكة وتسبيل منفعتها 
عىل وجه الدوام، من أهٍل للتربع، عىل معن يملك، أو عىل جهة عامة، يف غري 

معصية اهلل تعاىل��2. 

ويقال: هو حبس العن عىل ملك الواقف، والتصدق باملنفعة���. 

أو: ه�و حب�س الع�ن ع�ىل مل�ك اهلل تع�اىل ع�ىل وج�ه يع�ود منفعته إىل 
الع�باد ��4.

ويقـال أيضـًا: هو: إعطاء منفع�ة يشٍء مدة وجوده، الزم�ًا بقاؤه يف ملك 
معطيه ولو تقديرًا، مدة م�ا يراه املحبِّس���.

��� تفسري اجلالن ص �89، وتفسري القرطبي ��/28، واملفردات للراغب ص ��0.
��2 الوقوف عىل مهامت التعاريف للمناوي ص: ��7 .

��� وهذا عند أيب حنيفة رمحه اهلل تعاىل كام يف التعريفات الفقهية للربكتي ص: 2�9 .
��4 عند الصاحبن كام يف املرجع السابق.

��� الرشح الصغري للدردير 98/4 .
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واملعنـى يف الـكل: أن الوق�ف يقتيض التحبي�س الذي دلت علي�ه اللغة، 

إال أن�ه اس�تفيد من هذه التعاريف اخلاف يف بعض ال�رشوط التي حيتاج إليها 

الوقف، وهي مسألة ديمومة الوقف التي يراها اجلمهور خافًا للاملكية الذين 

يرون أن للمحبس أن يعن مدة حلُبسه ترجع بعدها مللكه���.

ك�ام أن تعري�ف أيب حنيفة يفيد أن امللك يف الوق�ف ال يزول عن الواقف، 

م�ع أن املنفع�ة أو الثمرة هي للجهة التي عينه�ا، ويرتب عليه أن الوقف عنده 

ال يك�ون الزم�ًا إال أن حيك�م ب�ه قاض ي�رى لزومه، وه�ذا ما ل�م يوافق عليه 

صاحباه أبو يوس�ف وحمم�د اللذان يريان أن املل�ك يف الوقف يكون هلل تعاىل، 

فليس له أن يرجع فيه��2.

والق�در املش�رك يف هذه الصي�غ أن الوقف حمبوس عينه، ومس�بل ثمرته 

ونفعه ملن عينه الواقف ابتغاء مرضاة اهلل تعاىل، أو نفع من يريد نفعه من قريب 

أو بعي�د ول�و مل تظهر فيه وجه القربة، كالوقف عىل األغنياء، ما مل يكن يف ذلك 

معصية هلل تعاىل���.

��� الرشح الصغري للدردير 98/4 .
��2 اهلداية للمريغناين �/�� .

��� الرشح الصغري ��6/4 .
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املطلب الثاين: أمهية الوقف: 

الوقف س�نة جمم�ع عليها ك�ام ذكر ذلك بع�ض أهل العل�م���، وله أثر 

عظي�م يف نفع املرء نفس�ه عند لق�اء ربه، كرفع الدرجات وزيادة احلس�نات، 

فلن يزال يرقى يف الدرجات الُعىل ما بقي النفع به ساريًا، فقد قال اهلل تعاىل: 

﴿   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   ىب ﴾ ]األع�راف: �4[ أي 
بأعاملك�م، واملراد: وراثة درجاهتا، ال نف�س دخوهلا ؛ فإن دخوهلا برمح�ة اهلل 
تعاىل، ال بعمل املرء، لما أخرج اإلمام أمحد يف مس�نده، ومس�لم يف صحيحه 

من حديث أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: » لن ُينِْجَي أحدًا منكم 

عمُلـُه «، ق�ال رج�ٌل: وال إّياك يا رس�ول اهلل ؟! ق�ال ملسو هيلع هللا ىلص: » وال إّياَي إال أن 

يتغمديَن اهلل منه برمحة ولكن سددوا «��2.

 ويف رواي�ة: »  مـا مـن َأَحـٍد يدخُلـه عمُلـه اجلنَّـة «، فقي�ل: وال أن�ت 

دين ريب برمحة «���. يا رسول اهلل ؟ قال: » وال أنا إال أن يتغمَّ

ولّم�ا كان دخ�ول اجلنة برمحة اهلل تعاىل وفضل�ه، وهي فضل من اهلل تعاىل 

ال تن�ال باحليل�ة ، إال أن الن�اس يتفاوتون فيه�ا بالدرجات واملنازل، بحس�ب 

 أعامهل�م الت�ي يتقبله�ا اهلل تع�اىل، ولم�ا كان�ت األعامل الت�ي يتقبله�ا اهلل تعاىل 

��� كالقرايف يف الذخرية �2�/6، وابن قدامة يف املغني �/�99 ط املرية.
��2 روا ه أمحد يف املسند 6�2/2، ومسلم يف صحيحه برقم 7289 ، واللفظ له.

��� روا ه مسلم يف صحيحه برقم �729 .
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ال تنقط�ع باملوت لقوله عليه الصاة والس�ام: » إذا مات ابن آدم انقطع عمله 

إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له «���، فإنَّ 

احلديث واض�ح الداللة عىل أن هذه اخلصال الثاث يري أجرها للمرء بعد 

وفاته كما لو كان يعمله يف حياته ، فتتجدد له احلس�نات، وترتفع له الدرجات 

م�ا دام�ت موجودة ؛ ألهن�ا من س�عيه وكس�به ؛ فالصدقة اجلارية ه�ي الوقف 

الذي حبَّس أصله وسبَّل منفعته، سيري له أجره ما دام باقيًا، فما من مص�ل 

يصيل ف�ي مس�جد، وال طالب يدرس يف مدرس�ة، وال ذي روح من إنس�ان أو 

حيوان هبيم يرشب من بئر، وال مار يس�لك الطريق أو اجلر اللذين أصلحهام 

الواق�ف، وال مريض يتداوى يف مش�فى، وال هبيمة ترعى يف مزرعة مس�بَّلة .. 

وال غ�ري ذل�ك م�ن األم�ور إال ملوقفها أج�ر كامل ؛ ألنه أنش�أ ذل�ك الوقف، 

 ونف�ع ب�ه غريه، ويش�هد لذلك أيضا حديث أيب هري�رة ريض اهلل تعاىل عنه أن 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: » َمْن َسنَّ يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 

هبا من بعده من غري أن ينقص من أجورهم يشء .. «��2.

و يف رواية أخرى: » َمْن َسـنَّ سـنة خري فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور 

من اتبعه غري منقوص من أجورهم شيئًا .. «���.

��� أخرجه مسلم يف الوصية برقم ���6 من حديث أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه. 
��2 أخرجه مسلم يف العلم برقم �0�7 من حديث جرير بن عبد اهلل ريض اهلل تعاىل عنه.

��� أخرجه الرمذي يف العلم برقم �267 من حديث جرير بن عبد اهلل ريض اهلل تعاىل عنه، 
وقال: حسن صحيح .
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والسـنة يف اللغة: الطريقة، وه�ي صادقة عىل الداللة عىل اخلري كام كان يف 

س�بب ورود احلدي�ث���، وع�ىل فعل اخلري من مثل هذه األحب�اس ؛ ألنه إذا 

كان ال�دال عىل اهلدى واخلري يس�تمر له األجر م�ادام الناس يفعلونه، مع أنه 

قد انقطع أثره ، ولعلَّه لم يدل عىل اهلدى ، أو السنة الواحدة إال مرة واحدة، 

فكذل�ك ه�ذا الذي حيبس األصل ويس�بل املنفعة ، ب�ل ه�ذا أوىل لبقاء عينه 

صاحلة متد الغري باخلري إىل أجل بعيد. 

لذلك حثَّ الشارع احلكيم املسلم أن ينتهز الفرصة لنفع نفسه ما استطاع 

إىل ذل�ك س�بيًا ، حتى ولو كان يف مرض موته ك�ام ورد من حديث أيب هريرة 

ريض اهلل تع�اىل عن�ه ق�ال: ق�ال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » إن اهلل تصـدق عليكـم عند 

وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم يف أعمالكم «��2.

��� حي�ث كان بس�بب م�ن ابتدأ بعطية األع�راب الذين قدموا عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فرأى س�وء 
حاهل�م ق�د أصابتهم حاجة فحث الن�اس عىل الصدقة، فأبطأوا عن�ه حتى ُرئي ذلك 
يف وجه�ه، ث�م إن رجًا من األنصار جاء برة من ورق، ثم جاء آخر، ثم تتابعوا حتى 

عرف الرور يف وجهه، فقال .. احلديث.
��2 أخرج�ه اب�ن ماجه يف الوصايا، ب�اب الوصية بالثلث برق�م 2709. وقال البوصريي يف 
مصب�اح الزجاج�ة �/��4: إس�ناده ضعيف حل�ال طلحة بن عم�رو احلرضمي، وله 
ش�اهد يف الصحيحن وغريمها من حديث س�عد بن أيب وقاص وابن عباس ريض اهلل 

عنهم.
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املطلب الثالث: مسارعة السلف للوقف: 

وق�د كان الس�لف الصالح م�ن الصحابة والتابع�ن ريض اهلل تعاىل عنهم 

أح�رص الناس عىل املس�ارعة يف اخلريات ونفع أنفس�هم هب�ذه األحباس التي 

 ي�ري هلم أجره�ا بعد مماهتم ؛ حتى لم يبق أحد من أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

ذو مقدرة إال وقف، كام قال جابر بن عبد اهلل ريض اهلل تعاىل عنهما ���.

وقال الّشافعي ريض اهلل تعاىل عنه: بلغني أن ثمانين صحابيًا من األنصار 

تصدقوا بصدقات حمرمات . ا ه�

والش�افعي يس�مي األوق�اف: الصدق�ات املحرمات��2 ، ب�ل إن بعضهم 

 كان يعم�د إىل أحب أمواله إليه فيقدمها لنفس�ه كام فع�ل أبو طلحة األنصاري 

ريض اهلل تع�اىل عنه: فإنه ملا نزل قول اهلل تع�اىل: ﴿   ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  

پ ﴾ ]آل عم�ران: 92[ ج�اء إىل النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص وق�ال: إن أح�ب أموايل إيلَّ 
َح�اء، وإهن�ا صدقة هلل ، أرج�و برها وذخرها عند اهلل، فضعها يا رس�ول اهلل  َبرْيُ

حي�ث أراك اهلل، فقال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » بخ ذلك مال رابـح، ذلك مال رابح ! 

وقد سـمعُت ما قلَت، وإين أرى أن جتعلها يف األقربني «، قال أبو طلحة: أفعل 

يا رسول اهلل، فقسمها أبو طلحة يف أقاربه وبني عمه���.

��� الذخرية للقرايف �2�/6، واملغني البن قدامة �/�98.
��2 أحكام الوقف للشيخ العامة حممد أيب زهرة ص: �4.

 ��� أخرج�ه البخ�اري يف ال�زكاة م�ن صحيح�ه برق�م: ��46م�ن حديث أنس ب�ن مالك 
ريض اهلل تعاىل عنه، ومسلم يف الزكاة برقم 998.
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وفعل مثله س�يدنا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثامن وعيل وغريهم 

ريض اهلل تعاىل عنهم���.

ق�ال الق�رايف: وأوقافهم مش�هورة باحلرم�ن برشوطها وأحواهل�ا، ينقلها 

خلفهم عن سلفهم، فهم بن واقف وموافق فكان إمجاعًا ��2 . ا ه�

وقال ابن قدامة: وهذا إمجاع منهم، فإن الذي قدر منهم عىل الوقف وقف 

واشتهر ذلك فلم ينكره أحد فكان إمجاعًا. قال: وألنه إزالة ملك يلزم بالوصيَّة 

زه حال احلياة لزم من غري حكم كالعتق���. فإذا نجَّ

وعىل هذا انعقد إمجاع األمة كام يف املغني البن قدامة، والذخرية للقرايف��4. 

ونص عليه ابن ُهبرية��� بعد إمجاع الصحابة الكرام ريض اهلل تعاىل عنهم��6.

ثم إن احلاجة تدعو إليه ، وهي ظاهرة فإن اإلنس�ان املس�لم لعله يريد أن 

ينف�ع نفس�ه بعد موته بجريان الث�واب عليه، كام دل عليه حدي�ث أب�ي ه�ريرة 

المتق��دم، أو حي��رص ع��ىل أن ينتفع ورثته بما كس�به م��ن ع��قار ونح��وه 

بما يسمى الوقف الذري أو األهيل اآليت بحثه، خشية أال حيسنوا الترف بما 

��� انظر دور الوقف يف العملية التنموية للباحث ص: ��-�4.
��2الذخرية �2�/6. 

��� املغني �/�99.
��4 املغني �/�99، والذخرية �2�/6.

��� كما يف اإلمجاع عند أئمة أهل السنة األربعة ص: ��� دراسة د. حممد أبو سعيد .
��6 كما يف املعونة للقايض عبد الوهاب �/���9.
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يركه هلم من عقار وغريه ببيع أو نحوه ، السيام إن كان فيهم ضعيف النظر يف 

العواقب واملآالت، أو صغار خيشى عليهم جور األوصياء فيوقف ذلك عليهم 

ليعود عليهم ريعه، وينتفعوا به ما عاش�وا .. ويف ذلك بر وصلة رحم ما دامت 

العن ينتفع هبا، ويعود هلا ريع وثمر. ويشهد هلذا القصد ما ندب إليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

بقول�ه خماطبًا س�عد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه: » إنـك أن تدع ورثتك أغنياء 

خري من أن تذرهم عالة يتكففون الناس «���.

* * *

��� أخرجه البخاري يف الوصايا، برقم 2742.
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املطلب الرابع: رشوط صحة الوقف وأركانه: 

ليكون الوقف صحيحًا الزمًا ال بد من توفر رشوطه وأركانه، ألن الوقف 

من العقود الرشعية التي يرتب عليها أحكام فقهية كثرية.

أّمــا أركانـه فأربعـة: واقف، ومـال موقوف، وموقوف عليـه، وصيغة . 

ولكل ركن من هذه األربعة رشوط ال يصح الوقف إال هبا . 

فـرط الواقـف: أن يك�ون مكلفًا خمتارًا أه�ًا للتربع، مال�كًا للرقبة، فا 

يصح من صبي وجمنون، وال حمجور عليه بسفٍه أو َفَلس، وال من غري مالك.

ورشوط املوقـوف: أن يك�ون عينًا مملوك�ة قابلة للنقل مع بق�اء عينها، أو 

منفعة تس�تأجر لذلك، فا يصح وقف ماال يملك، وال وقف احلر نفس�ه، وال 

وقف آالت اللهو، وال وقف الطعام والرياحن مما تكون منفعته بتلفه.

ورشوط املوقوف عليه: أن يكون ش�خصًا معينًا، أو أشخاصًا معينن، أو 
جهة بر ال تنقطع عند اجلمهور خافًا للسادة املالكية فا يصح الوقف عىل غري 
موجود وال معلوم، كالوقف عىل اجلنن، أو من سيولد، وال عىل جهة معصية، 

وال عىل من ال يملك كالوقف عىل الدابة، بمعنى أن مُتلَّك العن.

ورشط الصيغـة: أن يك�ون اللف�ظ داالً ع�ىل الوق�ف كوقفت وحبَّس�ت 
وس�بَّلت أو تصدقت صدقة ال تباع وال توهب، فا يصح الوقف بغري صيغة، 
وال بصيغة ال حتتمل املعنى، ألنه من العقود التي تفتقر إىل اللفظ أو الكناية مع 
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النية، إال يف املس�جد واملقربة إذا بنيتا بموات بنّيته، فإهنا تصري مسجدًا أو مقربة 

بذل�ك، ول�و قال: تصدقت عىل بني ف�ان، فقط، ومل يقيد قول�ه بقيد يدل عىل 

املراد، فإنه يكون ملكًا ملن تصدق به عليه���.

فإن كان الوقف عىل شخص أو مجاعة معينن اشرط فيه القبول متصًا 

باإلجياب، وال يشرط تكرار القبول من الطبقة الثانية أو كل املوقوف عليهم، 

 بخ�اف م�ا إذا كان ع�ىل جهة عام�ة كالفق�راء أو عىل املس�اجد واملدارس 

ونحو ذلك��2.

ويشرتط يف ماهية الوقف رشوط مخسة يف بعضها خاف، وهي: 

التأبي�د، والتنجيز، واإللزام، وبيان املرف، وعدم اقران الصيغة برشط 

خيل بمقصود الوقف.

أّمـا التأبيـد: فق�د ذه�ب إليه مجه�ور أه�ل العلم م�ن احلنفية والش�افعية 

واحلنابل�ة��� إال أن الس�ادة املالكية جيوزون الوقف س�نة أو أكثر ألجل معلوم 

ث�م يرجع ملكًا ل�ه أو لغريه��4، هذا إن نص عىل األج�ل الذي جعل فيه العن 

��� املنهاج مع مغني املحتاج للخطيب الرشبيني �82/2، وأقرب املسالك بحاشية بلغة 
السالك للدردير 4/��.

��2 األن�وار لألردبي�يل الش�افعي �/642 �64، والرشح الصغري للدردي�ر �0�/4_ ��0، 
واملغني البن قدامة �/�60 .

��� األن�وار لألردبي�يل �/646، ورشح فت�ح القدير الب�ن اهلامم �86/6، وبدائ�ع الصنائع 
للكاساين ��6/6 .

��4 الرشح الصغري �06/4.
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وقف�ًا، ف�إن ل�م ينص ع�ىل ذلك، فإن�ه يتأب�د، ألن لف�ظ الوقف يفي�د بمجرده 

التحري�م والتأبيد، وكذا ل�و كان الوقف عىل قوم جمهول�ن أو موصوفن، فإن 

هذا الوقف يكون مؤبدًا، ألن الوصف يقوم مقام التأبيد والتحريم، ويدل عىل 

أن املحب�س أراد أال يرجع ملكًا، ألنه ملَّك منفعته ملجهولن ال حياط بعددهم، 

وال يعل�م انقراضه�م وكذلك املوصوفون بصفة؛ ألن ذل�ك ينتظم املوجودين 

واملعدومن، فدل هذا عىل أنه قصد بذلك التحريم���. 

ف�إن لم يكن بلفظ الوقف كأن قال: ُحبس عىل فان لرجل بعينه، أو عىل 

قوم بأعياهنم ومل يذكر عقبًا وال نسًا، ففيه روايتان يف مذهب مالك:

إحدامها: أنه ال يتأبد، بل يرف أوالً يف الوجه الذي جعله فيه، فإذا زال 

عاد ملكًا له إن كان باقيًا، أو لورثته إن كان ميتًا.

واألخـرى: أن�ه يتأب�د في�رف أوالً يف الوج�ه ال�ذي جعل�ه في�ه، ف�إذا 

انق�رض عاد حبس�ًا ألقرب الناس للمحبس، فإن مل يكن ل�ه قرابة عاد للفقراء 

واملساكن.

فإن انض�م إىل لفظ احلبس ف�ي املعنين بعض ألفاظ التأبيد مثل أن ي�قول 

حب��س، أو وق�ف، أو حمرم أو مؤب�د، أو ال يباع وال يوه�ب، أو جعل إطاق 

لفظه يف جمهولن أو موصوفن كالفقراء والعلامء، أو فان وعقبه، أو عىل ولدي 

وعقبه�م، ومل يعن وال ذك�ر مرجعًا، ف�ا خيتل�ف مذه�ب مال�ك ف�ي هذي�ن 

��� املعونة للقايض عبد الوهاب �/��98 .
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الوجهي��ن أهنم�ا يفيدان التأبي��د والتحري�م��� وعل�ى معن�ى الت�أقي�ت فإن�ه 

الزم م��دة م�ارآه املحبس من دوامه ب�دوام اليشء املوق�وف، أو بتأقيته بوقت 

معن��2.

وأّمـا التنجيـز، فقد ذه�ب اجلمهور إىل اش�راطه، ألن الوق�ف فيه معنى 

متلي�ك املناف�ع والغلَّ�ة، والتمليكات عام�ة كاهلب�ة والصدقة والعاري�ة يبطلها 

التعليق واإلضافة، إال الوصية فمستثناة تشجيعًا لعمل الرب وتسهيًا له���.

وخال�ف يف ذلك الس�ادة املالكية فأج�ازوه معلقًا كاملنج�ز، فلو قال: هو 

حبس عىل كذا بعد ش�هر أو س�نة جاز، ويلزم إذا جاء األجل، قياس�ًا عىل ما لو 

قال لعبده: أنت حر إىل أجل كذا��4 واس�تثنى اجلمهور املانع من تعليق الوقف 

مس�ألة الوقف املعلق باملوت كام لو قال: إن مت فأريض هذه موقوفة عىل كذا، 

فإهن�ا تص�ح عىل أهن�ا وصية بالوقف، ال ع�ىل أنه وقف يف حين�ه، فتجري عليه 

أحكام الوصية���. 

ا اللزوم، فقد ذهب اجلمهور إىل اش�راطه��6 لظاهر األدلة عىل ذلك،  وأمَّ

��� املعونة للقايض عبد الوهاب �/��96 .
��2 منهج اليقن حلسنن خملوف ص: 49 .

��� أحكام الوقف للكبييس �/227، كشاف القناع للبهويت 2�0/4، واملغني البن قدامة 
.628/�

��4 أقرب املسالك مع الرشح الصغري �0�/4.
��� أحكام الوقف للكبييس �/2�0 كشاف القناع للبهويت 2�0/4.

��6 انظر روضة الطالبن لإلمام النووي �/�42، وحاشية اخلريش عىل خليل 79/7.
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كقوله ملسو هيلع هللا ىلص لعمر ريض اهلل عنه يف ش�أن أرضه التي أوىص هبا بخيرب، فاستش�ار 

النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص في�ام يفع�ل هبا، فق�ال عليه الصاة والس�ام: » إْن شـئت حبَّسـت 

 أصلهـا وتصدقت هبا « ���، ويف رواية: » تصدق بثمره، واحبس أصله، ال يباع 

وال يـورث « ��2 ويف أخ�رى: » عىل أن ال يباع أصلها، وال يورث، وال يوهب، 

ما دامت السماوات واألرض «���. 

وقياس��ًا عل�ى وق�ف املس�جد، فإّن�ه يصري الزمًا، ال يرج�ع فيه مادامت 

الساموات واألرض��4.

وخال�ف يف ذل�ك اإلم�ام أبو حنيف�ة ريض اهلل عنه، فق�ال: ال يزول ملك 

الواق�ف ع�ن الوقف إال أن حيك�م به حاك�م أو يعلقه بموته، فيق�ول: إذا مت 

فق�د وقف�ت داري عىل كذا ويس�لمه إليه���، وخالفه أبو يوس�ف فقال بلزومه 

كاجلمهور، وحممد بن احلسن فقال بلزومه إذا جعل له متوليًا وسلمه إليه��6.

وأّما بيان مرصفه، فقد ذهب احلنفية والش�افعية إىل اش�راط كون الوقف 

معل�وم امل�رف، فلو اقتر ع�ىل قوله: وقفت مل يصح��7 لع�دم ذكر مرفه، 

��� البخاري يف الرشوط باب الرشوط يف الوقف برقم 27�7، 2764 .
��2 أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ��8/6.

��� أخرجه الدارقطني يف السنن �0�/2 .
��4 أحكام الوقف �/�20.

��� رشح فتح القدير �88/6 .
��6 املرجع السابق .

��7 املنهاج برشحه املغني �84/2 ورشح فتح القدير 227/6 .
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ولم يشرط ذلك السادة املالكية، بل أجازوا أن يقول الواقف: أوقفته هلل تعاىل 

من غري تعين من يرف له، ورصف إىل ما يقتضيه العرف وإال فللفقراء���.

وبمثل ذلك قال الس�ادة احلنابلة فقد نقل ابن قدامة يف املغني أنه إن قال: 

وقفت هذا وسكت، أو قال: صدقة موقوف�ة، ومل يذكر سبيله فا نص فيه، أي 

ألمح�د، وقال ابن حام�د: يصح الوقف، وقال القايض: ه�و قياس قول أمحد ؛ 

فإن�ه قال يف النذر املطلق: ينعقد موجبًا لكفارة اليمن��2.

ـا اشـرتاط عدم اقرتان الصيغة بام خيل برط الوقف أو ينايف مقتضاه ،  وأمَّ

فه�و رشط ضمن�ي لصحة الوق�ف يف مجيع املذاه�ب، وإن اختلف�وا يف تكييفه 

وحتديد الرشوط التي تبطله والتي يصح معها .

إىل  ي�ؤدي  الوق�ف  ين�ايف أص�ل  أن كل رشط  ي�رون  احلنفي�ة   فالس�ادة 

 إبط�ال الوق�ف، وذلك كأن يش�رط بيعه أو هبت�ه أو الرجوع في�ه، أو أن يعود 

تركة لورثته .

والس�ادة املالكي�ة يرون مث�ل ذلك يف مثل ه�ذه الصور الت�ي ذكرت عند 

األحن�اف إال م�ا كان م�ن ال�رشوط اجلائزة عىل أص�ل وضع الوق�ف املؤقت 

م . عندهم كما تَقدَّ

��� أقرب املسالك مع الرشح الصغري �06/4.
��2 املغني �/�62 .
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والس�ادة الش�افعية واحلنابلة كذلك يرون أن ال�رشوط التي تنايف مقتىض 

العقد تبطله كسائر العقود كالصور املتقدم�ة ���.

وه�ذا بخاف الرشوط التي تكون يف مصلحة الوقف أو املوقوف عليهم 

أو الواقف، فإهنا حمرمة وجتب املحافظة عليها، بل هي كام يقال: كنص الشارع 

يعني يف وجوب الوفاء واملراعاة، كام سيأيت بحثه��2 ألهنا ال تنايف مقتىض العقد 

بل حتقق له مصلحة.

* * *

��� انظر: أحكام الوقف للكبييس �/�26�-26.
��2 ص62 .
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املبحث الثاني

تعريف النقد ووظيفته

املطلب األول: تعريف النقد:

النقـد يف اللغة: إب�راز اليشء وإظهاره، قال ابن ف�ارس���: النون والقاف 

وال�دال أص�ل صحيح ي�دل عىل إب�راز اليشء وب�روزه .. . ومنه نق�د الدرهم 

وذل�ك أن يكش�ف عن حاله يف جودت�ه أو غري ذلك .. ونق�ده الدراهم أعطاه 

إياها، فانتقدها أي قبضها ��2.

ويطل�ق عىل العملة من الذه�ب والفضة أو غريمها مم�ا يتعامل به .. وهو 

المراد هنا ���.

ويف االصطالح: ما اس�تخدمه الناس مقياس�ًا للقيم، ووسيطًا يف التبادل، 

وأداة لادخار��4.

وق�د كان مقص�ورًا ع�ىل الذه�ب والفضة س�واء كانا مس�كوكن أو غري 

مسكوكن��� إال أن وضعهما لم يعد كذلك بسبب تغري حركة النقود من ماديت 

��� معج�م مقايي�س اللغة �/467، ونح�وه يف القاموس املحيط للف�ريوز أبادي �/��4 
مادة نقد .

��2 خمتار الصحاح ص �67 مادة نقد .
��� لسان العرب مادة نقد .

��4 األوراق النقدية يف االقتصاد اإلسامي لألستاذ أمحد حسن ص: �7.
��� جملة األحكام العدلية �/7، واملنثور يف قواعد الفقه الزركيش �/279 .
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الذه�ب والفض�ة إىل العملة الورقي�ة االئتمانية، أو االلكروني�ة، التي أخذت 

 صبغته�ا القانوني�ة الدولية والعرفي�ة العامة، فأصبحت قيم األش�ياء باالعتبار 

ال باخللق والذاتية���.

وه�ذا االعتب�ار معترب عن�د العلم��اء قديم�ًا وحديث�ًا، حتى ق�ال اإلمام 

مالك رمحه اهلل تعاىل: ولو أّن الناس أجازوا بينهم اجللود حتى تكون هلا س�كة 

وعن، لكرهتها أن تباع بالذهب والورق��2 َنظَِرًة أي نس�يئة، والكراهة بمعنى 

احلرم�ة���. 

واملعنى يف ذلك ما جيري فيها من الربا حينئذ حيث اصطلحوا عىل جعلها 

نق�ودًا، فُأج�ري هذا االصطاح االعتباري جمرى الوض�ع اخللقي، ألنه كام أن 

مع�دين الذه�ب والفضة ال قيمة هلام لذاهتام بل ملا يتوصل هبام من قيم األش�ياء، 

فكذل�ك ما ق�ام مقامهام يف االعتبار، وه�ذا أمر منطقي يقبل�ه العقل إذا فرضه 

الواقع، ألن علة النقدية يف الذهب والفضة ليست تعبدية حتى ال تقبل التَّعدية، 

بل هي معقولة املعنى، ولذلك مل تقتر علة الربا عىل األصناف الس�تة الواردة 

يف احلديث، بل تعدت لما هو يف معناها .

��� البح�ث لي�س يف ص�دد األوراق النقدي�ة تأرخيًا أو حك�اًم، فلهذا البح�ث مكان آخر، 
وق�د عني به باحثون متخصصون، وكتبوا كثريًا فمن ذلك النقود وظائفها األساس�ية 
وأحكامها الرشعية للدكتور عاء الدين زعر، واألوراق النقدية يف االقتصاد اإلسامي 

لألستاذ أمحد حسن، والنقود االئتامنية إلبراهيم بن صالح العمر وغريها كثري .
��2 املدونة الكربي �96/8 .

��� تبين السالك �/��0  للشيباين .
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ولذل�ك صدر قرار من جممع الفقه اإلس�امي بجعل العملة الورقية نقدًا 
اعتباريًا فيها صفة الثمنية كاملة، وهلا األحكام الرشعية املقررة للذهب والفضة 

من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم، وسائر أحكامها ���.

وقد ورد إلينا يف إدارة اإلفتاء والبحوث سؤال حول نقدية العملة الورقية، 
لما أثار بعضهم شكًا فيها، فأجبنا عنه بما ييل: 

نع�م جتب ال�زكاة يف العمل�ة الورقية أي�ًا كان نوعها، ما دام�ت مُتثِّل قيمة 
نقدي�ة، صاحل�ة للتعام�ل، حيث غ�دت متث�ل الذه�ب والفضة الت�ي هي قيم 
األش�ياء، والقيمة ليس يف ذاهتا، ولكن ملا حتمله م�ن معنى اعتباري، نالت من 

أجله الوثاقة.

وبم�ا أن الذه�ب والفض�ة لم يع�ودا عملة نقدي�ة يف التعامل امل�ادي فإن 
العمل�ة الورقية قائم�ة مقامهما يف مجيع األحكام، فتج�ب فيها الزكاة، وجيري 
فيها الربا، ويصح هبا الس�لم، وتقّوم هبا املتلفات، ويكون هبا القراض، إىل غري 
ذلك من األمور، ألنه ال خاف بأن العملة الورقية السائدة اليوم يف الدول كافة 
ه�ي م�اٌل تقوم به األش�ياء ، ويكون به االعتياض يف كل ما جيري به، ويش�مله 
عم�وم األدلة الواردة يف األموال س�واء يف ذلك إجياب ال�زكاة، أو حرمة الربا، 

أو احلض عىل اإلنفاق، أو حرمة أكلها بغري حق كام يف قوله سبحانه: ﴿ ڱ  ڱ  
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ﴾ ]التوبة: ��0[.

��� قرارات جممع الفقه اإلس�امي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلس�امي ص: 82 ، وقرارات 
املجمع الفقهي اإلسامي التابع لرابطة العامل اإلسامي ص: �02 قرار رقم: 6 .
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وقوله سبحانه: ﴿ ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ   ﴾ ]النساء: 29[.

وقوله سبحانه: ﴿ گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ﴾ ]املعارج: 24[.

ۋ   ٴۇ   ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ    ﴿ س�بحانه:  وقول�ه 

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې ﴾ ]البقرة: 279[.

وقوله: ملسو هيلع هللا ىلص كما يف حديث ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهما يف قصة بعث 

مع�اذ ب�ن جبل ريض اهلل عنه إىل اليمن: » فإْن هم أقـروا بذلك فأعلمهم أّن اهلل 

افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد عىل فقرائهم «���.

إىل غ�ري ذلك م�ن األدلة التي ال ختف�ى، وال خيتلف الن�اس اليوم بأن من 

يملك من النقود الورقية فوق حد املس�كنة أو الفقر هو غني يف عرفهم، حيث 

يوظفه�ا الي�وم ب�ام كان يوظف به الذهب والفضة س�ابقًا، بل ويقتن�ي هبا ذهبًا 

وفضة وغريمها فهذا هو عرف الناس اليوم .. . 

والعرف يف الرع له اعتبار       لذا عليه احلــكم قــد يدار

وبذل�ك قامت مصاحلهم، وما أتت الرشيعة إال بام حيقق املصالح، ويدفع 

املفاسد، وهذا ما يفهم من عبارات الفقهاء واألئمة املجتهدين.

 ��� أخرج�ه البخ�اري يف ال�زكاة برق�م: �496، ومس�لم يف اإلي�امن برق�م: �9، من حديث 
ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهما .



3�

فقد جاء يف املدونة الكربى��� عن اإلمام مالك بن أنس ريض اهلل عنه إم�ام 

�ة  دار اهلج��رة: » ولو أن الناس أجازوا بينه�م اجلل�ود حت�ى تك�ون هل�ا ِس�كَّ

وع��ن لكرهته�ا أن تباع بالذهب وال�َوِرق َنظِ�َرًة « والكراه�ة بمعن�ى احلرمة 

كام يف تبين املس�الك��2، وهذا نص جيل يف املس�ألة ال ينبغي بعده االختاف، 

وبمثل ذلك قال كثري من أهل العلم يف س�ائر املذاهب فقد نقل اإلمام النووي 

رمح�ه اهلل تع�اىل يف املجموع��� عن س�ائر العلامء أنه ال يتوق�ف حتريم الربا عىل 

األصن�اف الس�تة التي وردت يف حديث عبادة ب�ن الصامت ريض اهلل عنه، بل 

يتعداه إىل ما يف معناه، وهو ما وجدت فيه العلة التي هي سبب حتريم الربا.

وال َش�ّك ب�أن العل��ل هي أعام نصبها اهلل تعاىل لألحكام، منها متعدية 

ومنه�ا غ�ري متعدية، ي�راد منها بيان حكم�ة النص، ال االس�تنباط وإحلاق فرع 

بأصل، وقد قالوا بأن علة حتريم الذهب والفضة هي أهنام جنس األثامن.

وه�ذه العلة وإن كانت قارصة إال أن التعليل هبا جائز، ألنه ربام حدث ما 

يش�ارك األص�ل يف العلة فيلحق ب�ه. كام ذكر ذلك اإلمام امل�اوردي يف احلاوي 

الكبري��4 واإلمام النووي يف املجموع ��� .

. 9�-90/� ���
. 7�/2 �2�

. �9�/9 ���
. 9�/� �4�

. �78/9 ���
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وق�د ناقش املجم�ع الفقهي اإلس�امي التابع لرابطة العامل اإلس�امي 
هذه املس�ألة يف دورته اخلامس�ة املنعقدة بمكة املكرمة ع�ام �204ه�، وكان 

مما جاء فيه ما ييل: 

» يعتب���ر ال���ورق النق�دي نق�دًا قائ�اًم بذات�ه كقي�ام النقدي�ة يف الذهب 
والفّض��ة وغريمها من األثامن، كام يعترب الورق النقدي أجناسًا خمتلفة تتع��دد 
بتع�دد جه�ات اإلص�دار يف البل��دان املختلف���ة .. « إىل أن ق���ال: » وه��ذا 

يقتيض ما ييل: 

�- أن���ه ال جي���وز بي���ع ال���ورق النق���دي بعض�ه ببع�ض أو بغ�ريه م�ن 
األج�ن��اس النقدية األخرى من ذهب أو فضة أو غريمها نسيئة مطلقًا .

2- كما ال جيوز بيع اجلنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضًا، 
سواء كان ذلك نسيئة أو يدًا بيد . 

�- وأن�ه جي���وز بيع بعضه ببعض من غري جنس�ه مطلقًا إذا كان ذلك يدًا بيد، 
 وأن���ه جت���ب في���ه الزك��اة إذا بلغ�ت قيمتها أدن�ى النصابن من ذهب 
أو فضة أو كان��ت تكمل النصاب مع غريها من األثامن والعروض املعدة 

للتجارة .

4- وأن��ه جي��وز جع�ل األوراق النقدي�ة رأس مال يف بيع الس�لم والرشكات 
ونح��وها «���.

��� قرارات املجمع الفقهي اإلسامي ص ��0�-�0.
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وال ش��ك أّن املجام��ع الفقه�ي�ة متث��ل رأي صف��وة علم��اء األم��ة، 
فقرارات�ه�ا أقرب ما تكون إىل اإلمجاع، وقد أّي�د ذلك مجاهري علماء املس�لمن 

يف كل عر ومر، وبه نفتي���.

وهب�ذا علم أن�ه لم يع�د هناك إشكال يف وضع العم�لة الورق�ية النق�دي 
بعد اس�تقرار العم��ل العام وص�دور القرارات املجمعي�ة والفتاوى اإلقليمية 

بشأهنا .

* * *

��� الفتاوى الرشعية 9�-89/4.
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املطلب الثاين: وظيفة النقـود: 

خلق اهلل تعاىل النقود لتؤدِّي وظائف اجتماعية دينية ودنيوية، ال يمكن أن 
تؤدَّى هذه الوظائف إال هبا، مع أهنام يف ذاهتام ال قيمة هلام حيث ال يسمنان وال 
يغني�ان من جوع، لوال أن اهلل تعاىل جع�ل فيهام رس الثمنية كام أفاد ذلك اإلمام 
الغ�زايل رمحه اهلل تعاىل بقوله: من نعم اهلل تعاىل خل�ق الدراهم والدنانري، وهبام 
ق�وام الدني�ا، ومها حجران ال منفعة يف أعياهنام، ولك�ن يضطر اخللق إليهام من 
حيث إن كل إنس�ان حمتاج إىل أعيان كثرية يف مطعمه وملبس�ه وسائر حاجاته، 
وق�د يعجز عام حيتاج إليه، ويملك ما يس�تغني عنه كم�ن يملك الزعفران مثًا 
وه�و حمت�اج إىل مج�ل يركبه، وم�ن يملك اجلمل ربام يس�تغني عن�ه وحيتاج إىل 
الزعف�ران، ف�ا بد بينهام من معاوضة وال بد يف تقدير العوض من تقدير، إْذ ال 
يبذل صاحب اجلمل مجله بكل مقدار من الزعفران، وال مناسبة بن الزعفران 
حت�ى يق�ال: يعط�ي من�ه مثل�ه يف ال�وزن أو الص�ورة .. .. فتتع�ذر املعامات 
ج�دًا، فافتق�رت ه�ذه األعي�ان املتنافرة إىل متوس�ط بينه�ام حيكم فيه�ا بحكم 
ع�دل، فيعرف من كل واح�د رتبته ومنزلته، حتى إذا تق�ررت املنازل وترتبت 
الرت�ب علم بعد ذلك املس�اوي، فخلق اهلل تعاىل الدنان�ري والدراهم حاكمن، 
ومتوس�طن بن س�ائر األموال، حتى تق�در األموال هبام، فيق�ال: ه�ذا اجلمل 
يس�اوي �00 دينار، وهذا الق�در من الزعفران يس�اوي �00دينار، فهما من 
حيث إهنام مس�اويان بيشٍء واحد إذًا متساويان، وإنما أمكن التعديل بالنقدين 

إذ ال غرض يف أعياهنام ���.

��� إحي�اء علوم الدين 78/4، يف ب�اب بيان متييز ما حيبه اهلل تعاىل عما يكرهه من كتاب 
الصرب والشكر .
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وكأن اهلل تع��اىل خلقهم�ا لتتداول�هم�ا األي�دي، ويكون�ا حاكم�ن ب�ن 
األم�وال بالع�دل.

ويمكن أن يتوس�ل هبام إىل س�ائر األش�ياء، ألهنام عزيزان يف أنفسهام، وال 
غرض يف أعياهنام، ونس�بتهام إىل سائر األموال نسبة واحدة، فمن ملكهام فكأنه 
ملك كل يشء، بخاف من ملك ثوبًا مثًا، فإنه مل يملك إال الثوب، فلو احتاج 

إىل طعام ربام مل يرغب صاحب الطعام يف الثوب، ألن غرضه يف دابة مثًا.

فالنق�دان إذًا وس�يلة إىل كل غرض، مع أنه ال غرض فيهام لنفس�هام، فهام 
مثل املرآة ال لون هلا وحتكي كل لون���.

وحي�ث إن النقود تؤدِّي وظيفة النفع الع�ام للبرشية فتحقق كل مقصد، 
وتنج�ز كل مراد، فه�ي إذًا بمعنى كل مال يؤدِّي نفعًا عامًا للواقف الذي أراد 
أن ي�ري ل�ه من العمل م�ا يلحقه بعد انته�اء األجل، أو ينفع م�ن أراد نفعه 

ما دام له أمل.

لذل�ك كان املعن�ى ال�ذي من أجل�ه رشع الوق�ف، ويقص�ده الواقفون 
موج�ودًا يف النقود كام هو يف األعيان الثابتة، واملنافع املس�تمرة. فيتعن النظر 
يف رشعي�ة وقفه�ا، وإن كانت رشوط الوقف ق�د ال تتحقق فيها جدالً، أو يف 
بادئ الرأي، ألن الرشوط اجتهادية، وليس�ت نصي�ة فيمكن إعادة االجتهاد 
فيه�ا ب�ام حيقق مقصود الوق�ف، ألن الوقف م�ن القرب العظيم�ة فينبغي أن 

خُتفَّف فيه الرشوط.

��� إحياء علوم الدين 79/4.
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ول�ه مقاص�د رشع�ي�ة واجتامعية وديني�ة، تتحقق مع األعي�ان الوقفية 

الثابتة واملنقولة، وحتققها يف وقف النقود جيل ال حيتاج إىل استدالل.

وق�د قالوا: 

يشء األذهـان  يف  يصـح  وليـس 

دلـيـل إىل  النهــــار  احتـاج  إذا 

* * *
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املطلب الثالث: مدى حتقق مقاصد الوقف يف وقف النقـود: 

الرشيع�ة ج�اءت بأح�كام تعبدية يغل�ب فيها حم�ض التعبد ويق�ل فيها 

املعنى، وتس�مى عبادات حمضة، أي أهنا غري معقولة املعنى، فيتعبد املسلم هبا 

امتث�االً ألمر اهلل وإن مل يدرك مغزاها، ولكن ليحقق واجب العبادة هلل اخلالق 

س�بحانه، جاع�ًا العبودي�ة مقصده، وامتث�ال أمر اهلل تعاىل وطل�ب مرضاته 

مراده، كام قالوا: 

لـيٍء ـل  يعلِّ لـم  العـقــل  وإذا 

فمــن الـرع عــلـة األشـــيـاء

وم�ن رمحت�ه س�بحانه أن بنَّ علل كثري م�ن العبادات، ع�ىل وجه اإلمجال 

لئ�ا حيار العقل الذي يغلب عليه حب االس�تطاع، وذل�ك كالّصاة من أهنا 

تنهى عن الفحش�اء واملنكر، والزكاة من أهنا تطهر النفس وحتقق معنى اإلخاء 

والتكاف�ل، والصي�ام م�ن أنه ي�ورث التقوى، واجله�اد من أنه حيم�ي األديان 

والبل�دان .. . فخرجت عن كوهنا حمضة من جهة، إال أن جزئيات العبادة هذه 

من حيث القدر والعدد والزمان واملكان ال يتسع العقل إلدراكها ، فتمحضت 

فيها معنى العبادة من جهة أخرى، فتغلَّب فيها معنى التعبُّد.

كم�ا ج�اءت الرشيع�ة بأحكام عملي�ة يغلب عليه�ا املعنى، وت�درك فيها 

العل�ة، ويعلم منها مقصود الش�ارع، وذلك ألن أغل�ب هذه األحكام رشعت 



44

لتحق�ق مصال�ح العب�اد الدنيوي�ة، يف أحواهل�م االجتامعية بمختل�ف صورها 

واملادية كذلك، فكانت ذات مقاصد رشعية يعلمها العلامء.

فـت املقاصـد بأهنا: » املع�اين واحلكم امللحوظة للّش�ارع يف مجيع  وقـد ُعرِّ

أحوال الترشيع أو معظمها، بحيث ال ختتص ماحظتها بالكون يف نوع خاص 

من أحكام الرشيعة « ���.

وال ري�ب بأن للوقف مع�اين ومقاصد أرادها الش�ارع يمكن حتقيقها من 

وقف النقود كغريها من العقار أو املنقول.

وقــد ذكـر العالمــة الطاهر بـن عاشـور املقاصــد الرعيـة يف الوقف 

وحددها باآليت: 

�- التكث�ري منه�ا لما فيه�ا من املصال�ح العامة واخلاص�ة. حيث جعلتها 

الرشيع�ة م�ن العمل غري املنقطع ثواب�ه بعد املوت حلدي�ث: » إذا مات ابن آدم 

انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية .. « ��2.

2- أن تك�ون التربع�ات صادرة عن طيب نف�س ال خياجله تردد، ألنه من 

املع�روف والس�خاء، وألن فيها إخ�راج جزء من املال املحب�وب بدون عوض 

خيلفه، فتمحض أن يكون قصد املتربع النفع العام والثواب اجلزيل.

��� الشاطبي ومقاصده الرشعية للدكتور محادي العبيدي ص: ��9.
��2 أخرجه مسلم يف الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته برقم: ���6من 

حديث أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه.
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�- التوس�ع يف وسائل انعقادها حس�ب رغبة املتربعن، ألن التربع باملال 
عزيز عىل النفس، فالباعث عليه أرحيية دينية ودافع ُخلقي عظيم.

وه�و مع ذلك ال يس�لم من جماذبة ش�ح النفوس تل�ك األرحيية، كما قال 

اهلل تع�اىل: ﴿ ڭ  ڭ    ڭ  ﴾ ]البق�رة: 268[، وحيث إّن الش�ارع له 
رغبة من تكثريها كام يتبن من املقصد األول، فكان مقصد التوس�ع يف كيفيات 

انعقادها حيقق املقصد األول .. 

4- أن ال جيع�ل الت�ربع ذريعة إلضاعة مال اآلخر من حق وارث أو دائن 
كم�ا كان من ع�ادة اجلاهلي�ة، ومازال�ت آثاره�ا يف بعض املجتمع�ات، فكان 
م�ن س�د هذه الذريعة لزوم كون ص�ورة التربع بعيدة عن هذا القصد، الس�يام 
يف الوصي�ة أو م�ا نزل منزلتها كالوق�ف أو اهلبة يف مرض امل�وت، حيث مل جيز 

الشارع الوصية إال يف حدود الثلث لغري وارث ��� .ا ه� .

وحيث إن مقصود الش�ارع ه�و قبلة املجتهدين��2، يتع�ن عليهم حترهيا، 

فإن املقاصد الرشعية املذكورة آنفًا متحققة يف وقف النقود أيما حتقق.

فبالنظـر للمقصـد األول، وهو التكث�ري منها لما فيها م�ن املصالح العامة 

واخلاصة . 

��� املقاص�د الرشعي�ة للطاه�ر بن عاش�ور ص: 487 494 بترف، واحلديث املش�ار إليه 
أخرجه البخاري يف الوصايا برقم 2742، ومس�لم يف الوصية برقم �628، من حديث 

سعد بن أيب وقاص ريض اهلل تعاىل عنه وفيه قال ملسو هيلع هللا ىلص: » الثلث والثلث كثري « .
��2 كما يف حقيقة القولن للغزايل ص �24، بمعناه .
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يتحقق هذا املقصد باملس�امهة يف الصناديق الوقفية، التي يمكن أن يشارك 

فيه��ا كل أح��د، بم�ا جادت ب�ه نفس�ه م�ن قليل أو كثري، بحي�ث يتج�مع يف 

ه�ذه الصناديق ما حيقق املقاصد الفردية التعبدية للواقفن، والنفعية للموقوف 

عليه�م، ف�ا يبخل أحد عىل نفس�ه بما يري ل�ه من األج�ر يف حيات�ه وبع�د 

وفات�ه، الذي دل عليه حديث أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه السابق » .. صدقة 

جارية ..«.

وبذلك يتشجع الناس مجيعًا للوقف فيكون حاهلم كحال السلف الصالح 

ريض اهلل تعاىل عنهم، الذين ق�ال عنهم جابر بن عبد اهلل ريض اهلل تعاىل عنهام: 

» لم يكن أحد من أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ذو مقدرة إال وقف «���.

وق�ال الواق�دي: ما من أحد من أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  إال وقد أوقف 

وحبَّس أرضًا ��2. 

وإذا كان السلف الصالح ريض اهلل تعاىل عنهم قد بادروا بوقف ما 

ج�ادت به نفوس�هم من نفائس أمواهلم كام فعل أب�و طلحة األنصاري، 

وأبو الدحداح، وعمر بن اخلطاب وعثامن بن عفان وعيل بن أيب طالب، 

والزبري بن العوام وكعب بن مالك وس�عد بن عبادة وغريهم ريض اهلل 

��� املغن�ي الب�ن قدامة احلنبيل �/�98 ، ط مر ، نرش مكتبة الرياض احلديثة، والذخرية 
للقرايف �2�/6 .

��2 معجم فقه السلف للكتاين �86/6، وانظر: دور الوقف يف العملية التنموية للباحث 
ص: ��-40 .
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تعاىل عنهم أمجعن، لفقههم قوله س�بحانه: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  

پپ    ﴾ ]آل عمران: 92[.

فإنَّ هذا الفقه اليوم يف عر املادة الطاغية، واألَثَرة الكاملة، والتنافس يف 

الدنيا قلَّ وجوده، حيث إننا يف الزمن الذي يرفع فيه العلم ويثبت فيه اجلهل كام 

دّل عليه حديث أنس ريض اهلل تعاىل عنه أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: » إّن من أرشاط السـاعة 

أن يرفـع العلم، ويثبت اجلهل، ويرب اخلمر، ويظهر الزنا «، ويف رواية: » أن 

يقـل العلم ويظهـر اجلهل .. «���، وبذلك اليتحق�ق املقصد األول من الوقف 

تها  إال بتيسري السبيل للعباد للمسارعة إليه، وال أحسن أو أفضل من النقود خلفَّ

وس�هولة بذل اليسري منها، الذي يتجمع منه مع التعاون اليشء الكثري، فيحقق 

�نة العظيمة األث�ر، وإن كان قليل العدد،  مقص�دًا رشعيًا كبريًا يف بقاء هذه السُّ

ولكن�ه كثري عند اهلل تعاىل، لكونه غالب مال الواقف أو كله أو بعضه بحس�ب 

وضعه املادي، ولرب درهم يسبق ألف درهم.

ا املقصد الثاين، وهو أن تكون ه�ذه التربعات صادرة عن طيب نفس ..  أمَّ

فهو متحقق جدًا هبذا النوع، حيث إن بذل القليل من املال عن طريق الصناديق 

الوقفية، أو بذل الكثري منه كذلك، تدفعه الرغبة األكيدة يف حب األجر، وابتغاء 

النفع كام أن قصد غري وجه اهلل تعاىل فيه يقل جدًا، حيث ال يطلع عليه كثري من 

الناس، فاإلخاص فيه كامن إن شاء اهلل تعاىل يف الغالب األعم.

��� أخرجه البخاري يف العلم، باب رفع العلم وظهور اجلهل برقم: 8�-80 .
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وأّمـا املقصـد الثالـث، وه�و التَّوس�ع يف وس�ائل انعقادها حس�ب رغبة 
املتربع�ن .. فه�و متحق�ق يف تع�دد الصناديق الوقفي�ة بتعدد جه�ات الرب من 
مس�اجد وم�دارس، وآب�ار، وطباعة مصاح�ف، وكتب عل�م، وكفال�ة أيتام، 

وعاج مرىض، وإغاثة هلفان، وجهاد، وعموم الرب . 

وال يمك�ن أن يق�وم كل واح�د بمف�رده ع�ىل س�د جان�ب كبري م�ن هذه 
احلاج�ات لكنه بالوق�ف النقدي عرب هذه املس�امهات يف الصنادي�ق يقدر عىل 

حتقيق مراده يف ابتغاء مرضات اهلل تعاىل، والدار اآلخرة.

ا املقصد الرابع، وهو أن ال يكون ذلك الوقف أو التربع ذريعة إلضاعة  وأمَّ
حق اآلخرين من وارث أو دائن .. فهو متحقق يف الوقف النقدي عرب الصناديق 
الوقفي�ة حي�ث ال حيصل مع هذه املس�امهات الوقفية أي حي�ف بالوارث، وال 
إضاع�ة حلق دائن، ألنه يكون باليس�ري مما يملك الواق�ف من النقد، فا يفوت 
ح�ق وارث أو دائ�ن غالبًا، ولي�س هو كالعقار البالغ الثم�ن أو نحوه، إنما هو 

باليس�ري مّما زاد ع�ن حاجته الذي يصدق معه ق�ول اهلل تعاىل: ﴿ ۆئ  

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ﴾ ]البقرة: 2�9[ أي الزائد عن احلاجة.

فه�ذه ه�ي املقاص�د الوقفية التي ن�ص عليه�ا عامة املقاص�د يف العر 
احلديث: الشيخ الطاهر بن عاشور رمحه اهلل تعاىل، وقد رأيت حتققها بجاء يف 
الوق�ف النقدي، وقد قالوا: إنما بعثت الرس�ل لتحقق مصالح العباد ، فمهما 

وجدنا مصلح�ة غلب الظن أنها مطلوب��ة للرشع���.

��� الذخرية للقرايف �/��� .
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وهب�ذا يعلم أن وق�ف النقود من املقاصد الرشعي�ة املحققة، عىل أن هناك 

مقاصد رشعية عظيمة أخرى للوقف عمومًا، حيسن أن نبينها، وهي: 

�- حتقي�ق مب�دأ التكافل االجتامعي، ال�ذي هو من أهم املقاصد اإلس�امية، 

ال�ذي أوجب اإلس�ام م�ن أجله ال�زكاة، وحث عىل الصدق�ة، وأوجب 

اإلنف�اق عن�د احلاجة املاس�ة بام فضل م�ن امل�ال، لتتحقق ص�ورة اإلخاء 

اإليامين الذي هو فرض عىل املسلمن، ومقصد رشعي عام.

2- حيقق احلفاظ عىل املال، الس�تمرار عطائه ونفعه، حيث يمتنع بيعه وتتعن 

عامرت�ه إذا كان عقارًا، وتنميت�ه إذا كان زراعة أو جتارة، لعدم جواز إهدار 

املال وإضاعته، واحلفاظ عىل املال مقصد كيل من مقاصد الرشيعة.

�- حيقق بقاء صلة األرحام التي هي من أعظم القرب عند اهلل تعاىل.

4- كما حيقق املس�امهة يف نرش العلم وخدمة الدين، وخدمة املسلمن، وإحياء 

النف�وس وغري ذلك مما حيققه النفع العام للمس�لمن، مادامت العن باقية 

نافقة ���.

وه�ذه األه�داف وغريها حيققها وق�ف النقود يف عرنا أكث�ر مما حيققها 

وقف العقار ونحوه، كام دل عىل ذلك الواقع العميل لدى الدول التي أنش�أت 

��� انظر: أمهية الوقف وأهدافه للدكتور عبد اهلل بن أمحد الزيد ص �9-�6 .
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لته�ا تفعيًا حي�ًا كدول�ة الكويت، واململك�ة العربية  الصنادي�ق الوقفي�ة، وفعَّ

السعودية، ودولة اإلمارات، ودولة قطر���.

وكما دّل عىل ذلك أيضًا وضع املؤسسات املالية الوقفية كمؤسسة الشيخ 

زايد بن س�لطان آل هنيان التي أثرت الس�احة اإلسامية والعاملية نفعًا وفائدة، 

بس�بب رأس ماهلا الوقفي الضخم الذي بلغ ملي�ار دوالر أمريكي، ينفق ريعه 

 يف أوج��ه اخل�ري العامة الت�ي نص عليها نظام املؤسس�ة ال�ذي وضعه الواقف 

رمح��ه اهلل تعاىل��2.

لذل�ك يتعن أن يك�ون هذا النوع من الوقف حمل العناية عند مؤسس�ات 

الوقف تش�جيعًا وفتح�ًا للصناديق، وتنمية، وإيصاالً للمس�تحقن، ونفعًا هلم 

حت�ى حتيا س�نة الوقف ك�ام ينبغي أن يك�ون، لتعود حضارة اإلس�ام الزاهية، 

ويعيش املجتمع املس�لم إنسانًا وحيوانًا وبيئة يف واحة الوقف الوارفة الظال، 

ويكسب الناس املحمدة يف الدنيا، واألجر يف اآلخرة.

* * *

��� انظر: دور الوقف يف العملية التنموية الوقفية ص �42-�48 للباحث .
��2 انظر: النظام األسايس ملؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعامل اخلريية ص: �4 .
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املطلب الرابع: مروعية وقف النقود: 

قد كان وقف النقود حمل خاف عند أهل العلم قدياًم، ملَّا كان اخلاف يف 

االنتف�اع هبا مع بقاء عينها نظريًا، أو يكاد يكون حمدودًا، أما اليوم فإنه الينبغي 

اخلاف يف صح�ة وقف النقود لعظيم فائدة وقفها وكثري نفعها.

وكان منش�أ اخل�اف أن االنتفاع هب�ا اليكون إال بإت�اف عينها، ورشط 

الوقف اس�تمرار العن، لي�دوم النفع، والنقد إذا انتفع به فق�د س�لط عىل تلفه 

فكيف يبقى منتفعًا به وحاله ما ذكر ؟ !

هل�ذا ذهب الس�ادة الش�افعية واحلنابلة إىل عدم صحة وقفها ؛ ففي أسنى 

املطالب رشح روض الطالب��� لشيخ اإلسام زكريا األنصاري قال ما نصه: 

» ال وق�ف النقدي�ن «، ك�ام ال تص�ح إجارهت�ام، ويف تكملة املجم�وع��2 يقول 

العام�ة املطيع�ي: » وقد اختلف أصحابن�ا يف الدراهم والدنان�ري .. فمن قال 

بج�واز أن تك�ون هلا ثمرة دائم�ة كاإلجارة أجاز وقفها، وم�ن قال بعدم جواز 

اإلج�ارة، قال بعدم جواز الوقف فيها، ألن تلك املنفعة ليس�ت املقصود الذي 

 خلق�ت ل�ه األثامن، وهلذا ال تضم�ن يف الغصب، فلم جيز الوق�ف له .. « قال: 

» وأجاز األصحاب وقف الدراهم والدنانري للعارية .. «.

وتساءل العمراين يف البيان��� قائًا: » وهل يصح وقف الدراهم والدنانري؟ 

. ��7/� ���
. �2�/�� �2�

. 62/8 ���
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ث�م أج�اب بقوله: فيه وجهان. إن قلنا: تصح إجارهت�ام صح وقفهام، وإن قلنا: 

ال تصح إجارتهما مل يصح وقفهام .. قال: وهذا هو الصحيح ألنه الخاف أنه 

لو غصب منه دراهم أو دنانري مل جيب عليه أجرهتا «. اه� 

قلُت: إنما لم جتب أجرهتا ألنه مل يفوت منفعة فيها، ومل ينتفع فيها هو مع 

بقاء عينها، فلام كان حاهلا كذلك مل جتب أجرة مدة الغصب، فكذلك الوقف.

ويف املغن�ي الب�ن قدام�ة��� يقول: » م�اال يمكن االنتفاع به م�ع بقاء عينه 

كالدنانري والدراهم واملطعوم واملرشوب وأش�باهه ال يصح وقفه يف قول عامة 

الفقهاء وأهل العلم، إال شيئًا حيكى عن مالك واألوزاعي، يف وقف الطعام أنه 

جي��وز، ومل حيكه أصحاب مالك .. قال: ولي�س بصحيح، ألن الوقف حتبيس 

األص�ل وتس�بيل الثمرة، وما ال ينتفع به إال باإلت�اف ال يصح فيه ذلك .. ثم 

قال: وقيل يف الدراهم والدنانري يصح وقفهام عىل قول من أجاز إجارهتام، قال: 

وال يصح ألن تلك املنفعة ليس�ت املقصود ال�ذي خلقت له األثامن، وهل�ذا ال 

تضمن يف الغصب .. «. اه� 

فبه�ذا تقرر أن معتمد مذهب الش�افعي وأمحد عدم صحة وقف الدراهم 

والدنانري ملا ذكروا من العلة. وهي أنه ال ينتفع هبام إال بتلف عينهام.

وإذا كانت علة املنع هي هذه، فينبغي أن ال تكون علة مانعة ألن االنتفاع 

بالع�ن، جي�ب أن يفهم بام هو أع�م نفعًا وأش�مل مدلوالً، فإن الع�ن املوقوفة 

.640/� ���
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ال تقص�د لذاهت�ا، وإنام تقصد لنفعه�ا، أال ترى أنه جيوز اس�تبداهلا عىل املعتمد 
إذا احتي�ج لذل�ك، فكذلك الدراه�م فإهنا ِمثليَّة، فاس�تبداهلا بدراهم ال يفوت 
غ�رض الواقف، وال املوقوف عليهم .. الس�يام يف أيامنا هذه التي تبن فيها أن 
حتبي�س الدراهم أكث�ر نفعًا من حتبيس األعي�ان، وإذا كانت األحكام تدور مع 
العلة حيث دارت، فإن العلة التي هي مناط احلكم قد وجدت فيها، فينبغي أن 

ال يبقى خاف يف املذهبن املذكورين.

وإذا كان الق�ول الث�اين عند الش�افعية وهو القول باجل�واز مرجوحًا، فإن 
واقع�ه الي�وم جيعل�ه راجحًا، الس�يام أنه مذه�ب إمامن م�ن أئمة أهل الس�نة 

واجلامعة، ومها مذهب السادة املالكية واألحناف.

فق�د نص الش�يخ خليل عىل أن الع�ن إذا وقفت للس�لف زكيت��� .. 
وهذا نص عىل صحة وقفها، ألنه ذكر احلكم كقاعدة مس�لمة، ويف حاش�ية 
الدس�وقي عىل الرشح الكب�ري��2 أنه جيوز وقف الدراهم والدنانري للس�لف 
قطع�ًا ق�ال: ألنه نص املدونة، ثم قال: واملراد وقفه للس�لف، وينزل رد بدله 

منزلة بقاء عينه . ا ه�

ون�ص عليه كذلك الس�ادة األحناف كام يف البح�ر الرائق��� ، فقد ُذكر أن 
األنص�اري من أصحاب ُزفر س�ئل عن وقف الدراه�م والدنانري أو الطعام أو 

ما يكال أو يوزن أجي�وز؟ قال: نعم . ا ه� 

��� خمتر خليل ص: �6، وانظر رشح الزرقاين �67/2.
.77/4 �2�
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ه��� وقال ما نصه:  بل إّن ابن عابدين الشامي أفرد هلذه املسألة مطلبًا يف ردِّ

وملا جرى التعامل يف الباد الرومية وغريها يف وقف الدراهم والدنانري دخلت 

حت�ت قول حممد املفتى ب�ه يف وقف كل منقول فيه تعام�ل، قال: فا حيتاج عىل 

هذا إىل ختصيص القول بجواز وقفها بمذهب اإلمام زفر من رواية األنصاري، 

قال: وقد أفتى صاحب البحر بجواز وقفها ومل حيك خافًا. ا ه�

ونح�وه يف فت�ح القدي�ر البن اهل�امم��2 فقد ق�ال: فمن وق�ف الدراهم أو 

الطع�ام أو م�ا يكال أو م�ا يوزن أجي�وز ذلك ؟ قال: نع�م، قيل: وكيف ؟ قال: 

يدفع الدراهم مضاربة أو بضاعة . ا ه�

وهب�ذا علم أن هذين املذهبن يريان جواز وق�ف النقود، بل يف مذهب 

الش�افعي وأمحد هن�اك من قال بمثله ك�ام تقدم عن صاح�ب البيان وتكملة 

 املجم�وع . وق�د ذك�ر اإلم�ام الن�ووي يف الروض�ة��� وجه�ن يف املس�ألة، 

وق�ال: يف وقف الدراه�م والدنانري وجه�ان كإجارهت�ام ، إن جوزناها صح 

الوقف لتكرى.

وقد ذكر املرداوي يف اإلنصاف��4 ذلك رواية عن أمحد فقال: وعنه يصح 

وقف الدراهم فينتفع هبا يف القرض ونحوه، ق�ال: واختاره شيخنا - يعنى ب�ه 

��� رد املحتار �6�/4 .
.2�9/6 �2�
.���/� ���

.��/7 �4�
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الشيخ تقي الدين ابن تيمية - ثم نقل عنه يف اختياراته أنه لو وقف الدراهم عىل 

املحتاجن مل يكن جوازه بعيدًا، وقال أيضًا: وإذا أطلق وقف النقدين ونحومها 

مم�ا يمك�ن االنتفاع ببدل�ه، فإن منع صحة ه�ذا الوقف فيه نظ�ر خصوصًا عىل 

أصلن�ا، ق�ال: فإنه جيوز عندنا بي�ع الوقف إذا تعطلت منفعت�ه، قال: وقد نص 

أمح�د يف الذي حبس فرس�ًا عليه ِحلية حمرمة أن احللية تب�اع وينفق منها عليها، 

قال: وه�ذا تريح بجواز وقف مثل هذا ���. 

وإْذ ق�د ثبت ه�ذا القول عن أمحد، وأصحاب مالك وأصحاب أيب حنيفة 

فإن اخلاف يف املس�ألة يعطينا س�عة يف االختيار، فيكون العمل بقول املجيزين 

ه�و األق�رب إىل املصلح�ة الراجحة، بل ه�ي مصلحة راجحة قطع�ًا. ولذلك 

أل�ف العامة احلنفي املفر حممد بن حممد بن مصطفى الش�هري بأيب الس�عود، 

 ت س�نة: �89 ه�� رس�الة حق�ق فيها الق�ول بجواز وق�ف النق�ود، أكثر فيها 

م�ن الدالئ�ل والنقول، الدال�ة مطلقًا عىل ج�واز وقف املنق�ول إذا جرى عليه 

التعامل سيما من الفحول��2. 

قلُت: وقد جرى التعامل اليوم يف كثري من الباد بوقف النقود، وال سيما 

هب�ذا األس�لوب العري املتطور، الذي إذا وجد التش�جيع ال�كايف، واإلدارة 

املخلصة لنهض بالوقف أيَّما هنوض، وَلعاد الوقف إىل سالف عهده نفعًا وبرًا، 

كما يدّل عىل ذلك واقع بعض الدول التي اختذت ه�ذا األسلوب الوقفي منهجًا 

��� انظر االختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية لعاء الدين الدمشقي ص: �46
��2 انظر كشف الظنون ألسامء الكتب والفنون حلاجي خليفة �/2�4، 889.
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لتطوير الوقف كدولة الكويت مثًا، فقد س�بقت غريها من الباد اإلس�امية 
والعربية باختاذ ه�ذا األسلوب لتطوير مسرية الوقف، فأنشأت صناديق تغطي 

معظم متطلبات املجتمع مثل: 

خدمة القرآن الكريم وعلومه، ورعاية املساجد، والتنمية العلمية، وتنمية 
املجتمع�ات املحلية يف املناطق الس�كنية املختلفة، والتنمي�ة الصحية، والتنمية 
البيئي�ة، وقضايا الثقافة والفكر، والتنمي�ة األرسية، ورعاية ذوي االحتياجات 

اخلاصة من املعاقن وغريهم، ودعم التعاون اإلسامي اخلارجي . 

ولّم�ا كان�ت ه��ذه التجرب�ة ناجحة ومفي�دة فينبغ�ي للدول اإلس�امية 
االحتذاء هبا واالستفادة من جتربتها.

وقد أخذت دولة اإلمارات العربية املتحدة، هبذا املبدأ فأنشأت اهليئة العامة 
لألوقاف عدة مصارف .. للمس�اجد، وللرعاية الصحي�ة، ولأليتام والفقراء، 
وللمس�جد األقىص، وللقرآن الكري�م وعلومه، وللتعليم، ولل�رب والتقوى .. 

وحددت أهدافًا لكل مرف واختذت وسائل لتحقيق كل هدف���. 

وأخذت ب�ه كذلك األمانة العامة لألوقاف بإمارة الشارقة، وأخذت ب�ه 
أيضًا أوقاف إمارة عجامن، فأنشأت كل منهما صناديق وقفية كثرية لمختلف 
 أعم�ال ال�رب، وجي�ري األخذ به اآلن يف مؤسس�ة الوقف وش�ؤون الُقرَّ يف 

إمارة ديب.

ول�و أن كل دول�ة من الدول اإلس�امية اخت�ذت هذا األس�لوب الوقفي 

��� املصارف الوقفية الصادر عن اهليئة العامة لألوقاف .
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ألع�ادت لألوق�اف رس�التها الس�امية يف خدمة اإلس�ام واملس�لمن، والبيئة 

واملجتمع .. كما كان عليه حال سالف أمتنا الذين كان اعتامدهم عىل األوقاف 

كب�ريًا، فكان�ت حاجة الكثري منهم مكفية، وتعففهم عن أموال الس�لطة كبريًا، 

 لع�دم حاجته�م مل�ا يف أيدهي�م، ف�كان س�ببًا ألداء دوره�م الري�ادي يف تبلي�غ 

رساالت اهلل، وخشيته وعدم خشية أحد سواه، فيحملهم ذلك إىل النصح هلم 

من غري مهابة، وأمرهم باملعروف وهنيهم عن املنكر من غري خوف وال وجل، 

كما جرى للعز بن عبد السام مع املامليك، واإلمام النووي مع الظاهر بيربس، 

واب�ن تيمي�ة مع معارصيه .. . غري أن ه�ذا ال تريده كثري من الدول، ومن أجل 

ذل�ك حاولت إتاف األوق�اف ومصادرهتا، كام عمدت بع�ض الدول إىل بيع 

األوقاف، وحتويل عقارها إىل عملة نقدية بحجة حتويله إىل أس�هم اس�تثامرية. 

ورسع�ان ما تضخم�ت العملة النقدية، فأصبح عن الوقف ال يس�اوي ش�يئًا 

يذك�ر، وكام ج�رى من بع�ض دول أخ�رى إْذ حاولت بل ألغ�ت بعض صور 

الوقف كالوقف األهيل، مما أودى بأهل الوقف إىل عراء احلاجة، وذل املسكنة، 

مع أن الواقف إنام أراد أن يغنيهم من فاقة، ويعزهم من ذلة .. وذلك كله جلهل 

بع�ض الدول بدور الوقف يف نفع املجتمع وإصاح�ه، وجهلها بواجبها نحو 

جمتمعها ورعاياها .

وحيث إّن ه��ذا النهوض الفكري والعلمي قد بدأ يبزغ نوره يف املجتمع 

املسلم، فإن الواجب عىل كل مؤسسة وقفية أن تنهض بالوقف هبذه األساليب 

النافعة لتنمية الوقف وتوفري ريعه ليعم نفعه .
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وه��ذا ما اخت�اره جمم�ع الفق�ه اإلس�ام�ي ف�ي دورته اخلامس�ة عرشة، 
حيث أصدر قرارًا رقم: �40بجواز وقف النقود جاء فيه ما نصه: 

»وقف النقود جائز رشعًا، ألن املقصود الرشعي من الوقف، وهو حبس 
األصل وتسبيل املنفعة متحقق فيها؛ وألن النقود ال تتعن بالتعين، وإنام تقوم 

أبداهلا مقامها «.

وهبذا يكون اإلش�كال الفقهي ق�د ارتفع بتبنيِّ املجمع ه�ذا القرار، وهو 
هيئة علمية معتربة يف العامل اإلس�امي كله، الس�يام وقد صحبه العمل الذي مل 
جيد اإلنكار إليه سبيًا، ملا تأصل لدى الفقهاء أنه يفتى بكل ما هو أنفع للوقف 
في�ام اختلف العلامء فيه، نظرًا للوقف وصيانة حل�ق اهلل تعاىل، وإبقاء للخريات 

كام قرره ابن عابدين الشامي���.

وهل�ذا اخت�ار املجمع هذا القرار، ألن املس�ألة اجتهادي�ة وليس للامنعن 
دلي�ل قويٌّ يركن إليه، إنم�ا هي تأصيات عىل أصل وضع الوقف من حيث 
كون�ه حبس�ًا دائمًا، وه�ذا املعنى موجود يف النقد كما ه�و يف العقار ونحوه، 
حي�ث إن الوق�ف ال يتع�ن بالتعين مطلقًا، ب�ل جيوز اس�تبداله عند احلاجة، 
الس�يام إن رشطه الواقف، وعندئذ يقوم البدل مقام املبدل يف وظيفته ونفعه، 
ومن أجل ذلك نص القرار املذكور أنه: إذا اس�تثمر املال النقدي املوقوف يف 
أعيان كأن يشري الناظر به عقارًا أو يستصنع به مصنوعًا، فإن تلك األصول 
واألعيان ال تكون وقفًا بعينها الستمرار االستثامر، ويكون الوقف هو أصل 

املبلغ النقدي. ا ه� 

��� حاشية ابن عابدين �24/4.
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وحيث إّن من قواعد االجتهاد، أنه قابل للتغيري حتى من الشخص نفسه، 

وأن الفت�وى االجتهادي�ة تتغري بتغي�ري الزمان واملكان واألح�وال، فإن ما كان 

مقررًا من املنع لدى األكثرين فذلك بحسب زماهنم.

وقد ثبت يف زماننا جدوى واس�تمرارية نفع وق�ف النقود فكان القول به 

قوالً منصورًا بالدليل والتعليل، وهذا هو أهدى سبيل.

* * *
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املطلب اخلامس: املقصود من استثامر وقف النقود: 

وحي�ث إن وق�ف النق�ود ليس مقص�ودًا لعينه، بل ملا يكون ل�ه من أثر يف 
نف�ع اجله�ة املوق�وف عليها، فإن�ه ال يتحقق ه�ذا النفع إال بتفعيل ه�ذه النقود 
 وبتحريكه�ا بحي�ث تدر عائ�دًا يمك�ن رصفه للموق�وف عليه، م�ع املحافظة 
 ع�ىل القيم�ة الرشائية للنق�د، وهذا ال يتأتى إال باس�تثامر النقد اس�تثامرًا مأمونًا 

يوفر عائدًا نافعًا .

ولم�ا كان اس�تثامر الوقف حيتمل املخاطرة بامل�ال، كان للبحث الفقهي 
في�ه جم�ال، نظرًا خلط�ورة وضع الوقف، لذلـك عني جممع الفقه اإلسـالمي 
ببحثـه يف دورته اخلامسـة عرة، وأصـدر فيه قرارًا يبـني ماهيته، وضوابطه، 

وما ينبغي العمل فيه، جاء فيه ما نّصـه: 

�- يقصد باس�تثامر أموال الوقف تنمية األموال الوقفية، س�واء أكانت أصوالً 
أو ريع�ًا، بوسائل استثامرية مباح�ة رشع�ًا .

2- يتعنَّ املحافظة عىل املوقوف بما حيقق بقاء عينه ودوام نفعه.

�- جيب اس�تثامر األصول الوقفية، س�واء أكانت عقارات أم منقوالت، ما لم 
تكن موقوفة لانتفاع املبارش بأعياهنا.

4- يعمل برشط الواقف إذا اشرط تنمية أصل الوقف بجزء من ريعه، وال يعّد 
ذلك منافيًا ملقتىض الوقف، ويعمل برشطه كذلك إذا اش�رط رصف مجيع 

الريع يف مصارفه، فا يؤخذ منه يشء لتنمية األصل.
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�- األصل عدم جواز اس�تثامر جزء من الريع إذا أطلق الواقف، ولم يش�رط 

ري، أّما يف الوقف اخلريي  اس�تثامره إال بموافقة املس�تحقن يف الوقف الذُّ

فيج�وز اس�تثامر ج�زء من ريع�ه يف تنمي�ة األص�ل للمصلح�ة الراجح�ة 

بالضوابط املنصوص عليها الحقًا .

6- جيوز اس�تثمار الفائض من الريع يف تنمية األصل أو يف تنمية الريع، وذلك 

بعد توزيع الريع عىل املس�تحقن وحسم النفقات واملخصصات كما جيوز 

استثمار األموال املتجمعة من الريع التي تأخر رصفها.

7- جي�وز اس�تثامر املخصص�ات املتجمعة من الري�ع للصيانة وإع�ادة اإلعامر 

ولغريها من األغراض املرشوعة األخرى.

8- ال مان�ع رشع�ًا من اس�تثامر أم�وال األوق�اف املختلفة يف وعاء اس�تثامري 

واح�د، بام ال خيال�ف رشط الواقف، ع�ىل أن حيافظ عىل الذمم املس�تحقة 

لألوقاف عليها.

9- جيب عند استثامر أموال الوقف مراعاة الضوابط اآلتية: 

أ� أن تكون صيغ االستثامر مرشوعة ويف جمال مرشوع.

ب� مراع�اة تنوع جماالت االس�تثامر لتقليل املخاط�ر وأخذ الضامنات 

والكفاالت، وتوثيق العقود، والقيام بدراسات اجلدوى االقتصادية 

الازمة للمرشوعات االستثامرية.
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ج�  اختيار وس�ائل االس�تثامر األكثر أمانًا، وجتنب االس�تثامرات ذات 

املخاطر العالية بام يقتضيه العرف التجاري واالستثامري.

د�   ينبغ�ي اس�تثامر أموال الوقف بالصيغ املرشوع�ة املائمة لنوع املال 

املوقوف بام حيقق مصلحة الوقف، وبام حيافظ عىل األصل املوقوف 

ومصال�ح املوقوف عليهم. وعىل هذا، فإذا كانت األصول املوقوفة 

أعيان�ًا، فإن اس�تثامرها يكون ب�ام ال ي�ؤدي إىل زوال ملكيتها، وإن 

كانت نقودًا فيمكن أن تس�تثمر بجميع وسائل االستثامر املرشوعة 

كاملضاربة واملرابحة واالستصناع..إلخ.

ه�� اإلفصاح دوريًا عن عمليات االستثامر ونرش املعلومات واإلعان 

عنها حسب األعراف اجلارية يف هذا الشأن. ا ه�

وعن�د مراعاة ه�ذه الضوابط الرشعية واخلرباتية يتعن االس�تثامر األمثل 

للوقف بما حيقق الفائدة املرج�وة .

* * *
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املبحث الثالث

جماالت استثمارات الوقف النقدي

وال ريب بأّن الس�تثامر النقود جماالت أوس�ع من اس�تثامر العقار ونحوه، 

وذلك مثل: 

�- األسهم .

2- بي�ع العمات .

�- صكوك املضارب�ة .

4- املضارب��ة .

�- اإلب�ضاع

6- التجارة.

7- سندات املقارضة واالستثامر .

وس�أتناول ه�ذه األن�واع بيشٍء من التفصي�ل لتتضح ص�ورة تنمية وقف 

النقود فيها.
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املطلب األول: استثامر الوقف النقدي يف األسهم: 

تعريف األسهم: 

األسهم: مجع سهم، وهو النصيب لغة، ومجعها أسهم وسهام���.

أّمـا اصطالحـًا فهي: صكوك متس�اوية القيم�ة، وقابلة للت�داول بالطرق 
التجاري�ة، والت�ي يتمثل فيها حق املس�اهم يف الرشكة الس�يام حقه يف احلصول 

عىل األرباح.

ويقـال هي: أقس�ام متس�اوية م�ن رأس مال الرشك�ة غري قابل�ة للتجزئة 
متثله�ا وثائق الت�دوال��2. وهي متثل رشكة خمتلطة ش�ائعة بن أفراد حقيقن أو 
اعتبارين، والدخول فيها من حيث هو جائز إذا كانت متثل نش�اطًا جائزًا.وقد 
صدر قرار جممع الفقه اإلس�امي بذلك، يق�ول: » بام أن األصل يف املعامات 
احلل، فإن تأسيس رشكة مسامهة ذات أغراض وأنشطة مرشوعة أمر جائز «���. 
والرشكات املسامهة أضحت اليوم متثل نشاطًا جتاريًا نشطًا، وإقبال الناس عليها 
كبري ألهنا حتقق عائدًا رسيعًا . وعليه فإّن عىل املؤسسات الوقفية أن تبحث عن 
أسهم الرشكات املنطبق عليها املعايري الرشعية، فتنمي أموال الصناديق الوقفية 

فيها، واملعايري الرشعية هي: 

�- أن يكون غرض الرشكة الذي أنشئت من أجله مرشوعًا.

��� املصباح املنري ص �29، مادة سهم .
��2 األسهم والسندات وأحكامها للدكتور أمحد اخلليل ص 47.

��� قرارات جممع الفقه اإلسامي ص 2�2، قرار رقم �6 يف مؤمتره السابع بجدة .
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 2- إذا كان نش�اط الرشك�ة ح�االً، لكنها تودع أو تقرض بفائ�دة، فيش�رط 
ما ييل: 

أ� أن ال تنص الرشكة يف نظامها األسايس أن من أهدافها التعامل بالربا 
أو نحوه من املحرمات.

ب� أن ال يبل�غ إمج�ايل املبل�غ املق�رض بالربا س�واء كان قرضًا طويل 
األجل أم قصريه �% من القيمة الس�وقية ملجموع أس�هم الرشكة، 

علاًم بأّن اإليداع بالربا حرام مهام كان مبلغه.

ج� أن ال يتج�اوز مق�دار اإلي�راد الناتج من عنر حمرم نس�بة �% من 
إمج�ايل إيرادات الرشكة، س�واء أكان هذا اإليراد ناجتًا عن ممارس�ة 
نش�اط حم�رم، أم عن متلك ملح�رم . وإذا مل يتم اإلفصاح عن بعض 

اإليرادات فيجتهد يف معرفتها ويراعى جانب االحتياط .

مرك�ز  إىل  أو  ميزاني�ة  آخ�ر  إىل  النس�ب  ه�ذه  حتدي�د  يف  يرج�ع   د� 
مايل مدقق.

ه��� جيب التخلص من اإليراد املحرم س�واء كان ناجتًا من النش�اط أو 
التملك املحرم، أم من الفوائد عىل من كان مالكًا لألس�هم ، سواء 
كان مستثمرًا أم متاجرًا حن هناية الفرة املالية .. .ويرف جلهات 

خريية عامة للمسلمن.

و� حمل التخلص هو ما خيص السهم من اإليراد املحرم سواء أوزعت 

أرباح أم لم توزع، وسواء أربحت الرشكة أم خرت.
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ز� يت�م التوص�ل إىل ما جيب عىل املتعامل التخلص منه بقس�مة جمموع 

اإليراد املحرم للرشكة املتعامل يف أس�همها، عىل عدد أس�هم تلك 

الرشك�ة، فيخ�رج ما خيص كل س�هم، ث�م يرضب النات�ج يف عدد 

األس�هم اململوك�ة لذل�ك املتعام�ل، وما نت�ج فهو مق�دار ما جيب 

التخلص منه.

ح� ال جي�وز االنتفاع بالعنر املحرم الواجب التخلص منه، بأي وجه 

م�ن وجوه االنتف�اع، وال التحايل عىل ذلك ب�أي طريق كان، ولو 

بدفع الرضائب.

ط� جيب استمرار مراعاة هذه الضوابط طوال فرة اإلسهام أو التعامل 
فإذا اختلت الضوابط وجب اخلروج من هذا االستثمار���.

فإذا رغبت مؤسسات الوقف النقدي يف االستثامر يف األسهم، واطمأنت 
إىل س�امة وضع الرشك�ة املايل والقان�وين، وأمنت املخاط�رة، دخلت يف هذه 
 األس�هم بيع�ًا ورشاء م�ع اليقظ�ة التام�ة، خش�ية اخلس�ارة الفادح�ة التي ق�د 

حت�دث أحيان�ًا .

* * *

اإلس�ام�ية  املالي�ة  للمؤسس�ات  واملراجع���ة  املحاس�بة  هليئ�ة  الرشعي�ة  املعاي�ري  انظ�ر:   ��� 
ص ��87-�8.
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املطلب الثاين: بيع العمالت: 

كما يمكن الدخول يف األسواق املالية لبيع ورشاء العمات املستقرة نسبيًا، 
فإهنا حتقق عائدات ضخمة، غري أن فيها حماذير خطرية رشعية واقتصادية.

أّمــا حماذيرها الرعـيـة: ف��إّن بيع العمات حيوم حول�ه الربا الذي هو 
حمارب�ة هلل ورس�وله، وهو حمق للربكة، وذل�ك إذا مل يطبق فيه أحكام الرف، 
فيتعن ملن تس�ند إليه عملية تنمية املال الوقفي هبذا األس�لوب أن يكون بصريًا 
ناق�دًا، وفقيهًا حمققًا لب�اب الربا، وإال ارتطم يف الربا، ثم ارتطم كما قال اإلمام 
ع�يّل ريض اهلل تع�اىل عنه���: يعني وقع يف الربا من حيث ال يش�عر، وال ريب؛ 

فمن ال يعرف اخلري من الرش يقع فيه.

وأحكام الرف هي التي أشار إليها حديث عبادة بن الصامت ريض اهلل 
ة، والرب بالرب، والشـعري بالشعري،  ة بالفضَّ تعاىل عنه: » الذهب بالذهب، والفضَّ
والتمر بالتمر، وامللح بامللح، ِمْثاًل بِمْثل، سـواء بسـواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت 

هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد «��2.

وخالصتهـا: أنه يش�رط في�ه التقابض، فا يص�ح فيه النس�اء، واملناجزة 
وال يص�ح فيه اخلي�ار أو التأجيل، وحي�ث إن العمات خمتلفة فإن�ه جيوز فيها 
التفاض�ل، وحتقيق التقابض أمر خطري يف ال�رف، حيث يعترب أي تأخري عن 

تسليم أحد العوضن مع تفرق أبداهنا عن جملس العقد نساًء، فيقع املحظور.

��� مغني املحتاج للخطيب الرشبيني 22/2.
��2 أخرجه مسلم يف الرف برقم ��87 .



�0

كم�ا أن التقابض ال ب�د أن يكون حقيقيًا، فا يص�ح بالرهن أو املواعدة، 
بل ال بد من تسليم الثمن واملثمن يف جملس العقد تسلياًم حقيقيًا للعن بحسب 

العرِف، أو إدخاهلا يف حساب كل منهام آن ذاك.

وأّمـا حماذيرهـا االقتصاديـة: فإّنه إن مل يك�ن القائم هبا عىل كم�ال النَّباهة 
واخلربة فقد خير ثم خير، وخيرج من سوق العمات صفر اليدين، فُيضحي 

بامل الوقف من حيث أراد نفعه.

لذلك حتتاج تنمية نقد الوقف باألس�واق املالي�ة إىل حتر كامل، واطمئنان 
تام، وإال فإّن األْوىل اجتناب�ه، والعدول عنه إىل الوسائل واألساليب األخرى، 
وإن كانت مصلحته تقتيض السعي إليه، وقد جتعل احلريص عىل نفعه أشد هلثًا 

عليه، لرعة فائدته، وكبري عائدته.

* * *
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املطلب الثالث: صكوك املقارضـة: 

تعريف الصك واملقارضة: 

املعام�ات  يف  يكت�ب  ال�ذي  الكت�اب  وه�و  ص�ك،  مج�ع  الصكـوك: 
واألقارير���.

أم�ا املقارض�ة فهي مصدر ميمي للق�راض، يقال: ق�ارض فانًا مقارضة 
وقراض�ًا إذا دف�ع إلي�ه ماالً ليتج�ر فيه ويك�ون الربح بينهام عىل مايش�رطون، 

ى دافع املال مقاِرضًا، واآلخ�ذ مقاَرضًا ��2. وُيسمَّ

وُتعّرف صكوك املقارضة جمموعة بأهنا: 

أداة استثامرية تقوم عىل جتزئة رأس مال القراض، بإصدار صكوك ملكية 
برأس مال املضاربة، عىل أس�اس وحدات متس�اوية القيمة، ومس�جلة بأس�امء 
أصحاهبا باعتبارهم يملكون حصصًا شائعة يف رأس مال املضاربة، وما يتحول 

إليه بنسبة كل منهم فيه���. 

وتعت�رب صكوك املقارضة من أفضل وس�ائل اجت�ذاب املدخرات النقدية 
وجتميع األموال الازمة لتمويل مرشوعات ذات جدوى اقتصادية واجتامعية، 
وقد ناقش جممع الفقه اإلسامي هذه الصكوك يف دورته الرابعة، وأصدر فيها 

قرارًا ضابطًا لرشوطها وصورها وهي خمترة بما ييل: 

��� املصباح املنري �/�69 للفيومي.
��2 القاموس الفقهي لسعدي أيب جيب ص: �00.

��� قرارات جممع الفقه اإلسامي ص: �20
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�- يمثل الصك ملكية حصة شائعة يف املرشوع الذي أصدرت الصكوك 
إلنش�ائه أو متويل�ه، وتس�تمر ه�ذه امللكية طيلة امل�رشوع من بدايت�ه إىل هنايته، 

ويرتب عليه مجيع أثر امللك .

2- يشرط أن تكون رشوط التعاقد مبيَّنة بنرشة اإلصدار، املتضمنة جلميع 
البيان�ات املطلوبة رشعًا يف عقد املضارب�ة، وأن اإلجياب يعرب عن االكتتاب يف 

هذه الصكوك والقبول ُيعرب عنه موافقة اجلهة املصدرة.

�- أن تك�ون صك�وك املقارضة قابلة للتداول بعد انته�اء فرة االكتتاب 
بضوابط حمددة وهي: 

أ� إذا كان م�ال الق�راض مل يزل نقدًا، فتداول صك�وك املقارضة تعترب 
نقدًا، تطبق عليها أحكام الرف يف التبادل.

ب� إذا أصب�ح مال القراض ديونًا، تطب�ق عىل تداول صكوكه أحكام 
التعامل بالديون.

ج� إذا ص�ار مال القراض موجودات خمتلطة من نقود وديون ومنافع، 
جاز ت�داول صكوك املقارضة وفقًا للس�عر املراىض عليه، برشط 
أن يكون الغال�ب منافع أو أعيان، وإال فإن احلكم يكون لألغلب 
م�ن النقد أو الدين كام س�لف ... وخلص الق�رار إىل جواز تداول 
صك�وك املقارضة يف أس�واق األوراق املالي�ة بالضوابط الرشعية، 

وفقًا لظروف العرض والطلب وإرادة املتعاقدين���.

��� قرارات جممع الفقه اإلسامي، قرار رقم 4/�0،  لسنة �408ه�، املوافق �988م.



�3

ولّم�ا كانت صك�وك املقارضة من أهم أنواع االس�تثمار التي حتقق نتائج 
إجيابي�ة وريع�ًا حمققًا نافعًا يف الغال�ب، فقد دعا القرار لاس�تفادة منها يف جمال 
الوقف وتعمريه واس�تثامره، وذلك بتبنّيه توصي�ات الندوة التي أقامها املجمع 

هلذه الصكوك، وهي:

أ� إقام�ة رشاك�ة بن جهة الوق�ف بقيمة أعيانه، وبن أرب�اب األموال بما 
يوظفونه لتعمري الوقف.

ب� تقديم أعيان الوقف كأصل ثابت إىل من يعمل فيها بتعمريها من ماله 
بنسبة من الريع.

كما تضمن القرار وس�يلتن أخريتن من وس�ائل تنمية الوقف وتعمريه، 
مها االستصناع، واإلجارة، وسيأيت احلديث عنهام قريبًا إن شاء اهلل تعاىل.

كما صدر عن املجمع قرار آخر رقم ��60 ينّص عىل أن الصكوك القائمة 
عىل أساس املضاربة ملرشوع أو نشاط استثماري معن بحيث ال يكون ملالكيها 
فائدة أو نفع مقطوع، بل نس�بة من الربح بقدر ما يملكون من الس�ندات، هي 
بدي�ل رشعي عن الس�ندات املحرمة، وه�ي التي متثل التزام�ًا بدفع مبلغها مع 

فائدة منسوبة إليه، أو نفع مرشوط.

وهب�ذا تكون ه�ذه الصك�وك من أجدى أس�اليب اس�تثامر امل�ال النقدي 
املوقوف فيمكن أن ينمى الوقف به إذا أمنت املخاطر.

* * *
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املطلب الرابع: املضاربــة: 

املضاربـة: وتس�مى الِق�راض بلغة أهل احلج�از، يقال: ضارب�ه باملال إذا 
قارضه، ويقال: قارض فان فانًا قراضًا، إذا دفع إليه ماالً ليتجر فيه، ويكون 

الربح بينهام عىل ما يشرطان���.

ويقـال يف تعريفها: إهن�ا معاقدة دفع النقد إىل من يعم�ل فيه عىل أن ربحه 
بينه�ام ع�ىل ما رشطا، وهي مأخ�وذة من الرضب يف األرض وهو الس�ري فيها، 
وس�ميت بذلك، ألن املضارب يرضب يف األرض غالب�ًا للتجارة طالبًا للربح 

يف املال الذي دفع إليه��2.

فه�ي من العق�ود الرشعية التي دّل عليها كتاب اهلل تعاىل، وس�نة رس�وله 
ملسو هيلع هللا ىلص، وإن ق�ال اب�ن ح�زم إن�ه مل جي�د هل�ا أص�ًا يف كت�اب اهلل ك�ام يف مرات�ب 
اإلمج�اع���. فق�د وج�ده غريه كاإلم�ام املاوردي يف احل�اوي��4 فإن�ه احتج هلا 
بقوله تع�اىل: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ﴾ 
 ]البقرة: �98[ فإن عموم الفضل يشمل عموم أنواع التجارات، ومنه الِقراض، 
وق�د عمله الصحاب�ة ريض اهلل عنهم، وانعق�د عليه اإلمج���اع عندهم كما يف 
 إمجاع�ات ابن املنذر، واب�ن حزم���، ومن عمل الصحابة هب�ا ما أخرجه مالك 

��� الصحاح يف اللغة للجوهري �/407، مادة رضب، ومادة فرض 7�/2 .
��2 طلبة الطلبة للنسفي �/464 .

��� ص: �9 .

. �0�/7 �4�
��� اإلمجاع البن املنذر ص: �8 رقم �27، ومراتب اإلمجاع البن حزم ص: �9
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يف املوطأ ��� من حديث زيد بن أس�لم عن أبيه يف قصة عبد اهلل وعبيد اهلل ابني 

عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنهم، مع أيب موسى األشعري ريض اهلل عنه، حيث 

أعطامها ماالً من البرة يوم أن كان أمريًا عليها ليتجرا به، ثم يدفعا رأس�ه إىل 

أمري املؤمنن عمر ريض اهلل عنه ففعا ما أمرمها به، فأبى عليهم عمر ريض اهلل 

عن�ه إال أن يدفع�ا املال وربحه، فجادله عبيد اهلل، ب�أن املال كان من ضامهنام لو 

تلف، فأبى عمر خش�ية أن يكون أبو موس�ى حابى أوالد أمري املؤمنن، حيث 

لم يفعل ذلك مع اآلخرين، فأشار عليه بعض جلسائه أن جيعله قراضًا فريض، 

فأمرمه�ا أن يدفعا نصف ربح�ه، ويأخذا الباقي، وكان ذلك بمحرض الصحابة 

ريض اهلل عنهم، فلم ينكر عليه أحد .. فكان ذلك إمجاعًا.

وق�د كان العّب�اس ب�ن عب�د املطل�ب، وحكيم ب�ن ح�زام ريض اهلل عنهام 

يضاربان بأمواهلام ويش�رطان، كما أخ�رج الدارقطني��2 من حديث عروة بن 

الزبري أن حكيم بن حزام ريض اهلل عنه كان يش�رط عىل الرجل إذا أعطاه ماالً 

مقارضة يرضب له به : » أن ال جتعل مايل يف كبد رطبة، أي ال تشـرت بـه حيوانًا 

لكونه عرضة للموت، والحتياجه ملؤنة، وال حتمله يف بحر، وال تنزل به يف بطن 

مسـيل، فإن فعلَت شـيئًا من ذلك فقد ضمنت مايل « . وأخرج البيهقي��� من 

حدي�ث ابن عب�اس ريض اهلل عنهما أن أباه العّب�اس كان إذا دفع ماالً مضاربة 

اشرط عىل صاحبه أن ال يسلك به بحرًا، وال ينزل به واديًا، وال يشري به دابة 

. 88/2 ���
��2 يف السنن �/�6، وقال احلافظ يف بلوغ املرام ص: �86: إسناد رجاله ثقات .

��� يف السنن الكربى 6/��� .
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ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك ضمن، فبلغ رشطه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فأجازه، ويف 

هذا داللة عىل أن املضارب إذا خالف رشط رب املال كان ضامنًا لتفريطه ألنه 

غري مأذون له يف ذلك النوع من العمل، فلّما خالف كان ضامنًا، وهذا ما قرره 

السادة األحناف كما يف حاشية رد املحتار���، وقرره غريهم كذلك.

وه�ذا بخاف اش�راط ضم�ان رأس امل�ال إذا تلف أو ضاع ب�ا تفريط 

من�ه، فإن هذا الرشط يفس�د العق�د بغري خاف، ألن عق�د املضاربة من عقود 

األمانات، وهي التي ال يضمن فيها العامل ونحوه إال بالتعدي��2.

واملضارب�ة وإن كان فيه�ا نوع خماطرة باملال، إال أهن�ا إذا ُقيِّدت بمثل هذه 

ال�رشوط، وكانت مبنية عىل دراس�ة ج�دوى، فإهنا تضمن إىل ح�د كبري الربح 

الوف�ري، وه�ذا ه�و واجب ناظر الوق�ف، إذ جيب علي�ه أن يراع�ي تنمي�ة مال 

الوق�ف كم�ا يراعي مال اليتيم، وقد ورد يف احلديث: » اجتروا يف أموال اليتامى 

 ال تأكلهـا الـزكاة «���. ويف حديث آخر: » أال َمن ويل يتيمـًا له مال فليتجر فيه 

وال يرتكه حتى تأكله الصدقـة «��4.

. 4�7/8 ���
��2 انظر الرشح الصغري �/687، واملهذب �/�98، وكشاف القناع �/�22.

��� أخرج�ه مال�ك يف املوط�أ �/29 ، ب�اب زكاة أم�وال اليتام�ى، م�ن حدي�ث عم�ر بن 
 اخلط�اب ريض اهلل تعاىل عنه موقوفاً، والطرباين يف األوس�ط 264/4، من حديث أنس 

ريض اهلل تعاىل عنه .
��4 أخرج�ه الرمذي يف الزكاة، باب ما جاء يف زكاة اليتيم برقم: �64 من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده، وضّعفه، وأخرجه البيهقي يف الكربى �07/4، والدارقطني 

يف السنن �09/2.
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وقد قرر الفقهاء أن الترف يف مال الوقف يستمد أحكامه من الترف 

يف م�ال اليتيم���. يعني يف وجوب الرعاي�ة والعناية، والتنمية وفعل ما تقتضيه 

الغبطة واملصلحة .. وقد علمنا من كتاب اهلل تعاىل وس�نة رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص خطورة 

م�ال اليتي�م وما جيب فيه م�ن الرعاي�ة والعناية.واألوقاف كذل�ك، فإن ريعها 

تك�ون أليتام ونحوه�م من ذوي احلاجة املاس�ة، فإذا لم ُت�رَع الرعاية الكاملة 

كان خط�ر متوليه�ا عظياًم، وقد جاء يف احلديث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: » اشـتد 

 غضـب اهلل عـىل من ظلم مـن ال جيد نارصًا غـريي «��2. وال�ذي ال جيد نارصًا 

غ�ري اهلل تع�اىل ه�م ه�ؤالء الضعفة م�ن الفق�راء وذوي احلاجة الذي�ن رمحهم 

 الواق�ف، وحبَّ�س عليه�م عين�ه أو عق�اره لينتفع�وا بريعه، وه�م ال حول هلم 

وال ط�ول ملقابل�ة ناظ�ر الوق��ف، ف��ا يس�عهم إال أن يرض�وا ب�ام جي�ود ب��ه 

عليه�م متفض�ًا، كأن�ه غريدافع حق�ًا، إال من رح�م اهلل تعاىل م�ن ُنظَّار اخلري 

واالستقام�ة.

ل الدولة رضوريًا حلفظ حق هؤالء الضعفة، فُأنش�ئت  ومن هنا كان تدخُّ

ال�وزارات واإلدارات واملؤسس�ات العام�ة واخلاص�ة لصيان�ة أم�وال الوقف 

ورعاي�ة أهل�ه .. غري أهن�ا يف كثري من الباد اإلس�امية ت�وكل إىل من اليرُقب 

يف مؤم�ن إالً وال ذم�ة، فيك�ون الفس�اد منها أكثر من فس�اد النُّظَّ�ار. فكان من 

��� أحكام الوقف للزرقا ص: 20
��2 أخرجه الطرباين يف األوسط ��2/2، والصغري �/6��6 من حديث عيل ريض اهلل تعاىل 

عنه. ويف إسناده ضعف كام يف السلسلة الضعيفة لأللباين �/��9 رقم 2�92 .



��

الرضوري أن توجد مؤسس�ات أخرى تنهض بالوقف وتس�تخرجه من أيدي 

العابثن ب�ه، كهذه املؤسسات الطوعية من هيئات، وصناديق وقفية، ومجعيات 

نفعية خريية ... فعىل املؤسسات الوقفية عمومًا، وُنظَّار األوقاف إذا جتمع لدهيم 

مال الوقف، وكان فاضًا عن حاجة عمارته، ومستحقيه، أن ينموه بمثل ه�ذا 

الن�وع من النم�اء، بأن يضاربوا ب�ه يف البنوك اإلس�امية ذات الرقابة الرشعية 

الفاعل�ة، أو باملضارب�ة املبارشة م�ن قبل خمتصن أتقياء م�ن التجار، وبإرشاف 

ناظ�ر الوق�ف احلقيقي أو االعتباري، فيش�ري به ويبيع ويقلب يف الس�وق بام 

تقتضي�ه املصلحة الرشعية الراجحة، كأن ُيش�رى به س�لع مت�س احلاجة إليها 

 لتب�اع بربح معقول، أو عقار اس�تثامري ليب�اع مع طفرة العق�ارات، أو يؤجر، 

أو نحو ذلك من أبواب التجارة التي يتوقع فيها الربح الوفري، فإذا حتقق الربح 

أخذ املضارب حصت�ه من الربح، وعاد برأس املال وربحه للوقف ليرف يف 

ي بمضاربة أخ�رى .. وهكذا حتى تأيت احلاجة  مرف�ه، إن كان حمتاجًا، أو ُنمِّ

ى، حتى  الفعلية لرفه يف مرفه، أو رصف جزء منه مع بقاء اجلزء اآلخر ُينمَّ

يكثر أصل الوقف، وتزداد غاته.

 * * *
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املطلب اخلامس: اإلبضاع: 

اإلبضـاع: مصدر أبضع اليشء يبضعه، إذا بعث�ه مع التاجر ليبيعه، تقول: 

أبض�ع ال�يشء واس�تبضعه أي جعله بضاع�ة، وف�ي املثل: كمس��تبضِع متٍر إىل 

هجر���.

ف اإلبضاع اصطالحًا بأنه: بعث املال مع من يتجر به تربعًا والربح  وُيَعـرَّ

كله لرب املال. فرأس املال البضاعة، واملعطي املبضع، واآلخذ املسَتْبَضع��2.

واإلبض�اع من العقود اجلائ�زة، ألنه يتم عىل وجه ال غ�رر فيه .. وما زال 

عرف التُّجار وإن قل يف زماننا ينفع بعضهم بعضًا يف مثل هذا النوع من العقود، 

وال س�يما عند األس�فار واالنتقال من بلد آلخر، وباألخص إذا كان رب املال 

ال حيس�ن الت�رف بالمال بيع�ًا ورشاء، فغالب�ًا ما حيصل مثل هذا عىل س�بيل 

تبادل املنافع، وإن كان املس�تبضع ال خيلو من نفع معنوي يف اكتس�اب الشهرة، 

ع بذلك رأس مال التجارة ليزداد بيعه، ثم يعود بربح مال أخيه  أو مادي إذا وسَّ

إلي�ه، وإذا كان مثل ه�ذا العقد جيري يف عرف التجار من ب�اب تبادل املصالح 

الدنيوي�ة، فإن يف التجار خريين كثريين يري�دون مصالح الدنيا واآلخرة . فإذا 

ما كانت التجربة الصادقة تقيض بأن مثل هذه التجارة ال تكسد وال ختر، فإن 

ع�ىل إدارة الصن�دوق أو ناظر الوق�ف أن يعرض رأس امل�ال الوقفي عىل مثل 

��� انظر املصباح املنري مادة: بضع ص: �8، وخمتار الصحاح املادة نفسها ص: ��.
��2 املوسوعة الفقهية �/�72، والقاموس الفقهي: �7.
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هؤالء التجار ليدخله يف رأس ماله، ويتجر به للصندوق الوقفي، فإنه لن يردد 

إذا كان واثق�ًا م�ن إدارة الصندوق ونبل هدفه .. فل�و أن مبلغ 000ر000ر� 

�مليون درهم � مثًا جتمع يف صندوق الوقف اخلريي، أو توفر لنا من ريع وقف 

العقارات، أو س�ندات االستثامر، ولم نجد سبيًا لرفه يف مرفه، كأن كان 

هدف هذا الصندوق إنش�اء بناية وقفي�ة لصالح طاب العلم، غري أن األرض 

لم تتهيأ، أو االستش�ارات اهلندس�ية تأخرت، أو ترخيص البناء تعثر، وعلمنا 

أن الوق�ت س�يطول يف االنتظار ، وهناك تاجر ناج�ح أمن حيب اخلري ويفعله، 

فعرضن�ا عليه فكرة تنمية هذا املبلغ املتجمع واجلامد بزيادة الكمية املس�توردة 

لوكالت�ه ليبيعها كام يبيع س�لعه، مس�امهة من�ه يف نفع الوقف .. إنن�ا إذا عرضنا 

 مثل هذه الفكرة عىل رجل خريِّ من جتار املس�لمن املش�هورين فإنه لن يردد يف 
ذلك .. وهبذا نحقق ربحًا وفريًا للوقف من غري جهد وال عناء وال خس�ارة .. 

ولكن ال جيوز أن نلجأ إىل مثل هذه التنمية إال إذا أدينا حقوق املوقوف عليهم 

أوالً. أو أقمن�ا املش�اريع الت�ي وقَّف الناس هلا، ثم فض�ل عندنا فضل من املال 

نطمح به لقيام مرشوع آخر أكرب، أو أوفر وأنفع ملستحقي الوقف.

* * *
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املطلب السادس: التجارة: 

التجـارة: ه�ي الترف برأس امل�ال بيع�ًا ورشاء، يقال: جت�ر يتجر جتارة 

فه�ي مصدر دال عىل املهنة .. والقائ�م هبا يقال ل�ه: تاجر���، وه�ي من أفضل 

املكاس�ب وأرشفه�ا .. كم�ا يدّل هل�ا ق�ول اهلل تع�اىل: ﴿ ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ﴾ ]اجلمعة: �0[.

وق�د ُفرِّ فضل اهلل تعاىل بالس�عي يف طلب ال�رزق بيعًا ورشاًء ��2. وقوله 

 ﴾ ڎ  ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    ﴿ س�بحانه: 

]البقرة: �72[.

فقد قال جماهد: يعني من التجارة ���، ومثل ذلك قوله سبحانه: ﴿ ٹ  

ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ ﴾ ]النساء: 29[.

فقد قال قتادة بن دعامة السدويس: التجارة رزق من رزق اهلل، حال من 

حال اهلل، ملن طلبها بصدقها وبرها ��4.

ويشهد لذلك ما أخرجه الطرباين يف الكبري من حديث ابن عمر ريض اهلل 

��� انظر املفردات للراغب ص: �7 .

��2 زاد املسري البن اجلوزي 268/8 .
��� كام يف احلث عىل التجارة والصناعة والعمل أليب بكر اخلال ص: 46.

��4 املرجع السابق: �7 .
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عنهما أّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص س�ئل عن أطيب الكس�ب فقال: » عمل الرجل بيده وكل 

بيـع مـربور «���، والبيع املربور هو الذي ال غش في�ه وال خداع.وال ريب بأن 

التجارة من أنفع املكاس�ب، وقد ورد يف بعض اآلثار أن تسـعة أعشـار الرزق 

يف التجـارة ��2، والواقع يدلُّ عىل ه��ذا، فما حيص�ل الث�راء وال الغنى إال منها 

وهب�ا، بخ�اف الزراعة، أو الوظيف�ة، أو املهنة، فقليل ما يك�ون معها الثراء .. 

لذلك كان من أحس�ن ما ُيس�هم يف نماء الوقف: التجارة التي تكون عن خربة 

ودراية، فإذا جتمع مال الوقف ف�ي مشاريع الصناديق الوقفية، أو حصلت غلَّة 

ين  للوقف، وكان هناك باٌب من أبواب التجارة ووجدنا الرجل الكفء، ذا الدِّ

والتُّقى، املاهر بالس�وق، ف�إن من املتعن عىل ناظرالوق�ف أن اليردد يف تنمية 

الوقف هبذا الباب برشطه الذي ذكرته، بأن يدفع له هذا املال ليتجر به استقاالً 

ويك�ون هو جمرد وكيل بأجر أو بدونه، أو أن يقوم الناظر نفس�ه بتقليب المال 

يف التجارة، أو املؤسس�ة الوقفية، بطريق اإلبضاع السابق ذكره. فلو حدث فيه 

خس�ارة مع اجتهاده وحرصه وعدم تفريطه فإن�ام هو أمن، واألمن ال يضمن 

م. إال مع التفريط كما تَقدَّ

وحيث قد أِمنَّا عدم تفريطه لثقته وعدالته وخربته، فإن من النصح للوقف 

��� أخرجه احلاكم يف املس�تدرك �2/2، من حديث أيب بردة ريض اهلل عنه، وس�كت عنه، 
وع�زاه اهليثم�ي يف املجمع 60/4 إىل أمحد والبزار والطرباين يف الكبري واألوس�ط، قال: 

وفيه املسعودي وهو ثقة لكنه اختلط .
��2 االستذكار البن عبد الرب 6�9/8 .
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ى كذلك حتى حيقق الوقف الفائدة املرجوة، أو توجد احلاجة لرفه يف  أن ينمَّ

مرف�ه.

فهذه الوس�ائل ونحوه�ا متعينة عىل ناظري الوق�ف يف الصناديق اخلريية 

ونحوه�ا، لتنمية م�ا جتمع لدهيم من وف�ر فاضل عن حاجة م�رف الوقف، 

م�ع عدم اإلفراط يف توفري التجهيزات ووس�ائل اخلدم�ات، ورصف املرتبات 

والنثري�ات، ألن الت�رف بم�ال الوقف م�رشوط بعدم التج�اوز فيه عن أقل 

احلدود والكفايات، وما فيه غبطة ظاهرة للوقف وأهله.

* * *
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املطلب السابع: االستثامر بسندات املقارضة وسندات االستثامر: 

وقد عرفت سندات املقارضة ��� بأهنا: أداة استثامرية تقوم عىل جتزئة رأس 

مال القراض بإصدار صكوك ملكية برأس مال املضاربة، عىل أساس وحدات 

متس�اوية القيمة مسجلة بأسامء أصحاهبا باعتبارهم يملكون حصصًا شائعة يف 

رأس مال املضاربة وما يتحول إليه، بنسبة ملكية كل منهم فيه��2.

وق�د أجاز املجمع ه�ذا النوع من التعام�ل إذا توفرت في�ه عنارص حمددة 

هي: 

�- أن يمث�ل الص�ك ملكي�ة حص�ة ش�ائعة يف امل�رشوع ال�ذي ُأصدرت 

الصك�وك إلنش�ائه أو متويل�ه م�دة بقاء امل�رشوع يت�رف فيها مال�ك احلصة 

ترف املاك.

2- أن يق�وم العقد بناء عىل ن�رشة اإلصدار وبإجياب وقبول، ويعرب عنهام 

االكتتاب، وموافقة جهة اإلصدار.

�- أن تك�ون صك�وك املقارض�ة قابلة للت�داول بعد االنته�اء من الفرة 

املحددة لاكتتاب.

��� عق�د جمم�ع الفق�ه اإلس�امي ن�دوة ملناقش�ة س�ندات املقارض�ة واالس�تثامر، بناء عىل 
ق�رار املجم�ع رق�م �0/22 يف دورته الثاني�ة، وعقدت بالتعاون مع البنك اإلس�امي 

للتنمية .
��2 قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسامي ص: �20



��

4- أن من يتلقى حصيلة االكتتاب يف الصكوك الستثمارها هو املضارب، 

وال يمل�ك م�ن امل�رشوع إال بمقدار ما قد يس�هم ب�ه برشاء بع�ض الصكوك، 

باإلضافة إىل مش�اركته بالربح بنس�بة احلصة املحددة ل�ه ... إىل آخر ما ورد يف 

القرار من قيود ورشوط ���. 

وبن�اء ع�ىل أن ه��ذا العقد من العق�ود اجلائ�زة برشوطه، ف�إن بإمكان 

األوقاف أن تستفيد منه يف تنمية الصناديق الوقفية، أو فائض ريع العقارات 

الوقفي�ة، فتدخل مضاربة بس�ندات املقارض�ة املذكورة باالكتت�اب فيها، أو 

رشائه�ا، أو أن تقوم بإصدارها، عىل غرار ما فعلته وزارة األوقاف األردنية، 

حي�ث فعل�ت ذل�ك، وقنَّنت ه�ذا التعام�ل بقان�ون س�ندات املقارضة رقم 

�98�/�0م��2.

* * *

 ��� انظ�ر: ق�رارات جمم�ع الفق�ه اإلس�امي ص: ��9 ��2بدورت�ه الرابعة املنعق�دة بجدة 
عام �408ه� .

��2 انظر: بحث استثامر الوقف وطرقه القديمة واحلديثة، لألستاذ الدكتور عيل حميي الدين 
القره داغي ص: �4 .
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املبحث الرابع 

مشكالت وقف النقود

وكما أّن لوقف النقود إجيابيات كثرية ملموسة، إال أنه تعتورها مشكات 

مجة إن مل تتاف، ومل حيسن عاجها، فقد تؤدي هذه املشكات إىل ذهاب النقد 

الوقفي، أو انعدام فائدته، وذلك إذا واجه هذه املشكات من غري حّل .

وأهم هذه املشكات هي: 

�- عدم تنميتها.

2- تضخمها.

�- عدم حتري الدقة يف رصفها.

4- سهولة إضاعتها رسقة أو هنبًا أو غصبًا.

وس�أتناول يف ه�ذا املبح�ث بحث هذه املش�كات ووضع حل�ول هلا يف 

املطالب التالية:
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املطلب األول: عدم تنمية النقود:

لم تع�د النقود ذهبًا وفضة حتى تظل حمافظة عىل قيمتها الرشائية لثمنيتها 

الذاتي�ة، ب�ل لقد أصبح�ت عملة ورقية، اكتس�بت قيمتها باالعتب�ار كما تَقّدم 

بيانه.وللحفاظ عىل بقاء قيمتها الرشائية ال بد من حتريكها بالتنمية، حتى يغطي 

نماؤها نقص قيمتها املتتالية عىل أقل تقدير، إن مل حيقق هلا نماًء ليزداد نفعها.

َمت بع�ض أس�اليب تنميتها احلديث�ة والقديمة، التي لو س�لك  وق�د تقدَّ

النق�د س�بيلها ألتى بثامر يانع�ة، كام هو معمول به يف بعض مؤسس�ات الوقف 

النقدي كمؤسس�ة الش�يخ زايد لألعامل اخلريية التي جعل رأس ماهلا الضخم 

وهو مليار دوالر أمريكي، وقفًا عامًا، وكان من رشطه أن ال يترف إال بريع 

هذا املال دون أن يمس األصل، وحيجز من الريع 20 % تضم لرأس املال %�0 

لاحتي�اط العام ويوجه الباقي وه�و:  70 % للجهات املعنية باملوقوف عليها، 

يف ضم�ن موازنتها الس�نوية. ومن خال هذا الري�ع الكبري حافظت عىل أصل 

املال، ب�ل نمت�ه ب� 20% ، واستطاعت كذلك أن تسهم يف حتقيق كل هدف من 

أهدافها إسهامًا كثريًا .

فهي تعمل عىل حتقيق أهداف عظيمة هي: 

�- اإلس�هام يف إنش�اء ودع�م املس�اجد واملراك�ز الثقافي�ة اإلس�امية، 

وجمامع البحث العلمي اإلس�امي، واملؤسسات التي هتتم بالتوعية اإلسامية 
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والتعريف الصحيح بتعاليم الدين احلنيف وآدابه وتراثه وحضارته وإسهامات 

علامئه يف تطوير احلضارة االنسانية.

2- اإلس�هام يف إنش�اء ودعم امل�دارس، ومعاهد التعليم الع�ام والعايل، 

ومراك�ز البح�ث العلم�ي، واملكتب�ات العامة، ومؤسس�ات التدري�ب املهني، 

وتقدي�م املن�ح الدراس�ية وزم�االت التف�رغ العلمي، ودع�م جه�ود التأليف 

والرمجة والنرش.

�- اإلس�هام يف إنشاء ودعم املستش�فيات واملستوصف�ات ودور التأهيل 

الصحي، ومجعيات اإلس�عاف الطبي، ودور األيتام ورعاية األطفال، ومراكز 

املسنن واملعوقن.

4- اإلس�هام يف إغاثة املناط�ق املنكوبة بالكوارث الطبيعي�ة واالجتامعية 

كاملجاعات والزالزل، والفيضانات، والعواصف، واجلدب، ودعم األبحاث 

واجلهود التي حتاول رصد احتامالهتا، واالحتياط ملواجهتها، واحتوائها.

�- إنشاء اجلوائز املحلية والعاملية، التي تكرم العلامء والباحثن والعاملن 

ع�ىل خدمة املجتم�ع والبرشية، بما يقدمون من دراس�ات، أو اكتش�افات، أو 

جهود علمية رائدة لدفع املرضات، وجلب املصالح، وحتقيق التقدم واالزدهار 

لبني اإلنسان.

6- التع�اون مع اجلمعيات واملؤسس�ات اخلريية املش�اهبة، ع�ىل الصعيد 

املح�يل أو األقليم�ي، أو العاملي، والتنس�يق معها لتحقيق األهداف املش�ركة، 
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وخاص�ة يف الظروف التي يتحت�م فيها هذا التعاون كاإلغاث�ة وقت النكبات، 

وممارسة جهود اخلري يف مناطق نائية عن مقر املؤسسة.

7- ترمج�ة بع�ض أه�داف املؤسس�ة إىل برام�ج خريي�ة دائم�ة، حم�ددة 

اإلجراءات واخلطوات التنفيذية، مثل: برنامج إنش�اء املساجد، وبرنامج املنح 

الدراس�ية، وبرنامج العون الطبي، وبرنامج التدريب املهني، وغريها، مما يعن 
عىل اإلنجاز، ويسهل املراجعات والتعامل مع اجلهات املعنية.

وهي تس�عي جاهدة لتحقيق هذه األهداف بكل دقة، وذلك تنفيذًا للامدة 
السادسة من الئحة املؤسسة التي نصت عىل زيادة الكفاية املالية هلا باستمرار، 
لتتمك�ن من املداومة عىل بذل جهودها ومضاعفة فاعليتها، وذلك باالس�تثامر 
املأمون لرأس ماهلا .. وقد حتققت نجاحات باهرة يف حتقيق األهداف اإلنسانية 

يف العامل كله.وختطت كل خطر جياهبها.

* * *
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املطلب الثاين: تضخم العملة النقدية: 

من أخطر ما يمكن أن يواجه الوقف النقدي مسألة التضخم الذي يري 
يف العم�ات الورقية رسيان النار يف اهلش�يم، فيأكل مدخراهتا حتى يقيض عىل 
أصله�ا ويذه�ب أثرها، كما حدث يف بعض الدول الت�ي حّولت عقار الوقف 
إىل نق��د، ث�م لم حتس�ن اس�تغاله، فذهب الوق�ف كأن لم يك�ن، وكان ذلك 
سياس�ة منها إللغ��اء الوقف، لما كانت وزارة األوقاف م�ن أغنى الوزارات، 
ال يف حتقيق أهدافها الديني�ة واالجتامعية، فاحتالت عليها  وكان هل�ا أثرها الفعَّ
هب��ذه الطريقة الت�ي جعلت الوزارة بع�د ذلك عالة ع�ىل خمصصات احلكومة 
لتخضعها لسياس�تها عىل مبدأ املثل العريب: جّوع كلبك يتبعك���. وه�و املبدأ 

الذي أخذت ب�ه الشيوعية كنهج سيايس إلخضاع الشعوب.

والتضخم املذكور .. مصطلح حادث من مفردات املصطلح االقتصادي 

املعارص ويعنى به يف الغالب: زيادة النقود أووسائل الدفع األخرى عىل حاجة 

املعام�ات��2، أو هو باملعنى املايل املتعارف: زيادة الطلب الكيل االس�تهاكي 

ع�ىل العرض الكيل نتيجة التوس�ع يف اإلصدار النقدي اجلديد، أو التوس�ع يف 

االئت�امن الصرييف والذي يرتب عليه ارتفاع مس�تمر يف األس�عار ، وانخفاض 

يف قيمة النقود ���. 

��� انظ�ر: جممع األمثال للمي�داين ص��6، وفرائد اخلرائد يف األمث�ال أليب يعقوب اخلوي 
ص: ��4، وهو مثل يرضب يف معارشة اللئام.

��2 املعجم الوسيط �/��6 .
��� أحكام تغري قيمة العملة النقدية لألستاذ مرض نزار العاين ص: �0 .



94

وللتضخم أسباب كثرية منها: 

�- الزيادة يف كمية النقود التي تصدرها اجلهات النقدية لسد املستحقات 

عليها للموظفن.

2- االخت�ال بن العرض والطلب نتيجة انخفاض اإلنتاج أواس�تقراره 

مع وجود كمية متزايدة من املتداول .

�- ارتف�اع الكل�ف الذي ينت�ج ارتفاع األجور بس�بب ارتفاع األس�عار 

وغاء كلف اآلالت والسلع التجهيزية، وارتفاع سعر الفوائد الربوية .. 

4- ارتفاع أس�عار الس�لع التي يتم إنتاجها يف االحتكار أو منافس�ة القلة 

نتيج�ة رغب�ة منتجيها يف حتقي�ق معدالت عالية م�ن الرب�ح، وإضافتهم هلا إىل 

تكاليف اإلنتاج، وحتديد أسعار مرتفعة بناء عىل ذلك.

�- ارتفاع معدالت األجور بما متارس�ه نقابات العامل من ضغوط لرفع 

معدالت األجور بام يرفع من أثامن السلع.

6- ارتف�اع أثم�ان امل�واد اخلام أو امل�واد الغذائية املس�توردة مم�ا يزيد من 

نفقات اإلنتاج.

7- التوسع يف االستهاك.

8- الفائض النقدي نتيجة وجود فائض يف ميزان املدفوعات .
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9- اختال التوازن بن االستهاك واالستثامر .

�0- النفقات العامة التي تتطلب رؤوس أموال كبرية، دون أن تؤدي يف 

غالب األحيان إىل أي إنتاج كاملصاريف العسكرية.

��- ح�دوث النكب�ات العام�ة م�ن حروب قاس�ية داخلي�ة أو دولية أو 

جماعات بسبب اجلفاف أو االنفجار السكاين مع شح املوارد.

�2- القروض الربوية لسد املوازنات وإنشاء املرشوعات ونحوها بجعل 

الربا أضعافًا مضاعفة .

وهناك أسباب كثرية معلومة لدى أهل االختصاص���، وال يكاد خيلو بلد 

منه فهو داء العملة النقدية، ال دواء له، كالرطان يف اجلس�م، إال أن املطلوب 

عدم االستسام له بل ال بد من حماربته بالوسائل الوقائيه الكثرية .. 

وقد عالج جممع الفقه اإلسامي هذا الداء معاجلة واقعية، يمكن أن تفيد 

وق�ف النقود، إذا كان غرضه اإلقراض احلس�ن أيام فائدة، وذلك يف قراره رقم 

115 حيث جاء فيه ما ييل: 

يمكن يف حالة توقع التضخم املنوط عند التعاقد بإجراء الدين بغري العملة 

املتوقع هبوطها، وذلك بأن يعقد الدين بام ييل: 

أ� الذهب والفضة.

��� انظر: أحكام تغري قيمة العملة النقدية ص: �0 .
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ب� سلعة مثلية.

ج� سلة من السلع املثلية.

د� عملة أخرى أكثر ثباتًا.

ه�� سلة عمات.

ثـم قـال: وجيب أن يكون ب�دل الدين يف الصور الس�ابقة بمث�ل مادفع به 

الدين ألنه ال يثبت يف ذمة املقرض إال ما قبضه فعًا ���. ا ه� 

كما أّن معاجلته يف غري اإلقراض تكمن يف تنميته بمثل الوس�ائل السابقة، 

وع�دم جتميده من غري حتريك، ألن تنمية مال الوقف من أهم مهمات الناظر، 

ف�إن أوىل مهامه املحافظة عليه، حتى أهنا تقدم عىل مس�تحقي الريع، فإن أخل 

بذل�ك كان غ�ري أه�ل للنظارة فإن م�ن رشط الناظر الكفاي��ة، وهي أن يكون 

ق�ادرًا ع�ىل حفظه وصيانته وتنميت�ه مع عدالة ظاهرة، وخ�ربة بأحوال الوقف 

وما جيب فيه.

�ا الخاف في�ه وال تفريط، فقد ق�ال اإلمام الن�ووي رمحه اهلل  وه��ذا ممَّ

تع�اىل: ورشط الناظ�ر العدال�ة، والكفاي�ة، واالهتداء إىل الت�رف، ووظيفته 

العامرة واإلجارة وحتصيل الغلة وقسمتها ��2. ا ه� 

��� قرارات جممع الفقه اإلسامي ص: ��9.
��2 منهاج الطالبن 292/2 بتحقيق الباحث.
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ويقول العامة الدردير املالكي: وبدأ الناظر وجوبًا من غلته بإصاحه إن 

حصل به خلل والنفقة عليه إن كان حيتاج لنفقة كاحليوان من غلته���. ا ه� 

ويقول العامة ابن النجار: ووظيفته حفظ وقف وعامرته وإجياره وزرعه 

وخماصمت�ه فيه، وحتصيل ريعه من أج�رة أو زرع أو ثمرة، واالجتهاد يف تنميته 

ورصفه يف جهاته من عامرة وإصاح وإعطاء مستحق وغريه��2. ا ه� 

وذلك ألن يف تنمية مال الوقف إبقاء له ليحقق فائدته التي أرادها الواقف 

من نفع نفسه باألجر، ونفع غريه من مساكن ونحوهم .

وق�د نّصوا ع�ىل أّن مال الوقف كم�ال اليتيم يف احلرمة ووج�وب التنمية 

الوارد فيه: » اجتروا يف أموال اليتامى ال تأكلها الزكاة «، ويف حديث آخر: » أال 

َمْن َويل يتيمًا له مال فليتجر فيه وال يرتكه حتى تأكله الصدقة « ���.

* * *

��� الرشح الصغري �24/4.
��2 رشح منتهى اإلرادات �2/2.

��� سبق خترجيه، والذي قبله، ص 76.
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املطلب الثالث: عدم حتري الدقة يف رصف النقود:

أّما عدم حتري الدقة يف رصفه، فإنه يعد تفريطًا من الناظر يوجب أمرين: 

األول: ضامنه، والثاين: عزله لعدم كفايته .

ذل�ك ألّن رصف�ه عىل الوجه الذي رشطه الوقف ف�رض عليه، فإّن رشط 

الواقف كنّص الش�ارع كما هو مش�هور���، يعني يف الداللة عىل مراد الواقف، 

كما يس�تفاد مراد الّش�ارع من ألفاظ�ه، ويف لزوم العمل ب�ه��2، ألنه هو املتربع 

بماله عىل صفة لم يرد غريها، والناظر وكيله يف هذا الترف، فإذا ترف عىل 

غري مراده كان ضامنًا كالوكيل وسائر األمناء إذا فرطوا ���.

م آنفًا من رشط الكفاي��ة فيه، ف�إذا مل يتحر الدقة يف  وأّم�ا عزل�ه فلما تَق�دَّ

الرف مل يكن كفؤًا فإن مال الوقف من أش�د األموال خطرًا، حيث ال يكون 

الت�رف في�ه إال عىل وجه من وجوه احل�ق، أو ملصلحته بما تتب�ن فيه الِغبطة 

الظاه�رة، ألنّ��ه كمال اليتيم البالغ الوعيد فيه كام يف قوله س�بحانه: ﴿ ڌ  ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ... ﴾ ]النساء: �0[.

��� عن�د مجي�ع الفقهاء، انظ�ر مثًا: البح�ر الرائق البن نجي�م احلنف�ي �/�22، وإعانة 
الطالبن للمليباري �/�69، وكشاف القناع للبهويت 2�9/4، وحاشية اخلريش عىل 

خمتر خليل 92/7 .
��2 فتاوي ابن تيمية ��/47.

��� انظر منهاج الطالبن لإلمام النووي �70/2.
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وهل�ذا كان السلف أشد ورعًا يف مال الوقف منه يف غريه.

كم�ا كان من اإلم�ام النووي رمحه اهلل تعاىل ال�ذي كان ال يأكل من فاكهة 

الش�ام ألهنا كث�رية األوقاف، واألماك مل�ن هو حتت احلجر رشع�ًا، وال جيوز 

الت�رف يف ذلك إال عىل وجه الغبطة واملصلحة ... قال: فكيف تطيب نفيس 

بأكل ذلك��� ؟!

ويف هذي�ن األس�لوبن م�ن التضمن والع�زل ع�اج كاف حلامية مال 

الوقف، حيث ال يتجرأ عىل إضاعته أو التفريط فيه إذا علم أنه سيكون حتت 

طائل�ة املس�ؤولية اجلزائية، وإن اهلل ليزع بالس�لطان ما ال ي�زع بالقرآن . كما 

ورد يف األثر.

ويتع�ن تفعيل ه�ذا اجلزاء الرادع، وحماس�بة النظ�ار ومراقبتهم بما حيمي 

الوق�ف وحيق�ق املصلحة، ال كام جيري اليوم من التس�يب الكام�ل ملال الوقف 

بحي�ث غ�دا س�هل املأخ�ذ، لع�دم الزواج�ر الرادعة من ال�دول وال�وزارات 

واملؤسسات.

* * *

��� تذكرة احلفاظ للذهبي 274�/4، واإلمام النووي وأثره يف احلديث وعلومه للباحث ص: 87 .
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املطلب الرابع: سهولة إضاعتها:

وأّم��ا س�هولة إضاعة وقف النقود رسقة أو هنب�ًا أو غصبًا أو نحو ذلك.. 

فألنه خفيف احلمل تسهل رسقته أو هنبه أو اختاسه أو غصبه، ولعاب األرشار 

تسيل عليه لضعف الوازع الديني، والرقايب، وعاج ذلك ممكن بأمرين: 

األول: تربي�ة املهاب�ة يف نف�وس الناس عموم�ًا بأمر الوق�ف وخطره ألنه 

 كم�ال اليتيم حرمة وقد ق�ال اهلل تع�اىل: ﴿ ڦ   ڦ   ڄڄ    ڄ   ڄ  ڃ

  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ        ﴾ ]النساء: 2[.

وق�ال: ﴿ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کک  

ک  ک   ﴾ ]النساء: �0[.

وق�د َع�دَّ النب�يُّ ملسو هيلع هللا ىلص أكل م�ال اليتي�م من الس�بع املوبقات ك�ام يف حديث 

 أيب هري�رة ريض اهلل تع�اىل عنه أن�ه ملسو هيلع هللا ىلص قال: » اجتنبوا السـبع املوبقات .. قيل: 

يا رسول اهلل: ما هي؟ قال: الرك باهلل، والسحر، وقتل النفس التي حرم اهلل إال 

باحلـق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا والتـويل يوم الزحف، وقذف املحصنات 

الغافالت املؤمنات «���. واملوبقات هي املهلكات التي توبق صاحبها يف اإلثم 

أي هتلكه لعظم جرمها ��2. 

 وق�د ورد م�ن حديث ع�يل ريض اهلل تعاىل عنه قال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

��� أخرجه البخاري يف الوصايا برقم: 2766، ومسلم يف اإليامن برقم: 89 .
��2 جامع األصول البن األثري 62�/�0.
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» يقول اهلل عز وجل: اشتد غضب اهلل عىل من ظلم َمْن ال جيد نارصًا غريي «���، 

وال�ذي ال جي�د نارصًا غري اهلل تعاىل ه�و اليتيم لضعفه، ومس�تحقو الوقف من 

فق�راء وأيت�ام وأرامل ونحوه�م من ذوي احلاج�ة. فا بد من بي�ان هذا األمر 

للناس حتى تربَّى يف نفوسهم املهابة من أمر الوقف بحيث اليقعون يف حمذور 

املخالف�ة وغض�ب اهلل تع�اىل، فيظلمون بذلك أنفس�هم ظلاًم كب�ريًا، بل عليهم 

اجتن�اب ذلك حتى حيفظوا أنفس�هم وأم�وال الوقف للمس�تحقن فيبارك اهلل 

تع�اىل هلم يف احل�ال واملال وامل�آل. وقد قال�وا: أكل مال الوق�ف واليتامى يذر 

الديار باقع��2، وقالوا: أكل مال الوقف هيدم السقف.

أّما األمر الثاين: فبتفعيل الرقابة واحلفظ والصيانة هلذا املال، بأن يوضع يف 

حرز مثله ؛ من املحافظ اآلمنة، واملصارف اإلس�امية، وعند األيادي األمينة.

وال يف�رط يف قلي�ل منه أو كثري، وال يكون هناك س�بيل للت�واكل أو الطمأنينة 

يف أي ت�رف في�ه، بل يك�ون كل ذلك عىل اليقظ�ة التامة، والتوث�ق الكامل، 

فإذا تم كذلك، فهو أجدر أن حيفظ، ويبقى مصونًا حتى يصل ملس�تحقيه.ومن 

مظاهر االس�رواح وع�دم اليقظة يف وضع هذا الوق�ف النقدي .. ما جيري يف 

��� سبق خترجيه ص 77 .
��2 البلق�ع: اخل�ايل م�ن كل يشء، مجع�ه باق�ع، املعج�م الوجي�ز ص 62، ط ���4 ه� / 
�994م، والبلقع: األرض القفر التي ال يشء هبا، ومنه احلديث: » اليمني الفاجرة تذر 
الديار بالقع «، أخرجه الش�هاب يف مس�نده �/�76 برقم: 2�4من حديث أيب هريرة 

ريض اهلل عنه .
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صنادي�ق الوق�ف اخلريي التي توضع يف املس�اجد واألماكن العام�ة أو املتاجر 

 ونحوها، وغالبًا ما تكون عرضة للس�طو والرقة أو االختاس ونحو ذلك، 

وق�د الجيدي فيها ك�ون الصندوق حمكم القفل أو نح�وه، فإّنه إما أن يكر أو 

يؤخ�ذ بأكمل�ه، فكان ال بد م�ن حرزها ح�رزًا رشعيًا .. جيع�ل التعدي عليها 

بع�د ذلك ن�كاالً يف احل�د والتعزير، وذلك بأن جُتع�ل عليها رقاب�ة دائمة، إّم�ا 

م�ن القائمن عىل املس�جد ونح�وه، أو َمن يكلف بحراس�تها باملراقبة اخلاصة، 

واملاحظ�ة الدائمة، فذلك هو رشط احلرز يف األماك�ن العامة���عند الفقهاء. 

واهلل تعاىل أعلم، وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

* * *

��� انظر منهاج الطالبن لإلمام النووي �/�22.
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املبحث األول

أهمية استثمار النقود املوقوفة

املطلب األول: التعريف باالستثامر وأمهيته إلنماء الوقف: 

أواًل: تعريف االستثمار: 

ُيعنـى باالسـتثمار لغة: طل�ب الثمر، فإن الس�ن والتاء للطل�ب، والثمر 

مع�روف. قال ابن فارس: الثاء وامليم والراء أصل واحد، وهو يشء يتولد عن 

ر الرجل ماله: أحسن  يشء ���متجمعًا، ثم حيمل عليه غري استعارة. ويقال: ثمَّ

ه. ر اهلل ماله، أي نامَّ القيام عليه ويقال يف الدعاء: ثمَّ

ف اصطالحًا بأنه: اس�تخدام األم�وال يف اإلنتاج، إما مبارشة برشاء  وُيعرَّ

اآلالت واملواد األولية، وإما بطريق غري مبارش كرشاء األسهم والسندات��2. 

ثانيًا: أمهيَّـة االستثمار إلنماء الوقف: 

م�ن املعل�وم أن الرشيعة اإلس�امية رشيع�ة ذات روح وم�ادة، فا يقوم 

روُحها إال بامدهتا، وال خري يف مادهتا إذا مل يكن معها روح، ولذلك يكون املال 

��� معجم مقاييس اللغة �/�88 .
��2 املعجم الوسيط �/�00 .
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وباالً عىل صاحبه إذا مل تضبطه الرشيعة، كام يكون نعمة آلخر إذا سريه يف ضوء 

رشع اهلل تعاىل كسبًا وإنفاقًا . 

وم�ن هن�ا نج�د أن الرشيع�ة أم�رت باس�تثامر امل�ال، ك�ام حرم�ت الكنز 

واالحت�كار، فنج�د يف كتاب اهلل تع�اىل قوله س�بحانه: ﴿ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   

 ،]�� ]املل�ك:   ﴾ ڄ  ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ  
وقول�ه: ﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڇ﴾  چ      چ     چ   چ     ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   
]األعراف: �2[.

 فرى أن احلق سبحانه يأمر عباده بالسعي يف األرض ليتزودوا من خرياهتا 

ويقتات�وا م�ن ثمراهتا، وال بد هلم من ذل�ك إذا أرادوا العيش الكريم فيها، وأن 

ذلك ال ينايف عبوديتهم هلل تعاىل، وال اتكاهلم عليه، بل ذلك من حمض العبودية 

إذا كان يف ضوء رشع اهلل تعاىل.

ولذل�ك أنك�ر عىل مث�ل ه�ذا املفه�وم اخلاط�ئ الذي قد يح�دث لبعض 

 الن�اس فق�ال يف آخ�ر اآلي�ة: ﴿ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ

واالس�تفهام   .]�2 ]األع�راف   ﴾ ڇ    چ      چ     چ   چ     ڃڃ     
إن�كاري، يعن�ي ال أحد يقول ذل�ك أو يدعيه، ألنه يتناقض م�ع أصل الوضع 

الب�رشي، أوحقيق�ة االس�تخاف يف األرض ال�ذي دل علي�ه قول�ه: ﴿ ەئ  

ی        ی   ی   ىئ   ىئىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ     ۇئ    وئۇئ   وئ    ەئ  
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أي   ،]6� ]ه�ود:   ﴾ ىب  مب   خب   حب     يئجب   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی    
جعلك�م عماره�ا لتعمروها بم�ا حيييها باإلنب�ات، وحيييكم باإلعاش�ة، وكما 

مب  ىب  يب   جت  حت  خت  مت  ىت   ق�ال يف آي�ة أخ�رى: ﴿ 

 يت  جث  مث        ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس   حس    ﴾ 
]األنعام: ��6[.

ومن مقتىض االستخاف يف األرض عامرهتا بام تستقيم معها احلياة ليتسنى 

لألحياء القيام بواجب العبودية، ولوال ذلك لما اسطاعوا القيام بواجبها .

ومن هنا ج�اء احلث عىل إنامء املال وإصاحه وعدم إضاعته وإتافه، كام 

ورد ع�ن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص من حديث أنس ريض اهلل عنه: » إن قامت السـاعة ويف يد 

أحدكـم فسيلة فإن استطاع أن ال يقوم حتى يغرسها فليغرسها « ���.

امل�ال، وحرم�ت إضاعت�ه  اتفق�ت الرشائ�ع ع�ىل املحافظ�ة ع�ىل  وق�د 

 وإتاف�ه بغ�ري حق كام ه�و معلوم م�ن الكليات اخلم�س التي ت�واردت عليها 

الرشائع كلها.

وق��د كان الق�رآن الكري�م واقعّيًا حينما حتدث ع�ن طبيعة حب النفوس 

للمال حينما قال: ﴿ ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ﴾ ]الفجر: 20[، وقال: ﴿ ڻ  

ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ      ۀ   ڻ   ڻ   ڻ  

��� أخرج�ه أمحد يف املس�ند �/�84، والبزار يف املس�ند8�/2، والبخ�اري يف األدب املفرد 
ص: �68 برقم 479، وصححه الضياء يف املختارة 262/7 برقم 27�2 .
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ھ    ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ    ڭڭ   ﴾ 

]آل عم�ران: �4[، لكنه أرش�د إىل ما هو خري م�ن ذلك، وهو ما يبقى عند اهلل 

تعاىل فقال: ﴿   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ﴾ ]آل عمران: �4[، وال يكون املرء 

حسن املآب إال إذا استغل هذه األموال ملا ينفعه عند رجوعه إىل ربه، وإال فإهنا 

ستكون زاده ووقوده إىل النّار .

لذل�ك أرش�دت الرشيع�ة إىل حس�ن الت�رف فيه؛ ب�أن يؤخ�ذ من حله 

وي�رف يف حل�ه من غ�ري إرساف وال تقت�ري وال تبذير وال خميل�ة .. فإن كان 

وضعه كذلك كان خريًا له عند ربه، وكان ممن أوتوا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة 

حسنة. واحلديث يف هذا يطول، ودالئله متكاثرة.

* * *
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املطلب الثاين: احلث عىل إنماء أموال الوقف: 

وإذا كان الرشع الرشيف حيبِّذ نماء املال لما فيه من نفع الناس، وإصاح 
معاش�هم، فإن من أجل م�ا ينفع الناس أموال األوقاف الت�ي إنام جعلت ليعم 
م  نفعه�ا، ويعود خريها وأجرها ملوقفه�ا يف دنياه وآخرته كام قال اإلمام عيّل كرَّ
اهلل تعاىل وجهه وريض عنه حينام وقف األرض التي أقطعه إياها عمر ريض اهلل 
عنه بينبع، فقال: » .. ليوم تبيض وجوه وتسـود وجوه، ليرصف اهلل هبا وجهي 
عـن النار، ويرصف النار عـن وجهي «���، وقال أبو طلح�ة ريض اهلل عنه يوم 
َحاء - وكان أحب أمواله إليه، قال: إهنا صدقة هلل أرجو  أن وقف بس�تانه - َبرْيُ

برها وذخرها عند اهلل تعاىل��2.

وذلك ألّن اإلنس�ان مهم�ا خلَّف من مال، أو تصدق م�ن صدقات، فإن 
ه�ذا املال يتبدد رسيعًا، والصدقات تنقطع فورًا، أما إذا حبَّس شيئًا مّما يستمر 
نفع�ه فإن النفع يس�تمر مادامت العن موجودة، واألج�ر متواصل مادام النفع 
قائاًم كام يشهد لذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص: » إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث ...« 
أي فا ينقطع عمله من الثاث، بل يبقى كأنه يعمله كل يوم يستفيد الناس  فيه 
م�ن هذه الثاث وهي: » صدقة جارية، أو علـم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو 
لـه «���، وِذْك�ر الثاث ليس حرًا ، بل هناك أم�ور أخرى كثرية يري نفعها 

��� كم�ا أخرج�ه البيهق�ي يف الك�ربى �6�/6 ، وانظ�ر: دور الوقف يف العملي�ة التنموية 
للباحث ص: �8 .

��2 كما أخرجه البخاري يف الوصايا من صحيحه برقم 7�8 .
��� أخرجه مسلم يف الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته برقم ���6 من 

حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه .
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لبق�اء أصله�ا كما أخرج ابن ماجه من حدي�ث أيب هريرة ريض اهلل عنه أنه ملسو هيلع هللا ىلص 

ق�ال: » إن مما يلحـق املؤمن من عمله وحسـناته بعد موته: علـاًم علَّمه ونره، 

ثه، أو مسـجدًا بناه أو بيتًا البن السـبيل بناه،  وولـدًا صاحلًا تركه، ومصحفًا ورَّ

أو هنـرًا أجـراه أو صدقـة أخرجها من مالـه يف صحته وحياتـه يلحقـه من بعد 

موتـه « ���. 

وكل هذه األمور عدا الثاين منها إنام جيري له ثواهبا ألهنا ال تكون إال وقفًا 

ينتف�ع به املس�لمون أو عموم الن�اس أو احليوان، ردحًا كبريًا م�ن الزمان، وقد 

حاول اإلمام السيوطي رمحه اهلل تعاىل أن جيمع كل ما يبقى لإلنسان من األجر 

فجمع ذلك يف أبيات قال فيها: 

جيـري ليـس  آدم  ابـن  مـات  إذا 

عليــه مــن خصـال غـري عـر

نجــل ودعـاء  بثهــا،  علــوم 

وغرس النخل، والصدقات جتري

ثغـر وربـاط  مصحـف،  وراثــة 

هنـر إجــراء  أو  البئــر،  وحفــر 

يـأوي بنـاه  للغريـب  وبيــت 

ذكـــر حمــل  بنــاء  أو  إليــه، 

��� أخرج�ه يف املقدم�ة من س�ننه برق�م 240، وقال البوص�ريي يف الزوائد �/80 : إس�ناده 
خمتل�ف فيه، ثم ذكر وجه االخت�اف فينظر، وعزاه املنذري يف الرغيب إىل ابن خزيمة 

يف صحيحه، وحسنه .
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كريـــــــم لـقـــرآن  وتعلـيـم 
فخذهــا مـن أحاديـث بحرص���

وه��ذا كل�ه إنما هو عىل س�بيل التقريب، وإال فإن ما يبقى لإلنس�ان بعد 

ى الوقف، وإذا تأمل املس�لم مثل  موته يشء أكثر مما ذكر، مما يدخل حتت مس�مَّ

ه�ذه األم�ور جي�د أنه ال يمك�ن أن حيقق نفع نفس�ه باألجر، وغ�ريه بالنفع إال 

إذا نم�ى ذل�ك الوقف واس�تمر إىل ما ش�اء اهلل تعاىل، وهذا ه�و رس الوقف يف 

 احلقيقة، كما أفاده العامة الدهلوي يف حجته��2 حيث قال: استنبطه أي الوقف 

النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص ملصالح ال توجد يف س�ائر الصدقات، فإن اإلنس�ان ربما يرف يف 

س�بيل اهلل تعاىل ماالً كثريًا، ثم يفنى فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى، وجييء 

أق�وام آخ�رون من الفقراء يبقون حمرومن، فا أحس�ن وال أنفع للعامة من أن 

يكون يشء ُحُبسًا للفقراء وأبناء السبيل ترف عليهم منافعه ويبقى أصله عىل 

ملك الواقف. ا ه� يعني كما يرى الس�ادة األحن�اف خافًا للجمهور القائلن 

بأن ملكه يعود هلل تعاىل .

ومن هنا كان البد للقائمن عىل األوقاف من ُنظَّار ومؤسس�ات حكومية 

أو أهلية أن يعنوا عناية كربى بعامرة األوقاف وتنميتها، كعنايتهم بنفع املوقوف 

عليهم، بل لتكن عنايتهم بعمارتها قبل عنايتهم بتوزيع ريعها، ألن احلفاظ عىل 

��� انظر: حاشية الباجوري عىل ابن قاسم 4�/2 .
��2 حجة اهلل البالغة ��0/2 .
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األص�ل وهي العن املوقوفة، أوىل من احلفاظ عىل الفرع، وهي الثمرة املرجوة 

وهذا ما قرره الفقهاء يف عمل النُّظَّار .

فقـد قالوا: إّن عىل الناظر أن يتحرى يف ترفات�ه النظر للوقف والغبطة، 

ألن الوالية مقيدة به���، يعني أن والية الوقف تستلزم الترف فيه بام تقتضيه 

الغبط�ة الظاه�رة لصاحل�ه وصال�ح املوقوف عليه�م، فإذا مل يت�رف بذلك مل 

يستحق الوالية، بل يرف عنها وتنتقل إىل غريه، لعدم كفاءته هلذه املهم�ة .. 

ونصوص الفقهاء يف ذلك واضح�ة كثرية.

فق�د ق�ال اإلمام الن�ووي رمحه اهلل تع�اىل يف املنه�اج: ��2 ووظيف�ة الناظر 

العامرة واإلجارة، وحتصيل الغلة وقسمتها .. ا ه� 

وقال مثل ذلك العامة ابن النَّجار يف منتهى اإلرادات���: ووظيفته حفظ 

وق�ف وعمارته وإجياره، وزرعه وخماصمة فيه وحتصيل ريعه من أجرة أو زرع 

أو ثم�رة، واالجته�اد يف تنميت�ه ورصفه يف جهاته من ع�امرة وإصاح وإعطاء 

مستحق وغريه . ا ه�

ويف أق�رب املس�الك برشح�ه الصغ�ري��4 للدردير يق�ول: » وب�دأ الناظر 

وجوبًا من غلته بإصاحه إن حصل به خلل، والنفقة عليه إن كان حيتاج لنفقة 

��� أحكام الوقف ملحمد عبيد اهلل الكبييس �8�/2 .
��2 بتحقيق الباحث 292/2 .

��� منتهى اإلرادات �2/2 .
��4 الرشح الصغري �24/4.
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كاحلي�وان م�ن غلت�ه وإن رشط الواقف خافه ف�ا يتبع رشط�ه يف ذلك، ألنه 

يؤدي إىل إتافه وعدم بقائه، وهو ال جي�وز «. اه�

ويف تيسري الوقوف يقول العام�ة ��� املناوي ت سنة ��0 ه� : » ووظيفة 

الناظر عند اإلطاق حفظ األص�ول والغات عىل االحتياط واإلجارة بأجرة 

املثل .. «. اه�

وس�ئل اإلمام أبو بكر أمحد بن عمرو الشيباين اخلصاف ت سنة: �26 ه� 

عامَّ إذا كان الواقف مل يذكر عامرة الوقف ؟ 

فق�ال: عامرته إنام هي من غلته، ذك�ر ذلك الواقف أو مل يذكر، يبدأ بعامرة 

ذلك من غلته، ثم يرف الباقي يف الفقراء واملساكن��2.

والنصوص الفقهية يف هذا املوضوع ال تتناهى .. وكلها تدل عىل وجوب 

العناي�ة بأعي�ان األوق�اف بام حيق�ق بقاءها ونامءها، قب�ل العناي�ة بتوزيع ريعها 

وثامرها .. فكان ه�ذا أمرًا مسلمًا .

وقد كان النظَّ�ار يقومون بواجب هذه األعيان والعناية هبا، ومن مل يقم 

بواجبه ُعدَّ غري كفٍء، فينزع احلاكم الرشعي النظارة عنه، وينقلها إىل من هو 

أجدر هبا، وهذا ما جيب أن يكون عليه احلال اآلن، فإن كثريًا من النُّظَّار اليوم 

ال يعرفون من النظارة إال جذب الريع وتوزيعه، وأخذ معلومه منه.

��� تيسري الوقوف عىل غوامض أحكام الوقوف �/��6.
��2 أحكام األوقاف ص: �20.
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ق�ي، وكيف يزي�د ريعه، وكي�ف يكثر  أّم�ا كي�ف ينه�ض بالوق�ف إىل الرُّ
نفعه .. ؟ فكأن ذلك كله اليعنيه .. 

م�ن هن�ا كان ع�ىل املؤسس�ات الوقفي�ة والنُّظَّ�ار أن ُيعن�وا عناية كربى 
بتنمي�ة األوق�اف وط�رق اس�تثامرها بام حيق�ق املصلح�ة املرج�وة للموقفن، 
واملوقوف عليهم، والنفع التَّام للمجتمع، وال يكون ذلك إال بمواكبة التطور 
االقتصادي واالس�تثامري الذي جيري يف الس�احة اليوم، فيسلكوا كل سبيل 
رشع�ي يف تنمية الوق�ف، ومن ذلك طرق االس�تثامر احلديثة يف وقف النقود 

وتنمية العقار الوقفي.

وس�أتناول ه�ذه األس�باب ب�يشء م�ن التفصي�ل، أب�نِّ فيه م�دى نجاح 
املؤسسات الوقفية التي تعمل هبا. وذلك يف الفرعن التالين:

الفرع األول: وقف النقود وطرق تنميتها: 

من أجدى أس�اليب تنمية الوقف، وقف النقود، ملا حيمله هذا األس�لوب 
من سهولة العملية الوقفية للموقفن، واملنتفعن.

أّم�ا املوقف�ون، فإنه نظ�رًا ألن أس�لوب الوقف بالنقود ي�أيت عىل طريق 
صنادي�ق وقفي�ة تنش�أ خلدم�ة هدف مع�ن، وب�اب من أب�واب ال�رب، كبناء 
املس�اجد، أو امل�دارس، أو املستش�فيات، أو إعال�ة طال�ب، أو حف�ر اآلبار، 
أو طباع�ة املصاح�ف، أو الكتب، أو كفالة يتي�م، أو عاج مريض، أو أجرة 
طبي�ب أو معل�م، أو إعالة الفقراء أو األرامل، أو إنقاذ ابن س�بيل، أو رعاية 

مسلم جديد. 
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حيث تقوم املؤسس�ة الوقفية باإلعان عن إنشاء صندوق أو صناديق من 
هذا النوع، ثم تدعو املسلمن إىل اإلسهام فيه بام جتود به أنفسهم بطريقة وقف 
سهم أو أسهم، قيمة كل سهم �00 درهم مثًا، ينفق هذا الصندوق عىل ذلك 

الباب من أبواب اخلري كما أراده موقف�ه. 

وال ريب بأن االش�راك يف هذا الوقف النقدي لصندوق، هو أس�هل عىل 
الن�اس، إذ لي�س بمق�دور كل أحد مثًا أن يبني مس�جدًا، لكن مل�ا جعل بناؤه 
بطريق�ة االش�راك يف هذا الصندوق، فإن كل مس�لم يتوق لاش�راك يف بنائه 

لم�ا ل�ه من األجر العظيم الذي أش�ار إليه احلق س�بحانه بقوله: ﴿  ڳ  ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ﴾ ]التوب�ة: �8[، 
وقول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: » مـن بنى مسـجدًا يبتغـي به وجه اهلل بنـى اهلل له بيتـًا يف اجلنة «��� 
والبناء قد يكون من فرد واحد، وقد يكون من عدة أفراد، وكل منهم ينال أجر 
 البن�اء كام�ًا، ال ينقص أجر أح�ٍد عن أحد ش�يئًا، كام يش�هد لذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص: 

» من فطَّر صائمًا كان له مثل أجره غري أنه ال ينقص من أجر الصائم شيئًا «��2.

وذلك لكرم اهلل تعاىل، فإنه يثيب املرء عىل نيته، ولو مل يش�ارك، فكيف إذا 

شارك فذلك أدل عىل صدق النية وصحة العزم !!

��� أخرجه البخاري يف املس�اجد، باب من بنى مس�جدًا برقم 4�0، ومس�لم يف املساجد، 
 ب�اب فض�ل بن�اء املس�اجد واحل�ث عليها برق�م ���، م�ن حديث عثامن ب�ن عفان 

ريض اهلل عنه .
��2 أخرجه الرمذي يف الصوم، باب ما جاء يف فضل من فطر صائاًم برقم 807، من حديث 

زيد بن خالد اجلهني ريض اهلل عنه .
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وم�ن هن�ا ينطل�ق كل موفق لإلس�هام يف بناء املس�جد ولو بس�هم واحد، 
فيس�هل محل أعباء البناء عىل الناس، بفضل تلك املش�اركة، حيث جيتمع املال 

الازم للبناء فيتحقق بإذن اهلل تعاىل .

وكما قال الشاعر: 

النقـط  اجتمـاع  السـيل  وإنمـا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الفرع الثاين: إنشاء صناديق وقفية لإلقراض: 

وال أرى أن تقت�ر هذه الصناديق أو املصارف عىل مثل تلك األهداف 
التي وضعت هلا فحسب، بل ال بد أن تقوم كل مؤسسة وقفية بإنشاء صندوق 
أو م�رف ُيْعن�ى بإقراض املحتاجن من املس�لمن فإن احلاج�ة إىل مثل هذا 
الصندوق ماسة يف كل جمتمع، وأكثر الناس تضطرهم حاجتهم إىل الوقوع يف 
الربا، بل الدخول فيه من أوسع أبوابه، لشدة حاجتهم إىل نقد يسدد عوزهم، 
ا  فراهم يس�لكون كل مس�لك للحصول عىل س�يولة نقدية بفوائد ربوية، لمَّ
أجلأهت�م احلاج�ة إىل ذلك، وال يزيدون بعد ذلك إال نكاالً ووباالً .. وإذا كان 
ختري�ج وق�ف النقود إن�ام هو عىل قول من ق�ال بأن تقرض ل�ريد بدهلا .. كما 
تق�دم عن خليل قول�ه: » وزكيت عن نقد وقفت للس�لف «. ق�ال الدردير: 
 » وين�زل بدل�ه منزل�ة بق�اء عين�ه « ���. وق�ال اب�ن عابدي�ن يف رد املحتار��2: 

��� الرشح الكبري 77/6.
.�6�/4 �2�
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» أفت�ى موالن�ا صاحب البح�ر بجواز وقف النقود «، ثم ق�ال: » إن الدراهم 
ال تتع�ن بالتعين، فهي وإن كانت ال ينتفع هب�ا مع بقاء عينها لكن بدهلا قائم 

مقامها لعدم تعيُّنها، فكأهنا باقي�ة «. ا ه�

وق�ال اب�ن تيمية نق�ًا عن أيب ال�ربكات قول�ه: » ظاهر هذا ج�واز وقف 
األثمان لغرض القرض، أو التنمية ويتصدق بالربح، قال: كما قد حكيناه عن مالك 

واألنصاري، ثم قال: ومذهب مالك صحة وقف األثمان للقرض« ���. ا ه�

ف�رى أن النص�وص الكث�رية إنما كان�ت يف جمال وقف النق�ود للقرض، 

ومعل�وم أن املقرض ال يقرض إال لش�دة احلاجة، ولذل�ك كان أجر املقرض 

بثامين عرشة حس�نة، بخاف املتصدق فإنه بعرش حس�نات كام أخرج ابن ماجه 

م�ن حدي�ث أيب أمامة ريض اهلل عن�ه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: » رأيـت ليلة أرسي يب 

 عـىل باب اجلنـة مكتوبًا: الصدقة بعـر أمثاهلا، والقـرض بثامنية عر، فقلت: 

يـا جربيـل، ما بال الصدقـة بعر، والقـرض أفضل من الصدقـة ؟ فقال: ألن 

السائل يسأل وعنده، واملستقرض ال يستقرض إال من حاجة «��2. 

ومع ه�ذه احلاج�ة وتلك النصوص، فقلام ترى مؤسسة مالية إسامية أو 

وقفية تتجه إلنش�اء صندوق لتحقيق هذا الغرض، مع أن كثريًا من املحتاجن 

وا بن القرض احلس�ن، والصدقة الختاروا القرض احلس�ن، ألن هذا  ل�و ُخريِّ

��� جمموع الفتاوى ��/2�4.
��2 أخرج�ه اب�ن ماجه من حديث أن�س برقم ��24، وضعف البوص�ريي خالد بن يزيد، 

لكن وثقه غري واحد كأيب زرعة الدمشقي، وأمحد بن صالح .
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املحت�اج يرى ع�دم حاجته للصدقة، وبإمكانه الس�داد مس�تقبًا، وال يريد أن 

يتحمل منة التصدق من حر املال، أو وقفه، لكنه يريد كفافًا سدادًا، وحيث إن 

الغرض من الوقف يف األساس إنما هو نفع ذوي احلاجة من أقارب أو أباعد، 

ف�إن أجلَّ منفعة هلم تكون بتوفري س�يولة نقدية يقرض�ون منها عند احلاجة ثم 

ي�ردون بدهلا، ولذلك قال بعض املعارصين: ويف اعتقادي أن املش�كلة حُتل يف 

أن يت�ربع أناس من األغنياء الكبار وما أكثرهم يف هذه الباد العربية خاصة يف 

عرنا احلارض عر الذهب األس�ود كام يقولون فيمكنهم أن يتربعوا بمئات 

اآلالف، بل املاين، ويوقفوهنا وقفًا حس�نًا هلذا القرض احلسن، أو لغري ذلك 

من املش�اريع اإلسامية التي ال يس�تطيع أن يقوم هبا فرد أو أفراد، قال: ونحن 

مع�رش املتأخري�ن نعي�ش يف كثري م�ن مرافقنا إىل الي�وم عىل فضائ�ل األوقاف 

اإلس�امية، فلامذا ال يعيد التأريخ نفسه، وال يعود املسلمون إىل إيقافهم بعضًا 

ة؟ ���. ا ه�  من أمواهلم لتحقيق مثل هذه املشاريع اخلريِّ

قلُت: ومثل هذا ما جيري بن اجلمعيات التعاونية التي تكون بن املوظفن 

وهي أنواع، فمنها مجع�ية تتداول نسبة متساوية من المال تعطى بالتناوب لكل 

فرد من املشركن��2. 

وأخ�رى ع�ىل هيئة مس�امهة ش�هرية رمزي�ة يف صندوق معن ملش�ركن 

��� جملة االقتصاد اإلسامي، املجلد األول ص: �48 من جواب للشيخ األلباين عن كيفية 
حل مشكات االقراض الربوي .

��2 وهي جائزة كما أفتى بذلك العامة القليويب يف حاشيته عىل اجلال املحيل عىل املنهاج 
2�8/2، وأفتينا هبا يف إدارة اإلفتاء والبحوث كما يف املجلد الثامن ص: �79.
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معينن لغرض االقراض منه عند حاجة أي مشرك، كما تطبقه دائرة الشؤون 
اإلسامية بديب.

وص�ورة ثالث�ة تفعله�ا بع�ض البنوك اإلس�امية حي�ث تنش�ئ صندوقًا 
للقرض احلس�ن، خيصص�ه البنك، أو خيصصه بعض املحس�نن ليرف مبلغًا 
حم�ددًا كعرشة آالف ألش�د الناس حاج�ة، عند ضمان الس�داد بكفالة ونزول 

راتب املقرض يف البنك كما جيري العمل به يف بنك ديب اإلسامي . 

وكل ه�ذه الص�ور مفي�دة، وحتق�ق نفع�ًا كب�ريًا ل�ذوي احلاج�ة، وأوىل 
الفك�ري  النه�وض  إط�ار ه�ذا  الوقفي�ة، يف  املؤسس�ات  بذل�ك  يعن�ى   م�ن 

والواقعي لألوقاف.

فيتعن عىل كل مؤسسة وقفية ُتعنى بإنشاء الصناديق أو املصارف الوقفية 
أن ختصص مرفًا لغرض اإلقراض .

وأرى أّن ه�ذا الصندوق س�يحقق مس�امهة فاعلة من املس�لمن، إذا وثق 
بحسن إدارته .

وهذا بنك التنمية اإلس�امي التابع للمنظمة خري ش�اهد عىل عظيم نفعه 
، لكان  للدول اإلسامية يف جمال اإلقراض .. فإذا كان سالمًا من الربا، وإن قلَّ
نموذج�ًا حيتذى للخريين، الس�يام أنه بنك إس�امي عظي�م، وعنده من اخلربة 
واخلرباء ما يس�تطيع أن يفتتح هبام آفاق التنمية الرشعية التي حتقق النفع الكبري 

واخلري الوفري لألمة اإلسامية، بل للعامل كله.

* * *
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املبحث الثاني

طرق تنمية العقار الوقفي

املطلب األول: تنمية العقار الوقفي: 

كل ما سبق لنا من أنواع تنمية الوقف يصلح لتنمية النقد املتوفر بما يسمى 

�بالسيولة النقدية� .

أّما األوقاف األخرى من أراض، وبنايات ونحوها فمجال تنميتها وسائل 

أخرى من زراعة وكراء، وإعامر، وإجيار، ومش�اركة، واستصناع، ونحو ذلك. 

وسأتناول هذه الوسائل بيشٍء من التفصيل .. يف الفروع التالية:

الفرع األول: الزراعـة: 

من أس�باب تنمية األوقاف التي تكاد ختلو من املحاذير؛ الزراعة لألرض 

الزراعي�ة، بأن تس�تصلح أراضيه ثم يبذر فيها أو يغرس م�ا يعيد للوقف ربحًا 

وفريًا.

ف�إن الزراع�ة أح�د املكاس�ب املبارك�ة الث�اث، باإلضاف�ة إىل الصناعة 

والتج�ارة، غري أن الزراعة أطيبها كس�بًا ومن أحس�نها ن�امًء للوقف، فإهنا وإن 

كلف�ت كثريًا أحيانًا، لكنها تدرُّ دخًا وف�ريًا غالبًا، بل إهنا حتقق للموقف أجرًا 
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عظيم�ًا، بس�بب كثرة من ينتفع هبا من إنس�ان أو حي�وان، ويف الصحيحن من 

حدي�ث أنس ريض اهلل عنه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: » ما من مسـلم يغرس غرسـًا أو 

يـزرع زرعـًا فيـأكل منه طري أو إنسـان أو هبيمة إال كان له بـه صدقة « ���. ويف 

صحي�ح مس�لم، أن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص دخل ع�ىل أم برش األنصاري�ة ريض اهلل عنها يف 

نخ�ل هل�ا فقال: » من غـرس هذا النخل أمسـلم أم كافر؟ قالت: بل مس�لم يا 

رسول اهلل، فقال: » ال يغرس مسلم غرسًا وال يزرع زرعًا فيأكل منه إنسان وال 

دابة وال يشء إال كانت له صدقة يوم القيامة «��2. 

ومن املعلوم أن من وقف أرضًا زراعية إنام أراد عظيم األجر ممن يس�تفيد 

ى تأكل من  م�ن ذل�ك الوقف، فإذا زرع�ت األرض فإن ل�ه أجر كل كبد ح�رَّ

تل�ك الزراع�ة، فيتعن إذًا عىل الناظر أن يس�عى س�عيًا حثيثًا لتنمي�ة أجر أخيه 

املس�لم ونفع املس�تحقن، وذلك بإصاح تل�ك األرض وزراعتها، ثم رصف 

ريع الزراعة يف مرف الوقف. 

وقد تكون الزراعة نفسها وقفًا، كأن يوقف بستانًا عىل جهة معينة، فيتعن 

عندئذ تنمية تلك الزراعة حتى تؤيت أكلها ثامرًا يانعة، يستغلها املوقوف عليهم 

من إنسان أو حيوان.

��� البخ�اري يف احل�رث والزراعة يف فاحتته برقم 2�20، ومس�لم يف املس�اقاة و باب فضل 
الغرس والزرع برقم ��� ، من حديث أنس ريض اهلل عنه.

 ��2 يف املس�اقاة، ب�اب فض�ل الغرس وال�زرع برق�م ���2 ، من حديث جاب�ر بن عبد اهلل 
ريض اهلل عنهام
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ا كان القائمون  وق�د كانت غالب الوقوف يف السابق من ه�ذا الباب، ولمَّ

عىل تلك الوقوف بمس�توى مس�ؤولية ناظر الوقف آتت تلك األوقاف ثامرها 

وُأكلها يانعة بإذن رهبا، فعمرت األوقاف كأحسن ما تكون العمارة .

فل�و أن القائم�ن ع�ىل األوق�اف أحيوا ماان�درس م�ن امل�زارع الوقفية، 

وأحس�نوا االس�تفادة منها ل�كان هلم يف جان�ب نفع النفس ونف�ع الغري اليشء 

الكثري.

الفرع الثاين: حكم املزارعة: 

روها ملن يزرعها كما فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف  فإن لم حيس�نوا ذلك بأنفس�هم أجَّ

أرض خيرب���. 

وزراع�ة األرض وإن كان�ت حم�ل خ�اف بن أه�ل العل�م، حيث ذهب 

اجلمهور من الس�ادة احلنفية واملالكية والش�افعية إىل عدم جواز املزارعة عمًا 

بحدي�ث جابر ريض اهلل عن�ه، ورافع بن خديج ريض اهلل عنه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص هنى 

عن كراء املزارع��2. إال أن مذهب أمحد وكثري من حمققي أهل العلم أجازوها.

��� فق�د أخ�رج البخ�اري يف اإلج�ارة برقم �228، ومس�لم يف املس�اقاة برق�م ���� ، من 
حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام: » أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عامل أهل خبري بشطر ما خيرج 

منها من ثمٍر أو زرع «.
��2 أخرج�ه البخ�اري يف اإلج�ارة برق�م 2286، ومس�لم يف البي�وع برق�م ��48، واللف�ظ 

للبخاري .



12�

فق�د ق�ال اإلمام الن�ووي��� رمح��ه اهلل تعاىل بع�د أن نقل عن الّش�افعي جواز 

املزارع�ة تبعًا للمس�اقاة ال منفردة، وعن مالك أهنا ال جت�وز ال منفردة وال تبعًا 

إال ما كان من األرض بن الش�جر، وعن أيب حنيفة وزفر أن املزارعة واملساقاة 

فاسدتان سواء مجعهام أو فرقهام؛ قال رمحه اهلل تعاىل:

وق�ال اب�ن أيب لي�ىل، وأب�و يوس�ف، وحمم�د وس�ائر الكوفي�ن، وفقهاء 

املحدثن وأمح�د وابن خزيمة وابن رشيح: جتوز املس�اقاة واملزارعة جمتمعتن، 

وجت�وز كل واح�دة منهام مفردة قال: وه�ذا هو الظاهر املخت�ار حلديث خيرب، 

ث�م ق�ال: وال يقبل دعوى كون املزارعة يف خيرب إنام جازت تبعًا للمس�اقاة، بل 

جازت مس�تقلة، وألن املعنى املجوز للمس�اقاة موجود يف املزارعة قياس�ًا عىل 

الق�راض، فإن�ه جائز باإلمجاع. وهو كاملزارعة يف كل يشء، وألن املس�لمن يف 

مجيع األمصار واألعصار مستمرون عىل العمل باملزارع�ة ��2. ا ه� 

وكف�ى هبذا الق�ول حجة جلواز املزراعة بأرض الوق�ف، الذي يلتمس له 

النامء من وجهه الرشعي بأي وسيلة وسبب رشعين كه�ذا.

��� يف رشح مسلم: 2�0/�2.
��2 وانظ�ر بح�ث هذه املس�ألة يف كتب الفق�ه لكل مذه�ب كبدائع الصنائع للكاس�اين 
�7�/6، واملبسوط للرخيس ��7/2، ورد املحتار البن عابدين الشامي، وكحاشية 
الدس�وقي ع�ىل خلي�ل �/�72، وحاش�ية اخل�ريش ع�ىل حط�اب 6�/6 ، وال�رشح 
الصغري مع بلغة السالك 260/2، وكنهاية املحتاج للرميل �/�24، ومغني املحتاج 
للخطي�ب الرشبين�ي �2�/2، وكاملغن�ي م�ع ال�رشح الكب�ري �/4�6 الب�ن قدامة، 
ومنته�ى اإلرادات للحجاوي �/47، وكش�اف القناع للبه�ويت �/��2، وكالربكة يف 

فضل السعي واحلركة للوصايب ص: �6.
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املطلب الثاين: كراء األرض: 

وم�ع ذلك فإن مل تتي�ر املزارعة عىل نحوه�ا املراد فلتكر ك�راء بالدرهم 

والدينار، فقد ذهب األئم�ة األربعة إىل جواز إجارهتا بالذهب والفضة �وكذا 

بالنقدي�ن القائم�ن مقامهام اليوم� كام قرر ذلك اإلمام النووي يف رشح مس�لم 

حي�ث ق�ال: وقال الش�افعي وأب�و حنيف�ة وكثريون: جت�وز إجارهت�ا بالذهب 

والفضة، وبالطعام والثياب وس�ائر األشياء، سواء كان من جنس مايزرع فيها 

أم م�ن غ�ريه، ثم نق�ل عن ربيعة جوازه�ا بالذهب والفضة فق�ط، وعن مالك 

جوازه�ا يف كل يشء إال الطع�ام، وع�ن أمحد وأيب يوس�ف وحممد بن احلس�ن 

ومجاع�ة م�ن املالكي�ة وآخرين جوازه�ا بالذهب والفض�ة وباملزارع�ة بالثلث 

والربع وغريمها ���. 

وكراؤه�ا بالنق�د ق�د يك�ون ألي�ق باألوقاف للخ�روج من اخل�اف فإنه 

مستحب، ولضامن الربح والعائد من غري وكس وال شطط.

* * *

��� رشح مسلم �98/�2.
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املطلب الثالث: االبتعاد عن احلكر: 

ولك�ن ال يكون كام جتري عليه األوقاف اآلن يف كثري من باد املس�لمن، 

حيث زه�دت الوزارات والدوائر واإلدارات املحلية وُنظَّار األوقاف بأرايض 

الوق�ف زهدًا كبريًا، إذ تؤجر أرايض الوق�ف تأجريًا ِحكرًا���. بأبخس األثامن 

ودراهم معدودات لعرشات السنن، فأصبحت األوقاف ال تدر ربحًا يذكر من 

هذه األرايض أو املحال التجارية أو الس�كنية عىل كثرهتا وجودهتا ونفاس�تها، 

كام هو احلال يف كثري من باد اإلسام.

وهذا يف احلقيقة هو الضياع احلقيقي للوقف ودوره يف العامل اإلس�امي، 

فام ضاع الوقف إال بمثل هذه الطريقة.

فيج�ب ع�ىل ُنظَّار األوقاف ومس�ؤوليه إع�ادة النظر يف ه�ذه اإلجيارات، 

وتقوى اهلل تعاىل ومراقبته يف هذا احلق الذي ائتمنوا عليه.

املتناث�رة  والقي�ام هب�ذا الواج�ب يس�تلزم أن يعي�دوا ح�ر األوق�اف 

 وتوثيقها، ثم تأجريها باملزاد العلني إجيارًا س�نويًا، بام يتناس�ب مع سعر الزمان 

��� احلك�ر هي اإلج�ارة الطويلة، وغالبًا ما يك�ون يف الوقف، ولذلك يعرف بأنه اس�تبقاء 
األرض املوقوف�ة مق�ررة للبناء والغ�راس أو أحدمها، وهي هبذا املعن�ى غري جائزة عند 
متأخ�ري الس�ادة احلنفية وهو مذه�ب املالكية فيام زاد عن ثاث س�نن، أو أربع، أما 
الش�افعية فق�د أجازوا إج�ارة الوقف مدة تبقى فيها العن غالب�ًا برشط أن يكون عىل 

وفق احلاجة واملصلحة لعن الوقف. انظر املوسوعة الفقهية �8مادة حكر .
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واملكان، وإال كان مس�تأجرو الوقف ظامل�ن، وآكلن ألموال الفقراء واليتامى 

بالباط�ل، وكان الناظر حت�ت طائلة العقاب والعتاب عن�د اهلل تعاىل يف اآلخرة 

وعند الناس يف الدنيا. وعندئذ جيب تغيريه لعدم كفايته. كما تقدمت اإلش�ارة 

إىل ذلك عند بيان وظيفة الناظر.

وق�د فطن�ت بع�ض ال�دول هل�ذه املس�ؤولية العظيمة، فرشع�ت بحر 

األوق�اف متهيدًا إلعادة صياغة تأجريها عىل النحو الذي حيقق غرض الوقف، 

ف�إن ت�م ذلك فإن هذا ي�ؤذن بإعادة دور الوقف إىل س�الف عهده إن ش�اء اهلل 

تعاىل .. إن هتيأت له الظروف باإلدارة الصاحلة، والعون من والة األمر.

* * *
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املطلب الرابع: بناء األوقــاف: 

 وتل�ك الطرق الس�ابقة، وإن كانت جمدي�ة إىل حد كب�ري يف تنمية الوقف، 

إال أن بن�اءه بن�اًء حديث�ًا، واس�تثامره اس�تثامرًا جي�دًا، ه�و أجدى ط�رق تنمية 

الوق�ف.. ف�إن عامرة الوق�ف اليوم عامرة س�كنية أو جتارية عىل ش�كل بنايات 

كأبراج، أو فنادق، أو حمال جتارية، أوعامرات ذات شقق إجيارية .. حيقق التنمية 

 احلقيقية لألوقاف اإلسامية، ألن كثريًا من أرايض الوقف تكون يف املدن، ويف 

األسواق التجارية .

فيتعن عىل نظار الوقف يف هذه احلالة أن حييوا بنايات األوقاف، بتجديدها 

وإع�ادة بنائه�ا، وصيانته�ا ؛ وأراضي�ه بإنش�اء البنايات الس�كنية واألس�واق 

التجاري�ة عليها، وذلك إّما بطريق مبارش م�ن الوقف إن كان للوقف ما يكفي 

للبن�اء والتعم�ري، أو بإح�دى الطرق الرشعي�ة األخرى، مثل اإلج�ارة املنتهية 

بالتمليك، أو املشاركة املتناقصة، أو االستصناع .

وسأتناول هذه الصور بيء من التفصيل يف الفروع التالية:
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الفرع األول: اإلجـارة: 

ف اإلجـارة لغـة: بأهنا اس�م لألجرة، وهي امل�ال الذي يب�ذل مقابل  ُتعـرَّ

املنفع�ة، ويف لسـان الرع: هي عقد ع�ىل منفعة معلومة مقص�ودة قابلة للبذل 

واإلباحة بعوض معلوم���.

وه�ي من العقود الرشعية التي الخ�اف يف اجلملة عىل صحتها بن أهل 

العلم كام حكى اإلمجاع عىل ذلك غري واحد��2، وطرق االستفادة منها يف تنمية 

الوقف كثرية فمنها: 

�- إج�ارة ع�ن الوق�ف إذا كان القص�د منه ريع�ه كالعقار م�ن دكاكن 

ومن�ازل ونحوها بس�عر الزمان وامل�كان وما فيه غبطة ظاه�رة للوقف وأهله، 

وهذه الطريقة هي أكثر صور تنمية الوقف، إذا كان الوقف صاحلًا للتأجري .

2- ف�إن مل يك�ن صاحلًا للتأجري حلاجته إىل بناء، ف�إن كان مع الوقف ريع 

يكفي لبنائه تعن عىل ناظره القيام ببنائه كام تقدم ذكره يف مهام الناظر .

وإن لم يكن لديه ذلك، فإن عليه أن يس�لك أير الطرق لتنميته، فإما أن 

يقرض له قرضًا حسنًا، عىل أن يعيد القرض من ريعه، فإن وجد ذلك وتير، 

تع�ن عليه القيام به، فإن مل جيد فعليه أن يس�لك الط�رق احلديثة الرشعية، مثل 

اإلجيار املنتهي بالتمليك أو األجرة بأجرتن، أو املشاركة املتناقصة. 

��� الياق�وت النفي�س للش�اطري ص: ��2، وانظر القاموس الفقهي لس�عدي أيب جيب 
ص: ��.

��2 انظر اإلمجاع البن املنذر ص: ��0، واإلرشاف له �7�/2.
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الفرع الثاين: اإلجارة املنتهية بالتمليك: 

ه�ذا النوع من اإلجارة يعترب من العقود املستجدة التي جيري العمل هبا يف 

الساحة اإلسامية وغريها، وقد بحث العلامء تكييفها الرشعي، وسبق ملجمع 

الفقه اإلسامي أن بحثها بحثًا عميقًا يف دورته الثانية عرشة بالرياض وخلص 

إىل ق�رار رق�م �2/4/��0 جيي�ز بعض صوره�ا، ويمنع ص�ورًا، وتوقف يف 

صور أخرى إىل دورات أخرى . 

وقد ذكر القرار ضوابط اجل�واز، وضوابط املنع، ليدخل يف هذه الضوابط 

الصور املتكاثرة هلذا العقد .. وكان من الصور التي رأى جوازها ما ييل: 

�- عقد إجارة يمكن املس�تأجر من االنتفاع بالعن املؤجرة، مقابل أجرة 

معلومة يف مدة معلومة، واقرن به عقد هبة العن للمستأجر، معلقًا عىل سداد 

كام�ل األج�رة، وذلك بعقد مس�تقل، أو وعد باهلبة، بعد س�داد كامل األجرة 

وذلك وفق ما جاء يف قرار املجمع بالنسبة للهبة رقم ��/�/�.

2- عق�د إجارة مع إعطاء املالك اخليار للمس�تأجر بعد االنتهاء من وفاء 

مجيع األقس�اط اإلجيارية املس�تحقة خال املدة يف رشاء العن املأجورة، بس�عر 

السوق عند انتهاء مدة اإلجارة، وذلك وفق قرار املجمع رقم 6/44/� .

�- عقد إجارة يمكن املس�تأجر من االنتفاع بالع�ن املؤجرة مقابل أجرة 
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معلومة يف مدة معلومة، واقرن به وعد ببيع العن املؤجر للمستأجر بعد سداد 

كامل األجرة بثمن يتفق عليه الطرفان.

4- عقد إجارة يمكن املس�تأجر من االنتفاع بالع�ن املؤجرة مقابل أجرة 

معلوم�ة، يف مدة معلومة ويعطي املؤجر للمس�تأجر حق اخليار يف متليك العن 

املؤجرة يف أي وقت يشاء، عىل أن يتم البيع يف وقته بعقد جديد بسعر السوق، 

وذلك وفق قرار املجمع السابق رقم 6/44/� ���. ا ه�

وه�ذه الصور كلها نافعة لتنمية الوقف عندما اليكون للوقف وفر مادي 

يمكن أن يعمر به نفسه، أو مل جيد من يقرضه. 

�ورة األوىل هي أج�دى الصور نفعًا، ألهنا جتع�ل العن تعود  غ�ري أن الصُّ

للوقف بطريق اهلبة، أو بعقد مستقل وبسعر رمزي. 

وه��ذا م�ا جي�ري التعام�ل به كث�ريًا م�ع املصارف اإلس�امية، وال س�يام 

صندوق االس�تثامر يف ممتلكات األوقاف، التابع للبنك اإلس�امي للتنمية، كام 

سيأيت التمثيل له.

فعىل نظ�ار األوقاف أن يس�لكوا مثل هذا الطريق لتنمي�ة الوقف، وذلك 

بإبرام اتفاقية مع مرف إس�امي عىل إنش�اء مبنى أو برج س�كني، أو س�وق 

��� قرارات جممع الفقه اإلسامي ص: �77-�76 .
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جت�اري، عىل أرض الوق�ف، ليكون البن�اء ملكًا للم�رف، أو مرهونًا عنده، 

ث�م يؤج�ره لوكيل الوق�ف الناظر من ف�رد أو مؤسس�ة ليقوم الناظر بتش�غيله 

وتأج�ريه، ث�م توفي�ة امل�رف باألج�رة املتفق عليه�ا، حتى يس�تويف املرف 

كلف�ة البن�اء وما اتفقوا عليه من أرب�اح، فإذا تم ذلك، عاد البن�اء ملكًا خالصًا 

 للوق�ف، كما فعلت ذلك إمارة عج�امن يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، مع 

صن�دوق االس�تثمار يف ممتل�كات األوق�اف التاب�ع للبنك اإلس�امي للتنمية 

بج�دة، إلنش�اء مدرس�ة الراش�دية اإلس�امية بإمارة عجم�ان بمبل�غ وقدره 

�000ر�04ر�2 مليون�ان ومخس�امئة وأربع�ون أل�ف دوالر أمريكي�ًا، ع�ىل 

 أن يك�ون الصن�دوق رشي�كًا مموالً، ع�ىل أن يس�تأجر الوكيل �وه�و الوقف� 

املبن�ى بعد اس�تام�ه، مقابل إجيار �معلوم� يقس�ط 26 قس�طًا نصف س�نوي 

بأقس�اط متس�اوية، ومتتالية، ويظل املبن�ى وحمتوياته ممل�وكًا للمؤجر �البنك� 

حت�ى تنتق�ل ملكيته للمس�تأجر، بعد س�داد األقس�اط، عىل أس�اس اهلبة، كام 

نصت عىل ذلك املادة العارشة من االتفاقية .

* * *
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املطلب اخلامس: املشاركة املتناقصـة: 

تعرف املش�اركة املتناقصة بأهنا رشكة يعطي امل�رف فيها احلق للرشيك 

يف احللول حمله يف امللكية دفعة واحدة، أو عىل دفعات حس�بام تقتضيه الرشوط 

املتف�ق عليه�ا .. ويقال عنه�ا بأهنا: عقد يقوم عىل اتف�اق يتحدد بموجبه حصة 

كل رشي�ك يف رأس امل�ال، إال أن العائ�د الذي خيص أحد األطراف يس�تخدم 

 لس�داد حص�ة الطرف اآلخ�ر يف املش�اركة، فتتناقص حصته م�رة بعد أخرى، 

 إىل أن ينته�ي بالكام�ل، فيخ�رج من الرشكة، فت�ؤول الرشك�ة أو حمل الرشكة 

بأكمله إىل الطرف اآلخر���.

ي الوقف يف الدول اإلسامية،  وهي هبذا املفهوم من أهم بل هي أهم ما ينمِّ

ف�إن غالب مؤسس�ات الوقف اليوم ال ت�كاد تقوم بمصارفه�ا الذاتية، فكيف 

تق�در عىل القيام بعامرة الوقف، وإنش�اء املراكز أو العامرات أو األس�واق التي 

تنشد القيام هبا، لتحقق االكتفاء الذايت، والنفع االجتامعي.

إن�ه الس�بيل هلا للقيام بمث�ل هذه املش�اريع النافعة إال بمثل ه�ذا الطريق 

الس�هل املي�ر، فتلج�أ مؤسس�ات الوق�ف إىل املص�ارف اإلس�امية لتمويل 

مش�اريعها هبذه الصيغ�ة احلديثة التي حتقق غرض ن�امء الوقف، كما حتقق هي 

ربح االستثامر واإلجيار، وهي إحدى الصور التي كانت قد عرضت يف الندوة 

��� املعام�ات املالي�ة املعارصة يف الفقه اإلس�امي للدكتور حممد عثامن ش�بري ص: 229، 
وانظر: املوس�وعة العلمي�ة للبنوك اإلس�امية �/��2 ، ط �982، واألبحاث املقدمة 

للمجمع يف الدورة الثالثة عرشة جملة املجمع ��/���، �62، ��9 .
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الت�ي أقامه�ا جممع الفق�ه بالتعاون مع املعهد اإلس�امي للبح�وث والتدريب 

بالبنك اإلس�امي، وناقش�ها املجم�ع يف دورته الرابعة، وتضمنه�ا القرار رقم 

�/�/4 بشأن سندات املقارضة وسندات االستثامر، ورأى أهنا من الرشكات 

اجلائزة إذا متت بضوابطها الرشعية، وهي: 

�- أن ال تك�ون جم�رد عملي�ة متويل بقرض، ب�ل ال بد من إجي�اد اإلرادة 

الفعلية للمشاركة وتقاسم الربح بحسب االتفاق، وأن يتحمل مجيع األطراف 

اخلسارة .

2- أن يمتل�ك امل�رف حصته يف املش�اركة ملكًا تام�ًا، وأن يتمتع بحقه 

الكام�ل يف اإلدارة والت�رف، ويف حال�ة توكيل الرشي�ك بالعمل حيق للبنك 

مراقب�ة األداء ومتابعته .

�- أن ال يتضمن عقد املش�اركة املتناقصة رشطًا يقتيض بأن يرد الرشيك 

للبنك كامل حصته يف رأس املال، باإلضافة إىل ما خيصه من أرباح، ملا يف ذلك 

من شبهة الربا ���. 

فإذا توفرت هذه الضوابط فإن العقد يكون صحيحًا كام قرر ذلك كثري من 

أهل العلم، ألن هذه املسألة من مسائل العقود املركبة املستحدثة التي ال تتناىف 

م�ع مقاصد الرشيع�ة، وليس فيها رضر وال ضيم عىل أحد، وهي بذلك جائزة 

��� ه�ذا م�ا نص عليه مؤمتر املرف اإلس�امي بديب عام ��99ه�� ، وانظر: جملة املجمع 
العدد العارش �08-�07/2 .
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عند كثري من فقهائنا املعارصين، كام بحثها املجمع يف دورته الثالثة عرشة، وإن 

مل ُيص�در ق�رارا هب�ا ���. أو من ب�اب ال�رشوط يف العقود الت�ي ال تنايف مقتىض 

العقد، والتي يقول بصحتها كثري من أهل العلم��2. 

وحي�ث إن العق�د صحيح، والفائدة من حتقيق الن�امء الطيب منه مرجوة، 

فإن من اجلدارة بمكان أن تعتمده املؤسسات الوقفية يف تنمية مواردها الوقفية 

مع املصارف اإلسامية بإحدى الصورتن التاليتن: 

األوىل: أن تتف�ق املؤسس�ة الوقفي�ة مع املرف عىل املش�اركة يف التمويل 

ل البنك نس�بة من  ال�كيل أو اجلزئ�ي للم�رشوع الوقف�ي، عىل أس�اس أن حُيصِّ

ريعه كربح املش�اركة، وجزءًا آخر كسداد ما قدمه من متويل، بينام يذهب اجلزء 

�ت الرشاكة  األخ�ري لصال�ح الوقف، حتى إذا اس�توىف امل�رف متويله، انفضَّ

وعاد املرشوع للمؤسسة الوقفية كاملة .. 

الثانيـة: أن يتم االتفاق بن املرف واملؤسس�ة الوقفية عىل حتديد نس�ب 

املش�اركة يف ص�ورة أس�هم متث�ل قيم�ة امل�رشوع، وَيْحُص�ل كل م�ن املرف 

واملؤسس�ة عىل نصيبه م�ن اإليراد املتحقق من العقار، وللمؤسس�ة الوقفية إذا 

ش�اءت أن تقتني من هذه األس�هم اململوكة للبنك عددًا معينًا كل سنة، بحيث 

��� انظ�ر أبح�اث املؤمتر جملة املجمع العدد الثالث ع�رش، وباألخص بحث الدكتور وهبة 
الزحييل، وبحث الدكتور نزيه كامل محاد.

��2 ك�ام بينت ذل�ك يف بحث الرشوط الفقهي�ة وتطبيقاهتا عىل ال�رشط اجلزائي يف العقود 
والديون
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تكون األس�هم املوج�ودة يف حيازة البنك متناقصة، إىل أن يتم متليك املؤسس�ة 

األسهم كاملة، فيصبح الريع كله للمؤسسة الوقفية���.

وهذه الصورة هي أكثر الصور انتش�ارًا يف هذا التعامل اليوم، س�واًء كان 

مع املؤسس�ات الوقفية أو العقار احلر .. فإن رشيك املرف يقوم بس�داد ثمن 

حصته أوالً بأول من العائد الذي يؤول إليه، خال فرة مناسبة يتفق عليها.

غري أن ه�ذا وإن كان حسنًا يف العقار احلر، إال أنه قد ال يتير للمؤسسات 

الوقفية، لما عليها من التزامات مالية أخرى، وحاجتها إىل سيولة نقدية لتسيري 

عملها أو إقامة أو صيانة مشاريع أخرى . 

وال بد لضبط هذه املعاملة من إنش�اء عقد منفرد بن املرف واملؤسس�ة 

الوقفية، يلزم املرف بالتخيل عن املرشوع بعد اس�تكامل س�داد متويله وربحه 

املتف�ق علي�ه، وال مان�ع م�ن ه�ذا العق�د رشعًا، نظ�ري ما س�بق للمجمع بحثه 

وتقري�ره يف اإلجارة املنتهية بالتمليك، حيث كان من صور ذلك العقد اجلائز: 

ن املستأجر من االنتفاع بالعن املؤجرة، مقابل أجرة معلومة  » عقد إجارة ُيَمكِّ

يف م�دة معلومة، واقرن به عقد هبة للعن املس�تأجرة، معلقًا عىل س�داد كامل 

األج�رة، وذلك بعقد مس�تقل، أو وعد باهلبة بعد س�داد كامل األجرة، وذلك 

وفقًا لما جاء يف قرار املجمع بالنس�بة للهبة رقم: ��/�/�  ��2 أي يف مس�ألة 

��� وهن�اك ص�ور أخ�رى، ال أراه�ا مائم�ة للوق�ف، وانظر جمل�ة املجمع الع�دد العارش 
.�08/2

��2 قرارات جممع الفقه اإلسامي ص: �76 �77 . وانظر ص: 70 منه .
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الوع�د من املش�ري يف بيع اآلج�ل، أن هيب العميل املعدات املش�راة إلجراء 
عقد اإلجارة، بعد تم�ام م�دة اإلجارة.

وقد هنضت األوقاف التي اختذت هذا األسلوب سببًا لنماء وقفها ودليل 
نجاح هذا النوع من االس�تثامر أنه أصبح مرشوعًا عامليًا، تلجأ إليه احلكومات 
يف مشاريعها العامة املكلفة بام تسميه بنظام B.O.T أي البناء، والتشغيل ، ونقل 

امللكية، اختصارًا من كلامت:

BUILD أي البناء أو اإلنشاء .

OPERAE أي التشغيل أو اإلدارة.

TRANSFER OWNERSIP أي نقل امللكية .

ويتم بن الرشكة واملالك من فرد أو مؤسس�ة أو حكومة بأحد األس�اليب 

الثاثة اآلتي�ة: 

�- أن يتف�ق الطرف�ان ع�ىل اإلنش�اء، ث�م تتوىل الرشك�ة املنف�ذة التي هي 

الط�رف الثاين يف التعاقد تش�غيل املرف�ق وإدارته، بتقديم خدم�ة إىل اجلمهور، 

مقاب�ل رس�وم معيَّنةيتفق عليه�ا الطرفان، عىل أن يوزع عائد هذه الرس�وم بن 

املال�ك والرشكة م�دة العقد، التي حتدد ب�ام يكفي لتغطية مادفعت�ه الرشكة من 

تكاليف اإلنش�اء، ومقابل إدارهتا للمرشوع من ��س�نة، أو20 س�نة، أو �0 

س�نة حس�ب االتفاق، وتس�مى فرة االمتياز، وبعدها تنتقل ملكي�ة املرفق إىل 

املالك يف حالة جيدة قابلة لاستثامر .
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2- أن يتف�ق الطرفان عىل إنش�اء مرفق عام وتش�غيله باألس�لوب األول 

نفس�ه، إال أن الرشك�ة خال فرة االمتياز حتصل ع�ىل كل العوائد، ثم يف هناية 

امل�دة تنتق�ل امللكي�ة إىل احلكوم�ة، وبذل�ك تقل ف�رة االمتياز عن األس�لوب 

األول.

�- أن يتفق الطرفان عىل إنشاء املرفق، ثم تأجريه من قبل الرشكة املنفذة، 

واملديرة له للجهة احلكومية املالكة أساس�ًا، بمبلغ حيدد س�نويًا إىل مدة معينة، 

ف�كأن الرشك�ة كانت مالك�ة للمرفق م�دة االمتي�از، وتس�رد التكاليف التي 

دفعتها لإلنش�اء من اإلجيار، وبعد فرة االمتياز تعود ملكية املرفق للحكومة، 

أو املالك األسايس.

أو أن تس�تأجر الرشك�ة املرفق من املالك، حكومًة، أو ف�ردًا ، أو هيئًة، ثم 

تتوىل الرشكة اإلدارة والتش�غيل واحلصول عىل اإليرادات املحققة، وبعد هناية 

م�دة االمتي�از تعود حي�ازة املرفق للاملك، وه�ذا مجيعًا ما عرب عن�ه باألحرف: 

B.I.T أي إنشاء، وتأجري، ونقل امللكية���.

ج عىل تأجري  وهل�ذا من العمل ما يسنده من الفقه ونصوص الفقهاء، إذ خُيرَّ

أرض اخل�راج الذي نص عليه علامؤنا األس�بقون كما ق�ال اإلمام املاوردي يف 

أحكامه يف الرضب الثاين من العامر الذي مل يتعن مالكوه، ومل يتميز مستحقوه، 

ثم قسمه إىل ثالثة أقسـام: 

��� انظ�ر: قضايا اقتصادية معارصة من منظور اس�امي، للدكتور حممد عبد احلليم عمر 
ص: 82-80 .
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 أحده�ا: م�ا اصطفاه اإلم�ام لبيت املال م�ن فتوح الب�اد .. . إىل أن قال: 

» فهذا النوع من العامر ال جيوز إقطاع رقبته ألنه قد صار باصطفائه لبيت املال 

ملكًا لكافة املس�لمن، فجرى عىل رقبته حكم الوقف املؤبد ... والسلطان فيه 

باخلي�ار ع�ىل وجه النظ�ر يف األصلح بن أن يس�تغله لبيت املال ك�ام فعل عمر 

ريض اهلل عن�ه، وب�ن أن يتخري له من ذوي املكنة والعمل من يقوم بعامرة رقبته 

بخراج يوضع عليه، مقدر بوفور االس�تغال ونقصه، كام فعل عثامن ريض اهلل 

عنه، ويكون اخلراج أجرة ترف يف وجوه املصالح���. ا ه� 

وال ريب بأن الوقف يس�لك فيه مس�لك أرض اخلراج، من حيث عموم 

نفعه ملستحقيه، ووجوب رعايته وتنميته حتى يستمر عطاؤه .

وحيث إن النامء يتحقق بمثل هذا الفعل من غري رضر وال غرر، فحريٌّ 

ب�ه إذًا أن يكون عمًا مباحًا، ما دام حيقق مقاصد رشعية، وهلذا جيري العمل 

ب�ه يف س�ائر الباد اإلس�امية وغريها من غري نكري. وه�ذا ما صدر به قرار 

 جممع الفقه اإلسامي رقم �82 يف دورته التاسعة عرشة املنعقدة يف الشارقة، 

ون�صَّ عىل جواز األخذ بعقد البناء والتش�غيل واإلع�ادة يف عامرة األوقاف 

واملرافق العام��ة .

* * *

��� انظر: األحكام السلطانية ص: �66، ط دار الفكر املرية .
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املطلب السادس: االستصناع: 

ومم�ا حيقق نم�اًء وفائدة كبرية للوقف يف تنمية عقارات�ه، وبناء مايصبو إىل 

بنائه من عامرات أو أس�واق جتارية ونحوها: عقد االس�تصناع وهو من العقود 

الفقهية املعهودة سلفًا، إال يف أسلوب�ه وتطوره.

ف عقد االسـتصناع لغة بأنه: طلب الصنعة، فالسن والتاء للطلب.  ويعرَّ

يقال: استصنع فان خامتًا إذا سأل الرجل أن يصنع له خامتًا، واستصنع اليشء 

نعة���.  دعا إىل صنعه، والّصناعة بالكر حرفة الصانع، وعمله: الصَّ

ورشعـًا يعرفــه بعـض احلنفية بأنــه: عقد ع�ىل مبيع يف الذم�ة رشط فيه 

العمل.

ويقال أيضًا: بأنه عقد مقاولة��2. 

وعرفتـه جملة األحـكام العدلية بأنه: عقد مقاولة مع أه�ل الصنعة عىل أن 

يعمل شيئًا ���. 

وهو من العقود الرشعية التي يراها السادة احلنفية.

وغريهم كالّسادة الشافعية واحلنابلة واملالكية يرون أنه رضب من رضوب 

��� انظر: لسان العرب البن منظور، وخمتار الصحاح للرازي مادة �صنع� .
��2 بدائع الصنائع للكاساين �677/6، ط اإلمام.

��� انظر رشح املجلة �/2�9 .
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�لم���، غ�ري أن هن�اك فرق�ًا بن الس�لم واالس�تصناع، من حي�ث وجوب  السَّ

 تس�ليم رأس املال يف جملس العقد يف الس�لم دون االس�تصناع إذ ال يشرط فيه 

ذل�ك، وحت�ت أي مس�مى كان فإنه عقد رشع�ي، فقد أخرج البخ�اري��2 من 

حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام: » أن رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اصطنع خاتمًا من ذهب 

ه يف باطن كفه فصنع الناس خواتيم من ذهب، فرقى  وكان يلبسـه، فيجعل َفصَّ

املنـرب، فحمد اهلل، وأثنى عليه، فقال: إين كنت اصطنعته، وإيّن ال ألبسـه، فنبذه 

فنبذ الناس « احلديث.

ول�م يك�ن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص صانع�ًا حت�ى يصنع اخلات�م بنفس�ه، وإنم�ا املراد 

اس�تصنعه لنفس�ه، فدل ذلك عىل جواز هذا العقد .. وهذا ما جرى به العمل 

قدياًم وحديثًا، وال سيام غالب عقود املقاوالت املختلفة التي تصنف عىل أهنا 

من قبيل االستصناع.

وق�د اش�رط العلماء جلوازه أن يك�ون مما تدخله الصنع�ة، دون احلبوب 

والثمار ونحوها، ودون البهائم والطيور ونحو ذلك .

وبرشط أن يكون مضبوط األوصاف ال حيتمل الغرر واجلهالة التي تفيض 

إىل التن�ازع . وحتقي�ق هذه الرشوط اليوم من أير اليس�ري، حيث ال ُيس�تصنع 

ذ الصنعة يف  يشء م�ن صنع�ة آلة أو بناٍء أو نحو ذلك إال بعد توصيف دقيق تنفَّ

ضوئه بدقة متناهية.

��� االستصناع للدكتور سعود بن مسعد الثبيتي ص: �2
��2 البخاري يف األيمان، باب من حلف عىل اليشء وإن مل حيلَّف، برقم ��66.
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ف�إن اختلف�ت الصف�ات كان املس�تصنع باخليار، إن ش�اء قبل، وإن ش�اء 

رفض، وإن شاء خصم من املبلغ بقدر ما نقص منه الصانع.

وتكمن االستفادة من هـذا العقد يف بناء األوقاف يف صور كثرية، منها: 

 �- أن يك�ون ل�دى األوق�اف أرض تري�د أن تبنيه�ا ع�امرة، أو س�وقًا 

جتاري�ة .. وال متتلك النقد الازم للبناء، فتتفق مع مرف أو مؤسسة استثامرية 

ع�ىل البناء وبصيغة االس�تصناع، عىل أن تدفع الثمن املتفق عليه للصانع ش�يئًا 

فش�يئًا، م�ن غات الدخل، وقد يزيد الثمن املؤجل ع�ىل الثمن احلايل لو ُبذل، 

وال حرج يف ذلك قياس�ًا عىل البيع بالتقسيط، والذي سبق للمجمع املوقر، أن 

بحث�ه يف دورته السادس�ة وأصدر فيه قرارًا برق�م 2/64 قاضيًا بجوازه، وهي 

مسألة وفاقية بن أهل العلم قدياًم وحديثًا.

وق�د قامت بعض مؤسس�ات الوقف باالس�تفادة من هذا العقد فحققت 

كاهليئ�ة تقدمًا ملحوظًا، وذلك كاهليئ�ة العامة لألوقاف بدولة اإلمارات حيث 

اتفق�ت م�ع البنك اإلس�امي للتنمية عىل إنش�اء عامرة للوق�ف بإمارة عجامن 

مكونة من عرشة طوابق مكررة، باإلضافة إىل الدور األريض وميزانن، بمبلغ 

وقدره ��2.900.000 مليونان وتس�عامئة ألف دوالر، بطريقة االستصناع، 

الذي بموجبه يكون البنك بانيًا �صانعًا� بطريقة االس�تصناع املوازي، عىل أن 

نعة للوقف �مشر� مقسطًا قيمة ذلك 24 قسطًا عىل اثنتي عرشة  يبيع هذه الصَّ

س�نة، بس�عر تكلفة اإلنش�اء، مع زيادة قدرها ��.�%� م�ن التكلفة اإلمجالية 

كربح للبائع، وهو البنك.
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كم�ا قامت األمان�ة العامة لألوق�اف بإمارة الش�ارقة، بعدة مش�اريع مع 

البنوك اإلس�امية بصيغ خمتلفة من صيغ االس�تثامر احلديث�ة���. وهبذه الطرق 

يتحقق للوقف النامء املنشود الذي يطمح إليه كل مسلم .

2- كم�ا أن هن�اك طريقًا آخ�ر يف االس�تصناع حيقق ن�امًء للوقف وهوأن 

يكون لدى األوقاف َوْفٌر مادي فاضل عن حاجة املوقوف عليهم، وكان لدهيا 

حنك�ة جتاري�ة، فله�ا أن تنمي م�ال الوقف بطريقة االس�تصناع ع�امرة أو نحو 

ذل�ك، فتقوم هي بدور املس�تصنع بام لدهيا من وفر، وحتق�ق بذلك ربحًا حمققًا 

لصالح الوقف، وذلك نظري ما تقدم يف تنمية الصناديق الوقفية بطريقة التجارة 

م ذكره وبيانه. مضاربة، أو إبضاعًا أو نحو ذلك مما تَقدَّ

فهذه أهم الطرق االس�تثمارية احلديثة التي حتقق ما يصبو إليه الوقف من 

نم�اء ونف�ع، وهي مكيفة تكيف�ًا رشعيًا، كام علمت من املباحث الس�ابقة وكل 

طريق�ة رشعي�ة يمكن أن تفيد نم�اء الوقف يتعن عىل النظَّ�ار األخذ هبا، بع�د 

التأكد من أهل العلم من صحتها وجوازها .

* * *

الطريف�ي يف رس�الة  الع�ام لألمان��ة األس�تاذ مج�ال س�امل  املدي�ر  أف�اد ذل�ك   ��� كم�ا 
وجهها للباحث.
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املبحث األول

أهميته واملقصود به ومتيزه عن الوقف الفردي

املطلب األول: أمهيته: 

الوق�ف س�نة جمم�ع عليها كام ذك�ر ذلك بع�ض أه�ل العل�م���، وله أثر 

عظي�م يف نف�ع املرء نفس�ه عند لقاء رب�ه، كرف�ع الدرجات وزيادة احلس�نات، 

 فل�ن ي�زال يرقى يف الدرجات الُعا ما بقي النفع به س�اريًا، فقد قال اهلل تعاىل: 

ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئەئ   ائ   ائ   ى   ى    ې   ې   ې   ې   ۉ    ﴿ 

ىئ      ی  ی  ی  ی   جئحئ   مئ  ىئ   ۈئ ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ    
بأعمالك�م،  أي   ]4� ]األع�راف:  ىب﴾  مب    خب   حب   جب   يئ  
وامل�راد وراثة درجاهت�ا، ال نفس دخوهلا فإن دخوهلا برمح�ة اهلل تعاىل، ال بعمل 

املرء، لما أخرج اإلمام أمحد يف مسنده، ومسلم يف صحيحه من حديث أيب هريرة 

 ريض اهلل تع�اىل عن�ه أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: » لن ُينِْجَي أحدًا منكم عمُله، قالوا: وال أنت 

إّيـاَي إال أن يتغمـديَن اهلل منـه برمحـة ولكـن  وال  ي�ا رس�ول اهلل ؟! ق�ال: 

سددوا «��2.

أن�ت  «، فقي�ل: وال  َأَحـٍد يدخُلـه عمُلـه اجلنَّـة  مـا مـن   «  ويف رواي�ة: 

دين ريب برمحــة «���. يا رسول اهلل ؟ قال: » وال أنا إال أن يتغمَّ

��� كالقرايف يف الذخرية �2�/6، وابن قدامة يف املغني �/�99 ط املرية.
��2 سبق خترجيه ص �7.
��� سبق خترجيه ص �7.
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 ذل�ك ألّن العم�ل مهم�ا كث�ر وصل�ح، فإّنه لن يف�ي بح�ق اهلل تعاىل عىل 

العب�د، ول�ن يبلغ ج�زاء اجلنة، كما جاء يف األثر: » سـبحانك مـا عبدناك حق 

عبادتك «���.

قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل: إّن دخول اجلنة ليس يف مقابلة عمل أحد، 

وإنه لوال رمحة اهلل تعاىل لعبده ملا أدخله اجلنة؛ ألن العمل بمجرده ولو تناهى 

 ال يوج�ب بمج�رده دخ�ول اجلن�ة، وال أن يكون عوض�ًا هلا، ألن�ه ولو وقع 

ع�ىل الوج�ه ال�ذي حيب�ه اهلل تع�اىل، ال يق�اوم نعم�ة اهلل، ب�ل مجي�ع العمل ال 

 ي�وازي نعمة واحدة، فتبقى س�ائر نعمه مقتضية لش�كرها، وهو مل يوفها حق 

ش�كرها، فلو عذبه يف هذه احلالة لعذبه عدالً، وإذا رمحه يف هذه احلالة كانت 

رمحته خريًا من عمله��2.

ولم�ا كان دخ�ول اجلنة برمحة اهلل تع�اىل وفضله، والناس مس�توون فيها، 

إال أهن�م يتفاوتون بالدرجات واملنازل، وذلك باألعامل التي يتقبلها اهلل تعاىل، 

وب�ام أن األعامل الت�ي يتقبلها اهلل تعاىل، ال تنقطع باملوت ك�ام قال عليه الصاة 

والسام: » إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جاريـة، أو علم 

ينتفـع بـه، أو ولد صالح يدعـو له «���. واملعن�ى: أن العم�ل ال ينقطع باملوت 

��� أخرجه الطرباين يف األوسط 44/4، والكبري�84/2، واحلاكم يف املستدرك 692/4 من 
حديث سلامن ريض اهلل تعاىل عنه من قول املائكة لرهبا عز وجل.

��2 مفتاح دار الس�عادة ص: 484 ط املكتبة العري�ة وفتح الباري ��/296 ط الكليات 
األزهرية. 

��� سبق خترجيه ص �8 . 



1��

م�ع هذه اخلص�ال الثاث، لري�ان نفعها، فتتج�دد له احلس�نات، وترتفع هبا 
الدرج�ات م�ا دامت موج�ودة؛ ألهنا من فعل�ه وعمله؛ فالصدق�ة اجلارية هي 
الوق�ف الذي حبَّس أصله وس�بَّل منفعته، س�يري له أجره م�ا دام باقيا،ً فما 
م�ن مص�ل يصيل يف مس�جد، وال طالب يدرس يف مدرس�ة، وال ذي روح من 
إنس�ان أو حيوان هبيم يرشب من بئر، وال مار يس�لك الطريق أو اجلر اللذين 
أصلحه�ام الواقف، وال مريض يتداوى يف مش�فى، وال هبيمة ترعى يف مزرعة 
مس�بَّلة .. وال غ�ري ذل�ك من األم�ور إال ملوقفها أج�ر كامل ؛ ألنه أنش�أ ذلك 
الوق�ف، ونفع به غ�ريه، وقد صح من حديث أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه أن 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: » من َسّن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 

هبا من بعده من غري أن ينقص من أجورهم يشء «���.

ويف رواي�ة أخرى: » من سـن سـنة خري فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور 
من اتبعه غري منقوص من أجورهم شيئًا «��2.

والسنة يف اللغة: الطريقة، وهي صادقة عىل الداللة عىل اخلري كما كان يف سبب 
ورود احلديث���. وعىل فعل اخلري من مثل هذه األحباس، ألنه إذا كان الدال 
عىل اهلدى واخلري يستمر له األجر مادام الناس يفعلونه، مع أنه قد انقطع أثره، 

��� أخرجه مسلم يف العلم برقم �0�7 من حديث جرير بن عبد اهلل ريض اهلل تعاىل عنه.
��2 أخرجه الرمذي يف العلم برقم �267 من حديث جرير ريض اهلل تعاىل عنه.

��� حي�ث كان بس�بب م�ن ابتدأ بعطية األع�راب الذين قدموا عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فرأى س�وء 
حاهل�م قد أصابتهم حاجة فح�ث الناس عىل الصدقة، فأبط�أوا عنه حتى رؤي ذلك 
يف وجه�ه، ث�م إن رجًا من األنصار جاء برة من ورق، ثم جاء آخر، ثم تتابعوا حتى 

عرف الرور يف وجهه، فقال .. احلديث.
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ولعلَّه لم يدل عىل اهلدى، أو السنة الواحدة إال مرة واحدة، فكذلك هذا الذي 
 حيبس األصل ويسبل املنفعة، بل هذا أوىل لبقاء عينه صاحلة متد اآلخرين باخلري 

إىل أج�ل بع�يد. 

لذلك حّث الشارع احلكيم املسلم أن ينتهز الفرصة لنفع نفسه ما استطاع 
إىل ذل�ك س�بيًا، حتى ول�و كان يف مرض موته كام ورد م�ن حديث أيب هريرة 
ريض اهلل تع�اىل عن�ه ق�ال: ق�ال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » إن اهلل تصـدق عليكـم عند 

وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم يف أعاملكم «���.

ولذلك كان السلف الصالح من الصحابة والتابعن ريض اهلل تعاىل عنهم 
أح�رص الن�اس عىل نفع أنفس�هم هبذه األحب�اس التي يري هل�م أجرها بعد 
مماهتم ؛ حتى مل يبق أحد من أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ذو مقدرة إال وقف، كام 

قال جابر بن عبد اهلل ريض اهلل تعاىل عنهام ��2.

وقال الشافعي ريض اهلل تعاىل عنه: بلغني أن ثمانين صحابيًا من األنصار 
تصدقوا بصدقات حمرمات . ا ه� 

والش�افعي يس�مي األوق�اف: الصدقات املحرم�ات���، ب�ل إن بعضهم 
 كان يعم�د إىل أحب أمواله إليه فيقدمه لنفس�ه كما فع�ل أبو طلحة األنصاري 

ريض اهلل تعاىل عنه .
* * *

��� أخرجه ابن ماجه يف الوصايا، باب الوصية بالثلث برقم2709. وقد تقّدم ص �� .
��2 الذخرية للقرايف �2�/6، واملغني البن قدامة �/�98.
��� أحكام الوقف للشيخ العامة حممد أيب زهرة ص: �4.
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املطلب الثاين: املقصود بالوقف اجلامعي: 

يقصد بالوقف اجلامعي الوقف الذي يش�رك فيه مجاعة من الناس، يسهم 

كل واحد منهم فيه بام يقدر عليه أو بام جتود به نفسه.

ومل يكن معروفًا يف السابق، ببحث مستقل عن غريه من أنواع الوقف، إال 

أن التأصيل له يمكن من خال ما يوقفه مجع من الناس لغرض واحد كأدوات 

اجلهاد التي حيصل بمجموعها حتقيق غاية كاملة.

فق�د أخ�رج البخاري من حديث أيب هري�رة ريض اهلل تعاىل عنه أنه ملسو هيلع هللا ىلص 

ق�ال: » وأّمـا خالد فإنكم تظلمـون خالدًا، قـد احتبـس َأْدَراَعــُه وَأْعُتَدُه يف 

سبيل اهلل « ���.

ومعلوم أن كثريًا غري خالد قد احتبس�وا أدوات احلرب من خيل أو عتاد، 

كان�وا جيه�زون هبا الغزاة يف س�بيل اهلل تع�اىل، كما فعل س�يدنا عثامن ريض اهلل 

تع�اىل عنه، يف جتهي�ز جيش العرة، بألف دينار��2. ويف رواية: بألف دينار، ثم 

بألف، ثم بأل�ف، ثم جه�ز جيش العرة بأمجع جهازهم���.

��� البخاري يف الزكاة، باب قول اهلل تعاىل: ﴿ ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ﴾ 
برقم: ��99.

 ��2 كم�ا يف رواي�ة الرم�ذي يف اجله�اد برق�م: ��70 ، واحلاك�م يف املس�تدرك م�ن حديث 
عبد الرمحن بن سمرة ريض اهلل تعاىل عنه.
��� كام رواه ابن أيب عاصم يف السنة 646/2.
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ويف رواي�ة: أن�ه جه�ز جي�ش الع�رة بامئ�ة راحل�ة، ث�م ق�ال: أقلن�ي 

يا رسول اهلل فأقاله، فقال: عيّل عددها من اخليل . فُرَّ بذلك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

وَمن عنده، وقال له قوالً حس�نًا ���، وقد ش�اركه غريه يف ذلك ؛ فإنَّ أبا بكر 

ريض اهلل تع�اىل عن�ه جاء ب�ُكلِّ ماله، وجاء عم�ر ريض اهلل تعاىل عنه بنصف 

ماله��2، وهكذا فعل مجع من مياسري الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم .. 

م�وه يف هذه الغ�زوة هو من ب�اب الوقف ؛ ألهن�م أرادوا به جتهيز  وم�ا قدَّ

�ز موىل كان أو س�يدًا، مهاجريًا كان أو  جي�ش الع�رة من غري نظر حلال املجهَّ

أنصاري�ًا .. ومل يرجع�وا بيشٍء من ذلك بعد الغزو، بل بقي كل ذلك يف س�بيل 

اهلل تع�اىل جيه�ز به كل غاٍز. كما حدث مثل ذلك لس�يدنا عم�ر ريض اهلل تعاىل 

عنه حيث تصدق بفرس يف سبيل اهلل عز وجل، فوجده يباع، فأراد أن يشريه، 

فأتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فاستأمره، فقال له ملسو هيلع هللا ىلص: » ال تعد يف صدقتك «���.

ويف رواي�ة: فأبر صاحبها يبيعها بكر فأتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فسأله عن ذلك، 

فقال عليه الصاة والسام: » ال تبتع صدقتك «��4.

فه�ذا م�ن ب�اب الوقف اجلامع�ي باملنق�ول، ومثل ذل�ك ما ج�رى يف بناء 

مس�جده ملسو هيلع هللا ىلص حيث تصدق الغامان من بن�ي النَّجار باحلائط، إال أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

��� كام رواه اإلمام أمحد يف فضائل الصحابة �/4�4.
��2 كام أخرجه الرمذي يف الدعوات من حديث عمر ريض اهلل تعاىل عنه برقم: �6�8.
��� أخرجه البخاري يف الزكاة برقم: �489 من حديث ابن عمر ريض اهلل تعاىل عنهام.

��4 أخرجه ابن ماجه برقم: 2�92.
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لبِِن، وامرأة  أبى إال أن يأخذوا ثمنه���، وتصدق آخرون بالسعاف واجلريد والَّ

ن من كل ذلك مس�جد ضم النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه الكرام ريض اهلل  باملن�رب، فتكوَّ

تعاىل عنهم .. 

فيتخرج من كل ذلك مرشوعية الوقف اجلامعي الذي تسعى إليه مؤسسات 

األوقاف يف البلدان اإلس�امية اليوم، كام اقتبس�ته البلدان غري اإلس�امية من 

نظامنا اإلس�امي، فأسس�وا مؤسس�ات دقيقة كبرية آتت ث�امرًا يانعة يف حتقيق 

التنمية العلمية واالجتامعية يف بلداهنم��2.

* * *

��� ك�ام ي�دل له حديث أنس بن مالك ريض اهلل تع�اىل عنه عند البخاري يف الصاة برقم: 
4�8، ومسلم يف املساجد برقم: �24.

��2 انظر دور الوقف يف العملية التنموية للباحث ص: �7.
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املطلب الثالث: الفرق بني الوقف اجلامعي والوقف الفردي: 

ال خيتل�ف الوقف يف حكمه ورشطه باخت�اف نوعيه الفردي واجلامعي، 

إال م�ن حيث كون اجلامعي يش�رك في�ه أكثر من واحد لإلس�هامم يف حتقيق ما 

أنش�ئ الوق�ف من أجله، وذلك نظ�رًا ألن وقف الفرد ق�د ال يفي بالغرض .. 

فيجتمع لتحقيقه أكثر من واحٍد، كلٌّ يس�هم يف حتقيقه بما يقدر عليه ؛ ويتكون 

م�ن اجلمي�ع غرض اجتامعي أو ش�عائري واح�د .. كام جيتمع أه�ل بلد يف بناء 

مس�جد، ف�ذاك يوق�ف األرض، وهذا يوقف اخلش�ب، وآخ�ر يوقف احلجر، 

وغ�ريه يوقف اخلدمات املرفقية .. وهكذا كلٌّ يس�هم يف بنائ�ه بام يقدر عليه أو 

بما جتود به نفسه، والكل يكون بانيًا للمسجد ومكتسبًا أجر من بنى هلل بيتًا ���، 

وكلهم يش�مله قوله تع�اىل: ﴿ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

ڻ ﴾ ]التوب�ة: �8[. وال غراب�ة يف ذلك ؛ فإن املعهود من فضل اهلل تعاىل 

أن يثيب كلَّ من شارك يف عمل الرب ثوابًا كامًا، كام قال عليه الصاة والسام 

ملع�اذ بن عمرو ب�ن اجلموح، ومعاذ بن عفراء ريض اهلل تعاىل عنهام، وقد ادعى 

كل منه�ام أن�ه قتل عدو اهلل وعدو رس�وله أبا جهل، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: » هل مسـحتما 

 ��� ال�دال علي�ه حدي�ث ع�يل ريض اهلل تع�اىل عنه أن��ه ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال: » من بنى هلل مسـجدًا 
تًا يف اجلنة « أخرجه ابن ماجه، وحديث عثامن ريض اهلل تعاىل عنه أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال:  ي  بنى اهلل له ب
» من بنى مسجدًا يبتغي به وجه اهلل بنى اهلل له مثله يف اجلنة « أخرجه أمحد يف املسند 
والرمذي، وحديث ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: » من بنى هلل مسجدًا 
تًا يف اجلنة « أخرجه أمحد يف املس�ند وانظر  ي ولـو كمفحـص قطاة بيضها بنـى اهلل له ب

اجلامع الصغري�66/2.
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سـيفيكما؟ فقاال: ال، فنظر يف الس�يفن، فقال: كالكام قتلـه «���، مع أن الذي 

َلب، وذلك  أثخنه أحدمها، وهو معاذ بن عمرو بن اجلموح الذي قىض له بالسَّ

ألن كل واح�د قد أس�هم بقتله بما يقدر عليه ف�كان كل واحد قاتًا له حقيقة، 

وكم�ا ق�ال مثل ذلك يف من فط�ر صائاًم فله أج�ره من غ�ري أن ينقص من أجر 

الصائم يشء��2، ويف املرأة إذا أنفقت من مال زوجها ���، وذلك ألنه س�بحانه 

أك�رم م�ن أن يعطي أحد املس�امهن دون اآلخ�ر، وكل منهم ق�د قصد وجهه، 

لفى لديه سبحانه وتعاىل. وابتغى القربى والزُّ

* * *

��� أخرجه البخاري يف اخلمس برقم: 2972، ومسلم يف اجلهاد برقم: �7�2.
��2 كم�ا أخرج�ه اب�ن خزيمة من حديث س�لمان الفاريس ريض اهلل تع�اىل عنه، يف الصوم 
برق�م: �887. وابن حب�ان من حديث زيد بن خالد اجلهني ريض اهلل تعاىل عنه برقم: 

�429. وقال: إن صح اخلرب .
��� كما رواه البخاري يف الزكاة برقم �4�8 من حديث أيب موسى ريض اهلل تعاىل عنه .
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املبحث الثاني

صور الوقف اجلماعي وحكمها شرعًا

املطلب األول: صور الوقف الجماعي: 

للوقف اجلامعي صور كثرية، منها قديمة، ومنها حديثة .

فمن صوره القديمة: 

�- وقف املش�اع ب�ن الناس، ومن ذلك وقف س�واد العراق، الذي كان 

حق�ًا للغانم�ن، فوقفه س�يدنا عمر ريض اهلل تع�اىل عنه سياس�ة رشعية حفظًا 

حل�ق م�ن يأيت بعد أولئك األجناد، حلامية الثغر، فإنه ريض اهلل تعاىل عنه بعد أن 

قسمه عليهم، انتزعه منهم ووقفه عىل املسلمن، فقد جاء عنه أنه قال: لوال أين 

أخشى أن يبقى آخر الناس ال يشء هلم لركتكم وما قسم لكم، لكن أحب أن 

يلحق آخرهم أوهلم، وتا قوله تعاىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ ﴾��� ]احلرش: �0[.

فق�د قال الش�افعي ريض اهلل تعاىل عنه ؛ أخذًا من قص�ة جرير بن عبد اهلل 

البج�يل ريض اهلل تع�اىل عنه التي فيه�ا أن عمر ريض اهلل تعاىل عنه قس�م لقبيلة 

بجيل�ة - قبيل�ة جري�ر بن عب�د اهلل البج�يل ريض اهلل تعاىل عنه - ربع الس�واد، 

��� ذك�ره امل�اوردي يف احل�اوي 2�9/�4، وانظر: منه�اج الطالبن لإلم�ام النووي �/972 
بتحقيق الباحث.
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فاس�تغلوه ثاث أو أربع س�نن، ثم قال عمر: لوال أين قاسم مسؤول لركتكم 

عىل ما قس�مت لكم، لكن أرى أن تردوا عىل الناس، قال جرير: وعاضني من 

حق�ي في�ه نيفًا وثامنن دين�ارًا : أن الس�واد كله وقف. قال الش�افعي: ويف هذا 

احلدي�ث دالل�ة إْذ أعطى جريرًا البجيل عوضًا من س�همه أنه اس�تطاب أنفس 

الذين أوجفوا عليه فركوا حقوقهم منه فجعله وقفًا للمسلمن���.

وكذلك وقف قرافة مر لدفن موتى املس�لمن، وقفها س�يدنا عمرو بن 

الع�اص ريض اهلل تعاىل عنه ؛ بأمر من س�يدنا عمر ريض اهلل تعاىل عنه، مع أهنا 

كانت ملكًا لكل الفاحتن��2.

2- وقف الرشكاء لما يملكونه إرثًا من مورثهم جزءًا أو كًا بنية التصدق 

عنه كام جيري اآلن كثريًا .

�- اإلس�هام يف وقف عام كمسجد أو مدرسة أو نحومها، حيث ال يقدر 

واحد بمفرده عىل توفري مجيع مستلزمات�ه .

للباح�ث  التنموي�ة  العملي�ة  يف  الوق�ف  ودور   ،279/4 للش�افعي  األم  انظ�ر:   ��� 
ص: 44- 47.

��2 مغن�ي املحت�اج للخطيب الرشبين�ي�/�64، ونقل عن ابن عب�د احلكم أن املقوقس 
أعط�ى عم�رو بن العاص فيها ماالً جزيًا ، وذكر أنه وج�د يف الكتاب األول أهنا تربة 
اجلن�ة، فكات�ب عم�ر بن اخلط�اب يف ذلك فكت�ب إلي�ه: إين ال أعرف ترب�ة اجلنة إال 
ألجس�اد املؤمنن فاجعلوها ملوتاكم . ق�ال اخلطيب: وقد أفتى مجاعة من العلامء هبدم 

ما بني فيها .
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ومن صوره احلديثـة: 

�- الصور القديمة ال تزال تطبق حديثًا، ال سيما يف البلدان الفقرية، التي 

يتكاتف أهلها عىل املش�اريع اخلريية من مدارس أو مس�اجد أو مستشفيات أو 

جامعات، فكل يس�هم يف ذلك بام يقدر عليه إلنجاز ذلك املرشوع، ليري له 

 أج�ره يف حياته وبع�د مماته، وحيرص علي�ه كل عاقل مقتدر عم�ًا بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 

» إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقـة جاريـة، أو علم ينتفع به، 

أو ولد صالح يدعو له «���.

والصدق�ة اجلاري�ة ه�ي الوق�ف الدائ�م ال�ذي ينتف�ع ب�ه الن�اس م�ا دام 

موجودًا.

2- وم�ن ه�ذا الن�وع ما تفعل�ه اجلمعيات اخلريي�ة حينام تع�زم عىل صنع 

مرشوع خريي ش�عائري، أو تعليمي، أو صح�ي، أو نحو ذلك ، فتجمع له ما 

يكفل إقامته وإصاحه من أنايسَّ كثريين، كام جرى ملسجد احلسن الثاين ملك 

املغرب وجيري ملسجد الصالح باليمن، وما تفعله مجعية األقىص لعامرة املسجد 

األق�ىص، فكل من أس�هم له أجر كام�ل كام تقدم، إذا قب�ل اهلل تعاىل منه ذلك؛ 

ألنه واقف حقيقة.

��� سبق خترجيه ص �8 .
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�- وم�ن أب�رز ص�ور الوقف اجلامع�ي احلديث�ة؛ الصنادي�ق الوقفية التي 

ترعاه�ا مؤسس�ات األوق�اف يف البل�دان املختلف�ة كدول�ة الكوي�ت، ودول�ة 

اإلم�ارات العربي�ة املتحدة، ودولة قط�ر واململكة العربية الس�عودية .. .، وقد 

أثبت�ت جدارهت�ا وفاعليته�ا يف خمتلف األغ�راض واملناف�ع االجتامعية، لذلك 

سأفرد هلا جانبًا من البحث ألمهيتها.

* * *
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املطلب الثاين: تعريف الصندوق الوقفي: 

يـراد بالصنـدوق الوقفـي: ذل�ك القال�ب التنظيم�ي الذي تنش�ئه الدولة 

أو األمان�ة العام�ة لألوقاف، أو دائرة األوق�اف، وفقًا للنظ�م املعتمدة، لتنفيذ 

أهداف حم�ددة، والقيام بمرشوعات تنموية يف جمال حم�دد، أو جماالت خمتلفة، 

حتقيقًا ألغراض الواقفن، وتلبية لرشوطهم���.

ويتك�ون الصن�دوق م�ن جمل�س إدارة يتكون م�ن عدد من األش�خاص 

أصح�اب االختص�اص، وخيتاره�م رئي�س جملس ش�ؤون األوق�اف، وخيتار 

املجلس رئيسًا له ونائبًا للرئيس من بن األعضاء��2.

أمهية الصناديق الوقفية يف التنمية االجتامعية: 

أصب�ح من الواضح أن الصناديق الوقفية تقوم بدور عظيم يف تنمية احلياة 

االجتامعية يف ميادين شتى.

وه�ي باإلضاف�ة إىل ذل�ك تق�وم ب�دور إحياء س�نة الوقف، وتش�جيع 

الن�اس عىل إحياء هذه الس�نة املهم�ة حتى ال تندرس، فينال املنش�ئون هل�ذه 

 ��� الصنادي�ق الوقفي�ة النظ�ام الع�ام والئحته التنفيذي�ة يف دولة الكويت بترف يس�ري، 
ص: ��.

��2 املرجع السابق ص: �4.
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الصنادي�ق والقائم�ون عليها أجر إحياء الس�نن عند إماتتها، وأجر من س�ن 
س�نة حس�نة، ال�دال عليهما قول�ه ملسو هيلع هللا ىلص خماطبًا ب��ال بن احل��ارث ريض اهلل 
عنه: » اعلم، قال: م�ا أعلم يا رس�ول اهلل؟ قال: اعلم يا بالل، قال: ما أعلم 
 يا رس�ول اهلل؟ قال: إنه من أحيا سـنة من سـنني قد أميتت بعدي، فإن له من 
األجـر مثل من عمـل هبا من غري أن ينقـص من أجورهم شـيئًا، ومن ابتدع 
بدعة ضاللة ال تريض اهلل ورسـوله كان عليه مثل آثام من عمل هبا ال ينقص 

ذلك من أوزار الناس شيئًا «���.

وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: » من سـن يف اإلسـالم سنة حسـنة فله أجرها وأجر من عمل 
 هبـا بعـده، مـن غري أن ينقص من أجورهم يشء، ومن سـن يف اإلسـالم سـنة 
 سـيئة كان عليـه وزرهـا ووزر مـن عمـل هبـا مـن بعـده مـن غـري أن ينقـص 

من أوزارهم يشء «��2.

وال ريب بأن مهم الناس يف هذه األزمان قد تقارصت عن األوقاف حينام 
سيطرت عليهم املادة وغلبهم الشح، فإذا وجد املسلم من يشجعه عىل اإلسهام 
بالوق�ف يف ه�ذا الصندوق أو ذاك ولو بالقليل من املال، ورأى األثر البن هلذا 
الصندوق، ال شك أنه سيق�دم، ويرغب يف هذه الصدقة اجلارية التي تري له 

بعد املوت كام كانت يف حال احلياة.

��� أخرج�ه الرم�ذي يف العل�م، باب ما جاء يف األخذ بالس�نة واجتناب البدع من حديث 
عوف املزين عن أبيه عن جده برقم 2677 وقال: حديث حسن.

��2 أخرجه مس�لم يف الزكاة باب احلث عىل الصدقة ولو بش�ق مترة برقم  ���7 من حديث 
جابر بن عبد اهلل ريض اهلل تعاىل عنهام
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وحينم�ا يرى املس�لم أصنافًا م�ن الصناديق الوقفية، ال ش�ك أنه إن لم 

يرغ�ب يف املس�امهة يف كل الصنادي�ق بام يقدر عىل املس�امهة به فس�ريغب يف 

بعضه�ا كصن�دوق بناء املس�جد، وإن مل يرغب فس�ريغب يف صندوق كفالة 

اليتيم، وإن مل يرغب يف هذا وال ذاك فس�ريغب يف صندوق بناء املدارس، أو 

كفالة طالب، أو توفري الكتاب .. .أو غري ذلك وإذا مل يقدر عىل بذل الكثري، 

س�يقدر عىل بذل القليل، وهكذا حتى ال جيد لنفسه عذرًا يف التأخر، وبذلك 

نك�ون ق�د أرشكنا اجلميع يف إحياء س�نة الوقف لنيل األج�ر العظيم عند اهلل 

تعاىل، وبناء املجتمع.

* * *
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املطلب الثالث: التأصيل الفقهي للصناديق الوقفية: 

تتخ�رج الصناديق الوقفية عىل مذهب م�ن يرى جواز وقف النقود، وهو 

ما اش�تهر عن الس�ادة املالكية كام يف حاش�ية الدس�وقي عىل ال�رشح الكبري��� 

حي�ث ق�ال: » وأم�ا العن - يعني الذه�ب والفضة - فا ت�ردد فيها، بل جيوز 

ُل رد بدله منزلة  َلف، وُينَزَّ وقفها قطعًا ألنه نص املدونة، قال: واملراد وقفه للسَّ

بقاء عينه، وأما إن وقف مع بقاء عينه فا جيوز اتفاقًا إذ ال منفعة رشعية ترتب 

عىل ذلك «.اه�.

فرى أن املالكية يذهبون إىل جواز وقف النقد لغرض القرض، ويف ذلك 

منفع�ة حمققة للمق�رض، ويف نفعه بذل�ك تفريج كربته وتيس�ري أمره وفيه من 

األج�ر ال�يشء العظي�م كام دل عليه قول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: » من نفَّس عـن مؤمن كربة من 

كرب الدنيا نفس اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة «��2. 

وأي كرب�ة يصاب هبا املس�لم أعظم م�ن أن يكون حمتاجًا ل�يشء من املال 

إلقامة نظام حياته من متاع العيش، أو إصاح ما به صاح معاش�ه من زراعة 

أو صناعة أو جتارة التي قد تتعطل عند فقد املال الازم إلصاحها، فإذا أسعفه 

أح�د بقرض حسن ال ربا فيه وال منًّا وال أذى، فرج عنه كربة ُعظمى من كرب 

.77/4 ���
��2 أخرجه مسلم يف الذكر والدعاء، باب فضل االجتامع عىل تاوة القرآن وعىل الذكر برقم 

2699 من حديث أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه.
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ه�ذه الدنيا، ولذل�ك كان اجلزاء من جنس العمل، مع ع�دم املوازنة بن كرب 

الدنيا وكرب اآلخرة إال من حيث التسمية فقط���.

بل لقد أرش�د النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص إىل أن القرض أعظم أجرًا م�ن الصدقة عمومًا، 

 ويدخ�ل فيه�ا الصدق�ة اجلاري�ة، ألهن�ا صدق�ة، وذلك بام ج�اء ع�ن أيب أمامة 

ريض اهلل عنه أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: » دخل رجٌل اجلنة فرأى عىل باهبا مكتوبـًا الصدقــة 

بعر أمثاهلا، والقرض بثامنية عر «��2.

زاد يف رواية: » فقلت: يا جربيل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: 

ألن السائل يسأل وعنده، و املستقرض ال يستقرض إال من حاجـة «���.

ف�دّل كل ذلك ع�ىل أن وقف النقود مّم�ا حيقق املنفعة، فإذا وقف إنس�ان 

نق�ودًا للق�رض فإهنا ت�ردد يف األي�دي املقرضة واح�دًا تلو األخ�ر، ويتجدد 

لصاحبه�ا أجره�ا ما بقي�ت، وبذلك يتحق�ق غرض الوقف م�ن حتبيس العن 

وتسبيل املنفعة.

 وإىل مث�ل ه�ذا الق�ول ذه�ب بع�ض احلنابل�ة كم�ا نقل�ه اب�ن تيمي�ة عن 

��� أخاق النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف القرآن والسنة للباحث 9�2/2.
��2 أخرج�ه الط�رباين يف الكبري كم�ا يف جممع الزوائد �29/4، وق�ال: وفيه عتيبة بن محيد 
وثق�ة اب�ن حبان وغ�ريه، وفيه ضع�ف، ويف التقريب للحافظ ابن حج�ر برقم: 4469 

صدوق له أوهام .
��� هذه رواية ابن ماجه يف الصدقات، باب القرض برقم ��24 من حديث خالد بن يزيد، 
عن أنس بن مالك ريض اهلل تعاىل عنه، فهي ش�اهدة لرواي�ة أيب أمامة ريض اهلل تعاىل 

عنه .
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أيب الربكات جده جمد الدين عبد الس�ام ابن تيمية احلراين املتوىف سنة ��6ه� 

صاح�ب املنتق�ى واألح�كام الكربى فنق�ل عنه قول�ه: » الظاهر ج�واز وقف 

األث�امن لغرض القرض أو التنمية، والتصدق بالرب�ح، قال: كام قد حكينا عن 

مالك واألنصاري «���.

وه�ذا النص زائد عىل الن�ص األول ؛ حيث دل كام أيب الربكات احلنبيل 

ع�ىل جواز التنمي�ة للدراهم والدنان�ري املوقوفة، والتص�دق بأرباحها، وهو ما 

هت�دف إليه الصناديق الوقفية، حيث تنش�أ لغرض تنميته�ا ثم رصف ريعها يف 

اجله�ة التي كان عليها الوقف، أو أن جُتمع النقود من مجيع املش�ركن، وُتنَْش�أ 

هبا مصلحٌة أو مرشوٌع اس�تثامري أو مرفق خدمي للمجتمع فيكون اجلميع قد 

اشركوا يف وقفه.

ويشهد لذلك باإلضافة إىل ما تقدم عموم احلاجة إىل مثل هذه الوقفيات، 

يات، وال سيام إن جرى العرف  دات واملس�مَّ والرشيعة تتس�ع ملثل هذه املس�تجَّ

بذلك من غري نكري من علامء األمة. وما رآه املسلمون حسنًا فهو عند اهلل حسن 

كام قال ابن مسعود ريض اهلل عنه��2.

ولذلك قال العامة مصطفى الزرقا رمحه اهلل تعاىل���: » وطريقة استغال 

��� فتاوى ابن تيمية ��/2�4.
��2 االستذكار البن عبد الرب�2/8 .

��� ع�امل معارص أثرى املكتبة اإلس�امية بمؤلفاته ونظرياته الفقهي�ة واالقتصادية تويف يف 
شهر ربيع األول من عام �420 ه�.انظر أحكام الوقف ص�6 .
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الدراهم والدنانري وس�ائر األموال االس�تهاكية إذا تع�ورف وقفها، بأن تدفع 

الدراه�م والدنان�ري ملن يعمل فيها عىل س�بيل رشكة املضارب�ة مثا، وما خيرج 

للوقف من الربح يتصدق به يف جهة الوقف، والقمح ونحوه يباع ويدفع ثمنه 

مضارب�ة كذل�ك، ولو وقف القمح ونحوه عىل أن يقرض منه من ال بذر له من 

الفاحن، ثم يستويف عوضه من حمصوله صح ذلك «.

فدل كل ذلك عىل مرشوعية مثل هذه الصناديق الوقفية يف مذاهب األئمة 

الثاثة مالك وأيب حنيفة وأمحد رمحهم اهلل تعاىل، وإن خالف الشافعي يف ذلك، 

ألنه يرى أن االس�تفادة منها ستكون بإتاف عينها، ورشط الوقف االنتفاع به 

ة املتخذ حليًا لينتفع به حليًة  م�ع بقاء العن، فيصح عن�ده وقف الذهب والفضَّ

للنساء، دون رصفه وأخذ ثمنه.

ز هذه املس�ألة نظرًا  ولكن نظرية االجتهاد الفقهي يف مذهبه ينبغي أن جُتوِّ

لصاحها، وال ش�ك بأن قاعدة االستحسان التي يقول هبا أحيانًا عند التطبيق 

العميل تقيض هبا، وينبغي أن تكون هذه املسألة من مفرداهتا.

 ث�م ل�و انت�رشت ه�ذه الصنادي�ق يف الب�اد اإلس�امية بكف�اءة وأمانة، 

 وختطي�ط سل��يم فسيكون هلا دور حضاري رائد يف تنمية املجتمع يف كل مرافق 

احلياة العام�ة.

* * *
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املطلب الرابع: احلكم الرعي لصور الوقف اجلامعي:

ال خيتل�ف حكم الوقف اجلامعي عن الوقف الف�ردي من حيث التأصيل 

الفقهي ، وقد تقدم أن الوقف س�نة جممع عليها و تقدم ذكر بعض تلك األدلة 

يف ذلك بام يغني عن إعادة ذكرها هنا ���. 

إنما اخلاف يف الترف يف الرقبة �العن� املوقوفة بالبيع واهلبة واإلرث، 

حي�ث رأى أبو حنيف�ة وزفر وغريمها أن ملك الواق�ف ال يزول بالوقف إال 

 أن حيك�م به احلاك�م، أو يعلقه بموت�ه كأن يقول: إذا مت فق�د وقفت داري 

عىل كذا ��2.

 وخال�ف يف ذل�ك مجه�ور أه�ل العل�م، فقال�وا: إن رقبة املوق�وف تغدو 

 مل�كًا هلل تع�اىل ال يتس�لط عليه�ا الواقف بيشء م�ن أنواع الت�رف كما دلت 

ع�ىل ذل�ك ظواهر النصوص ومن ذلك ما تقدم ذك�ره عن أيب طلحة ريض اهلل 

تعاىل عنه.

* * *

��� انظر: ص 22-�7 .
��2 اهلداية للمريغيناين�/��.
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املبحث الثالث

اإلشكاالت التطبيقية للوقف اجلماعي

قد تعري الوقف اجلامعي إشكاالت تطبيقية كثرية، بسبب حداثة وضعه 

واختاط أمواله، ومن ذلك: 

�- اختاط أموال الواقفن يف الصناديق العامة

2- عدم فهم الناس ملفهوم الصندوق الوقفي املعن

�- عدم تنمية النقود الوقفية هلذه الصناديق

ويمكن عالج مثل هذه اإلشكاالت بما يأيت: 

املطلب األول: مشكلة اختالط أموال الصناديق العامة: 

مفهوم الصناديق العامة؛ أهنا ال ترتبط بجهة نفع معن، بل تعم مجيع أنواع 

الق�رب الت�ي يتقرب بمثله�ا الناس إىل اهلل تع�اىل، من إطعام الفقراء، وكس�وة 

العراة، وإنقاذ أبناء السبيل، ومساعدة الغارمن، ومداواة املرىض، وتعليم أبناء 

املسلمن، ونرش العلم والدعوة إىل اهلل تعاىل من جتهيز الدعاة، وطباعة الكتب، 

وبناء املدارس واملساجد، وحفر اآلبار، وإصاح الطرقات وغري ذلك .. 

فه�ذا هو مفهوم الصناديق العامة، ينبغي أن يعلمه الواقفون عند وقفهم، 



1�0

حت�ى يكونوا عىل بّينة من أمرهم، ف�إذا جتمع الوقف النقدي يف هذه الصناديق 

تتع�ن تنميته برشاء عق�ار أو نحوه من وجوه التنمي�ة املرشوعة، ليحفظ رأس 

املال، ويرف ريعه عىل تلك اجلهات التي وقف من أجلها، بحس�ب النس�بة 

والتناسب، واحلاجة املاسة وتقديم األهم عىل املهم.

كم�ا يفعل بريع وقف األعيان املوقوفة عىل مث�ل هذه اجلهات العامة وال 

ي�رف ذلك الوق�ف النقدي نفس�ه عىل هذه اجله�ات، ألنه إنام ي�راد الوقف 

لانتفاع به عىل الدوام، وال يراد لرفه.

إذا علم ذلك فإنه مل يعد مشكًا، ألنه سيرف يف مرفه العام كام رشطه 

واقفه.

وقد اتفقت إرادة الواقفن عىل رصفه يف هذا املرف العام.

وتقع املسؤولية بعدئذ عىل مسؤويل الصندوق، فعليهم أن حيولوا النقد إىل 

عن، أو أس�هم ذات ريع، أو جتارة رابحة ، ليستطيعوا حتقيق رشوط الواقفن، 

وبذلك يرتفع اإلشكال الذي حيدثه جتمع الوقف يف هذا الصندوق.

ومعلوم أن للصناديق قواعد وضوابط حتمي هذا الوقف من العبث أو أن 

يرف يف غري مرفه، كام تقدمت اإلشارة إليه.

* * *
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املطلب الثاين: مشكلة عدم إدراك الناس ملفهوم الصندوق الوقفي: 

من املتعن عىل القائمن عىل هذه الصناديق، أن يثقفوا الواقفن عىل األقل 

بمفهوم الصناديق الوقفية وأنواعها وختصصاهتا، ذلك أن كثريًا منهم قد يوقف 

يف صندوق الرب واإلحس�ان مثًا، وهو يظن أنه وقف عىل كفالة يتيم، فإذا قيل 

له إن هذا الصندوق يرف ريعه يف أبواب أخرى، وليس بالرضورة أن يكون 

يف كفال�ة اليتي�م قد يغضب ويتهم الصندوق بأنه ق�ّر يف واجبه، واحلقيقة أنه 

تفري�ط منه نفس�ه ، وقصور من مس�ؤويل الصن�دوق، فإن من املتع�ن عليه أن 

ال يض�ع درامهه إالَّ وهو يعلم أين وضعها وملن رصفها، وكان بوس�عه أن يقرأ 

ن�رشة الصندوق املتوف�رة أمامه يف املؤسس�ة الوقفية، أو يس�أل القائمن عليه، 

وتفريطه هذا حيمله عىل أن يقبل بنتيجة رصف الصندوق لريع الوقف بحسب 

رشط الصن�دوق ؛ إذا كان ترف�ه بناء عىل أن الواقف قد أراد هذا املرف ال 

غريه، ذلك هو األصل يف الوضع، وإن كان قد قرَّ مس�ؤولو الصندوق نوعًا 

م�ا بعدم تعريفهم الواقف مبارشة، اتكاالً منه�م عىل النرشات التعريفية، وهلم 

يف ذل�ك بع�ض العذر، إال أنه يبقى عليهم بعض اللوم، فإن كثريًا من الناس ال 

يقرؤون، إما ألميتهم أو لعدم رغبتهم يف القراءة، وإذا قرؤوا قد ال يفهمون.

وإزالة هل�ذا اإلشكال فإنه يتعن عىل اجلهات املسؤولة عىل هذه الصناديق 

أن تق�وم بدور التوعية واإليضاح للناس بمراد هذا الصندوق ورشوطه ليقبل 

الواقف بذلك، ويضع وقفه عن قناعة وإرادة، ونية صاحلة.
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املطلب الثالث: عدم تنمية أموال الصناديق الوقفية: 

ى  م أن الغرض من إنش�اء هذه الصناديق هو توفري النقد الوقفي لُينمَّ تَق�دَّ

ث�م يرف يف مصارف معينة حيددها الواقفون، حس�ب ما أنش�أت املؤسس�ة 

الوقفية من صناديق ومصارف.

لذلك إذا رصفت ه�ذه الوقوفات النقدية مبارشة للمصالح التي قصدها 

الواقفون فإهنا ال تكون قد أدت غرضها.

وقد تقدم أيضًا أن رشط الوقف بقاء عينه ليدوم االنتفاع به، فإذا استهلك 

باالنتف�اع مل يع�د وقفًا، ومن أجاز وقف النقود؛ إن�ام أجازها لعلة بقاء عينها يف 

القرض أو التنمية كام يفيده قرار جممع الفقه اإلسامي اآليت ذكره. 

فيتعن إذًا أن تنمى هذه الصناديق تنمية حقيقية، إما بالعقار، أو األسهم، 

أو التجارة أو نحو ذلك.

وه�ذا يقت�يض أن تكون هناك جه�ات اختصاص يف تنمي�ة الوقف، تنمية 

حقيقي�ة، وهذا ما فطن�ت له حكوم�ة ديب مؤخرًا، حيث أنش�أت دائرة خاصة 

باألوقاف أسمتها » دائرة األوقاف وشؤون القر « ال تعنى إال بتعمري الوقف 

وتنميت�ه، وكم�ا فعلته دولة الكويت من قبل من إنش�اء اهليئة العامة لألوقاف، 

خاف�ًا مل�ا كان جاري�ًا قبل، وكام هو حاص�ل يف كثري من الباد اإلس�امية من 

جعل تنمية الوقف يف إدارة خاصة تتبع الش�ؤون اإلس�امية ، مما جيعل التنمية 

تتعثر، بل قد تتعذر أحيانًا.
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وقد يعري تنمية هذه الصناديق إش�كال آخر وه�و عدم قدرة الصندوق 
عىل االستقال بالتنمية لقلة رصيده الوقفي.

 ويندف�ع ه�ذا اإلش�كال باملس�امهة بوقف ه�ذا الصندوق م�ع الصناديق 
األخرى بحس�ب نس�بته ثم يوزع ريع العقار الوقفي أو نحوه بحس�ب نس�ب 

املشاركة، وهذا أمر ال غبار عليه.

* * *
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املطلب الرابع: حكم وقف النقود: 

أّما اخلاف الفقهي يف حكم الوقف النقدي فلم يعد مشكا لدى حمققي 
الفقه�اء ، فقد كادت كلمة الفقهاء املعارصي�ن جتتمع عىل صحته، نظرًا ألن 
املسألة خافية بن فقهائنا األقدمن، واملسائل اخلافية فيها سعة يف االختيار 
مل�ا تقتضيه املصلح�ة، وقد تقرر لدى الفقهاء أنه يفتى يف مس�ائل اخلاف بام 

هو أصلح له���.

 وقد صدر عن جممع الفقه اإلس�امي قرار رقم�40 يف دورته السادس�ة 
عرشة بمسقط ينص عىل جواز وقف النقود جاء فيه ما نصه: 

» وقف النقود جائز رشعًا، ألن املقصود الرشعي من الوقف، وهو حبس 
األصل وتسبيل املنفعة متحقق فيها؛ وألن النقود ال تتعن بالتعين، وإنام تقوم 

أبداهلا مقامها «.

وهبذا يرتفع اإلش�كال القائم املرتب عىل وقف النقود ألن املجمع يمثل 

صف�وة خمتارة من عل�امء األمة وعليه املعول يف كثري من املس�ائل العرية التي 

تأخذ طابع االجتهاد اجلامعي.

* * *

��� كم�ا يف القواع�د للكرخ�ي ص�78 حي�ث ق�ال: » يفتى بم�ا هو أنف�ع للوقف فيما 
اختلف العلامء يف التصحيح فيه «.
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املطلـب اخلامـس: موقـف القانونيـني مـن التريعات مـن الوقف 
اجلامعي:

لق�د عنيت األوقاف اجلامعية بحامي�ة قانونية، إن طبق�ت تطبيقًا صحيحًا 

آتت األوقاف ثامرها يانعة بإذن اهلل تعاىل.

فق�د رافق إنش�اء هذه الصناديق يف كل بلد مجلة م�ن الترشيعات القانونية 

لتوف�ر هل�ا الغطاء القان�وين يف امللكية االعتباري�ة، وحتميها م�ن العبث، وتنمي 

أعياهنا لتحقق أغراض واقفيها .

ففـي اهليئـة العامة لألوقاف بدولـة اإلمارات العربية املتحـدة، صدر قرار 

حيـدد وينظم املصـارف الوقفية تضمن اثنتني وعرين مـادة؛ نصت األوىل منه 

عـىل: أن�ه يوج�ه ريع كل وق�ف إىل املص�ارف الت�ي حددها الواق�ف يف حجة 

الوقف، وفقًا للقواعد الواردة يف هذا القرار.

ونصـت الثانيـة: ع�ىل أن املصارف تصنف وفق�ًا للمص�ارف التي قررها 

جمل�س اإلدارة، وتتوىل األمانة العامة لألوق�اف إضافة أي مصارف جديدة له 

كلما دعت احلاجة إىل ذلك .. 

ونصـت الرابعـة: عىل أن�ه حيدد بق�رار من جلن�ة املص�ارف الوقفية أوجه 

رصف ري�ع الوق�ف اخلريي وخيصص ريع الوقف لعم�وم اخلريات إذا مل ُير يف 

حجته بيان أوجه إنفاق الريع أو اتسمت عبارهتا بالغموض الذي يصعب معه 

التعرف عىل إرادة الواقف.
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ونصـت الرابعة عرة: عىل أن�ه إذا قضت حجة الوقف برف ريعه عىل 
ع�دة مص�ارف خريية عىل س�بيل املثال ال احل�ر، يوجه كل الري�ع إىل عموم 

اخلريات، وتكون األولوية ملا نص عليه الواقف.

ونصت اخلامسـة عـرة: عىل أنه إذا حدد الواقف أع�دادًا معينة ملصارف 
الوق�ف مث�ل إفط�ار الصائ�م واألضاح�ي، وإطعام املس�اكن، جي�ب االلتزام 
هب�ذه األع�داد، وإذا مل حيدد الواقف أعدادًا حم�ددة لوحدات مصارف الوقف، 
خيصص هلا ثاثة من كل منها، ويتضاعف املبلغ، ويتضاعف عدد األشخاص 

املشار إليهم يف حجة الوقف.

أّم�ا امل�واد األخ�رى فق�د نظمت الوق�ف اخل�ريي الذي ي�رف لعموم 
اخلريات وكيفية رصف هذه املصارف. 

وق�د أنش�أت اهليئ�ة ع�دة مص�ارف؛ منه�ا امل�رف الوقفي للمس�اجد، 
واملرف الوقفي للقرآن الكريم، واملرف الوقفي للتعليم، واملرف الوقفي 
للرعاي�ة الصحيحة واملرف الوقفي لأليتام والفقراء، واملرف الوقفي للرب 

والتقوى .. 

وترعى اهليئة هذه املصارف يف ظل جلنة الرقابة الرعية التي نظمتها اهليئة، 
والتي من مهامها: 

�- إب�داء احلك�م الرشعي يف مجيع املس�ائل التي تعنى هب�ا األمانة العامة، 
ومبارشهتا الختصاصاهتا املنصوص عليها يف القانون االحتادي رقم 29 لس�نة 

�999م الذي بموجبه أنشئت اهليئة العامة لألوقاف . 
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2- كم�ا ختتص الرقاب�ة الرشعية بما تقوم به األمان�ة لألوقاف من أعامل 

وترفات بصفتها قائمة بأعامل النظارة عىل الوقف.

�- وختت�ص كذلك بإب�داء احلكم الرشع�ي يف املوضوع�ات التي حييلها 

إليها املجلس أو األمن العام أو أحد نوابه، أو الصناديق واملشاريع الوقفية، أو 

وحدات العمل يف األمانة العامة، وذلك بطريق التسلسل اإلداري. 

وكل مؤسس�ة وقفي�ة هل�ا مثل ه�ذه القوان�ن التنظيمية كاألمان�ة العامة 

لألوق�اف بالكوي�ت الت�ي كان هل�ا الس�بق يف إنش�اء مث�ل ه�ذه القوان�ن أو 

الصنادي�ق أو املص�ارف الوقفي�ة ؛ وتتبعها اململك�ة العربية الس�عودية وقطر 

وغريه�ا من الباد ويرتب عىل ه�ذه احلامية القانونية أن تكون هلذه األوقاف 

ش�خصية اعتبارية مس�تقلة، هلا متثيل يف املحاكم، وهلا سلطة يف التملك، وهلا 

إرادة يف العطاء والنماء . 

وهبذا تكون مصونة عن العبث أو الضياع.

* * *





املبحث الرابع

إجراءات حتقق الوقف اجلماعي





191

املبحث الرابع

إجراءات حتقق الوقف اجلماعي

لتحقي�ق هذا اهلدف اإلس�امي النبيل ال بد من إج�راءات عملية يتحقق 

من خاهلا املراد يف هذا الوقف، وذلك بام يأيت: 

�- الدع�وة إلحياء س�نة الوقف بوس�ائل الدعوة املختلف�ة إعاميًا، من 

صحاف�ة وفضائيات وإذاعات، ون�دوات وحمارضات ومؤمترات، تتضمن كل 

دعوة يف هذه الوس�ائل الرغيب يف الوقف بذكر دالئل فضله وعظيم أثره عىل 

الواقف نفسه وعىل من أراد نفعه من بعده، ونفع املجتمع.

أّم�ا نفس�ه فبريان األجر له بع�د مماته كام لو كان يعمل�ه يف حياته ، كام 

نطق بذلك احلديث الصحيح: » إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث؛ 

صدقـة جاريـة، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له « فإذا كان اإلنس�ان 

بعد املامت يطمع يف حس�نة واحدة لربام تثق�ل ميزانه فيفوز، وقد يبخل عليه 

هب�ا أق�رب الناس له من زوجة وول�د، فتأتيه مثل هذه احلس�نات ويري له 

نفعه�ا ولربام يقول غ�ريه: ﴿ ے   ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭۇ   ﴾ 

]املؤمنون: 99_�00[.

وأّم�ا من أراد نفعه من بعده من قريب أو بعيد؛ فإن هذه الوس�يلة الوقفية 

ه�ي أنجع الس�بل حلف�ظ املال من الضي�اع وبقاء نفع�ه أزمنة مدي�دة، وأعوامًا 

عديدة.فتضم�ن مثل هذه الدعوات إيضاح هذه املع�اين العظيمة للوقف، وال 
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ريب أنه إذا أحس�ن العرض لتحقق الطلب، فإنه ما من إنس�ان إال وماله أحب 

إلي�ه من مال مورث�ه، كام أخرب بذل�ك الصحابة الك�رام ريض اهلل تعاىل عنهم، 

فقال هلم النبي ملسو هيلع هللا ىلص: » فإن َماَلَك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت «���. 

وملا قالت عائشة ريض اهلل عنها يف شأن الشاة التي ُتصدق هبا: ما بقي منها 

إال كتفها، قال هلا النبي ملسو هيلع هللا ىلص مصححًا هلا القول: » بقي كلها غري كتفها «��2.

وهذا ما نطق به احلق سبحانه وتعاىل بقوله: ﴿ ڃ  ڃ  ڃچ   چ  چ  چ  

ڇڇ   ﴾ ]النحل: 96[

وبقول�ه: ﴿ ڳ  ڳ  ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻڻ     ﴾ 

]املزمل: 20[.

وقول�ه: ﴿ ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉۉ  ې  ې    

ې   ﴾ ]التغابن: �7[.

إىل غ�ري ذل�ك من الدالئل التي لو طرقت س�مع املس�لم وهو ش�هيد لما 

تأخ�ر عن املبادرة إىل الوقف بنفس�ه أو املش�اركة مع غريه، ك�ام فعل أبو طلحة 

األنص�اري ريض اهلل تع�اىل عنه، الذي ما أن س�مع ق�ول اهلل تعاىل: ﴿ ٱ  ٻ  

ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ﴾ ]آل عمران: 

��� أخرجه البخاري يف الرقاق، باب من قدم من ماله فهو له برقم: 6442 من حديث ابن 
مسعود ريض اهلل تعاىل عنه .

��2 أخرجه الرمذي يف القيامة برقم 2470من حديث عائشة ريض اهلل تعاىل عنها .
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92[ حتى بادر بأحب أمواله إليه �بريحاء�، وقال: لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: إهنا صدقة 

هلل أرجو برها وذخرها عند اهلل فضعها يا رسول اهلل حيث أراك اهلل، فقبلها منه 

رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقال له: » بخ ذلك مال رابح، وقد سمعُت ما قلَت، وإين أرى 

أن جتعلهـا يف األقربني « فقس�مها أبو طلح�ة ريض اهلل تعاىل عنه يف أقاربه وبني 

عمه���.

وكما فعل غريه من سائر الصحابة والتابعن ونحوهم من السلف املايض، 

فإن�ه مل يك�ن أحد من الصحابة ريض اهلل تعاىل عنه�م ذو مقدرة إال وقف، كما 

قال جابر بن عبد اهلل ريض اهلل تعاىل عنهام ��2.

 وق�ال الواق�دي رمحه اهلل تع�اىل: ما من أحد من أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

إال وقد أوقف وحبس أرضًا ���.

 وم�ا فعلوا ذلك إال ألهنم فهموا مراد الش�ارع من الوقف، وما له من أثر 

عظيم يف حياهتم وبعد وفاهتم، فإذا أدرك أبناء زماننا مثل هذا اإلدراك ال شك 

أهنم س�يفعلون مثل ذلك، ألنه ما من أحد إال وهو حريص عىل نفع نفس�ه بام 

يقدر عىل فعله، ولكن اجلهل حجاب.

 ��� أخرج�ه البخ�اري يف الوصاي�ا برق�م: 7�8 م�ن حدي�ث أن�س ريض اهلل تع�اىل عن�ه، 
م. وقد تقدَّ

��2 املغني البن قدامة �/�98، والذخرية للقرايف �2�/6.
��� معجم فقه الس�لف للمنتر الكتاين يف �86/6، وس�اق طائفة من أحباسهم، انظر: 

��8-�87 منه.
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2- توفري اإلدارة الكفء لتفعيل الوقف وتنميته، وتطوير أساليب التنمية 

احلديث�ة، م�ن صناديق اس�تثامرية، وأس�هم جتارية ومش�اركة ووج�وه التجارة 

املرجو نفعها املأمون خطرها.

�- فت�ح نوافذ ومصارف وصناديق وقفية، تتواكب مع مقتضيات حاجة 

كل بلد تعليمية، وش�عائرية، واجتامعية، وطبيَّة، وإنس�انية، وبيئية ونحوها من 

وجوه الرب، لتتفق مع رغبات الناس يف الوقف، ذلك ألن كل إنس�ان قد تكون 

ل�ه رغب�ة يف نوع من أن�واع الرب دون نوع آخر، بام يفت�ح اهلل عليه ويلهمه، فكل 

مير ملا خلق له، فإذا توفرت املصارف املختلفة، وجد كل إنسان بغيته، ولعل 

اإلدارة الرش�يدة تلجأ - عندما ال يفي كل مرف بوقف مستقل - إىل إرشاك 

مجي�ع املص�ارف يف وقف واح�د من عقار أو نح�وه، فيكون وقفًا مش�ركًا بن 

مجي�ع املص�ارف، كل مرف بنس�بة ما يملك. ثم يوزع ريعه بحس�ب النس�بة 

والتناسب.

4- تفعيل الرقابة الرشعية عىل النظار واملؤسسات الوقفية، حتى ترشدها 

إىل اخلري، وتكفها عن الرش، فإن اهلل ليزع بالس�لطان ما ال يزع بالقرآن كام ورد 

يف األثر عن عثامن ريض اهلل تعاىل عنه���. 

فهذه أهم اإلجراءات التي حتقق الوقف اجلامعي وحتافظ عليه حتى يؤدي 

ثمرته ونفعه، ولعل أن تكون هناك إجراءات أخرى قد ختتلف من بلد آلخر.

��� جمموع الفتاوى البن تيمية ��/4�6.
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الوق�ف من العقود الازم�ة التي ال تقبل احل�ل أو الراجع، إال أن يكون 
مؤقت�ًا بمدة عىل رأي الس�ادة املالكية القائلن بج�واز توقيته بمدة، كام تقدمت 
اإلش�ارة إليه���، وقبل انقضائها هم فيه م�ع اجلمهور، فا يمكن الرجوع فيه، 
ألن الوق�ف تنتق�ل ملك رقبته هلل تعاىل، أي ينفك عن اختصاص اآلدمي، فهو 
كاحل�ر الذي ال يباع وال يش�رى وال يت�رف فيه بيشٍء م�ن الترفات لعدم 

ملك اإلنسان له كام قال ابن رسان رمحه اهلل تعاىل: 

البــاري وملـك  الزم  والوقـف 
كاألحــرار واملسـجــد  الوقـف 

وق�د ص�ح يف احلديث عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال يف حديث ق�ديس: » قال اهللُ: ثالثٌة 
أنـا َخصُمهـْم يوَم الِقَيامِة: رجٌل أعطٰى يب ثمَّ َغَدر، ورجٌل باَع ُحّرًا فأكَل ثَمنَُه، 
ورجٌل استأَجَر أِجريًا فاْستوىٰف منُه ومل ُيعطِه أجَره «��2 ومن هنا ينص الواقفون 
يف حجج وقفياهتم: » فمن بدله من بعد ما سمعه فإنام إثمه عىل الذين يبدلونه، 

وعليه لعنة اهلل واملائكة والناس أمجعن، ال يقبل اهلل منه رصفًا وال عدالً «.

لذلك ال س�بيل حلل الوقف فرديًا كان أو مجاعيًا .. ألن الرضورة تفرضه 
والرشيع�ة تدع�و إليه، وعمل األمة س�لفًا وخلف�ًا قائم به، ف�ا يقدر أحد عىل 

مصادرة عمل األمة.

��� ص 22 .
��2 أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه برقم 2�99.
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 وق�د ناظ�ر اإلم�ام مالك رمحه اهلل تعاىل أبا يوس�ف صاح�ب أيب حنيفة 

رمحه�م اهلل تع�اىل مجيع�ًا، بحرضة الرش�يد، وق�د كان عىل مذه�ب اإلمام أيب 

حنيف�ة يف ع�دم ل�زوم الوقف، فقال ل�ه اإلمام مال�ك رمحه اهلل تع�اىل: » هذه 

أحباس رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وصدقاته، ينقلها اخللف عن السلف، قرنًا بعد قرن! 

فقال أبو يوسف: كان أبو حنيفة يقول: إهنا غري جائزة، وأنا أقول إهنا جائزة، 

فرجع يف احلال عن قول أيب حنيفة إىل اجلواز.

 ولّم�ا بَلغ اإلمام مالك رمح�ه اهلل تعاىل أن رشحيًا كان ال يرى احلُبس، قال 

مال�ك: إنما تكلم رشي�ح بباده، ومل يرد املدينة، فريى آث�ار األكابر من أزواج 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه والتابعن بعدهم إىل اليوم، وما حبسوا من أمواهلم اليطعن 

فيها طاعن���.

م نقل اإلمج�اع عىل صحته وجوازه .. وقد بذلت حماوالت جادة  وق�د تَقدَّ

قديم�ة وحديثة إللغاء الوقف عامة والذري خاص�ة فلم تفلح، بل كانت تبوء 

بالفش�ل الذري�ع، من لدن عه�د الظاهر بي�ربس يف القرن الس�ابع الذي وقف 

اإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل يف وجهه، إىل عهد النهضة احلديثة .

فق�د هبَّ العل�امء لدحض ش�بهات وتعل�ات املؤيدين للمن�ع، فكتبوا، 

وحارضوا وألفوا بما يتجاوز العد��2، حيث مل تعُد تلك الترشيعات والقوانن 

��� الذخرية للقرايف ��4/6 وأحكام األوقاف للزرقا ص: 24.
��2 م�ن أولئك الش�يخ العامة حممد بخي�ت املطيعي فقد ألف ُكتيبًا أس�امه: » املرهفات 
 اليامنية يف عنق من قال ببطان الوقف عىل الذرية «، وألف كتابًا آخر أسامه: » إرشاد = 
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الت�ي وضع�ت أن تكون حربًا عىل ورق، فقد اس�تمر عم�ل الناس عىل الوقف 
عامة وعىل الذرية واألهل بطرقهم اخلاصة، وإن مل يوثقوه يف املحاكم الرشعية، 
وهبذا علم أن إبطال الوقف بجميع أنواعه غري ممكن، ألن ذلك يتناىف مع مقتىض 
الوق�ف واحرام إرادة الواقف�ن، التي كانت عباراهتم كنص الش�ارع يعني يف 

وجوب العمل ولزوم االتباع كام قرره الفقهاء��� إ ال يف مسائل حمددة��2.

فإْن حدث أن ُحّلت األوقاف بقرار سيايس فذلك ال يعني إسقاط حكمها 
وانته�اء وضعها، ب�ل تبقى وقفًا مادام االنتفاع هبا ممكن�ًا، فإن تعذر ترف هبا 
الناظ�ر ب�إذن القايض الرشع�ي بام تقتضي�ه املصلحة التي أراده�ا الواقف، من 
االس�تبدال ونح�وه مما حيقق اس�تمرار الع�ن، ودوام االنتفاع هب�ا للجهة التي 
عينه�ا، ويكون الترف ال�ذي يطرأ عىل الوقف بفعل السياس�ة باطل رشعًا، 
ألن�ه مصادم ملا أمجع�ت األمة عليه، والترف املبني ع�ىل الباطل يكون باطًا 
مثل�ه، ويعود بإثمه واضع قانون املصادرة، وهو الذي حيذر منه الواقفون كثريًا 

بقوهلم: وقفًا مؤبدًا ما دامت الساموات واألرض ﴿ وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   

ۈئ     ېئ  ېئ   ېئىئ   ﴾ .

= العب�اد يف الوق�ف عىل األوالد «، وألف الش�يخ حممد حس�نن خملوف كتابًا أس�امه: 
» منهج اليقن يف بيان أن الوقف األهل�ي من الدين «، وكتب العامة حممد أبو زهرة 
يف ذل�ك كث�ريًا يف » حمارضات يف الوق�ف «، والعامة حممد زاه�د الكوثري يف مقاالته، 

حيث كتب ثاث مقاالت حمققة، وهي مطبوعة مجيعاً.
��� األشباه والنظائر البن نجيم احلنفي �/2�9 وإن كان البن القيم تعقيب عىل ذلك كام 
يف اع�ام املوقع�ن �/��� إال أن كتب الفقه طافحة بذك�ر ذلك من غري نكري إال يف 

املسائل املستثناه.
��2 وهي سبع مسائل ذكرها ابن نجيم يف املرجع السابق.
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ف�ا يرتب ع�ىل حل األوقاف أثر معترب رشعًا، وم�ن وضع يده عليه بناء 
ع�ىل ذلك يك�ون غاصب�ًا يضمنه ضم�ان املغصوب بأق�ىص القي�م���، وجيب 
 رده ألصحاب�ه ومس�تحقيه، وال يعفيه من ذلك ك�ون الوضع بقانون، فاحلال 
ال حيرمه قرار وال أمر وال هني، فقد كان ملسو هيلع هللا ىلص حيذر من مثل ذلك ويقول: » إنكم 
ختتصمـون إيّل، ولعّل بعضكم أن يكون أحلـن بحجته من أخيه، فأقيض له عىل 
نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئًا فال يأخذه، فإنما أقطع له 

بـه قطعة من نار «��2.

ف�إذا كان حكم النبي ملسو هيلع هللا ىلص بحس�ب دعوى الظاهر ال يغ�ري احلقيقة، لذلك 
أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعدم االعتداد به، فما الظن بحكم غريه ؟!

ومعلوم أن حل الوقف يعترب مصادرة ألصحاب احلق، وأخذًا ألمواهلم 
ظلم�ًا وعدوان�ًا، ووضعه يف غ�ري موضعه هبتانًا، فا حي�ل آلخذه كام ال حيل 

ملعطيه .. 

ويرت�ب عليه ما يرتب عىل اليد العادي�ة الغاصبة، وهي ال ختلو من أحد 
ثاثة أمور: 

�- أن يكون املغصوب عىل حالته وقت الغصب.

2- أن يكون قد حصل فيه نقص.

��� كما ذهب إىل ذلك الشافعية انظر مغني املحتاج للخطيب الرشبيني �/79، وحاشية 
البجريمي عىل اإلقناع �87/2، وحاشية اجلمل عىل رشح املنهج �/�29، 4�2.
��2 أخرجه مسلم يف األقضية برقم: ���7 من حديث أم سلمة ريض اهلل تعاىل عنها.
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�- أن حتصل فيه زيادة.

ف�إن كان األول ف�إن األمر فيه ظاه�ر، وهو وجوب رد عين�ه مع نامئه من 
ريع، ثمرًا كان أو حبًا، أو نقدًا أو نحو ذلك، وضامن أجرة مثله مدة الغصب. 

وإن كان الث�اين، وهو ما لو حصل يف املغصوب يشء من النقص، فإما أن 
متكن إعادته فتجب، أو ال فيضمن النقص بأقىص القيم كامتقدم���.

وإن كان الثال�ث، وه�و أن يكون قد حص�ل يف املغصوب زيادة، فا خيلو 
احلال من أحد ثاة أمور: 

األول: أن حي�دث الغاص�ب ش�يئًا يمك�ن نقض�ه ول�ه قيمة بع�ده كالبناء 
والغراس.

الثـاين: أن ُيوجد الغاصب ش�يئًا يمكن نقضه ولكن ليس�ت له قيمة بعده 
كالبياض يف احلائط.

الثالث: أن يوجد الغاصب شيئًا ال يمكن نقضه.

ـا األول، ف�إن كان�ت األنق�اض واألش�جار - ونحوه�ا من س�يارات  أمَّ
وأجهزة ومعدات من مال الوقف - وكان لو عدم البناء ال يبقى لغري األنقاض 
- ونحوه�ا - قيم�ة، فإنه يؤخ�ذ منه األصل والزيادة، ولي�س له أن يرجع عىل 
الوق�ف بيشء، وإن كانت الزيادة من مال الغاصب، فإن مل يرض أخذه بالوقف 

أخذها، وإال فا .

��� روضة الطالبن لإلمام النووي �4�/2، ��2 .
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ا الثاين والثالث، فإنه يكلف اخلروج منه وال يلزمه يشء للوقف���.  وأمَّ

نعم ق�د ينح�ل الوقف يف صور تعترب رشعية، وهي: 

�- انتهاء مدته إذا كان حمدد املدة كام يراه السادة املالكية .

2- انقراض املوقوف عليهم .

�- إذا خترب�ت أعيان�ه ومل يمك�ن تعمريه�ا أو اس�تبداهلا أو االنتف�اع هب�ا 

انتفاع�ًا يكفل للمس�تحقن نصيب�ًا يف الغلة. ويف هذه الص�ور يكون الوقف يف 

حكم املنتهي.

أم�ا يف الص�ورة األوىل الت�ي ال تصح إال عىل مذهب مال�ك كام تقدم فإن 

الوقف يعود إىل مالكه حيث انتهت مدة الوقف.

وأم�ا الص�ورة الثاني�ة فإهن�ا تع�ود مل�كًا ألق�رب الن�اس للواق�ف ي�وم 

انقطاعه��2.

وأم�ا الصورة الثالث�ة فإن مل يمكن تعمري الوقف ب�أي حال من األحوال، 

ول�و باالقراض عليه فإنه يكون كالوقف التالف العن بموت أو نحوه .. فلم 

يعد يتعلق بالوقف حكم .

��� مباحث الوقف للشيخ حممد زيد اإلبياين بك ص: ��9.
��2 منهاج الطالبن لإلمام النووي286/2 .
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فه�ذه الصور التي يمك�ن أن يقال فيها بانتهاء حك�م الوقف، دون صور 

تقنن مصادرته وحله، فإنه وإن انحل قانونًا، إال أنه ال ينحل حكمًا ورشعًا.

نعم قد تكون هناك ظروف استثنائية تؤدي إىل إهناء الوقف سياسيًا، فتصدر 

الدول�ة قانونًا بضمه إىل األموال العام�ة يف الدولة، أو رصفه يف غري مرفه أو 

نحو ذلك ولكن هذا وإن تم إداريًا أو سياس�يًا، فإنه ال يكون رشعيًا، بل يبقى 

الوقف كام هو ويتعن إعادته إىل وضعه احلقيقي الذي اعتربه الواقفون.

وذل�ك ألن مثل هذه الترفات غري معتربة رشع�ًا، ألهنا تصادم أحكامًا 

قطعي�ة ال تقب�ل االجته�اد بإلغائه�ا كلي�ة، وإنام قد يك�ون االجته�اد يف بعض 

جزئياهتا الظنية، ولذلك مل يقبل العلامء بإلغاء األوقاف مطلقًا كام تقدم، وذلك 

عم�ًا بقول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: » عىل املرء املسـلم السـمع والطاعة فيما أحـب وكره إال أن 

يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فال سمع وال طاعـة « ���.

* * *

��� أخرجه مسلم يف اإلمارة برقم 8�9 من حديث ابن عمر ريض اهلل تعاىل عنهام.
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املبحث األول

يف معنى الذرية والولد واالبن

املطلب األول: حتديد معنى الذرية والولد واالبن:

ال خ�اف بن الفقهاء ب�أن الوقف عىل الذرية أو األوالد يش�مل الذكور 
واإلناث، ألن كًا من اللفظن اس�تعمل يف لس�ان العرف والرشع عىل الذكور 

واإلناث وأن أبناء البنات يدخلون يف الوقف عىل الذرية.

أّمـا الذريـة، فلقوله تع�اىل يف ش�أن إبراهيم عليه الس�ام: ﴿ ڦ  ڦ  

چ   چ   چ   ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄڄ   ڄ   ڦڄ   ڦ  

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  

ڈ  ژ  ژڑ  ڑ            ک  ک   ﴾ ]األنعام: 8�-84[.

فجع�ل من ذرية إبراهيم عليه الس�ام، عيس�ى ابن مري�م عليه وعىل نبينا 
أفضل الصاة والسام، وهو ابن بنت، وكذلك قال ابن عباس ريض اهلل تعاىل 

عنهام؛: هؤالء األنبياء مجيعًا مضافون إىل ذرية إبراهيم���.

 ويش�هد لذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص يف ش�أن احلس�ن بن ع�يّل ريض اهلل تع�اىل عنهام: 
» إن ابني هـذا سـيد .. «��2، فلذلك كان احلس�ن واحلس�ن منس�وبن لرسول 

ملسو هيلع هللا ىلص، وه�ذا مما اتفقت عليه كلمة الفقهاء. 

��� تفسري القرطبي 7/��.
��2 أخرجه البخاري يف الصلح، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: » ابني هذا سيد برقم 2��7.
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فف�ي أقرب املس�الك للش�يخ أمحد الدردي�ر���: » وتن�اول الذرية احلافد، 

وه�و ولد البنت، فيدخل األوالد وأوالدهم ذك�ورًا وإناثًا كولد فان وفانة، 

وأوالدهم، أو ولدي الذكور واإلناث وأوالدهم فإنه يتناول احلافد ..«. 

ويف منه�اج الطالبن��2 لإلمام النووي: » ويدخل أوالد البنات يف الوقف 

عىل الذرية والنس�ل والعقب وأوالد األوالد إال أن يقول: عىل من ينتس�ب إيلَّ 

منهم «. 

ونح�و هذا يف مغني اب�ن قدامة احلنبيل���، ورشح فت�ح القدير البن اهلامم 

احلنفي��4.

وأما األوالد: فال�ذي ذهب إليه اجلمهور دخول الذكر واألنثى كما دلت 

عليه العبارات الس�ابقة ؛ ألن الول�د يقع عىل الواحد واجلمع والذكر واألنثى، 

واملثن�ى واملجموع كام قال أهل اللغة���. ويكون بينهم بالس�وية ألنه جعله هلم 

وإطاقه الترشيك يقتيض التسوية كام لو أقر هلم بيشء، ومن كان موجودًا حال 

الوقف، ومن حدث بعد��6.

��� مع الرشح الصغري �28/4.
��2 برشحه مغني املحتاج �88/2.

.6�6/� ���
.22�/6 �4�

��� انظر املصباح املنري للفيومي مادة ولد ص: �49.
��6 كشاف القناع للبهويت 278/4.
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وه�ذا يف أوالده من صلبه من غري خاف���، إنام اخلاف يف أوالد البنات 

م ؟ قال الس�ادة  فهل يش�ملهم اس�م الولد كام يش�ملهم يف اس�م الذرية كام تَقدَّ

الش�افعية: نع�م يدخلون، لدالل�ة اآلية الس�ابقة يف الذرية والنس�ل والعقب، 

وأوالد األوالد يف معنى الذرية��2، وكذلك ذكر اهلل تعاىل قصة عيسى وإبراهيم 

وموس�ى وإسامعيل وإدريس ثم قال س�بحانه: ﴿ ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ   ﴾ ]مري�م: �8[ 
فذكر عيسى معهم، ولداللة احلديث السابق: » إن ابني هذا سيد « وهو ولد بنته 

ومل�ا قال اهلل تعاىل: ﴿ ہ  ہ   ﴾ ]النس�اء: �2[ دخل يف التحريم 

حائل أبناء البنات، وملا حرم اهلل تعاىل البنات دخل يف التحريم بناهتن���.

وبمثل هذا قال الس�ادة األحناف عىل خاف فيه، غري أن هذا هو املعتمد 

كما اختاره هال بن حييى الرائي واخلصاف وصححه يف فتاوى قاضيخان��4، 

وقالوا: والخيرجون عن ذلك إال أن يقول: عىل من ينسب إيل منهم.

 وخالف يف ذلك الس�ادة املالكي�ة واحلنابلة���، قال�وا: ألن اهلل تعاىل قال: 

﴿ گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ   ﴾ ]النساء: ��[، فدخل 

في�ه ول�د البنن دون ول�د البنات، وهكذا كل موضع ذكر في�ه الولد يف اإلرث 

��� املغني البن قدامة �/��6.
��2 مغني املحتاج للخطيب الرشبيني �88/2 .

��� املغني البن قدامة �/6�6.
��4 كام يف رشح فتح القدير 22�/6.

��� كام يف أقرب املسالك مع الرشح الصغري �29/4، واملغني البن قدامة �/��6.
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واحلجب يدخل فيه ولد البنن دون َولد البنات، وألنه لو وقف عىل ولد رجل 
وق�د صاروا قبيلة يدخل في�ه ولد البنن دون ولد البن�ات اتفاقًا، وكذلك قبل 
أن يص�ريوا قبيل�ة، وألن أوالد البنات منس�وبون إىل آبائه�م وأمهاهتم كام قال 

الشاعر: 

وبنـاتنـا أبنائـنـا  بـنـو  بنـــونــا 
بنوهـن أبنـاء الرجـال األباعد���

واخلاف فيام إذا لم يكن نص رصيح يف إدخاهلم أو إخراجهم، فإن وجد 
نص من الواقف يف ذلك مل يبق خاف.

* * *

��� املغني البن قدامة �/6�6.
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املطلب الثاين: رشوط الوقف الذري: 

للوقف أركان ورشوط ال يصح إال هبا .

وأركانه أربعة: واقف، وموقوف، وموقوف عليه، وصيغة. 

ولكل ركن من هذه األركان رشوط ال يصح إال هبا.

فـرط الواقـف: أن يك�ون مكلفًا خمتارًا أه�ًا للتربع، مال�كًا للرقبة، فا 
يصح من صبي وجمنون، وال حمجور عليه بسفه أو َفَلس، وال من غري مالك.

ورشوط املوقـوف: أن يك�ون عينًا مملوك�ة قابلة للنقل مع بق�اء عينها، أو 
منفعة تس�تأجر لذلك، فا يصح وقف ماال يملك، وال وقف احلر نفس�ه، وال 

وقف آالت اللهو، وال وقف الطعام والرياحن مما تكون منفعته بتلفه.

ورشوط املوقـوف عليـه: أن يكون ش�خصًا معينًا أو أش�خاصًا معينن أو 

جهة بر ال تنقطع عند اجلمهور خافًا للسادة املالكية فا يصح الوقف عىل غري 

موجود وال معلوم، كالوقف عىل اجلنن، أو من سيولد، وال عىل جهة معصية، 

وال عىل ماال يملك كالوقف عىل الدابة، بمعنى أن متلك ذلك.

ورشط الصيغـة: أن يك�ون اللف�ظ داالً ع�ىل الوق�ف كوقفت وحبَّس�ت 

وس�بَّلت أو تصدقت صدقة ال تباع وال توهب، فا يصح الوقف بغري صيغة، 

وال بصيغة ال حتتمل املعنى، ألنه من العقود التي تفتقر إىل اللفظ أو الكناية مع 

النية، إال يف املس�جد واملقربة إذا بنيتا بموات بنّيته، فإهنا تصري مسجدًا أو مقربة 
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بذلك، ولو قال: تصدقت عىل بني فان، فقط ومل يقيد تصدقت بقيد يدل عىل 
املراد فإنه يكون ملكًا ملن تصدق به عليه���.

فإن كان الوقف عىل ش�خص أو مجاعة معينن اش�رط فيه القبول متصًا 
باإلجياب، وال يش�رط تكرر القبول من الطبقة الثانية أو كل املوقوف عليهم، 
بخ�اف م�ا إذا كان عىل جهة عامة كالفقراء أو عىل املس�اجد واملدارس ونحو 

ذلك��2.

ويشرتط يف ما هية الوقف رشوط مخسة يف بعضها خالف، وهي: 

التأبي�د، والتنجيز، واإللزام، وبيان املرف، وعدم اقران الصيغة برشط 
خيل بمقصود الوقف.

أّمـا التأبيـد: فق�د ذه�ب إليه مجه�ور أه�ل العلم م�ن احلنفية والش�افعية 
واحلنابل�ة��� إال أن الس�ادة املالكية جيوزون الوقف س�نة أو أكثر ألجل معلوم 
ث�م يرجع ملكًا ل�ه أو لغريه��4، هذا إن نص عىل األج�ل الذي جعل فيه العن 

وقفًا ، فإن مل ينص عىل ذلك، فإنه يتأبد، ألن لفظ الوقف يفيد بمجرده التحريم 

��� املنهاج مع مغني املحتاج للخطيب الرشبيني �82/2 وأقرب املس�الك بحاشية بلغة 
السالك للدردير 4/��.

��2 األن�وار لألردبي�يل الش�افعي �/642 �64، وال�رشح الصغ�ري للدردي�ر �0�/4 ��0، 
واملغني البن قدامة �/�60.

��� األن�وار لألردبي�يل �/646 ورشح فت�ح القدي�ر البن اهل�امم �86/6، وبدائ�ع الصنائع 
للكاساين ��6/6

��4 الرشح الصغري �06/4.
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والتأبيد، وكذا لو كان الوقف عىل قوم جمهولن أو موصوفن، فإن هذا الوقف 
يكون مؤبدًا، ألن الوصف يقوم مقام التأبيد والتحريم، ويدل عىل أن املحبس 
أراد أال يرج�ع مل�كًا، ألنه مّلك منفعته ملجهولن ال حي�اط بعددهم، وال يعلم 
انقراضهم وكذلك املوصوفن بصفة؛ ألن ذلك ينتظم املوجودين واملعدومن، 

فدل هذا عىل أنه قصد بذلك التحريم���.

ف�إن لم يكن بلفظ الوقف كأن قال: ُحبس عىل فان لرجل بعينه، أو عىل 
قوم بأعياهنم ومل يذكر عقبًا وال نسًا، ففيه روايتان يف مذهب مالك: 

إحـدامهـا: أن��ه ال يتأبد، بل يرف أوالً يف الوجه ال�ذي جعله فيه، فإذا 
زال عاد ملكًا له إن كان باقيًا، أو لورثته إن كان ميتًا.

واألخـرى: أن�ه يتأب�د في�رف أوالً يف الوج�ه ال�ذي جعل�ه في�ه، ف�إذا 
انق�رض عاد حبس�ًا ألقرب الناس للمحبس، فإن مل يكن ل�ه قرابة عاد للفقراء 

واملساكن.

ف�إن انضم إىل لف�ظ احلبس يف املعنين بعض ألف�اظ التأبيد مثل أن يقول: 
حب�س وق�ف أو حم�رم أو مؤبد، أو ال تب�اع وال توهب، أو جع�ل إطاق لفظه 
يف جمهول�ن أو موصوف�ن كالفق�راء والعلامء، أو فان وعقيب�ه، أو عىل ولدي 
وعقبهم، ومل يعن وال ذكر مرجعًا، فا خيتلف مذهب مالك يف هذين الوجهن 
أنهم�ا يفي�دان التأبيد والتحريم��2، وع�ىل معنى التأقيت فإن�ه الزم مدة ما رآه 

املحبس من دوامه بدوام اليشء املوقوف، أو بتأقيته بوقت معن���.

��� املعونة للقايض عبد الوهاب �/��98.
��2 املرجع السابق ص: ��96.

��� منهج اليقن حلسنن خملوف ص: 49.
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وأّمـا التنجيـز: فقد ذه�ب اجلمهور إىل اش�راطه، ألن الوق�ف فيه معنى 

متلي�ك املناف�ع والغلَّ�ة، والتمليكات عام�ة كاهلب�ة والصدقة والعاري�ة يبطلها 

التعليق واإلضافة، إال الوصية فمستثناة تشجيعًا لعمل الرب وتسهيًا له���.

وخال�ف يف ذلك الّس�ادة املالكي�ة فأجازوه معلقًا كاملنج�ز، فلو قال: هو 

حبس عىل كذا بعد شهر أو سنة ج�از، ويلزم إذا جاء األجل، قياسًا عىل ما لو 

قال لعبده: أنت حر إىل أج�ل كذا ��2.

واس�تثنى اجلمه�ور املانع من تعليق الوقف مس�ألة الوقف املعلق باملوت 

ك�ام ل�و قال: إن مت فأريض هذه موقوفة عىل ك�ذا، فإهنا تصح عىل أهنا وصية 

بالوقف، ال عىل أنه وقف يف حينه، فتجري عليه أحكام الوصية���.

وأّمــا اللزوم: فق��د ذهب اجلمه�ور إىل اش�راط�ه��4، لظاهر األدلة عىل 

ذل�ك، ولم�ا ج�اء عن عم�ر ريض اهلل عنه يف ش�أن أرض�ه التي أصاهب�ا بخيرب 

فاستش�ار النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص فيم�ا يفعل هبا فق�ال عليه الصاة والس�ام: » إن شـئت 

حبَّسـت أصلهـا وتصدقت هبا «���، ويف رواية: » تصـدق بثمره واحبس أصله 

��� أح�كام الوق�ف للكبي�يس �/227،  كش�اف القن�اع للبه�ويت 2�0/4، واملغني البن 
قدامة �/628 .

��2 أقرب املسالك مع الرشح الصغري �0�/4.
��� أحكام الوقف للكبييس �/2�0، كشاف القناع للبهويت 2�0/4.

��4 انظر: روضة الطالبن لإلمام النووي �/�42، وحاشية اخلريش عىل خليل 79/7.
��� البخاري يف الرشوط، باب الرشوط يف الوقف برقم 27�7، 2764 .
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 اليبـاع وال يـورث « ���، ويف أخ�رى: » عـىل أن ال يبـاع أصلهـا وال يـورث 
وال يوهب ما دامت السماوات واألرض «��2.

وقياس�ًا ع�ىل وقف املس�جد، فإن�ه يص�ري الزم�ًا، ال يرجع فيه م�ا دامت 
الساموات واألرض���.

وخال�ف يف ذل�ك اإلم�ام أبو حنيف�ة ريض اهلل عنه، فق�ال: ال يزول ملك 
الواقف عن الوقف إال أن حيكم به حاكم أو يعلقه بموته، فيقول: إذا مت فقد 

وقفت داري عىل كذا ويسلمه إليه��4.

وخالف�ه أبو يوس�ف فقال: بلزوم�ه كاجلمهور، وحممد بن احلس�ن فقال: 
بلزومه إذا جعل له متوليًا وسلمه إليه���.

وأّمـا بيان مرصفه، فقد ذهب احلنفية والش�افعية إىل اشراط كون الوقف 
معلوم املرف، فلو اقتر عىل قوله: وقفت لم يصح��6، لعدم ذكر مرفه.

 ول�م يش�رط ذل�ك الس�ادة املالكي�ة، ب�ل أج�ازوا أن يق�ول الواق�ف: 
َف إىل م�ا يقتضيه العرف  أوقفت�ه هلل تع�اىل من غري تعين من ي�رف له، ورُصِ

وإال فللفقراء��7.

واختلف السادة احلنابلة يف ذلك، قال ابن قدامة يف املغني: فإن قال وقفت 

��� أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ��8/6.
��2 أخرجه الدارقطني يف السنن �0�/2.

��� أحكام الوقف �/�20.
��4 رشح فتح القدير �88/6.

��� املرجع السابق.
��6 املنهاج برشحه املغني �84/2، ورشح فتح القدير 227/6.

��7 أقرب املسالك مع الرشح الصغري �06/4
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هذا وسكت، أو قال: صدقة موقوف�ة ومل يذكر سبيله فا نص فيه، أي ألمحد، 
وق�ال ابن حامد: يصح الوقف، وقال القايض: ه�و قياس قول أمحد؛ فإنه قال 

يف النذر املطلق: ينعقد موجبًا لكفارة اليمن���.

وأمـا اشـرتاط عدم اقرتان الصيغة بام خيل بـرط الوقف أو ينايف مقتضاه، 
فه�و رشط ضمن�ي لصحة الوق�ف يف مجيع املذاه�ب، وإن اختلف�وا يف تكييفه 

وحتديد الرشوط التي تبطله والتي يصح معها.

إىل  ي�ؤدي  الوق�ف  ين�ايف أص�ل  أن كل رشط  ي�رون  احلنفي�ة  فالس�ادة 
 إبط�ال الوق�ف، وذلك كأن يش�رط بيعه أو هبت�ه أوالرجوع في�ه، أو أن يعود 

تركة لورثته. 

والس�ادة املالكي�ة يرون مث�ل ذلك يف مثل ه�ذه الصور الت�ي ذكرت عند 
األحن�اف إال م�ا كان م�ن ال�رشوط اجلائزة عىل أص�ل وضع الوق�ف املؤقت 

عندهم كام تقدم.

والس�ادة الش�افعية واحلنابلة كذلك يرون أن ال�رشوط التي تنايف مقتىض 
العقد تبطله كسائر العقود كالصور املتقدمة��2.

وه�ذا بخاف الرشوط التي تكون يف مصلحة الوقف أو املوقوف عليهم 
أوالواقف، فإهنا حمرمة وجتب املحافظة عليها، بل هي كام يقال: كنص الشارع 
يف وجوب الوفاء واملراعاة، كام سيأيت بحثه، ألهنا ال تنايف مقتىض العقد وحتقق 

له مصلحته.

* * *

��� املغني �/�62.
��2 انظر أحكام الوقف للكبييس �/�26 �26.
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املبحث الثاني

كيفية توزيع الريع يف الوقف الذري

توزيع ريع الوقف تضبطه قاعدتان: 

1- نص الواقف .

2- مقتىض اللفظ .

أّمــا القاعدة األوىل فهي قاعدة مط�ردة متفق عليها، فقد نص عليها مجيع 
م�ن كتب يف ه�ذا الباب من خمتل�ف املذاهب فكلهم يق�ول: إن رشط الواقف 
كن�ص الش�ارع���، أي يف الداللة عىل م�راد الواقف، حيث يس�تفاد مراده من 
ألفاظ�ه املرشوط�ة كام يس�تفاد مراد الش�ارع م�ن ألفاظ�ه. ويلزم العم�ل به��2 
م�ا مل يف�ض إىل اإلخ�ال بمقصود الوق�ف أو خيالف رشع اهلل تع�اىل وإال فا 
ع�ربة برشط�ه حينئذ لعموم حديث: » ما كان مـن رشط ليس يف كتاب اهلل فهو 
م، وعليه فإن رشط يف الرف  باطل «���، بل قد يكون مبطًا للوقف كما تَقدَّ
رشطًا من مس�اواة بن الذك�ر واألنثى، أو تفضيل، أو تقدي�م طبقة، عىل طبقة 
أو مس�اواة بن الطبقات، أو حرمان م�ن ال يراه أهًا، كالبنت إذا تزوجت، أو 

��� انظ�ر مث�ًا: البح�ر الرائ�ق البن نجي�م احلنف�ي �/�22، ورد املحت�ار �27/6 البن 
عابدي�ن الش�امي، وإعان�ة الطالب�ن للمليباري الش�افعي �/�69، وكش�اف القناع 

للبهويت 2�9/4، ودليل الطالب ملرعي بن يوسف �/��7.
��2 فتاوى ابن تيمية ��/47.

��� أخرج�ه البخاري يف الرشوط برقم 2060، ومس�لم يف الط�اق برقم ��04 من حديث 
عائشة ريض اهلل عنها .
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ختصيصه بالفقري دون الغني، أو املقيم دون املس�افر، أو ذي العيال دون غريه، 

أو كون الوقف للس�كن أو اإلجيار .. أو نحو ذلك مما جيوز له رشطه مما يعرف 

بال�رشوط العرشة���. فإنه يتبع رشطه ذل�ك، ألن ذلك مقتىض ترفه بملكه، 

فله أن جيعل ماله حيث شاء ما مل يكن معصية��2.

وبذلك ليس للناظر إال تطبيق ما نّص عليه الواقف، فا يبقى إش�كال يف 

ذل�ك، فإن خا الوقف عن الرشط، فعندئذ يرجع إىل مقتىض اللغة والرشع أو 

ختصيص العرف، فإن األوقاف تبنى عىل األعراف���.

فإذا أوقف عىل الذرية كانت القسمة عىل كل من صدق عليه هذا الوصف 

رشع�ًا من بنن وبن�ات، وأبنائهم بما يقتضيه اللفظ .. م�ن ترتيب الطبقات أو 

تسوية بن اجلميع.

وإذا أوق�ف عىل األوالد كانت القس�مة كذلك بن مجي�ع األبناء والبنات 

ع�ىل الس�واء، فإن قي�ده بقوله: بطن�ًا بعد بطن، أو نس�ًا بعد نس�ل، فإن ذلك 

يقتيض التس�وية بن مجيع الطبقات، فيشارك أهُل البطن األسفل البطن األعىل 

فاألع�ىل��4، فإن قال: عىل أوالدي، ثم أوالد أوالدي، أو عىل أوالدي وأوالد 

��� وهي اإلدخال واإلخراج، والزيادة والنقصان واملس�اواة، واإلبدال واالس�تبدال، واإلعطاء 
واحلرمان، والتغيري والتبديل.

��2 رد املحتار �27/6
��� كام بينها العامة الونرشييس املالكي يف املعيار �26/7.

��4 ك�ام ن�ص علي�ه اإلم�ام الن�ووي يف املنه�اج 288/2، ق�ال اخلطيب يف مغن�ي املحتاج 
�87/2: تعقيب�ه بالبعدي�ة ليس رصحي�ًا يف الرتيب، وإنام القصد به إدخال س�ائر = 
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 أوالدي األع�ىل فاألع�ىل، أو األول ف�األول، كان�ت القس�مة ع�ىل الرتي�ب، 

ف�ا يأخذ أه��ل الطبقة الثانية ش�يئًا وواحد م�ن أهل الطبق�ة األوىل موجود، 

ية���.  اعتبارًا بنص الواقف الذي أراد توزيع ماله عىل تلك الشِّ

لكن ال يدخل يف الوقف عىل األوالد، وأوالد األوالد، أوالد البنات عىل 

م��2، ويدخل عىل مذهب الس�ادة األحناف عىل  رأي الس�ادة املالكية كما تَق�دَّ

خاف، والش�افعية قطعًا إال أن يقول: عىل من ينتس�ب إيلَّ منهم فا يدخلون. 

ثم إنه يتبع يف ذلك رشطه يف التوزيع عىل أي وجه كان.

* * *

= البط�ون حت�ى ال يصري الوق�ف منقطع اآلخر ، وكان قد حك�ى اخلاف فيه فقال: 
وذه�ب اجلمه�ور إىل أن قوله: بطنًا بعد بطن للرتيب كقوله األعىل فاألعىل، وصححه 
الس�بكي تبع�ًا الب�ن يون�س، ق�ال: وعليه ه�و للرتيب ب�ن البطنن فق�ط، فينتقل 

بانقراض الثاين ملرف آخر إن ذكره الواقف وإال فمنقطع اآلخر .
��� انظر: مغني املحتاج للخطيب �86/2 �87، ورشح فتح القدير البن اهلامم 22�/6.

��2 ص: �46، وانظر: الرشح الصغري �29/4.
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املبحث الثالث

حاالت انتهاء الوقف الذري

الوق�ف الذري قد ينقط�ع آخره، وذل�ك بانقطاع اجلهة املوق�وف عليها، 
كالوق�ف ع�ىل األوالد فق�ط، أو ما تناس�لوا، أو طبق�ة بعد طبق�ة، أو عىل زيد 
وأوالده، أو عليه فقط ويسمى هذا النوع منقطع اآلخر، ويقابله منقطع األول، 

ومنقطع الوسط، ومتصل األول واآلخر .. 

وق�د كان ه�ذا الن�وع أعني منقطع اآلخ�ر حمل خاف بن أه�ل العلم يف 
صحته وعدمه.

 وال�ذي ذه�ب إلي�ه اإلم�ام أب�و حنيف�ة وصاحب�ه حمم�د ب�ن احلس�ن 
رحمهم�ا اهلل تع�اىل، وه�و وجه عند الس�ادة الش�افعية يقاب�ل األظهر: عدم 
ج�واز ه�ذا الوقف، بل يشرط أن يكون جلهة ال تنقطع أبدًا ���، ألن الوقف 
مقتض�اه التأبيد، فإن ك�ان منقطعًا ص�ار وقفًا عىل جمهول فلم يصح، كما لو 

وقف عىل جمهول ابتداء��2.

وخال�ف يف ذلك اجلمهور، فأجازه الس�ادة املالكية، والش�افعية يف أظهر 
األقوال، واحلنابلة، وأبو يوسف من احلنفية ���.

��� منهاج الطالبن لإلمام النووي 286/2، والبيان للعمراين 68/8، واهلداية للمرغيناين 
.�6/�

��2 املغني البن قدامة �/�62.
��� ال�رشح الصغ�ري �06/4، ومغن�ي املحت�اج للخطي�ب �84/2، واملغني الب�ن قدامة 

.6�9/�
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م،  �ا املالكية فقد بنوه عىل أصل مذهبهم يف جواز توقيت الوقف كام تَقدَّ أمَّ

�ا غريهم فقالوا: إن مقصود الوقف القربة والدوام، وإذا بن مرفه ابتداء  وأمَّ

سهل إدامته عىل سبيل اخلري���.. فيبقى وقفًا كما هو.

ومرف�ه عن�د اجلمهور أق�رب الن�اس رمح�ًا إىل الواقف، ي�وم انقراض 

املوق�وف علي�ه ألن ملكه ق�د زال عنه عىل وج�ه القربة فلم يعد إلي�ه، وإذا لم 

اه أوىل، ألنه قصد بذلك الثواب وأوىل جهات  يعد إليه كان أقاربه بعد من س�مَّ

الث�واب أقاربه، وذلك ألن الصدقة عىل األق�ارب من أفضل القربات، لكوهنا 

صدق�ة وصلة: وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص أليب طلحة األنصاري ريض اهلل تعاىل عنه: » أرى 

أن جتعلهـا يف األقربـني «��2 وق�ال: » إنـك أن تـدع ورثتك أغنيـاء خري من أن 

دقة  تدعهـم عالة يتكففون النـاس «���. وقال علي�ه الصاة والس��ام: » الصَّ

عىل املسكني صدقة، وهي عىل ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة «��4.

ويس�توي يف ذل�ك غنيهم وفقريه�م���، ف�إن مل يكن له أق�ارب، أو كانوا 

��� مغني املحتاج �84/2.
��2 تقدم خترجيه ص 20 .

��� أخرج�ه مس�لم يف الوصي�ة برق�م �628 يف قصة مرض س�عد ب�ن أيب وقاص ريض اهلل 
عنه.

��4 أخرج�ه الرم�ذي برق�م 6�8، والنس�ائي برق�م 2�82، وابن ماجه برق�م �824. وقال 
الرمذي: حديث حسن .

��� البيان للعمراين 69/8، واألنوار لألردبييل �/646، والرشح الصغري للدردير �2�/4، 
واملغني البن قدامة �/624.
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قد انقرضوا رصف إىل الفقراء واملس�اكن وقفًا عليه�م، ألن القصد به الثواب 

اجلاري عىل وجه الدوام، ويتحقق بذلك���.

وقال حممد بن احلس�ن: يرجع بعد ذلك لعموم الفقراء واملس�اكن، وهذه 

رواية عن أمحد ووجه عند السادة الشافعية��2.

أمـا الوقف املنقطع األول .. وذلك مثل أن يقف عىل نفس�ه أو أم ولده أو 

عب�ده أو كنيس�ة أو جمهول أو نحو ذلك مما الجي�وز الوقف عليه فهو باطل عند 

اجلمه�ور. ألن الوق�ف متليك للرقبة واملنفعة، ومتلي�ك النفس حتصيل حاصل 

المعنى له، وعىل الكنيس�ة باطل ألنه معصي�ة، ومتليك املجهول غري صحيح، 

فبطل يف ذلك���. 

 وخال�ف يف ذل�ك الس�ادة املالكي�ة، فأج�ازوا الوق�ف ع�ىل املجه�ول 

كاملعلوم، بناء عىل أصلهم يف عدم اش�راط تعين مرفه وال قبول مستحقه 

إال املعن األصل، وال كونه مؤبدًا، فيجوز أن يقول: وقفته هلل تعاىل، من غري 

تعي�ن من يرف له ث�م يرف ملا يقتضيه عرف بل��د الواقف، فإن مل يكن 

عرٌف فالفقراء��4.

��� املغني البن قدامة �/�62.
��2 اهلداية للمرغيناين �/�6، واملغني البن قدامة �/6�9، والبيان للعمراين 69/8.

��� مغن�ي املحت�اج للخطي�ب �84/2، واملغني الب�ن قدامة �/626، والبي�ان للعمراين 
.68/8

��4 الرشح الصغري للدردير �06/4.
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وأّمـا الوقف املنقطع الوسـط كالوقف ع�ىل األوالد وأوالد األوالد، فإذا 

انقرضوا فعىل رجل منهم ثم الفقراء واملساكن.

فالذي ذهب إليه الّس�ادة الشافعية جوازه عىل املذهب لوجود املرف يف 

احلال واملآل.

ث�م بع�د أوالده ي�رف للفق�راء، ويلغى الوس�ط املجهول، وه�ذا أحد 

الوجهن عند احلنابلة���.

ومذهب الّسادة األحناف يف النوعن السابقن قد علم مما تقرر سابقًا، من 

اشراطهم التأبيد يف الوقف��2.

أم�ا متصل األول واآلخ�ر فهو جائ�ز باإلمجاع، ألنَّه األص�ل يف الوقف، 

حي�ث ي�راد منه االنتفاع به م�دة بقاء نفعه ليس�تمر له بذلك أج�ره يف اآلخرة، 

طمعًا يف مدلول قوله ملسو هيلع هللا ىلص: » إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقة 

جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له «���.

وقد انعقد اإلمجاع عىل مرشوعيته هبذه الصورة كام تقدم تقريره وبيانه.

* * *

��� مغني املحتاج للخطيب �84/2، واملغني البن قدامة �/626.
��2 اهلداية للمرغيناين �/�7.

��� سبق خترجيه ص �8 .



املبحث الرابع

ي املرتب الطبقات رِّ الوقف الذُّ
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املبحث الرابع

رِّي املرتب الطبقات الوقف الذُّ

الوق�ف ال�ذري إما أن يكون طبقيًا أو غري طبق�ي، وإن كان طبقيًا فإما أن 

يكون مرتب الطبقات أو غري مرتب .. فالصور أربع: 

ي غـري الطَّبقـي .. وذل�ك كأن يق�ف ع�ىل أوالده ..  1- الوقـف الـذرِّ

م بيان حكمه  م أن هذا النوع يس�مى منقطع اآلخ�ر، وتَقدَّ ويس�كت .. فقد تَقدَّ

ومرفه بعد انقراض هذه الطبقة من ولده فإن قال: فإن ماتوا، رصف للفقراء، 

لكونه وقفًا عىل الطبقة األوىل من أوالده فقط، فا يلتحق هبم ولد ولده، ذكرًا 

كان أو أنثى، بل يرف بعد انقراض هذه الطبقة إىل من س�امهم من جهة الرب 

الت�ي ال تنقطع، من فقراء ومس�اكن ونحوهم عم�ًا برشطه .. بغري خاف يف 

ذلك بن سائر املذاهب���.

2- الوقـف الذري الطَّبقي .. وه�و الذي ينص فيه الواقف عىل أن يكون 

وقف�ه عىل أوالده طبقة بعد طبق�ة .. فيتعن حره يف الطبقة األوىل من أوالده 

م�ا بق�ي منهم أحد، وال يرف من�ه يشء إىل الطبقة الثاني�ة، وأحد من الطبقة 

األوىل موج�ود، كما لو ق�ال: وقفت عىل أوالدي، ثم ع�ىل أوالد أوالدي، ثم 

ع�ىل أوالد أوالد أوالدي .. فإن�ه يقت�يض الرتيب يف الصورتن، فا يس�تحق 

��� كما يف إرشاد العباد إىل الوقف عىل األوالد للمطيعي ص: �2، وُمحاضرات يف الوقف 
أليب زهرة ص: 209. 
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أه�ل الدرج�ة الثانية ش�يئًا م�ادام أحد م�ن أهل الدرج�ة األوىل موج�ودًا ���، 

وكم�ا لو وقف عىل ش�خصن ثم الفقراء، فمات أحد الش�خصن، فإن نصيبه 

يرف لآلخر، ألنه رشط يف االنتقال للفقراء انقراضهام مجيعًا ومل يوجد، وإذا 

امتن�ع الرف إليهم فالرف ملن ذكره قبله بنصه أوىل إذ هو أقرب إىل غرض 

الواقف��2، وبناء عليه فيشرك أهل الطبقة األوىل يف ريع الوقف أو نفعه، ومن 

م�ات منه�م رصف نصيبه ملن هو يف درجته مابق�ي منهم أحد، كام هو احلال يف 

البط�ون بقوله: بطنًا بعد بطن، أو قوله: أوالدي ثم أوالد أوالدي .. فإن فنيت 

الطبقة، أو البطن، نقضت القسمة األوىل، واستأنف النظر ألهل الطبقة الثانية، 

أو البطن الثاين قس�مة أخرى تستوعبهم مجيعًا حتى يفنوا وهكذا دواليك��� .. 

فذلك هو مقتىض الرتيب الطبقي أو ترتيب البطن .. 

فـإن قال: ومن مات منهم فنصيبه لولده، اش�رك األبن�اء من أهل الطبقة 

الثاني�ة، أو البط�ن الثاين مع من فوقهم عمًا بن�ص الواقف، حتى تفنى الطبقة 

األوىل أو البطن األول، وعندئذ تنقض القسمة وتستأنف قسمة جديدة يراعى 

فيها مجيع من يف الطبقة الثانية.

* * *

��� األنوار لألردبييل �/649.
��2 منهاج الطالبن لإلمام النووي 287/2

��� رد املحت�ار الب�ن عابدين الش�امي 629/6 694 يف رس�الة خاصة أفردها هلذه املس�ألة 
أسماها » األقوال الواضحة اجللية يف مسألة نقض القسمة ومسألة الدرجة اجلعلية «،  

د . خلصها يف الرَّ
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املبحث اخلامس

أثر اشرتاط احلاجة الستحقاق الذرية

يف اعتبار الوقف الذري خرييًا

إن اشرط الواقف رشطًا اليتعارض مع وضع الوقف، كان رشطه نافذًا، 

ملا تقدم م�ن وجوب احرام رشوط الواقفن، وأهنا كنص الشارع يف االحرام 

والعمل ومن ذلك أن يشرط احلاجة الستحقاق ريع الوقف، أو االنتفاع به .. 

وعندئذ فإما أن يكون الوقف ذريًا، أو خرييًا عامًا .. 

ف�إن كان ذريًا، فا إش�كال يف وضعه، م�ن وجوب تقيي�ده بأهل احلاجة 

 م�ن ذريت�ه كام فع�ل الزب�ري ريض اهلل تعاىل عنه، حي�ث تصدق ب�ُدوِره، وقال: 

» للم�ردودة م�ن بناته أن تس�كن غري مرضة وال مرض هبا، فإن اس�تغنت بزوج 

فليس هلا حق «.

ف�دلَّ هذا ع�ىل جواز مثل هذا ال�رشط ووجوب احرام�ه، ألن الصحابة 

ريض اهلل عنه�م اطلع�وا عليه فأقروه، ومل ينكر أح�د عليه، وذلك ألن له نظرًا، 

. وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: » املسـلمون عند  يف نف�ع من ش�اء من قرابت�ه بامله بعد أن ُي�ويلِّ

رشوطهم «���.

أّما إن كان خرييًا عامًا، فإنه وإن كان بعمومه يشمل كل ذوي احلاجة ممن 

��� أخرج�ه أب�و داود يف األقضية، باب يف الصلح برق�م ��94، والرمذي يف األحكام برقم 
���2 من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه
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ن�ص عليهم الواقف، إال أن أحق الن�اس وأوالهم به هم أقاربه ملا يف ذلك من 

لة، وهو ما كان حُيبِّذه النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص للواقفن، كام قال أليب  دق�ة والصِّ اجت�امع الصَّ

طلحة األنصاري ريض اهلل عنه يف شأن بريحاء: » أرى أن جتعلها يف األقربني « 

فقسمها أبو طلحة عىل أقاربه وبني عمه ���.

وه�ذا مّما الخ�اف فيه بن أهل العلم، بل قد ُحك�ي اإلمجاع عليه، وقد 

ورد يف األثر: ال تقبل صدقة من ذي رحم حمتاجة.

وعليه فإن اتس�ع الوقف ليش�مل ذوي احلاجة من الفقراء وذوي الرحم، 

فذلك، وإال فإن تقديم ذا احلاجة من ذوي الرحم أوىل من غريه، وذلك ليتحقق 

دقة عىل  األج��ر الكبري ال�ذي أراده الواقف وقد صحَّ عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه ق�ال: » الصَّ

املسكني صدقة، وهي عىل ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة « ��2.

* * *

��� تقدم خترجيه ص 20 .
��2 تقدم خترجيه ص 228.
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املبحث السادس

استحقاق الذرية املوقوف عليهم

النظارة على الوقف

النظ�ارة ع�ىل الوقف .. تعن�ي حفظ�ه والعناي�ة بتنميته واس�تمرار نفعه، 

وه�ي بمثاب�ة الويص عىل مال اليتيم، وعىل صغار األطفال، فإن كًا منهام عليه 

مس�ؤولية كربى للقيام بمهمة الرعاية والعناية بام مُحِّل من حفظ املال وتنميته، 

وق�د نص اهلل تعاىل عىل وجوب رعاية مال اليتيم أحس�ن رعاية، وعظم ش�أنه 

 أيم�ا تعظم وذلك بس�ت آي�ات من آي�ات الذكر احلكي�م منها قوله س�بحانه: 

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ    ﴿

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

ڑ   ڑ  کک  ک  ک   ﴾ ]النس�اء: 9، �0[، وقاس العلامء ويل 

الوقف وناظره بوايل اليتيم���، من حيث عظيم املسؤولية أمام اهلل تعاىل وقالوا: 

إن أكل مال هذين يذر الديار باقع، يعني يشتت اهلل شمل اآلكل مال هذين يف 

الدني�ا عىل ما يدخره لصاحبه من الن�كال يف اآلخرة، وقد ورد يف احلديث عنه 

ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: » اشتد غضب اهلل عىل من ظلم من ال جيد نارصًا غريي «��2.

��� أحكام الوقف للشيخ مصطفى الزرقا �/�6.
��2 أخرجه الطرباين يف األوس�ط ��2/2، والصغري �/�6 من حديث عيّل ريض اهلل تعاىل 

عنه.
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والذي ال جيد نارصًا غري اهلل هو اليتيم ومستحقو الوقف من فقراء وأرامل 

وأيتام ومن يف نحوهم.

لذلك كانت النظارة عىل الوقف مرشوطة باإلسام، والتكليف، والعدالة 

والكفاي�ة ���، فإن مل يكن الناظر جامعًا هلذه الصفات مل تصح نظارته، بل جيب 

عزله، وجعلها بيد من هو أهل لتحملها ممن جيمع هذه الصفات.

وحي�ث إن مهم�ة الناظر خطرية، فقد اختلف العل�امء فيمن يتوالها حتى 

يقوم بواجبها.

وق�د ذهب اجلمه�ور إىل أن أح�ق الناس بواليت�ه: الواقف، ث�م من عيَّنه 

الواقف، ثم القايض ثم الكفء ممن هلم الوقف .. 

أّمـا الواقـف .. فإن اش�رط النظارة لنفس�ه م�دة حياته فهو أح�ق هبا با 

خاف عند اجلمهور، ألن�ه املتقرب بالصدقة فيتبع رشطه كام يتبع يف مصارفها 

وغريها ��2، وألنه أقرب الناس إىل هذا الوقف فيكون أوىل بواليته، كمن اختذ 

مسجدًا يكون أوىل بعامرته، ونصب املؤذن فيه، وخالف يف ذلك السادة املالكية 

فقالوا ببطان الوقف إن رشط النظارة لنفسه، ملا فيه من التحجر، حيث يكون 

��� منهاج الطالبن لإلمام النووي برشحه مغني املحتاج �9�/2.
��2 اهلداي�ة للمرغنياين �/�9، وفت�ح القدير البن اهلامم 2�4/6، واملنه�اج لإلمام النووي 

29�/2، واملغني البن قدامة �/647.
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كأن�ه وق�ف عىل نفس�ه وهو باط�ل اتفاقًا، أو يط�ول العهد فينس�ى الوقف، أو 

يفلس الواقف فيترف فيه لنفسه، أو يموت فيترف فيه ورثته.

نع�م أجازوا أن يكون ناظرًا عىل وقف�ه إذا كان الوقف عىل حمجوره الذي 

ه��و ولي�ه، ف�إن له يف هذه احلال�ة النظارة علي�ه لكونه ويل حمج�وره، ال لكونه 

واقفًا ���، وكذا لو أخرجه من يده مدة يسرية، ثم أعاده إىل نظره فكان يرف 

غاته يف وجهها ويقوم هبا فإن ذلك جائز��2.

ووافقه�م يف ذلك حممد بن احلس�ن من احلنفية إذا مل يرشطها لنفس�ه، فإن 

رشطها كان أحق هبا، كام هو رأي اجلمهور���.

وأّمـا من عينـه الواقف فعم�ًا برشطه الواج�ب اتباعه ك�ام تقدم، وكام 

رشط عم�ر ريض اهلل تعاىل عنه النظر لنفس�ه، ثم جعل�ه إىل حفصة ريض اهلل 

تع�اىل عنهام تليه ما عاش�ت، ث�م يليه أولو ال�رأي من أهلها��4، م�ا دام أهًا 

للنظارة، فإن اختلَّت أهليته نزعت منه، وختتل أهليته بفقد رشط من رشوط 

النظارة اآلنفة الذكر.

��� الرشح الصغري ��6/4.
��2 املعونة للقايض عبد الوهاب �/�600.

��� اهلداية �/�9.
��4 أخرجه أبو داود يف الوصايا، باب ما جاء يف الرجل يوقف الوقف برقم 2879 ، والبيهقي 

يف الكربى �60/6، وأصله يف الصحيحن.
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ف�إن ل�م يش�رطها لنفس�ه، وال عّن أح�دًا ، فه�ل األحق هب�ا القايض أم 

املوقوف عليهم؟

اختلف العلماء يف ذلك كثريًا، والذي ذهب إليه السادة احلنفية والشافعية 

أن الوالي�ة يف ه�ذه احلالة تكون للقايض الرشع�ي، ألن القايض له النظر العام 

ف�كان أوىل بالنظر فيه، بخاف املوقوف عليه فإنه أجنبي عن الوقف، إذ تنتقل 

رقبت�ه مل�كًا هلل تع�اىل، والق�ايض معن�ي بحفظ ال�رشع وإقامة احل�دود، وألن 

املوق�وف عليه قد يس�تغل الوقف اس�تغاالً ي�ؤدي إىل خرابه، ال س�يما إذا لم 

خي�ش ذري�ة ضعفاء م�ن بعده، ف�كان القايض أوىل الن�اس باحلف�اظ عليه ألنه 

حارس عىل حق اهلل تعاىل ودينه، وحافظ حلقوق العباد ���.

وخالف يف ذلك الّسادة املالكية واحلنابلة��2 فقالوا: إن والية الوقف عند 

ع�دم نص الواقف ع�ىل ناظر معن تكون للموقوف علي�ه، إن كان آدميًا معينًا 

حمصورًا أهًا للوالية، بأن كان مكلفًا رشيدًا، وسواء كان رجًا أو امرأة، قالوا: 

ألنه ملكه، ونفعه له فكان نظره إليه كملكه املطلق، ومل يش�رط السادة احلنابلة 

عدالته، بل أجازوها له ولو كان فاسقًا، قالوا ألنه ملكه وغلته له، وقيل: يضم 

إىل الفاس�ق أمن حفظًا ألصل الوقف عن الضياع��� ثم إن كان املوقوف عليه 

��� انظر: مغني املحتاج للخطيب الرشبيني �9�/2.
��2 املغن�ي الب�ن قدام�ة �/647، ورشح خمتر خليل للدردي�ر 267/2، وأحكام الوقف 

ملحمد عبيد الكبييس �4�/2.
��� معونة أويل النهى البن النجار 2�9/7، واملغني البن قدامة 647/6.
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واحدًا، فاألمر فيه واضح، فإن كانوا أكثر من واحد وهم حمصورون كان النظر 

للجميع لكل إنسان يف نصيبه، وإن كان املوقوف عليه غري رشيد لصغر أو سفه 

أو جنون قام وليه يف النظر مقامه كام يقوم يف ماله املطلق���.

وه�ذا إن كان الوقف عىل معن حمصور يتأتى منه النظر. 

أمَّا ما لم يكن معينًا حمصورًا كالوقف عىل املساجد والفقراء .. ونحو ذلك 

فإن النظر فيه يكون للقايض اتفاقًا، ألنه يتعلق به حق املوجودين وحق من يأيت 

م�ن البط�ون��2، وألن القايض أوىل الن�اس برعاية املس�اجد واملصالح العامة، 

وهو وايل من ال وايل له كام صح به احلديث عنه ملسو هيلع هللا ىلص.

واخلاف يف هذه املسألة مبني عىل اخلاف يف ملك الوقف .

فمن قال: إن ملك الوقف هلل تعاىل كالس�ادة الشافعية واحلنفية قالوا: بأن 

واليته عند عدم االشراط تكون للقايض. 

ومن قال بأنه ملك للموقوف عليه كاملالكية واحلنابلة قالوا بأن النظر له.

ول�كلٍّ م�ن القولن حجة قوي�ة، إال أن القلب أميل إىل ال�رأي األول، إن 

كان القضاء منتظمًا كما هو حاصل يف اإلمارات وهلل احلمد، فا يزيده القايض 

��� املغني البن قدامة 647/6.
��2 معونة أويل النهى ��9/7.
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م  يف هذه احلالة إال حفظًا وصيانة، فإن مل يكن منتظاًم كان النظر ملس�تحقيه ألهنَّ

أحرص الناس عىل ما ُوِقَف عليهم ملا يعود عليهم من نفعه.

* * *



املبحث السابع

حاالت إنهاء الوقف الذري
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املبحث السابع

حاالت إنهاء الوقف الذري

الوقف س�نة ماضية اليقدر أحد عىل َحلِّه وإهنائ�ه، ألن الرضورة تفرضه 

والرشيع�ة تدع�و إليه، وعمل األمة س�لفًا وخلف�ًا قائم به، ف�ا يقدر أحد عىل 

له فإنما إثمه عىل الذين يبدلونه، وقد ناظر اإلمام  مصادرة عمل األمة، ومن بدَّ

مال�ك رمح�ه اهلل تع�اىل أبا يوس�ف صاحب أيب حنيف�ة رمحهم اهلل تع�اىل مجيعًا، 

بحرضة الرش�يد، وقد كان عىل مذهب اإلمام أيب حنيفة يف عدم لزوم الوقف، 

فق�ال ل�ه اإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل: ه�ذه أحباس رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وصدقاته، 

ينقلها اخللف عن السلف، قرنًا بعد قرن.

فق�ال أبو يوس�ف: كان أب�و حنيفة يقول: إهنا غري جائ�زة، وأنا أقول: إهنا 

جائزة، فرجع يف احلال عن قول أيب حنيفة إىل اجلواز. 

ولّم�ا بَل�غ اإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل أن رشحي�ًا كان ال يرى احلبس، قال 

مال�ك: إنما تكلم رشي�ح بباده، ومل يرد املدينة، فريى آث�ار األكابر من أزواج 

 النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحاب�ه والتابع�ن بعده�م إىل الي�وم، وما حبس�وا م�ن أمواهلم، 

ال يطعن فيها طاعن���. 

م نقل اإلمجاع عىل صحته وجوازه .. لذلك فإن املحاوالت التي  وق�د تَقدَّ

بذلت إللغائه كلية، أو الوقف الذري خاصة، كانت تبوء بالفش�ل الذريع، من 

��� الذخرية للقرايف �24/6، وأحكام األوقاف للزرقا ص: 24.



2�0

ل�دن عهد الظاهر بيربس يف القرن الس�ابع الذي وقف اإلمام النووي رمحه اهلل 

تع�اىل يف وجهه، إىل عهد النهضة احلديثة حيث بذلت حماوالت يائس�ة يف كثري 

من الباد كمر وسوريا ولبنان وغريها إللغائه، فلم تفلح .

* * *



املبحث الثامن

الوصية بالوقف الذري
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املبحث الثامن

الوصية بالوقف الذري

ال خيتل�ف الق�ول يف الوصي�ة بالوق�ف ال�ذري عن�ه يف عم�وم الوقف يف 

األح�كام والتفصي�ات الس�ابقة، إال من حيث حك�م هذه الوصية، بالنس�بة 

لكوهن�ا لوارث أو غ�ريه، ويف حدود الثل�ث أو أكثر، فتجري ع�ىل الوقف هنا 

أحكام الوصية يف هذه املسألة .. 

 وقد اس�تحب العلامء الوصية لألقارب غ�ري الوارثن عمومًا لقوله تعاىل: 

ې      ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ    ٴۇ    ﴿

ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ   ﴾ ]البقرة: �80[.

وق�د كان�ت الوصي�ة لألق�ارب واجب�ة يف ص�در اإلس�ام ث�م نس�ختها 

آي�ة املواري�ث م�ع قول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: » إن اهلل قد أعطـى لكل ذي حق حقـه فال وصية 

لوارث «���فنس�خ الوج�وب، وبقي الندب كام ذهب إىل ذل�ك مالك بن أنس 
رمح�ه اهلل تعاىل، وهو قول مجاعة من الصحابة والتابعن��2

ب�ل نق�ل ابن املنذر اإلمجاع عىل جوازه�ا ��� للذين ال يرثون، وحيث كان 

��� أخرج�ه الرم�ذي يف الوصية، باب ما جاء ال وصية ل�وارث برقم 2�20 من حديث أيب 
أمامة الباهيل، وقال: حسن صحيح.

��2 انظر تفسري القرطبي جامع أحكام القرآن �/�26.
��� اإلمجاع البن املنذر ص: 72 رقم ���.
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أمره�ا كذل�ك، فإنه يتعن أن جتري عىل الوقف هنا أح�كام الوصية، وذلك يف 

األمور التالية: 

�- كوهنا فاضلة عن الدين.

2- كوهنا يف حدود الثلث، إال أن جييزها الورثة يف الزائد.

�- أن ال تكون لوارث، إال أن يشاء الورثة.

4- أن ال يرجع يف وصيته أثناء حياته.

�- أن ال يكون فيها معصية.

6- أن ينتفع هبا رشعًا ���.

ف�إذا مت�ت الوصية وفق ضوابطه�ا الرشعية، وكانت مما ينتف�ع هبا مع بقاء 

م . عينها، جرت عليها أحكام الوقف، واتبع فيها رشط الواقف كما تَقدَّ

* * *

��� انظر أحكام الوصية يف كتب الفقه كاملنهاج لإلمام النووي 2/��� ��7 وغريه.



املبحث التاسع

ولة سلطة الدَّ

يف توثيق الوقف الذري
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املبحث التاسع

ولة يف توثيق الوقف الذري سلطة الداَّ

من أهم ما حيفظ الوقف من الضياع ولعب النظار ونحوهم توثيقه بالكتابة 
ويف املحاكم الرشعية، حتى يرتب عليه األثر القانوين.

أّما الرشعي، فإنه ثابت بصيغة الوقف.

والكتابة فيه مندوبة كس�ائر العقود ملا فيها من ضامن حفظها من النس�يان 
والتغي�ري والتبدي�ل، وق�د غ�دت الكتاب�ة املوثق�ة الي�وم أقوى األدل�ة إلثبات 
 احلق�وق، وق�دكان حاهلا كذل�ك يف املايض كام يدل عليه ظاه�ر قول اهلل تعاىل: 
﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀڀ   ﴾ ]البق�رة: 

]282

إال أن اجلمهور من أهل العلم يرى أن األمر يف اآلية للندب ال للوجوب���، 
غري أن العمل العام جاري عىل كتابة س�ائر الديون والعقود، وإن جرت بعض 

العقود بغري كتابة فذلك نادر، ويدخل حتت قوله س�بحانه: ﴿ ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ   ﴾ ]البقرة: �28[.

والوقف وإن ثبت بمجرد الصيغة والش�هود كام تقدم بيانه، إال أن حفظه 
يتوقف ع�ىل معرفة رشوط واقفه، وأحوال مس�تحقيه، وحدود الوقف، وغري 

ذلك، وهذا مما الحيفظه إال الكتاب.

��� تفسري القرطبي جامع أحكام القرآن �/��8.
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ولق�د كادت أوق�اف املس�لمن بالش�ام تذهب ش�ذر مذر أيام الس�لطان 

الظاه�ر بي�ربس مل�ا مل يكن عند أصحاهبا مس�تندات، لو ال أن هي�أ اهلل تعاىل هلا 

العلامء كاإلمام النووي لصد ذلك بحجة اليد وتقادم العهد.

وحي�ث إن من أوجب واجب�ات ويل األمر حفظ احلق�وق، ومنع الظلم، 

وإقام�ة الع�دل فإن من مقتضيات ذلك أن يتدخل لس�ن قوان�ن حتفظ الوقف 

وتصونه ع�ن العبث وذلك بالتوثيق والنظارة واملحاس�بة وفعل كل مايقتضيه 

احلف�ظ. وه�و ما تقوم ب�ه بالفع�ل املحاكم الرشعي�ة، واملؤسس�ات الوقفية يف 

الدول اإلسامية وغريها .. 

وقد قامت حكومة ديب، بدولة اإلمارت العربية املتحدة بتنظيم األوقاف 

تنظيم�ًا مس�تقًا عن القض�اء، والش�ؤون اإلس�امية، وذل�ك بالقانون رقم 

2004/6 ال�ذي بموجبه أنش�ئت مؤسس�ة األوقاف وش�ؤون القر، ومن 

أهداف�ها محاي�ة األوقاف، وتنميتها، وإيصاهلا ملستحقيها. 

* * *



املبحث العاشر

سلطة الذرية

يف االحتساب على النظار
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املبحث العاشر

سلطة الذرية

يف االحتساب على النظار

النظ�ارة تعني القيام بحفظ الوقف، وإيصال ريعه ملس�تحقيه، فهي والية 

تفتق�ر إىل إس�ام وعقل وبلوغ، وعدال�ة، وكفاية، أي قدرة ع�ىل إدارة الوقف 

وحفظه عىل وجه الغبطة.

ف�إن اختلت صفة من هذه الصفات ل�م يكن الناظر أهًا للنظارة، وجيب 

أن تنزع منه وتوضع يف يد أهٍل آخر.

وإن توف�رت فيه رشوط النظارة، فإن واليته تكون ثابتة عليه، س�واء كان 

بتولي�ة الواق�ف، أو الق�ايض الرشع�ي .. وهو بذل�ك أمن عىل مااس�رعاه ال 

يضمن إال بالتعدي، وس�واء كان وكيًا عن الواقف أو املستحقن، فإن يده يد 

أمان�ة، وذلك يعني أن�ه ال يضمن إال بالتفريط والتعدي كس�ائر األمناء، وهذا 

بالنظر لعن الوقف.

وأّما بالنظر لريعه، وقس�مته عىل مستحقيه فإن قوله يكون جمرد دعوى ال 

يقبل إال ببينة، ألنه متهم يف حتصيل ريع الوقف ورصفه.

واألصل يف ذلك قول اهلل تعاىل يف ش�أن اليتيم: ﴿ جب   حب  خب  مب  

ىب  يبجت   ﴾ ]النساء: 6[.
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ف�إن اآلية واضحة الداللة عىل وجوب التثبت عند العطاء باإلش�هاد عىل 

ذلك، حتى إذا ما كرب اليتيم كان اإلشهاد حجة عليه إذا نيس أو أنكر، فإن فرط 

الويص وادعى الدفع له مل يقبل قوله، ألن األصل العدم، وإىل هذا الرأي ذهب 

كثري من العلماء .

وقد س�بق أن ناظر الوقف يس�لك به مس�لك ويل اليتيم يف أكثر األحوال. 

وه�ذا هو الذي يتعن القول به، إذ لوال ذلك لفس�دت األوقاف كلها، لفس�اد 

النظ�ار كام ال خيف�ى .. ومن أجل ذلك حاولت بعض البلدان إلغاء الوقف من 

أصله، أو الوقف الذري خاصة كام تقدمت اإلشارة إليه.

ف�إذا عل�م الناظر أن�ه سيحاس�ب تبن ألم�ره ومل يرف الوق�ف يف غري 

مرفه ألن املحاسبة تعني التدقيق يف الدخل واخلرج، والقليل والكثري.

ومن الذي حياسبه: القايض، أو مستحق الوقف من الذرية؟ 

ال�ذي ال ينبغ�ي االخت�اف في�ه، أن ُينظ�ر يف ح�ال القض�اء، ف�إن كان 

نزهيًا عادالً فإن القضاء هو الذي يتوىل أمر هذه املحاس�بة لئا يؤدي حماس�بة 

مستحق الوقف إىل خاف وفساد ذات البن، ، وذلك لوالية القايض العامة 

فهو ويل األيتام، ومنصبه حيتم عليه إحقاق احلق وإبطال الباطل، وال سيام إن 

كان هناك جهة متخصصة يف حماس�بة النظار ومتابعتهم حتت سلطته، وكانت 

منتظمة، إال أن ملستحقي الوقف يف هذه احلالة أن يقدموا طلب املحاسبة وأن 
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يتقدموا بس�ندات الرف والقبض لتتمكن اجلهة املتخصصة يف القضاء من 

التحقق يف ذلك .. 

ة كان ملستحقي الوقف أنفسهم  فإن لم يكن القضاء أهًا للقيام هبذه املهمَّ

أن حياسبوه ويساءلوه مبارشة، أو بتحكيم حكم عدل، أولدى القضاء .. وذلك 

ألهن�م أصح�اب احلق، والناظر إما وكيل عنهم، أو ع�ن الواقف، ويف احلالتن 

من حقهم أن يتوثقوا من رصف مس�تحقاهتم الوقفية وعائدات الوقف املادية، 

وإذا ثبت احلق عليه بيقن فا يرتفع إال بيقن، فإن كانت عنده بينة عىل اإليراد 

والرف، وجب الوقوف عندها.

إال أن يدع�ي أمرًا ظاه�رًا ال حيتاج معه إىل برهان كأن يدعي رصف الريع 

يف ع�امرة الوق�ف، والواقع أن العامرة تقت�يض مثل هذا ال�رف وقدره، فهذا 

ال يتعن�ت مع�ه بطلب دليل، فإن املش�اهدة تكفي يف االس�تدالل، أو أن يدعي 

تل�ف الريع يف حريق عام ظاهر وكذلك إذا ادعى ما يكون بمثله، فظاهر حاله 

يؤي�د دعواه، فإن مل يك�ن يشء من ذلك، ومل تكن عنده بينة .. كان عليه اليمن 

عىل صدق الدعوى، فيحلف يمينًا، وتربأ ذمته بذلك، وذلك إذا احتمل األمر 

ص�دق الدعوى ومل يكن عند املس�تحقن دليل يناقض دع�واه، وإال حلفوا مع 

دليلهم واس�تحقوا ما وجب هلم من الريع .. كما تقتيض بذلك قواعد اإلثبات 

يف ال�رشع، وم�ع كل ذلك فإن ش�عر املس�تحقون أن الناظر لم يق�م بواجبه يف 

النظارة، فإن هلم أن حيتس�بوا عليه عند القضاء ليعزله، أو يضم إليه آخر يراقبه 

أو يعينه إذا كان الناظر غري قادر عىل حفظه والقيام بواجبه .. 
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وذل�ك ألن الناظ�ر إم�ا وكيل عنه�م، أو ع�ن الواق�ف، إال إن كان معينًا 

م�ن القايض أو الواق�ف فإهنم اليقدرون عىل عزله بأنفس�هم، بل يرجعون إىل 

القايض لفعل ذلك، بواليته العام�ة.

* * *



الفصل اخلامس

قصور احلماية اجلنائية

ألعيان الوقف

وأثره على اندثاره





املبحث األول

مفهوم

احلماية اجلنائية القانونية للوقف
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املبحث األول

مفهوم احلماية اجلنائية القانونية للوقف

الحماية اجلنائية مصطلح قانوين يراد به أن القانون حيمي تلك األعيان 

من التعدي عليها وجيرم املتعدي بحكم القانون ؛ لكون الوقف له شخصية 

اعتباري�ة جتع�ل التعدي عليه تعديًا عىل ملك اآلخري�ن جيرم عليه القانون. 

ولبي�ان أن الوقف ش�خصية اعتبارية؛ نع�رف الش�خصية االعتبارية لنرى 

مدى حتققها يف الوقف.

تعريف الشخصية االعتبارية:

تعـرف الشـخصية االعتبارية بأهنـا: اهليئ�ة املعنوية التي تتعل�ق بمجموع 

أفراد أو أموال ، وتنزل منزلة الشخص القانوين يف الكسب واحلقوق القانونية، 

بحي�ث تقايض وتتقاىض وتكس�ب وتنم�ي املال وحتميه ، وذلك كمؤسس�ات 

األوقاف وس�ائر الرشكات الصناعية واملؤسس�ات املدنية واحلكومية ، وكبيت 

املال واملؤسسات التعليمية واملساجد ونحو ذلك .

وقـد عرفهـا القانونيـون بأهنـا: مجاع�ة من األش�خاص يضمه�م تكوين 

يرم�ي إىل هدف مع�ن ، أو جمموعة من األموال ترص�د لتحقيق غرض معن، 

خيل�ع عليه�ا القان�ون صفة: الش�خصية ، فتكون ش�خصًا مس�تقًا متميزًا عن 
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األش�خاص الذين يس�امهون يف نش�اطها أو يفي�دون منها كالدول�ة واجلمعية 

والرشكة واملؤسسة���.

وعرفها الشيخ عيّل حممد القره داغي بأهنا إعطاء صفة األهلية القانونية 

- م�ا عدا م�ا خيص اجلانب اإلنس�اين - للرشك�ة أو نحوها، واعتب�ار ذمتها 

مس�تقلة ومنفصلة عن أهلية الرشكاء �املسامهن� بحيث تكون للرشكة ذمة 

مالية خاصة هبا ��2.

كم�ا عرفها الدكت�ور عبد احلميد البع�يل بأهنا: الصاحي�ة لتلقي احلقوق 

وتلق�ي الواجب�ات وااللتزامات ، قال: وه�ي إنام تثبت لبع�ض اجلامعات من 

األش�خاص جتمع�ت بغ�رض حتقي�ق غ�رض مع�ن كال�رشكات واجلمعيات 

ولبعض املجموعات من األموال املرصودة لتحقيق غاية معينة كاألوقاف���.

واشرُتط لتحقق الشخصية االعتبارية رشطان: 

�- أن تك�ون ه�ذه املجموع�ات من األش�خاص أو األم�وال التي نص 

عليها القانون .

2- أن تتوافر يف تكوينها الرشوط التي اشرطها القانون .

��� الش�خصية االعتباري�ة وأحكامها الفقهي�ة ص� ، نقًا عن املدخ�ل للعلوم القانونية 
لعبد املنعم البدراوي .
��2 املرجع السابق ص: � .

��� الشخصية االعتبارية وأحكامها الفقهية ص: �� .
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 وق�د نصت املادة �06 م�ن القانون املدين املري ع�ىل أن الرشكة تعترب 

شخصية اعتبارية بمجرد تكوينها ولكن ال حيتج هبذه الشخصية عىل اآلخرين 

إال بع�د اس�تيفاء إجراءات النرش التي يقر هبا القان�ون���. وهذا ما نصت عليه 

أيضًا املادة ��6 من قانون املعامات املدنية اإلمارايت بقوهلا:

»�- تعترب الرشكة شخصًا اعتباريًا بمجرد تكوينها.

2- وال حيتج هبذه الشخصية عىل الغري إال بعد استيفاء إجراءات التسجيل 

والنرش التي يقررها القانون «. 

ف�إذا ثبت�ت الش�خصية االعتباري�ة قانون�ا ثبت هلا م�ن احلقوق م�ا يثبت 

للش�خص الطبيع�ي ، وقد نص القان�ون املدين املري يف امل�ادة �� ، وقانون 

املعام�ات املدني�ة اإلم�ارايت يف املادة �9 عىل أن الش�خص االعتب�اري يتمتع 

بجمي�ع احلق�وق ، إال م�ا كان منها مازما لصفة اإلنس�ان الطبيعية ، وذلك يف 

احلدود التي قررها القانون��2، فيكون له ما ييل: 

أ� ذمة مالية مستقلة .

ب� أهلية يف احلدود التي يعنيها سند إنشائه ، أو التي يقررها القانون .

ج� حق التقايض . 

��� املرجع السابق .
��2 املدخل للعلوم القانونية لعبد املنعم البدراوي ص�92، نقًا عن املرجع السابق .
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د� موط�ن مس�تقل، وع�رف املوط�ن بأن�ه املكان ال�ذي يوجد في�ه مركز 

إدارته.

وه�ذا م�ا ال خاف فيه ب�ن الفقهاء، ف�رأوا: أن التعدي ع�ىل ذي امللكية 

االعتبارية يكون كالتعدي عىل ذي امللكية اخلاصة ، فتجري عليه اآلثار املرتبة 

عىل العدوان عىل امللكية اخلاصة ؛ من ضامن ألصله وريعه ، بمثله إن كان مثليًا 

أو قيمته إن كان قيميًا ، وإقامة احلد عىل سارقه إن كان حمرزًا وبالغًا نصابًا .

* * *



املبحث الثاني

وسائل محاية الوقف الشرعية
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املبحث الثاني

وسائل محاية الوقف الشرعية

لحماية الوقف وسائل رشعية كثرية، أمهها ما ييل: 

�- الناظر .

2- القايض الرشعي .

�- املحتسب .

4- مستحق الوقف .

املطلب األول: ناظر الوقف : 

تعريـف الناظـر: الناظر ه�و الذي يتوىل رعاي�ة الوقف وصيانت�ه وتنميته 

وتوزيع�ه بن املس�تحقن، ولتحقيق هذه املهام البد م�ن توفر رشوط فيه متكنه 

من القيام بمهمته الكبرية هذه التي هي أمانة عظيمة.

رشوط الناظر: 

للناظ�ر رشوط ترش�حه للنظ�ر ال بد من توفره�ا فيه، وإال ل�م يكن أهًا 

لذلك وهي: 

�- التكليف .
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2- العدالة .

�- الكفاي��ة .

4- اإلسام .

ولن�رشح هذه الرشوط بيشء من التفصيل لتتض�ح أمهيتها يف دور الناظر 

يف حفظ الوقف وتنميته . 

أواًل: التكليف: 

 التكلي�ف يعن�ي أن امل�رء مكل�ف ، يتعلق ب�ه خطاب الرشع ك�ام تعلق به 

خطاب الوضع ، وذلك يعني أنه يف دائرة الثواب والعقاب إن أحسن أو أساء، 

وخرج هبذا الرشط الصغري غري البالغ واملجنون . 

وه�ذا الرشط متفق علي�ه ؛ ألن غري املكلف من صب�ي وجمنون ال ييل أمر 

نفس�ه فكي�ف ييل أمر غريه ، فا ب�د إذًا من أن يكون بالغًا رش�يدًا ، إال أن هذا 

ال�رشط يعت�رب رشط مب�ارشة ال رشط والية ، ف�إذا كان الواقف ق�د عن صبيا 

ناظ�را عىل الوقف ، ف�إن مبارشة النظر تكون لويل الصبي ؛ ألن الصبي حمجور 

 علي�ه م�ن الترف يف امل�ال كام ق�ال اهلل تع�اىل: ﴿ ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     

ۆ  ۆ  ۈ     ۈ   ﴾ ]النساء: �[، وفر السفيه بالطفل الذي ال حيس�ن الترف 
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يف املال���، ويدّل عليه أيضًا قوله تعاىل: ﴿ ې   ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  

ەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ  ۇئۆئ   ﴾ ]النس�اء: 6[ فل�م تب�ح اآلي�ة الكريمة 

إعط�اء اليتي�م- وهو م�ن فقد أباه وه�و دون احللم- ماله حت�ى خيرج عن حد 

اليتم ببلوغه مبلغ النكاح ، وتسميته يف اآلية يتيام وحاله ما ذكر؛ من باب املجاز 

املرسل باعتبار ما كان ، وليس جمرد البلوغ فحسب ، بل حتى يؤنس الرشد منه 

، وذلك باختباره هل حيسن الترف يف املال بيعا ورشاء ورعاية وغري ذلك مما 

حيتاجه املال ، فدل كل ذلك عىل أن الترف يف املال ال بد فيه من بلوغ ورشد، 

لذلك مل جتز له مبارشة النظارة بنفس�ه ، وهذا ما نص عليه الفقهاء فرأوا أنه إن 

كان املوقوف عليه صغريا أو جمنونا فإن وليه يقوم مقامه يف النظر .

فف�ي ال�رشح الكبري م�ع حاش�ية الدس�وقي يق�ول الدردي�ر: يتبع رشط 

الواقف يف ختصيص ناظر معن ، فإن مل جيعل الواقف ناظرا فإن كان املس�تحق 

معينا رشيدا فهو الذي يتوىل أمر الوقف ، وإن كان غري رشيد فوليه ، وإن كان 

املستحق غري معن كالفقراء فاحلاكم يويل عليه من يشاء��2.

�ادة احلنابلة ، فف�ي املغني البن قدام�ة يقول: ينتقل  وبمث�ل ذلك قال السَّ

املل�ك يف العن املوقوف�ة إىل املوقوف عليه إن كان آدمي�ًا معينًا أو مجعًا حمصورًا 

كأوالده أو أوالد زيد ، وينظر فيه املوقوف عليه إن كان مكلفًا رشيدًا ، أو ينظر 

��� تفسري القرطبي �/28 رواية عن أيب مالك قال: هم األوالد الصغار .
��2 الرشح الكبري وحاشية الدسوقي عليه 88/4 .
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فيه وليه إن كان املوقوف عليه صغريًا أو جمنونًا أو سفيهًا . وقال ابن أيب موسى: 

ينظر فيه احلاكم���.

واختلف القول يف مذهب الس�ادة األحناف ، فقد نقل ابن عابدين عن 

فتاوى العامة الش�لبي قوله: وأما اإلسناد للصغري فا يصح بحال ، ال عىل 

س�بيل االس�تقال بالنظر ، وال عىل س�بيل املش�اركة لغريه ؛ ألن النظر عىل 

الوق�ف من باب الوالي�ة ، والصغري يوىل عليه لقص�وره ، فا يصح أن يوىل 

عىل غريه. اه� 

 فه�ذا الن�ص يمن�ع والي�ة الصبي مطلقا فهو أش�د مم�ا تقرر ع�ن املالكية 

واحلنابلة . 

وه��ذا ما قرره ابن عابدين أيضا عن صاحب اإلس�عاف حيث قال: إن�ه 

لو أوىص إىل صبي تبطل يف القياس مطلقا ، ويف االستحسان هي باطلة ما دام 

صغريا فإذا كرب تكون الوالية له ، وحكم من مل خيلق من ولده ونسله يف الوالية 

كحكم الصغري قياسًا .

 لكن�ه نقل ع�ن األحكام الصغار لاسروش�ني عن فتاوى رش�يد الدين 

قول�ه: القايض إذا فوض التولية إىل صبي جي�وز إذا كان أها للحفظ ، وتكون 

له والية الترف ، كام أن القايض يملك إذن الصبي وإن كان الويل ال يأذن .

قال ابن عابدين: وعليه فيمكن التوفيق بحمل ما يف اإلسعاف وغريه عىل 

��� كشاف القناع 244/4- ��2، 270، واملغني �/647، واإلنصاف 67-66/7 .
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غ�ري األه�ل للحفظ بأن كان ال يق�در عىل الترف ، أما الق�ادر عىل الترف 

فتك�ون توليته من القايض إذنا له يف الترف ، وللقايض أن يأذن للصغري وإن 

مل يأذن له وليه اه����.

 ول�م أج��د نّص�ًا للش�افعية يف املس�ألة، لك�ن اش�راطهم يف النَّاظِ�ِر 

ِف��2. يفيد ذلك، فقد فر صاحب  اْلَعَداَل�ُة َواْلِكَفاَيُة َوااِلْهتَِداُء إىَل التَّ�َرُّ

 الذخائ�ر الكفاي�ة بق�وة الش�خص وقدرت�ه ع�ىل الت�رف في�ام ه�و ناظ�ر 

علي�ه، قال: فإن اختلت إحدامها نزع احلاك�م الوقف منه وإن كان املرشوط 

له النظر الواقف. اه���� 

ثانيًا: العدالة: 

العدالة يف اللغة: االستقامة، ويف الريعة: عبارة عن االستقامة عىل طريق 

احل�ق باالجتن�اب عام ه�و حمظور دين�ًا ��4، ويقال هي: اجتن�اب الكبائر وعدم 

اإلرصار ع�ىل الصغائ�ر، أو ه�ي: صف�ة توج�ب مراعاهتا االح�راز عما خيل 

باملروءة عادة يف الظاهر.

��� الدر املختار وحاشية ابن عابدين عليه � /��8، والبحر الرائق � /244 - �24 .
��2 املنهاج للنووي�/2�2 .
��� مغني املحتاج �9�/2 .

��4 التعريفات للجرجاين ص ��9.



2�0

والعدل يف اصطالح الفقهاء: من تكون حس�ناته غالبة عىل س�يئاته، وهو 

ذو املروءة غري املتَّهم���. 

والعدال�ة من أه�م مميزات الناظر ألهن�ا حتمله عىل حف�ظ الوقف وتنميته 

وإيصاله ملستحقيه، وقد اتفق الفقهاء عىل اشراطها من حيث اجلملة، إال أهنم 

اختلفوا هل هي رشط صحة أو رشط أولوية عىل رأين: 

األول: أن العدال�ة رشط صح�ة يف الوق�ف. فق�د نق�ل اب�ن عابدي�ن عن 

اإلس�عاف قول�ه: وال ي�وىل إال أمن ق�ادر بنفس�ه أو بنائب�ه، ألن الوالية مقيدة 

برشط النظر وليس من النظر تولية اخلائن ألهنا ختل باملقصود.

والرأي الثاين: أن العدالة رشط أولوية، فقد قال ابن عابدين: والظاهر أن 

�ق اس�تحق العزل وال  العدالة رشط أولوية ال رشط صحة، وأن الناظر إذا ُفسِّ

ق ال ينعزل عىل الصحيح املفتى ب�ه��2. ينعزل، كالقايض إذا ُفسِّ

إال أن غ�ري احلنفي�ة من مالكية وش�افعية قد خالفوهم يف ه�ذا التفصيل ، 

فاشرطوا العدالة يف كل حال ، فقد نص السادة املالكية عىل أن النظر يف احلبس 

ملن جعله إليه حمبسه، جيعله ملن يثق يف دينه وأمانته، فإن غفل املحبَّس عن ذلك 

كان النظ�ر فيه للحاكم يقدم له من يرتضيه .. وقالوا: إن الناظر عىل احلبس إذا 

��� موسوعة الفقه الكويتية �0/� .
��2 حاشية ابن عابدين � /��8، والبحر الرائق �/244 .
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كان يسء النظر غري مأمون فإن القايض يعزله، إال أن يكون املحبس عليه مالكًا 

أمر نفسه ويرىض به ويستمر���.

�افعية عىل أنه تش�رط العدالة الظاه�رة والباطنة يف  �ادة الشَّ كما نصَّ السَّ

منصوب احلاكم، وقال األذرعي: تشرط العدالة الظاهرة والباطنة يف منصوب 

الواقف أيضًا، و بنوا عىل ذلك أنه إذا فسق انعزل، وعندئذ يكون النظر للحاكم 

ليويل العدل. إال أن التاج الس�بكي ق�ال: ينبغي أن يكتفى يف منصوب الواقف 

بِينِيُّ بأن األول -أي اش�راط العدالة  ْ بالعدال�ة الظاهرة. وتعقبه اخلطيب الرشِّ

الظاه�رة والباطن�ة يف منصوب الواق�ف كمنصوب الويل- أوج�ه أي أقعد يف 

املذهب وأوىل باألخذ��2. 

�ادة احلنابلة فيما إذا لم يكن مرشوطًا من الواقف ،  ح به كذلك السَّ ورصَّ

فإن كان مرشوطًا منه ففس�ق ضم إليه عدل ليمنعه من الظلم ، وذلك حفاظ�ًا 

عىل رشط الواقف ما أمكن .

ق�ال اب�ن قدامة رمحه اهلل تعاىل: وإن لم يكن أمين�ًا لم تصح وأزيلت يده ، 

وإن كان الناظ�ر مرشوط�ًا من قبل الواقف فا تش�رط في�ه العدالة ويضم إىل 

الفاس�ق عدل���، هذا أصل املذهب ، ومع ذل�ك فإن ابن قدامة رمحه اهلل تعاىل 

��� احلطاب 6 / �7، وحاشية الدسوقي 4 / 88 .
��2 مغني املحتاج 2 / ��9، وهناية املحتاج � / �96، وحتفة املحتاج 6 / 288 .

��� املغني البن قدامة �/647 .
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حيبذ أن ال ييل نظارة الوقف إال عدل فقد قال: وحيتمل أن ال يصح توليته وأنه 

ينعزل إذا فسق يف أثناء واليته ، ألهنا والية عىل حق غريه فنفاها الفسق .

 إال أنه مع ذلك يس�تثني ما إذا كان النظر موكوالً ملس�تحق الوقف ، فإن�ه 

ال يرى عزله عند ئذ بالفسق ، فقد قال: 

وإن كان النظر للموقوف عليه إّما بجعل الواقف النظر له بأن قال: وقفته 

عىل زيد ونظره له ، أو لكونه أحق به لعدم ناظر رشطه الواقف ، فاملوقوف عليه 

أحق بالنظر ، عدال كان أو فاسقا ، رجا كان أو امرأة ، ألنه يملك الوقف فهو 

ينظر لنفس�ه ، وقيل: يضم إىل الفاس�ق أمن ، حفظا ألصل الوقف عن البيع أو 

التضييع ���.

وإنم�ا رأى ذل�ك ألن الوق�ف هنا عىل مع�ن ، فهم موج�ودون يراقبون 

ترفاته فا يستطيع العبث به ، فإن أقروه مع ذلك فلما يرونه من مصلحتهم 

معه ، وإال فإن األصل عزله كام تقرر .

وإذا تق�ّرر أن الناظ�ر رش ط�ه العدال�ة فذل�ك حلامية الوقف م�ن العبث ، 

وصيانته عن اهلاك و االندثار أو عدم التنمية التي هي روح الوقف اإلنتاجي، 

وما أصاب الوقف ما أصابه إال بسبب غياب العدالة الظاهرة و الباطنة ، فهي 

التي لم جتعل النُّظَّار يرقبون يف الوقف إالًّ وال ذمة .

��� املرجع السابق .
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ثالثًا: الكفاية: 

املقصود بالكفاية قوة الش�خص وقدرته عىل الترف فيام يناط به وهي 

أس�اس كل عمل، ففي الذكر احلكيم التنبي�ه عليها يف والية األعامل كام قال 

ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے    ھھ   ھ   ھ         ہ    ﴿ س�بحانه: 

ڭ        ﴾ ]القصص: 26[. 

وفيه قوله جل ش�أنه: ﴿ ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ   ﴾ 

]يوسف: ��[.

وقد أخرج مسلم��� من حديث أيب ذر ريض اهلل تعاىل عنه ، قال: قلت: يا 

رسول اهلل ، أال تستعملني ؟ قال: فرضب بيده عىل منكبي ، ثم قال: » يا أبا ذر، 

إنـك ضعيـف ، وإهنـا أمانة ، وإهنـا يوم القيامة خـزي وندامـة ، إال من أخذها 

بحقها ، وأدى الذي عليه فيها «.

 فلم يشأ النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن يستعمله مع ما كان عليه من الزهد يف الدنيا والصدق 

 يف احلدي�ث فق�د قال عن�ه ملسو هيلع هللا ىلص: » ما أظلت اخلـراء، وال أقّلـت الغرباء، عىل 

ذي هلجة أصدق منك يا أبا ذر «��2، ومع ذلك مل يعطه الوالية نظرًا لعدم كفايته 

لما يسند إليه ، فكان ه�ذا أص�ًا يف واليات األمور.

��� يف اإلمارة برقم �492و�792 .
��2 أخرجه ابن حبان يف صحيحه برقم 72�9 .
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وقد نصَّ الشافعية واحلنابلة عىل أنه يشرط يف الناظر الكفاية ؛ ألن مراعاة 

حف�ظ الوق�ف مطلوب رشعًا، وإن مل يكن الناظر متَّصف�ًا هبذه الصفة مل يمكنه 

مراعاة حفظ الوقف.

ف�إن اختلَّت الكفاية فقد قال الش�افعية: ينزع احلاكم الوقف منه وإن كان 

املرشوط له النظر.

وخالفهم الس�ادة احلنابلة فرأوا أن�ه إن اختلت الكفاية ال ُيعزل، بل يضم 

إىل ناظ�ٍر ضعي�ٍف ق�ويٌّ أم�ٌن، ليحص�ل املقصود س�واء كان ناظ�رًا برشط أو 

موقوفًا عليه���.

�ا احلنفي�ة فق�د قال�وا: ين�زع الناظ�ر وجوب�ًا ل�و كان غ�ري مأم�وٍن أو  أمَّ

عاجزًا ��2.

�ادة املالكية ، أن الناظر عىل احلبس إن كان يسء النظر  م عن السَّ وقد تَق�دَّ

غري مأمون فإن القايض يعزله، إال أن يكون املحبَّس عليه مالكًا أمر نفسه ويرىض 

به ويستمر، وهذا يفيد اشراط الكفاية فيه ، ألنه ال يكون يسء النظر إال لعدم 

كفايته فنصوا عىل وجوب عزله ، وهذا ما ينبغي فعله صيانة للوقف.

��� كشاف القناع 270/4
��2 انظر حاشية ابن عابدين � / ��8، والبحر الرائق �/244 .
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رابعًا: اإلسالم: 

ولم�ا كان النظر ن�وع والية فقد رشط فيه اجلمهور اإلس�ام لعموم قوله 

تعاىل: ﴿ ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ﴾ ]النساء: ��4[.

اق نقًا عن الَمتِّيطِّي ما نصه:  وهذا ما يس�تفاد من كام املالكية، ففي املوَّ

جيعل�ه-أي الوقف- ملن يوثق به يف دين�ه وأمانته���. ومعنى ذلك أهنا ال تكون 

عن�د غري ذي الدي�ن ؛ ألنه إذا مل يؤمتن عىل دينه فكي�ف يؤمتن عىل دنيا غريه؟! 

وهذا ما ذهب إليه السادة الشافعية يف املعتمد، واحلنابلة كذلك إذا كان املوقوف 

عليه مسلام أو مسجدا بخاف ما إذا كان وقفا عىل ذمي أو كافر��2.

 ف�إذا حصل�ت ه�ذه احليط�ة يف الناظر، ف�إن 70% من األوقاف س�تكون 

 يف محاي��ة ورعاي�ة، وتبقى النس�بة األخرى للوس�ائل األخ�رى حلاميت�ه، وهي 

ما تقدم ذكرها: القايض الرشعي، املحتس�ب، مستحق الوقف. فبذلك تكتمل 

منظومة محاي�ة األوقاف.

* * *

��� التاج واإلكليل هبامش مواهب اجلليل �7/6 .
��2 انظر: املوس�وعة الفقهية الكويتية209/44، وكش�اف القن�اع 207/4 ، وهناية املحتاج 

للرميل �/�96 .
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املطلب الثاين: القايض واملحتسب:

أّم�ا الق�ايض الرشعي ف�ا تقل أمهيت�ه عن الناظ�ر؛ ألنه يقي�م العدل بن 
الناس وينصف املظلومن، ويعطي كل ذي حق حقه، وقد نّص فقهاء السياسة 

الرشعية عىل أن من مهام القايض: 

النظ�ر يف األوقاف بحفظ أصوهلا وتنمية فروعها والقبض عليها ورصفها 
يف سبيلها، فإن كان عليها مستحٌق للنظر فيها راعاه، وإن مل يكن توالّه���.

 وذل�ك ألن الق�ايض منوط به رعاية مثل هذه احلق�وق، وقد تكون كثرية 
عليه مما جعل بعض الوالة يفرد لألوقاف قاضيا خاصا يس�مى قايض الوقف، 

مهمته الفصل يف قضاياه ورعايته حق الرعاية.

احلسبة: هي أمر باملعروف إذا ظهر تركه، وهني عن املنكر إذا ظهر فعله��2. 
وهي واسطة بن أحكام القضاء وأحكام املظامل، وهي من األمور املهمة إلقامة 
الدني�ا واس�تقامة الدين، فإن الس�لطان ق�د ال يعلم كثريا مما جي�ري يف املجتمع 
م�ن منكرات أو ضياع حقوق فيقوم رجال احلس�بة بأط�ر الظامل ونر املظلوم 

وإظهار الشعائر، فيعيش املجتمع يف ظل عدل اإلسام ونور القرآن .

ومن أهم ما ينبغي أن يقوم به املحتس�ب صيان�ة أرايض الوقف وعقاراته 
وأدواته ليبقى كما أراده واقفه من اخلري لنفس�ه يف األجر، ومن وقف عليه من 
النفع ، فلو أن أهل احلسبة َجّدوا وقاموا بواجبهم ملا ضاعت املقابر وحولت إىل 

��� األحكام السلطانية للام وردي ص�20 .
��2 املرجع السابق ص 486 .
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مزارع أو عقارات خاصة ، ولما ضاعت األوقاف األهلية والذرية ، ولما ضاع 
ري�ع الوقف عن الفقراء واملس�اكن واأليتام واألرامل والعلامء وأبناء الس�بيل 
وغريه�م م�ن مس�تحقيه من إنس�ان أو حي�وان ، وذلك ك�ام كان يفعل صاحلو 
األم�ة يف القرون املاضية كاإلمام النووي مع الظاه�ر بيربس ملا أراد أن يصادر 
أوقاف الشام من أصحاهبا ومستحقيها بحجة أنه ليس لدهيم مستندات عليها، 
 وكان مما كاتبه يف شأنه قوله بعد احلمد والصاة والسام عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

وق�د أوج�ب اهلل ش�كر نعم�ه، ووع�د الش�اكرين بالزي�ادة قال تع�اىل: ﴿ ڦ  

ڦ  ڄ ﴾ ]ابراهيم: 7[، وقد حلق املسلمن بسبب هذه احلوطة 

ع�ىل أماكهم أنواع م�ن الرضر ال يمكن التعبري عنه�ا، وطلب منهم إثبات ما 
ال يلزمه�م، فه�ذه احلوطة ال حتل عند أحد من علماء املس�لمن؛ بل من يف يده 
يشء فه�و ملكه، ال حيل االع�راض عليه، وال يكلف بإثباته، وقد اش�تهر من 
سرية السلطان أنه حيب العمل بالرشع، ويويص نوابه به، فهو أوىل من عمل به، 
واملس�ؤول: إطاق الناس من هذه احلوطة، واإلف�راج عن مجيعهم ؛ فأطلقهم 
أطلق�ك اهلل م�ن كل مكروه، فهم ضعف�ة وفيهم األيتام واألرامل واملس�اكن، 
والضعفة والصاحلون، هبم تنر، وتغاث، وترزق، وهم سكان الشام املبارك، 
جريان األنبياء صلوات اهلل وسامه عليهم، سكان ديارهم، فلهم حرمات من 
جهات، ولو رأى الس�لطان ما يلحق الناس من الش�دائد الشتد حزنه عليهم، 

وأطلقهم يف احلال ومل يؤخرهم، ولكن ال ُتنهى األمور إليه عىل وجهها.

فب�اهلل أغث املس�لمن، يغثك اهلل، وارف�ق هبم يرفق اهلل ب�ك، وعجل هلم 
اإلف�راج قبل وقوع األمطار، وتلف غاهتم؛ ف�إن أكثرهم ورثوا هذه األماك 



2��

م�ن أس�افهم وال يمكنه�م حتصي�ل كتب رشاء وق�د هنبت كتبه�م، وإذا رفق 

الس�لطان هبم حصل له دعاء رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ملن رفق بأمته، ونره عىل أعدائه 

فق�د ق�ال اهلل تعاىل: ﴿ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ﴾، وتتوف�ر له من رعيته الدعوات، 

وتظهر يف مملكته الربكات، ويبارك له يف مجيع ما يقصده من اخلريات.

وىف احلديث من رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: » من سـن سنة حسنة فله أجرها 

وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة، ومن سـنَّ سـنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 

عمل هبا إىل يوم القيامة « ���.

فنس�أل اهلل الكريم، أن يوفق الس�لطان للس�نن احلس�نة التي يذكر هبا يوم 

القيامة، وحيميه من السنن السيئة.

فه�ذه نصيحتن�ا الواجب�ة علينا للس�لطان، ونرجو من فض�ل اهلل تعاىل أن 

يلهم�ه اهلل تع�اىل فيها القبول، والس�ام عليكم ورمح�ة اهلل وبركاته.واحلمد هلل 

رب العاملن وصاته وسامه عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعن��2.

وهب�ذا اللطف يف األسلوب واحلزم يف الطلب استطاع رمحه اهلل تعاىل أن يرد 

الوقف إىل أصحابه وحيمي املستحقن من جور السلطان ، وهذا بسبب احلسبة 

من أهل العلم والصاح ولوال ذلك لضاع حقهم وكانوا هنبة للطامعن.

��� أخرجه مسلم من حديث جرير بن عبد اهلل برقم �697 .
��2 حتف�ة الطالب�ن يف ترمجة اإلم�ام النووي البن العط�ار ص �0، واإلمام الن�ووي وأثره يف 

احلديث وعلومه للباحث ص ��2-��� .
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املطلب الثالث: مستحقو الوقف:

مس�تحقو الوقف هم أْوىل من حيافظ عىل الوقف ، س�واء كانوا معينن أم 
جه�ة عام�ة ، فإن هلم أن حياس�بوا الناظر ع�ىل محاية الوقف م�ن االندثار وعىل 
تقصريه يف رصف ريعه، أو نحو ذلك مما جيب عليه فعله يف الوقف من حتصيل 

غلَّة الوقف، واإلنفاق منها عىل ما حيتاجه الوقف والرف إىل املستحقن.

وق�د اتف�ق الفقهاء عىل مرشوعية حماس�بة الناظر عىل م�ا ينفقه يف ه�ذه 
الوج�وه، سواء أكانت املحاسبة من ِقَبل القايض أم من قبل املستحقن، غري 
أن القايض ال يملك س�لطة عىل حماس�بته من غري طلب من مستحق الوقف، 
أو املحتس�ب ، أو النياب�ة العام�ة للدولة الت�ي تقوم بدور املحتس�ب أحيانا، 
فكان ال بد أن يقوم بذلك املس�تحقون أنفسهم فيطلبون ذلك منه مبارشة أو 

عن طريق القايض .

وقد اختلف الفقهاء يف ما تكون به املحاسبة، فذهب السادة احلنفية إىل أنه 
ال يلزم أن حياس�ب القايض متويلِّ الوق�ف بالتفصيل لكل ما رصفه من غّات 
الوق�ف، بل يكتفي منه باإلمجال ل�و كان معروفًا باألمانة، أما لو كان متهاًم فإن 
القايض جيربه عىل التفسري شيئًا فشيئًا، وال حيبسه، ولكن حيرضه يومن أو ثاثة 

، فإن فعل فبها، وإال فإنه يكتفي منه باليمن. وخيوفه وهيدده إن مل يفرَّ

ر عن القنية: أن الناظر لو اهتمه الق�ايض فإنه حيلِّفه، قال ابن  ونق�ل يف ال�دُّ
عي هاك الوديعة أو ردَّها���. عابدين: أي ولو كان أمينًا، كاملودع يدَّ

��� الدر املختار �/�42، والبحر الرائق �/262 .
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وذهب الس�ادة املالكية: إىل أنه إذا مات الواقف وُعِدم كتاب الوقف فإنه 

يقبل قول الناظر يف اجلهات التي يرف عليها إن كان أمينًا، وإذا ادَّعى الناظر 

ق إن كان أمينًا، ما مل يكن عليه شهود يف أصل الوقف فا  أنه رصف الغلَّة ُصدِّ

يرف إال باطِّاعهم، وال يقبل قوله بدوهنم. 

ق من غري يمن إن مل  ف عىل الوقف ماالً من عنده صدِّ وإذا ادَّع�ى أنه رَصَ

يكن متهاًم وإال فيَحلَّف���.

ا الس�ادة الش�افعية فإهنم يفرقون بن أن يكون املستحقون معينن كزيٍد  أمَّ

وعم�رو مث�ًا، وب�ن أن يكونوا غ�ري معينن كالفق�راء ونحوهم م�ن اجلهات 

العام�ة.

فقالوا: إْن كانوا معينن فالقول قوهلم وهلم مطالبته باحلس�اب، وإن كانوا 

غ�ري معينن كالفق�راء فهل لإلمام مطالبته باحلس�اب أو ال؟ وجهان: َأْوَجُهُهاَم 

ق يف قدر ما أنفقه عند االحتامل، فإن اهتمه احلاكم حّلفه، واملراد  األول، وُيَصدَّ

بإنفاق�ه فيم�ا يرج�ع إىل الع�ادة، ويف معناه ال�رف إىل الفق�راء ونحوهم من 

ق فيه ألن�ه  اجله�ات العام�ة، بخاف إنفاقه عىل املوقوف عليه املع�نَّ فا يصدَّ

لم يأتمن�ه��2.

وللس�ادة الحنابلة تفصيل آخر، فهم يفرقون بن الناظر املتربع بنظره عىل 

��� حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري �/404، وحاشية الدسوقي 89/4 .
��2 مغني املحتاج �94/2 .
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الوقف وبن غري املتربع وهو الذي يأخذ أجرًا عىل النظارة، فرأوا أنه يقبل قول 

الناظ�ر املتربع يف الدفع ملس�تحق، وإن مل يكن متربعًا مل يقب�ل قوله إال لبينة���. 

إال أهن�م أجازوا ألهل الوقف مس�اءلة الناظر عام حيتاج�ون إىل علمه من أمور 

وقفه�م حتى يس�توي علمهم فيه م�ع علمه، كام أجازوا ل�ويل األمر أن ينصب 

ديوانًا مستوفيًا حلساب أموال األوقاف عند املصلحة��2.

فتحص�ل من كل ذلك أن حماس�بة الناظر مرشوعة يف اجلملة عند اجلميع، 

وذلك محاية للوقف من الضياع وصونا له أن تدخله األطامع، وإال فإن األصل 

يف عمل الناظر األمانة فا يضمن بل وال يسأل إال بالتفريط، كام قالوا: 

مصــدق كـــل أمـــني مطلـقـا

يصـدقـا لــم  اثنـني  إال  الـرد  يف 

أيـضــًا وكاملسـتأجـر مسـتأجـر 

األكثـر كــــالم  عـىل  مرهتــن 

فكان القياس عىل هذا أن ال يس�أل لعدالته وأمانته ، لكن الثقة بكل أحد 

عج�ز ، واألخذ باالحتي�اط التام ألم�وال اليتامى أوىل من الثق�ة العمياء، فإنه 

إن كان صادقا مل ترضه املس�اءلة وال املحاس�بة وإن كان غري ذلك كانت نرة 

الضعي�ف، وأخ�ذ احلق له أوىل ، وقد قالوا: إذا رأيت الرجل يصيل عىل املاء أو 

يط�ري يف اهل�واء فا تغر به حتى ت�رى أين هو من األمر والنه�ي ، أي من فعل 

��� كشاف القناع 4 / 269
��2 كشاف القناع 4 / 277، واإلنصاف 7 / 68 .
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املأم�ور واجتناب املحظور���، وقد قال س�يدنا عمر ريض اهلل تعاىل عنه لرجل 

أراد أن يعرف رجًا عنده ويزكيه: » بأي يشء تعرفه ؟ « قال: بالعدالة والفضل، 

 فق�ال: » فه�و جارك األدنى ال�ذي تعرف ليل�ه وهناره، ومدخل�ه وخمرجه « ؟ 

» قال: ال، قال: » فمعاملك بالدينار والدرهم اللذين هبم�ا يستدل عىل الورع؟« 

قال: ال، قال: » فرفيقك يف السفر الذي يستدل به عىل مكارم األخاق؟« قال: 

ال، قال: » لست تعرفه «، ثم قال للرجل: » ائت بمن يعرفك « ��2.

* * *

��� رشح احلكم العطائية ص �26 ، من قول أيب يزيد البسطامي .
��2 السنن الكربى للبيهقي، كتاب آداب القايض برقم:  �8966 .
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املبحث الثالث

مصادر احلماية اجلنائية

م أن احلامي�ة اجلنائي�ة مصطلح قانوين ي�راد به أن القان�ون حيمي تلك  تَق�دَّ

األعي�ان م�ن التعدي عليها وجي�رم املتعدي بحكم القانون، فمن أين اكتسـب 

الوقف هذه الحمايـة ؟ 

واجلـواب: أن الوقف له محاية رشعية ومحاي�ة قانونية، أما احلامية الرشعية 

ف�ألن الوق�ف الع�ام مل�ك هلل تعاىل كام يش�ري لذلك ق�ول الل�ه تع�اىل: ﴿ ڃ   

ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ﴿ وقول�ه:   ،]�8 ]اجل��ن:   ﴾ ڃ   ڃ  

ں  ڻ  ڻ     ﴾ ]التوب�ة: �8[، ومث�ل املس�جد كل نف�ع ع�ام قص�د به 

 موقف�ه وج�ه اهلل تعاىل ، وهذا م�ا اس�تلهمه الواقفون من قول احلق س�بحانه: 

﴿ وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ     ېئ  ېئ   ېئىئ   ﴾ ]البقرة: ��8[.

ويف ه�ذه اآلية الكريمة إش�ارة إىل وجوب احرام رشوط الواقفن وعدم 

تغيريه�ا، وأن اهلل تع�اىل هلم باملرصاد لو بدلوا أو غ�ريوا ، ويضيفون عىل ذلك 

قوهل�م: » وعليه لعنـة اهلل واملالئكة والناس أمجعـني ، ال يقبل اهلل منه رصفًا وال 

عـدالً  «، وه��ذا هتديد ش�ديد ووعيد أكيد حيمل النف�س املؤمنة أن تفكر ألف 

تفك�ري قب�ل أن ُتْق�ِدم عىل التعدي عليه خش�ية م�ن ذلك الرهي�ب ، وقد ذكر 
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 العلم�اء أن الوق�ف مثل مال اليتي�م يف احلرم�ة ��� من حيث عظيم املس�ؤولية 

أم�ام اهلل تع�اىل وقالوا: إن أكل مال هذي�ن يذر الديار باقع، يعني يش�تت اهلل 

شمل اآلكل مال هذين يف الدنيا عىل ما يدخره لصاحبه من النكال يف اآلخرة، 

وق�د ورد يف احلدي�ث عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: » اشـتد غضب اهلل عـىل من ظلم من ال 

جيد نارصًا غريي «��2، بل َع�دَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص أكل مال اليتيم من السبع املوبقات كام 

روى البخاري ومس�لم من حدي�ث أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

» اجتنبوا السـبع املوبقات « قالوا: يا رس�ول اهلل وما هن؟ قال: » الرك باهلل ، 

والسحر ، وقتل النفس التي حرم اهلل إال باحلق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم، 

والتـويل يوم الزحف ، وقذف املحصنات املؤمنات الغافالت «���، فجعل أكل 

م�ال اليتي�م يف املرتبة الثالثة بعد الرشك باهلل تعاىل وقت�ل النفس التي حرم اهلل ، 

وذل�ك دليل عىل خط�ورة تضييع ماله بأي وج�ه كان ، والوقف مثل ذلك من 

كل وج�ه فا يقدر ع�ىل التفريط فيه من كان يف قلبه إي�امن ، فهذه محاية رشعية 

وكفى هبا زاجرًا .

��� أحكام الوقف للشيخ مصطفى الزرقا �/�6 .
��2 أخرجه الطرباين يف األوسط برقم  2246  من حديث عيّل ريض اهلل تعاىل عنه .

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ��� صحي�ح البخ�اري يف الوصاي�ا، ب�اب ق�ول اهلل تع�اىل: ﴿ 
 ڈ  ڈ  ﴾، حدي�ث:  26�4 ، ومس�لم يف اإلي�امن ب�اب بي�ان الكبائ�ر وأكربه�ا، 

حديث:  ��4 .
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م أن القانون حيمي الوقف كما حيمي س�ائر  أّم�ا الحماية القانونية فقد تَقدَّ

املمتل�كات، حي�ث جيع�ل املتعدي عليه متعدي�ا عىل امللكي�ة االعتبارية ، وهي 

كامللكي�ة اخلاصة من كل وجه ؛ تقايض وختاص�م وتنصف وحيكم هلا وعليها، 

وه�ذا جيع�ل املتعدي ع�ىل الوق�ف عرضة للمس�اءلة أم�ام املحاك�م الرشعية 

والقان�ون امل�دين ، ويقىض عليه برد مثل�ه إن كان مثليا أو قيمت�ه إن كان قيميًا، 

كم�ا يق�ىض عليه بأجرة املثل وأرش النق�ص وتعويضه ، فا بد من تفعيل هذه 

احلامي�ة حتى يصان عن العبث ، وإال كان مصريه كمصري س�ائر األوقاف التي 

اعت�دى عليها املفرطون فتف�رق كثري منها أيادي س�بأ، فضاعت مصالح األمة 

اإلسامية بل مصالح املجتمعات من أفراد ومؤسسات بضياع األوقاف ، وقد 

كانت تعيش يف واحة الوقف الوارفة الظال يف مجيع شؤوهنا، بل يعيش كذلك 

احليوان البهيم ، حتى أصيبت املجتمعات بالتعدي عىل ذخائر الوقف ، فضاع 

العلم وكثر الفقر ونزعت الرمحة وفس�دت البيئة إىل غري ذلك من األرزاء التي 

كان س�ببها ضي�اع الوقف اإلس�امي ، مل�ا مل جيد من حيميه من قان�ون رادع أو 

إي�امن وازع ، وق�د آن األوان ألن يع�ود الوقف إىل نصاب�ه ، والعدل إىل أوانه ، 

بإحياء س�نته أوال ، وذلك باألس�اليب الوقفية اجلديدة التي تس�هل عىل الناس 

اإلس�هام فيه ، وتطوير هذه األس�اليب ، وتفعيلها يف كل بلد، ثم يف محايته من 

طم�ع الطامعن وجور اجلائرين ، وإعادة م�ا هنب منه أو رسق ، بعدل القضاء 

أو قوة احلكم ، وال يتم ذلك كله إال بإش�اعة فقه الوقف والدعوة إليه وتفعيل 
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مؤمتراته وندواته يف كل بلد، وهذا من نرش الس�نن عند موهتا، وبث العلم عند 

ضياعه ، وقد ورد عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: » َمْن أحيا سنة من سنتي يعمل هبا الناس ، 

كان له أجر من عمل هبا ، وال ينقص من أجورهم شيئًا «���.

* * *

��� س�نن الرم�ذي يف العلم عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ب�اب ما جاء يف األخذ بالس�نة واجتناب 
البدع، حديث:  2669  وحسنه .
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املبحث الرابع

أثر احلماية القانونية على محاية الوقف

مّم�ا ال ري�ب فيه أن النفوس بحاجة ماس�ة إىل وازع س�لطاين حيملها عىل 

االس�تقامة ويمنعه�ا من موجب�ات الندامة ، بالتقصري يف الواجب�ات أو انتهاك 

املحرم�ات والتع�دي عىل ذوي احلقوق ، وق�د ورد يف األثر عن س�يدنا عثامن 

ريض اهلل تع�اىل عن�ه: » مل�ا يزع الس�لطاُن الناَس أش�د مما يزعهم الق�رآن « ���، 

ألن هذا الوازع حيمل رغبا حارضا ورهبا مقررا ، لكون العقاب عنده مشاهدا 

حمسوسا فتحمله رهبته عن التقصري أو التفريط فيه ، فيكون ذلك حاما للناس 

عىل س�بيل االس�تقامة ، ومعلوم أن ذوي النفوس الضعيفة كلام منعوا من يشء 

كان ذلك املنع س�ببا لزيادة الرغبة فيه ، كام قيل: كل ممنوع مرغوب. الس�يام إذا 

كان�ت محايت�ه ضعيفة ، ومن هنا كثر التعدي عىل األوق�اف يف خمتلف البلدان، 

حي�ث ال جت�د من دون اهلل ظه�ريا وال نصريا، فض�اع أكثرها بام كس�بت أيدي 

الناس كام يضيع طعام األيتام يف موائد اللئام، وكام قال القائل: 

فترصفوا بدمائنا وحلومنا      كترصف النّظار باألوقاف

فص�ار التعدي عىل األوقاف أصًا ش�ائعًا بنفس�ه ، يق�اس عليه غريه من 

املحرم�ات ، هكذا يكون حال األوقاف التي يغيب عنها الرقيب ، وتس�لَّم ليد 

القري�ب أو البعي�د، م�ن غري قانون جنائ�ي حيميه ، بحيث جيع�ل املتعدي عليه 

��� تاريخ املدينة البن شبة برقم���8



302

ن�كاالً وع�ربة للمعتربي�ن، وهو م�ا حصل ألكث�ر األوقاف يف العامل�ن العريب 

واإلس�امي ، م�ع أن القانون اإلهلي كاف حلاميته ل�و كان الوازع اإليامين قويا، 

ف�إن أم�وال األوقاف كأم�وال اليتام�ى يف احلرمة ، وقد قال س�بحانه يف ش�أن 

أم�وال اليتام�ى: ﴿ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  

کک  ک  ک   ﴾ ]النساء: �0[.

وقد َعدَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص أكل مال اليتيم من السبع املوبقات ، أي املهلكات التي 

ال يقوم اإلنسان بعدها يف دين وال دنيا، فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال: » اجتنبـوا السـبع املوبقات «. قالوا: يا رس�ول اهلل وما ه�ن؟ قال: » 

الرك باهلل ، والسحر، وقتل النفس التي حرم اهلل إال باحلق ، وأكل الربا، وأكل 

مال اليتيـم ، والتويل يوم الزحف وقذف املحصنـات املؤمنات الغافالت «���، 

وكفى هبذا زاجرًا لمن ألقى الس�مع وهو ش�هيد، إذ من الذي يتحمل مثل هذا 

الوعيد الشديد بالنار املستعرة يأكلها يف حياته ويفرشها بعد مماته؟ أم من الذي 

يقدر عىل أن يوبق نفس�ه يف هذه املهالك املهلكة بدنيا فانية ال تبقى ألحد، وال 

يلت�ذ هبا عاقل ؛ لرعة زواهلا وكثرة منغصاهتا، ويكون هذا التلذذ س�ببا مانعا 

من لذة رضوان اهلل يف جنته التي عرضها السموات واألرض أعدت للمتقن، 

إن اجل�زاء ش�ديد والعق�اب ألي�م ، وإنام كان ش�أن م�ال اليتيم هب�ذه املثابة من 

الرهي�ب؛ ألنه ال ن�ارص له غري اهلل تعاىل، فتتجرأ النفوس الضعيفة عليه ، وقد 

��� البخ�اري يف الوصايا، باب قول اهلل تعاىل: ﴿ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ﴾ 
حديث:  26�4 ، ومسلم يف اإليامن باب بيان الكبائر وأكربها ، حديث:  ��4  .
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 جاء يف احلديث القديس ، عن عيّل ريض اهلل تعاىل عنه قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
» يقول اهلل: اشتد غضبي عىل من ظلم من ال جيد نارصًا غريي « ���.

وال�ذي ال جيد نارصًا غ�ري اهلل تعاىل هو اليتيم ومس�تحق الوقف من فقري 
وأرملة ونحومها ، وما أكثر الذين يتجرؤون عىل حقوقهم استضعافا هلم إذا لم 
يكن هناك وازع قانوين يأطرهم عىل احلق أطرًا ؛ لذلك كانت الحماية القانونية 
أهم عامل لحماية الوقف من الضياع .فا بد أن ترشع ترشيعا واضحا وتفعل 

تفعيا مؤثرا لتؤيت ثامرها يانعة محاية وصيانة وحفظا ورعاية .

واهلل تعاىل املسـؤول أن يوفـق األمة لما فيه رشـدها وصالحها، ويعيد هلا 
تليـد جمدهـا وكامل عزها، وأن يبـارك بجهود اخلريين من أبنائهـا ويتقبل مني 

هذا العمل وجيعله خالصا لوجهه الكريم 

وصىل اهلل وسلم وبارك عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه.

��� الطرباين يف األوسط حديث:  2246  .

وكتبه الفقري إىل عفو اهلل تعاىل
الدكتور أمحد بن عبد العزيز احلداد

كبري مفتن ، مدير إدارة اإلفتاء
بدائرة الشؤون اإلسامية والعمل اخلريي بديب

3 مجادى اآلخرة 1429هـ

7 يونيو 2008 م
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