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افتتاحـيـة

ــام عىل ســيدنا حممد وعىل آله  اة والسَّ احلمــد هلل رب العاملني، والصَّ

ين. وصحبه وَمْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدِّ

وبعـــد: 

 فيــر » دائرة الش��ؤون اإلس��امية والعمل اخل��ريي بدب��ي - إدارة البحوث « 
م إصداَرها اجلديد » من فقـــه الوقف « إىل مجهور القراء من الســادة   أن تقدِّ

الباحثني واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفـة. 

وهو بحٌث نفيٌس يجمع شــتات كثير من المســائل فــي قضايا الوقف 
القديمة والمســتجدة، ويعتمد التأصيل العلمي، والواقع العملي، مما يثري 
قضايا الوقف والتكافــل فينفع النّاس، ولكن بضوابط الشــرع، والمصلحة 
المعتبــرة التي ال تخالف نصًا وال عرفًا ، كتبها خبير عارٌف، ومفٍت ممارٌس، 

وعضو في المجامع الفقهية .

والوقف باب عظيم من أبواب الفقه الرئيسة، وهو دعامة أساسية لالقتصاد 

افتتاحيـــة
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الوطني، وقد ازدادت أهميته في العصر الحديث، ال سيما مع التطور المطرد 
في شتى مجاالت الحياة.

وقد تناول الكتاب فيما تناول كثيرًا من المســائل المستجدة والمعاصرة 
في الوقف، خصوصًا بعض النوازل والوقائع الحديثة التي ناقشــتها المجامع 

الفقهية في دوراتها العديدة، فأورد اإلشكاالت وأتى بالحلول.

وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقـدم عظيم الشكر والدعاء ألرسة آل مكتوم 
حفظها اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله، وتؤازر قضايا اإلسام والعروبة بكل 
متيز وإقدام، ويف مقدمتها صاحب الســمو الشيخ 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.

راجني من العيل القدير أن ينفع هبذا العمل، وأن يرزقنا التوفيق والسداد، 
وأن يوفق إىل مزيد من العطـاء عىل درب التميز املنشـود.

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، وَصىلَّ اهلل عىل النَّبيِّ األميِّ اخلاتم 
ــد وعىل آله وصحبه أمجعني. سيدنا حممَّ

الدكتور سيف بن راشد اجلابري

مدير إدارة البحوث 
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مقدمة الطبعة الثانية

احلمــد هلل الذي يوفق من يشــاء للتفقــه يف الدين، ويعينــه عىل ما ينفع 

املؤمنني، ويثيبه عىل ذلك ثواب املحسنني، والصاة والسام عىل سيد الربية، الدال 

عىل الطريقة املرضية، واملنقبة العلية، وعــىل عرتته الطاهرة التقية، وصحابته ذوي 

الطريقة النقية، واألعامل الصاحلة الوفية، والتابعني هلم ما يف الدنيا بقية .

وبعـــد: فإن سنة الوقف املاضية، يف الســنني احلارضة واملاضية، تتطلب أن 

تستمر ثقافتها العلمية، لتنعكس عىل آثارها الوقفية، يف نفع البرشية واحلياة الفطرية 

والبيئة االجتامعية، وها هو النشاط العلمي هلذه السنة النبوية متواصل بني العلامء، 

بحثــًا وتأليفًا ونــدوات ومؤمترات، يف كثري من باد اإلســام، بل ويف غري الباد 

اإلسامية، فإن الوقف وإن كان فنًا إساميًا وصناعة الفكر اإلسامي، إال أنه انترش 

بني الثقافات األخرى، فطبقه الغرب خاصة، يف املجال العلمي والطبي واالجتامعي 

فأثرى ثراء واسعًا، ونفع نفعًا مجًا، كام كان حاله لدينا يف القرون اخلوايل.

وها هي احلالة تلك تعود إلينا إن شاء اهلل تعاىل بسبب انتشار ثقافته، ويوشك 

إن شاء اهلل تعاىل أن تعود حضارته كأفضل مما كانت، وأحسن مما يفعله الغرب، وقد 

مقدمــــــة الطبعة الثانية
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أسهمُت يف نرش هذه الثقافة بأبحاثي املتعددة يف الوقف، والتي نرش بعضها يف كتيب 

» مــن فقه الوقف «، والذي نفدت طبعتــه األوىل، وأعيدت طبعته التي بني يديك 

- أهيا القارئ املوفق - ليسهم أكثر، وينفع أكرب إن شاء اهلل تعاىل.

وقــد زدُت يف هذه الطبعة بعض الزيادات، منهــا كيفية الترصف يف األموال 

الزائدة عن حاجة املوقوف عليهم، وكيف تنشــأ مؤسسة وقفية، وذكر نامذج صيغ 

وقفية خمتلفة ليستأنس هبا الواقفون واملوثقون .

واهلل أسأل أن ينفع به ويثيبني عليه .

وصىل اهلل وسلم وبارك عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. 

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

كبري مفتني - مدير إدارة اإلفتاء
بدائرة الشؤون اإلسامية والعمل اخلريي بديب

19شوال 1435هـ

15 أغسطس 2014م
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ه ما  احلمد هلل الذي وفق للوقف من هداه، وعمر دنياه وأخراه، وجعل مهَّ

يبتغيه مواله، وسعَيه ملا ُيصلح دنياه وأخراه .. 

والّصاة والّسام عىل سيدنا حممد خري الواقفني، الذي مل يرتك دينارًا وال درمهًا 

إال أرضًا جعلها صدقة، وعلمًا تركه وورثه، وهديه الذي بعث بـه وخلَّفــه.

وبعــــد: فإن الوقف ســنة ماضية، ورشعة ماتعة، ينفع اهلل به الواقفني، 

ويكفل به املنتفعني، ويسد به حاجة املحتاجني، فهو من األعامل اجلارية للمرء 

بعد الوفاة كام لــو كان يعملها يف حال احلياة، لذلك أرسع إليه الســلف، ومل 

يتوان عنه اخللف، فوقفــوا الضياع والعقار، ومل يبخلــوا بالدرهم والدينار، 

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

باخلريات، وانتفــع به كثري من الربيــات، من خمتلف الطبقات، واملشــارب 

والصفــات، فأصلحوا بذلــك دنياهم وأخراهم، وســعدوا يف الدنيا بالبذل 

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

بتلك األوقاف الوفرية .

مقدمــــــة الكتاب
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غري أن ذلك النهج العظيم مل يســتمر عطاؤه، بل حدث له بعد اشــتداده 

أفول، بضياع كثــري من األصول، فحدث نقص كبري يف املحصول، وســبب 

ذلك غياُب ثقافة الوقف، وجوُر ُمتوّليه، وضعُف مستحّقيه . وقد قامت هنضة 

يادّي يف األمة، ليعود له  حديثة حتاول إحياء ما اندرس منــه، وجتديد دوره الرِّ

جمـده التليد، فعقدت له ندوات ومؤمترات، وصدرت فيه قرارات وتوصيات، 

رات، فتطور ت أســاليب الوقف، وتنوعت صور التنمية، وتعدد  وفتاوى حمرَّ

املستحقون، 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 مســامهات ومشاركات يف تلك الندوات واملؤمترات بعديد 

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

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

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

واهلل أســأل أن ينفع به، وجيعله خالصًا لوجهــه، بَمنِّه وكرمه، وصىل اهلل 

وسلم وبارك عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه .

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

كبري مفتني - مدير إدارة اإلفتاء
بدائرة الشؤون اإلسامية والعمل اخلريي بديب

19شوال 1429هـ

20 أكتوبر 2008م
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الفصل األول

وقف النقــود واستثماره

الفصل األول: وقف النقود واستثماره
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توطئة

احلمــد هلل الرمحن املعبود، واإلله املحمود، الواعد عباده املؤمنني بجنات 

اخللود، والّصاة والّسام عىل سيدنا حممد صاحب احلوض املورود، والشفاعة 

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

وبعــــد:

فــإنَّ وقف النقود مــن مهامت مســائل الوقف قديمًا، وهــي أمهها يف 

األوقاف حديثًا، لما هلا من أثر يف النفع، وخفة يف الوضع، فهي كثرية املنافع، 

ســهلة البذل، يتحقق هبا معنى التعاون عىل الرب بأهبى صوره، ويســهل فيها 

بذل اليسري فا يؤثر عىل واقفه، ويتجمع من القليل منها ما تعمر به األوطان، 

وتقوم بـه األبدان، وتصلح به أحوال اإلنسان، يف خمتلف البلدان.

وحيث إّن هذه املســألة هلا من وجوه اخلاف ما جيعل الرأي فيها واقفًا، 

فإن من اجلديــر أن يعنى العلامء ببحثها، وأن تتعــدد صور ذكرها وطرحها، 

توطــئة
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وأن تعقــد هلا املؤمترات، وحترر فيها القرارات، والتوصيات، ليكون الناس يف 

وضعها عىل بصرية، ويف تطبيقها عىل أحسن صورة.

وقد أســهمت فيها هبذا البحث املتواضع الذي مجــع أطراف املوضوع، 

تأصيًا وتقريرًا، وعرضته عىل الســادة املؤمترين 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 .
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املبحث األول

التعريف بالوقف

وأهميته وأركانه وشروطه

املبحث األول: التعريف بالوقف وأهميته وأركانه وشروطه
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املبحث األول

التعريف بالوقف وأهميته وأركانه وشروطه

املطلب األول: تعريف الوقف: 

 الوقــف: مصدر َوَقَف الــيء يقفه وقفًا ؛ إذا حبســه، ومنه قوله تعاىل: 
الــرصاط  عنـــد  احبســوهم  أي   ]24 ]الصافــات:   ﴾ ىب  مب   حبخب    ﴿

للمساءلة))).

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

معصية اهلل تعاىل)2). 

ويقال: هو حبس العني عىل ملك الواقف، والتصدق باملنفعة))). 

أو: هــو حبس العني عــىل ملك اهلل تعاىل عــىل وجه يعــود منفعته إىل 
العـباد )4).

))) تفسري اجلالني ص 589، وتفسري القرطبي )28/5، واملفردات للراغب ص 0)5.
)2) الوقوف عىل مهامت التعاريف للمناوي ص: )7) .

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

املطلب األول: التعريف بالوقف
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ويقــال أيضًا: هو: إعطاء منفعة يشٍء مدة وجــوده، الزمًا بقاؤه يف ملك 

معطيه ولو تقديرًا، مدة مـا يراه املحبِّس))).

واملعنى يف الــكل: أن الوقف يقتيض التحبيس الذي دلــت عليه اللغة، 

إال أنه اســتفيد من هذه التعاريف اخلاف يف بعض الرشوط التي حيتاج إليها 

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

يرون أن للمحبس أن يعني مدة لُحبسه، ترجع بعدها مللكه)2).

كام أن تعريف أيب حنيفة يفيــد أن امللك يف الوقف ال يزول عن الواقف، 

مع أن املنفعة أو الثمرة هــي للجهة التي عيَّنها، ويرتتب عليه أن الوقف عنده 

ال يكــون الزمًا إال أن حيكم به قــاض يرى لزومه، وهذا ما لــم يوافق عليه 

صاحباه أبو يوســف وحممد اللذان يريان أن امللك يف الوقف يكون هلل تعاىل، 

فليس له أن يرجع فيه))).

والقدر املشــرتك يف هذه الصيغ أن الوقف حمبوس عينُه، ومســبَّل ثمرُته 

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

أو بعيــد ولو مل تظهر فيه وجه القربة، كالوقف عىل األغنياء، ما مل يكن يف ذلك 

معصية هلل تعاىل)4).

))) الرشح الصغري للدردير 98/4 .

)2) الرشح الصغري للدردير 98/4 .
))) اهلداية للمريغناين )/5) .

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

الوقف سنة جممع عليها كام ذكر ذلك بعض أهل العلم)))، وله أثر عظيم 

يف نفع املرء نفسه عند لقاء ربه، كرفع الدرجات وزيادة احلسنات، فلن يزال 

يرقى يف الدرجات الُعىل ما بقي النفع به ساريًا، فقد قال اهلل تعاىل: ﴿   مئ  

ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   ىب ﴾ ]األعــراف: )4[ أي بأعاملكــم، 
واملــراد: وراثة درجاهتا، ال نفس دخوهلا ؛ فإن دخوهلا برمحـــة اهلل تعاىل، ال 

بعمل املرء، لما أخرج اإلمام أمحد يف مسنده، ومسلم يف صحيحه من حديث 

أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه أنه ملسو هيلع هللا ىلص قــال: » لن ُينِْجَي أحدًا منكم عمُلُه «، 

قال رجٌل: وال إّياك يا رســول اهلل ؟! قال ملسو هيلع هللا ىلص: » وال إّياَي إال أن يتغمديَن اهلل 

دوا «)2). منه برمحة ولكن سدِّ

ـة «، فقيــل: وال أنت   ويف روايــة: »  مــا مــن َأَحٍد يدخُلــه عمُله اجلنَـّ

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

ولّما كان دخول اجلنة برمحــة اهلل تعاىل وفضله، وهي فضل من اهلل تعاىل 

ال تنال باحليلــة ، إال أن الناس يتفاوتون فيها بالدرجات واملنازل، بحســب 

 أعامهلــم التي يتقبلهــا اهلل تعاىل، ولمــا كانت األعامل التــي يتقبلها اهلل تعاىل 

))) كالقرايف يف الذخرية 6/)2)، وابن قدامة يف املغني 995/5 ط املرصية.
)2) روا ه أمحد يف املسند 652/2، ومسلم يف صحيحه برقم 7289 ، واللفظ له.

))) روا ه مسلم يف صحيحه برقم )729 .

املطلب الثاني: أهمية الوقف
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ال تنقطع باملوت لقوله عليه الصاة والســام: » إذا مات ابن آدم انقطع عمله 

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

احلديث واضح الداللة عىل أن هذه اخلصال الثاث يري أجرها للمرء بعد 

وفاته كما لو كان يعملها يف حياته ، فتتجدد له احلسنات، وترتفع له الدرجات 

ما دامت موجودة ؛ ألهنا من ســعيه وكســبه ؛ فالصدقــة اجلارية هي الوقف 

الذي حبَّس أصله وسبَّل منفعته، سيري له أجره ما دام باقيًا، فما من ُمصـلٍّ 

يصيل فـــي مسجد، وال طالب يدرس يف مدرسة، وال ذي روح من إنسان أو 

حيوان هبيم يرشب من بئر، وال مارٍّ يسلك الطريق أو اجلر اللذين أصلحهام 

الواقف، وال مريض يتداوى يف مشــفى، وال هبيمة ترعى يف مزرعة مسبَّلة .. 

وال غري ذلــك من األمور إال ملوقفهــا أجر كامل ؛ ألنه أنشــأ ذلك الوقف، 

 ونفع بـــه غريه، ويشهد لذلك أيضا حديث أيب هريرة 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 َســنَّ سنَة خري فاتُّبع 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 7)0) من حديث جرير بن عبد اهلل ريض اهلل تعاىل عنه.

))) أخرجه الرتمذي يف العلم برقم 2675 من حديث جرير بن عبد اهلل ريض اهلل تعاىل عنه، 
وقال: حسن صحيح .



21

والســنة يف اللغة: الطريقة، وهي صادقة عىل الداللة عىل اخلري كام كان يف 

ســبب ورود احلديث)))، وعىل فعل اخلري مــن مثل هذه األحباس ؛ ألنه إذا 

كان الدال عىل اهلدى واخلري يســتمر له األجر مادام الناس يفعلونه، مع أنه 

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

فكذلك هـــذا الذي حيبس األصل ويسبل املنفعة ، بل هـذا أوىل لبقاء عينه 

صاحلة متد الغري باخلري إىل أجل بعيد. 

لذلك حثَّ الشارُع احلكيُم املسَلم أن ينتهز الفرصة لنفع نفسه ما استطاع 

إىل ذلك ســبيًا ، حتى ولو كان يف مرض موته كام ورد من حديث أيب هريرة 

ريض اهلل تعــاىل عنه قال: قال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » إن اهلل تصــدق عليكم عند 

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

))) حيث كان بســبب من ابتدأ بعطية األعراب الذين قدموا عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فرأى ســوء 
حاهلــم قد أصابتهم حاجة فحث الناس عىل الصدقــة، فأبطأوا عنه حتى ُرئي ذلك 
يف وجهــه، ثم إن رجًا من األنصار جاء برصة من ورق، ثم جاء آخر، ثم تتابعوا حتى 

عرف الرور يف وجهه، فقال .. احلديث.
)2) أخرجــه ابن ماجه يف الوصايا، باب الوصية بالثلــث برقم 2709. وقال البوصريي يف 
مصباح الزجاجة )/)4): إســناده ضعيف حلال طلحة بــن عمرو احلرضمي، وله 
شــاهد يف الصحيحني وغريمها من حديث سعد بن أيب وقاص وابن عباس ريض اهلل 

عنهم.

املطلب الثاني: أهمية الوقف
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املطلب الثالث: مسارعة السلف للوقف: 

وقد كان الســلف الصالح من الصحابــة والتابعني ريض اهلل تعاىل عنهم 

أحرص الناس عىل املســارعة يف اخلريات ونفع أنفســهم هبذه األحباس التي 

 يري هلم أجرها بعد مماهتم ؛ حتى لم يبق أحد من أصحاب رســول 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 هـ

والشــافعي يســمي األوقاف: الصدقات املحرمات)2) ، بل إن بعضهم 

 كان يعمد إىل أحب أمواله إليه فيقدمها لنفســه كام فعل أبو طلحة األنصاري 

ريض اهلل تعاىل عنــه: فإنه ملا نزل قول اهلل تعاىل: ﴿   ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  

َحاء،  پ ﴾ ]آل عمران: 92[  جاء إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقال: إن أحب أموايل إيلَّ َبرْيُ
وإهنا صدقة هلل ، أرجو برها وذخرها عند اهلل، فضعها يا رسول اهلل حيث أراك 

اهلل، فقال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح ! وقد سمعُت 

ما قلَت، وإين أرى أن جتعلها يف األقربني «، قال أبو طلحة: أفعل يا رسول اهلل، 

فقسمها أبو طلحة يف أقاربه وبني عمه))).

))) الذخرية للقرايف 6/)2)، واملغني البن قدامة 598/5.
)2) أحكام الوقف للشيخ العامة حممد أيب زهرة ص: 54.

 ))) أخرجــه البخــاري يف الزكاة من صحيحــه برقم: )46)من حديــث أنس بن مالك 
ريض اهلل تعاىل عنه، ومسلم يف الزكاة برقم 998.
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وفعل مثله سيدنا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثامن وعيل وغريهم 

ريض اهلل تعاىل عنهم))).

قال القرايف: وأوقافهم مشــهورة باحلرمني برشوطهــا وأحواهلا، ينقلها 

خلفهم عن سلفهم، فهم بني واقف وموافق فكان إمجاعًا )2) . ا هـ

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)5) بعد إمجاع الصحابة الكرام ريض اهلل تعاىل عنهم)6).

ثم إن احلاجة تدعو إليه ، وهي ظاهرة فإن اإلنســان املسلم لعله يريد أن 

ينفع نفسه بعد موته بجريان الثواب عليه، كام دل عليه حديث أبـــي هـــريرة 

المتقــدم، أو حيــرص عــىل أن ينتفع ورثته بما كسبه مــن عــقار ونحــوه 

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

))) انظر دور الوقف يف العملية التنموية، للمؤلف ص: ))-)4.
)2)الذخرية 6/)2). 

))) املغني 599/5.
)4) املغني 599/5، والذخرية 6/)2).

)5) كما يف اإلمجاع عند أئمة أهل السنة األربعة ص: ))) دراسة د. حممد أبو سعيد .
)6) كما يف املعونة للقايض عبد الوهاب )/)59).

املطلب الثالث: مسارعة السلف للوقف
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يرتكه 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 عاشوا .. ويف ذلك برٌّ وصلة رحم ما دامت 

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

بقوله خماطبًا ســعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه: » إنك 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 يرتتب عليها أحكام فقهية كثرية.

أّمـــا أركانه فأربعـــة: واقف، ومال موقوف، وموقوف عليه، وصيغة . 

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

فرشط الواقــف: أن يكون مكلفًا خمتارًا أهًا للتــربع، مالكًا للرقبة، فا 

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

ورشوط املوقــوف: أن يكون عينًا مملوكة قابلــة للنقل مع بقاء عينها، أو 

 منفعة تســتأجر لذلك، فــا يصح وقف ما ال يملك، وال وقف احلر نفســه، 

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

ورشوط املوقوف عليه: أن يكون شخصًا معينًا، أو أشخاصًا معينني، أو 
جهة بر ال تنقطع عند اجلمهور خافًا للسادة املالكية فا يصح الوقف عىل غري 
موجود وال معلوم، كالوقف عىل اجلنني، أو من سيولد، وال عىل جهة معصية، 

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

ورشط الصيغــة: أن يكون اللفــظ داالً عىل الوقف كوقفت وحبَّســت 
وسبَّلت 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 

املطلب الرابع: شروط صحة الوقف وأركانه
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النية، إال يف املسجد واملقربة إذا بنيتا بموات بنّيته، فإهنا تصري مسجدًا أو مقربة 

بذلــك، ولو قال: تصدقت عىل بني فان، فقــط، ومل يقيد قوله بقيد يدل عىل 

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

فإن كان الوقف عىل شخص أو مجاعة معينني اشرتط فيه القبول متصًا 

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

 بخــاف ما إذا كان عىل جهــة عامة كالفقراء أو عىل املســاجد واملدارس 

ونحو ذلك)2).

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

التأبيد، والتنجيز، واإللزام، وبيان املرصف، وعدم اقرتان الصيغة برشط 

خيل بمقصود الوقف.

أّمــا التأبيد: فقــد ذهب إليه مجهور أهــل العلم من احلنفية والشــافعية 

واحلنابلـــة))) إال أن السادة املالكية جيوزون الوقف سنة أو أكثر ألجل معلوم 

ثم يرجع ملكًا له أو لغريه)4)، هــذا إن نص عىل األجل الذي جعل فيه العني 

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

)2) األنوار لألردبييل الشــافعي )/642 645، والــرشح الصغري للدردير 4/)0)_ )0)، 
واملغني البن قدامة 5/)60 .

))) األنوار لألردبيــيل )/646، ورشح فتح القدير البن اهلــامم 86/6)، وبدائع الصنائع 
للكاساين 6/6)) .

)4) الرشح الصغري 06/4).
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وقفــًا، فإن لــم ينص عىل ذلك، فإنــه يتأبد، ألن لفظ الوقــف يفيد بمجرده 

التحريم والتأبيد، وكذا لو كان الوقف عــىل قوم جمهولني أو موصوفني، فإن 

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

أن املحبس أراد أال يرجع ملكًا، ألنه ملَّك منفعته ملجهولني ال حياط بعددهم، 

وال يعلم انقراضهم وكذلك املوصوفــون بصفة؛ ألن ذلك ينتظم املوجودين 

واملعدومني، فدل هذا عىل أنه قصد بذلك التحريم))). 

فإن 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 يرصف أوالً يف الوجه الذي جعله فيه، فإذا زال 

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

واألخرى: أنــه يتأبد فيــرصف أوالً يف الوجــه الذي جعلــه فيه، فإذا 

انقرض عاد حبســًا ألقرب الناس للمحبس، فإن مل يكن له قرابة عاد للفقراء 

واملساكني.

فإن انضـــم إىل لفظ احلبس فـــي املعنيني بعض ألفــاظ التأبيد مثل أن 

يـــقول: حبـــس، أو وقف، أو حمرم أو مؤبد، أو ال يباع وال يوهب، أو جعل 

إطاق لفظه يف جمهولني أو موصوفــني كالفقراء والعلامء، أو فان وعقبه، أو 

عىل ولدي وعقبهم، ومل يعني وال ذكـــر مرجعًا، فا خيتلـف مذهـب مالـك 

))) املعونة للقايض عبد الوهاب )/598) .

املطلب الرابع: شروط صحة الوقف وأركانه
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فـي هذيـن الوجهيـن أهنمـــا يفيدان التأبيـد والتحريـــم))) وعلـى معنـى 

التـأقيـــت فإنـه الزم مـدة مارآه املحبس من دوامه بدوام اليء املوقوف، أو 

بتأقيته بوقت معني)2).

وأّما التنجيز، فقــد ذهب اجلمهور إىل اشــرتاطه، ألن الوقف فيه معنى 

متليــك املنافع والغلَّة، والتمليــكات عامة كاهلبة والصدقــة والعارية يبطلها 

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

وخالف يف ذلك الســادة املالكية فأجازوه معلقــًا كاملنجز، فلو قال: هو 

حبس عىل كذا بعد شــهر أو سنة جاز، ويلزم إذا جاء األجل، قياسًا عىل ما لو 

قال لعبده: أنت حر إىل أجل كذا)4) واستثنى اجلمهور املانع من تعليق الوقف 

مسألة الوقف املعلق باملوت كام لو قال: إن مت فأريض هذه موقوفة عىل كذا، 

فإهنا تصــح عىل أهنا وصية بالوقف، ال عىل أنه وقــف يف حينه، فتجري عليه 

أحكام الوصية)5). 

ا اللزوم، فقد ذهب اجلمهور إىل اشــرتاطه)6) لظاهر األدلة عىل ذلك،  وأمَّ

))) املعونة للقايض عبد الوهاب )/596) .
)2) منهج اليقني حلسنني خملوف ص: 49 .

))) أحكام الوقف للكبييس )/227، كشاف القناع للبهويت 250/4، واملغني البن قدامة 
.628/5

)4) أقرب املسالك مع الرشح الصغري 05/4).
)5) أحكام الوقف للكبييس )/0)2 كشاف القناع للبهويت 250/4.

)6) انظر روضة الطالبني لإلمام النووي 42/5)، وحاشية اخلريش عىل خليل 79/7.
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كقوله ملسو هيلع هللا ىلص لعمر ريض اهلل عنه يف شــأن أرضه التي أوىص هبا بخيرب، فاستشار 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيام يفعل هبا، فقال عليه الصاة والســام: » إْن شــئت حبَّســت 

 أصلها وتصدقت هبا « )))، ويف رواية: » تصدق بثمره، واحبس أصله، ال يباع 

وال يــورث « )2) ويف أخرى: » عىل أن ال يباع أصلها، وال يورث، وال يوهب، 

ما دامت السماوات واألرض «))). 

وقياســـًا علـى وقـــف املسجد، فإّنه يصري الزمًا، ال يرجع فيه مادامت 

السمـٰوات واألرض)4).

وخالــف يف ذلك اإلمام أبو حنيفة ريض اهلل عنــه، فقال: ال يزول ملك 

الواقف عن الوقــف إال أن حيكم به حاكم أو يعلقه بموتــه، فيقول: إذا مت 

فقد وقفت داري عىل كذا ويســلمه إليه)5)، وخالفه أبو يوســف فقال بلزومه 

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

وأّما بيان مرصفه، فقد ذهب احلنفية والشــافعية إىل اشرتاط كون الوقف 

معلــوم املرصف، فلو اقترص عىل قوله: وقفــت مل يصح)7) لعدم ذكر مرصفه، 

))) البخاري يف الرشوط باب الرشوط يف الوقف برقم 7)27، 2764 .
)2) أخرجه البيهقي يف السنن الكربى 58/6).

))) أخرجه الدارقطني يف السنن 2/)50 .
)4) أحكام الوقف )/205.

)5) رشح فتح القدير 88/6) .
)6) املرجع السابق .

)7) املنهاج برشحه املغني 84/2) ورشح فتح القدير 227/6 .

املطلب الرابع: شروط صحة الوقف وأركانه



من فقه الوقف 30

ولم يشرتط ذلك السادة املالكية، بل أجازوا أن يقول الواقف: أوقفته هلل تعاىل 

من غري تعيني من يرصف له، ورصف إىل ما يقتضيه العرف وإال فللفقراء))).

وبمثل ذلك قال الســادة احلنابلة فقد نقل ابن قدامة يف املغني أنه إن قال: 

وقفت هذا وسكت، أو قال: صدقة موقوفـة، ومل يذكر سبيله فا نص فيه، أي 

ألمحد، وقال ابن حامد: يصح الوقــف، وقال القايض: هو قياس قول أمحد ؛ 

فإنـه قال يف النذر املطلق: ينعقد موجبًا لكفارة اليمني)2).

ـا اشرتاط عدم اقرتان الصيغة بام خيل برشط الوقف أو ينايف مقتضاه ،  وأمَّ

فهو رشط ضمني لصحــة الوقف يف مجيع املذاهــب، وإن اختلفوا يف تكييفه 

وحتديد الرشوط التي تبطله والتي يصح معها .

 فالســادة احلنفيــة يــرون أن كل رشط ينــايف أصل الوقــف يؤدي إىل 

 إبطال الوقف، وذلك كأن يشــرتط بيعه أو هبته أو الرجــوع فيه، أو أن يعود 

تركة لورثته .

والســادة املالكية يرون مثل ذلك يف مثل هذه الصــور التي ذكرت عند 

األحنــاف إال ما كان من الــرشوط اجلائزة عىل أصل وضــع الوقف املؤقت 

م . عندهم كما تَقدَّ

))) أقرب املسالك مع الرشح الصغري 06/4).
)2) املغني 625/5 .
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والسادة الشــافعية واحلنابلة كذلك يرون أن الرشوط التي تنايف مقتىض 

العقد تبطله كسائر العقود يف الصور املتقدمـة ))).

وهذا بخاف الرشوط التي تكون يف مصلحة الوقف أو املوقوف عليهم 

أو الواقف، فإهنا حمرتمة 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 )/)265-26.
)2) انظر: ص98، 99)، )22 .

املطلب الرابع: شروط صحة الوقف وأركانه
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املبحث الثاني

تعريف النقد ووظيفته

املبحث الثاني: تعريف النقد ووظيفته
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املبحث الثاني

تعريف النقد ووظيفته

املطلب األول: تعريف النقد:

النقد يف اللغة: إبراز اليء وإظهاره، قــال ابن فارس))): النون والقاف 

والــدال أصل صحيح يدل عــىل إبراز اليء وبــروزه .. . ومنه نقد الدرهم 

وذلك أن يكشــف عن حاله يف جودته أو غري ذلــك .. ونقده الدراهم أعطاه 

إياها، فانتقدها أي قبضها )2).

ويطلق عىل العملة من الذهب والفضــة أو غريمها مما يتعامل به .. وهو 

المراد هنا ))).

ويف االصطالح: ما اســتخدمه الناس مقياسًا للقيم، ووسيطًا يف التبادل، 

وأداة لادخار)4).

))) معجــم مقاييس اللغة 467/5، ونحوه يف القامــوس املحيط للفريوز أبادي )/)4) 
مادة نقد .

)2) خمتار الصحاح ص 675 مادة نقد .
))) لسان العرب مادة نقد .

)4) األوراق النقدية يف االقتصاد اإلسامي لألستاذ أمحد حسن ص: 7).

املبحث الثاني: تعريف النقد ووظيفته
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وقــد كان مقصورًا عىل الذهب والفضة ســواء كانا مســكوكني أو غري 
مسكوكني))) إال أن وضعهما لم يعد كذلك بسبب تغري حركة النقود من ماديت 
الذهــب والفضة إىل العملة الورقية االئتمانيــة، أو اإللكرتونية، التي أخذت 
 صبغتهــا القانونية الدولية والعرفية العامة، فأصبحت قيم األشــياء باالعتبار 

ال باخللق والذاتية)2).

وهذا االعتبــار معترب عند العلمـــاء قديمًا وحديثًا، حتــى قال اإلمام 
مالك رمحه اهلل تعاىل: ولو أّن الناس أجازوا بينهم اجللود حتى تكون هلا ســكة 
وعني، لكرهتها أن تباع بالذهب والورق))) َنظَِرًة أي نسيئة، والكراهة بمعنى 

احلرمـة)4). 

واملعنى يف ذلك ما جيري فيها من الربا حينئذ حيث اصطلحوا عىل جعلها 
نقودًا، فُأجري هذا االصطــاح االعتباري جمرى الوضع اخللقي، ألنه كام أن 
معدين الذهب والفضة ال قيمة هلام لذاهتام بل ملا يتوصل هبام من قيم األشــياء، 
فكذلــك ما قام مقامهام يف االعتبار، وهذا أمر منطقــي يقبله العقل إذا فرضه 
الواقع، ألن علة النقدية يف الذهب والفضة ليست تعبدية حتى ال تقبل التَّعدية، 

))) جملة األحكام العدلية )/7، واملنثور يف قواعد الفقه الزركي )/279 .
)2) البحــث ليس يف صــدد األوراق النقدية تأرخيًا أو حكاًم، فلهــذا البحث مكان آخر، 
وقد عني به باحثون متخصصون، وكتبوا كثريًا فمن ذلك: النقود وظائفها األساســية 
وأحكامها الرشعية للدكتور عاء الدين زعرت، واألوراق النقدية يف االقتصاد اإلسامي 

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

)4) تبيني السالك )/0))  للشيباين .
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بل هي معقولة املعنى، ولذلك مل تقترص علة الربا عىل األصناف الستة الواردة 

يف احلديث، بل تعدت لما هو يف معناها .

ولذلك صدر قرار من جممع الفقه اإلســامي بجعل العملة الورقية نقدًا 
اعتباريًا فيها صفة الثمنية كاملة، وهلا األحكام الرشعية املقررة للذهب والفضة 

َلم، وسائر أحكامها ))). من حيث أحكام الربا والزكاة والسَّ

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

نعم جتب الــزكاة يف العملة الورقية أيًا كان نوعها، مــا دامت مُتثِّل قيمة 
نقدية، صاحلــة للتعامل، حيث غدت متثــل الذهب والفضــة التي هي قيم 
األشياء، والقيمة ليست يف ذاهتا، ولكن ملا حتمله من معنى اعتباري، نالت من 

أجله الوثاقة.

وبمــا أن الذهب والفضة لــم يعودا عملة نقديــة يف التعامل املادي فإن 
العملة الورقية قائمة مقامهما يف مجيــع األحكام، فتجب فيها الزكاة، وجيري 
َلم، وتقّوم هبا املتلفات، ويكون هبا القراض، إىل غري  فيها الربا، ويصح هبا السَّ
ذلك من األمور ؛ ألنه ال خاف بأن العملة الورقية الســائدة اليوم يف الدول 
م به األشياء ، ويكون به االعتياض يف كل ما جيري به، ويشمله  كافة هي ماٌل تقوَّ
عموم األدلة الواردة يف األموال ســواء يف ذلك إجياب الزكاة، أو حرمة الربا، 

))) قرارات جممع الفقه اإلســامي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسامي ص: 82 ، وقرارات 
املجمع الفقهي اإلسامي التابع لرابطة العامل اإلسامي ص: 02) قرار رقم: 6 .

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

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[.

وقولــه ســبحانه: ﴿ ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  

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 

معاذ بن جبل ريض اهلل عنــه إىل اليمن: » فإْن هم أقروا بذلك فأعلمهم أّن اهلل 

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

إىل غــري ذلك من األدلة التي ال ختفى، وال خيتلــف الناس اليوم بأن من 

يملك من النقود الورقية فوق حد املســكنة أو الفقر هو غني يف عرفهم، حيث 

يوظفها اليوم بــام كان يوظف به الذهب والفضة ســابقًا، بل ويقتني هبا ذهبًا 

وفضة وغريمها فهذا هو عرف الناس اليوم .. . 

والعرف يف الرشع له اعتبار       لذا عليه احلــكم قــد يدار

 ))) أخرجــه البخاري يف الزكاة برقم: 496)، ومســلم يف اإليامن برقــم: 9)، من حديث 
ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهما .
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وبذلك قامت مصاحلهم، وما أتت الرشيعة إال بام حيقق املصالح، ويدفع 

املفاسد، وهذا ما يفهم من عبارات الفقهاء واألئمة املجتهدين.

فقد جاء يف املدونة الكربى))) عن اإلمام مالك بن أنس إمـام دار اهلجـرة 

ريض اهلل تعاىل عنه: » ولو أّن الناس أجازوا بينهـــم اجللـود حتـى تكـون هلـا 

ـة وعـني لكرهتهـــا أن تباع بالذهب والَوِرق َنظِـَرًة « والكراهـة بمعنـى  ِسكَّ

احلرمــة كام يف تبيني املســالك)2)، وهــذا نص جيل يف املســألة ال ينبغي بعده 

االختــاف، وبمثل ذلك قال كثري من أهل العلم يف ســائر املذاهب فقد نقل 

اإلمام النــووي رمحه اهلل تعاىل يف املجموع))) عن ســائر العلامء أنه ال يتوقف 

حتريم الربا عىل األصناف الســتة التي وردت يف حديــث عبادة بن الصامت 

ريض اهلل عنــه، بل يتعداه إىل ما يف معناه، وهو مــا وجدت فيه العلة التي هي 

سبب حتريم الربا.

وال َشـّك بـأن العلــل هي أعام نصبها اهلل تعاىل لألحكام، منها متعدية 

ومنهــا غري متعدية يراد منهــا بيان حكمة النص، ال االســتنباط وإحلاق فرع 

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

وهذه العلة وإن كانت قــارصة إال أن التعليل هبا جائز ؛ ألّنه ربام حدث 

. 9(-90/( (((
. 75/2 (2(

. (9(/9 (((

املطلب األول: تعريف النقد
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ما يشارك األصل يف العلة فيلحق به. كام ذكر ذلك اإلمام املاوردي يف احلاوي 
الكبري))) واإلمام النووي يف املجموع )2).

وقد ناقش املجمع الفقهي اإلســامي التابع لرابطة العامل اإلســامي 
هذه املســألة يف دورته اخلامسة املنعقدة بمكة املكرمة عام 402) هـ، وكان 

مما جاء فيه ما ييل: 

» يعتبــــر الــــورق النقدي نقدًا قائــاًم بذاته كقيــام النقدية يف الذهب 
والفّضــة وغريمها من األثامن، كام يعترب الورق النقدي أجناسًا خمتلفة تتعــدد 
بتعدد جهات اإلصدار يف البلــــدان املختلفــــة .. « إىل أن قــال: » وهــذا 

يقتيض ما ييل: 

)- أنــــه ال جيــــوز بيــع الــــورق النقــــدي بعضه ببعض أو بغريه من 
األجـنــاس 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 . 

)- وأنه جيــــوز بيع بعضه ببعض من غري جنسه مطلقًا إذا كان ذلك يدًا بيد، 
 وأنــه جتــــب فيــه الزكــــاة إذا بلغت قيمتها أدنى النصابني من ذهب 
أو فضة أو كانــت تكمل النصاب مع غريها من األثامن والعروض املعدة 

للتجارة .

. 95/5 (((
. (78/9 (2(
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4- وأنـــه جيـــوز جعل األوراق النقدية رأس مال يف بيع السلم والرشكات 

ونحــوها «))).

وال شـــك أّن املجامـــع الفقهـية متثـــل رأي صفـوة علمـــاء األمـة، 

فقراراتـــها أقرب ما تكون إىل اإلمجاع، وقد أّيـد ذلك مجاهري علماء املسلمني 

يف كل عرص ومرص، وبه نفتي)2).

وهبـذا علم أنـه لم يعـد هناك إشكال يف وضع العمـلة الورقـية النقـدي 

بعد استقرار العمـــل العام، وصـدور القرارات املجمعية والفتاوى اإلقليمية 

بشأهنا .

   

))) قرارات املجمع الفقهي اإلسامي ص )0)-)0).
)2) الفتاوى الرشعية 89/4-)9.

املطلب األول: تعريف النقد
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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 
يغنيــان من جوع، لوال أن اهلل تعاىل جعل فيهام رس الثمنية كام أفاد ذلك اإلمام 
الغزايل رمحه اهلل تعاىل بقولــه: من نعم اهلل تعاىل خلق الدراهم والدنانري، وهبام 
قوام الدنيا، ومها حجران ال منفعــة يف أعياهنام، ولكن يضطر اخللق إليهام من 
حيث إن كل إنســان حمتاج إىل أعيان كثرية يف مطعمه وملبسه وسائر حاجاته، 
وقد يعجز عام حيتاج إليه، ويملك ما يســتغني عنه كمن يملك الزعفران مثًا 
وهــو حمتاج إىل مجل يركبــه، ومن يملك اجلمل ربام يســتغني عنه وحيتاج إىل 
الزعفــران، فا بد بينهام من معاوضة وال بد يف تقدير العوض من تقدير، إْذ ال 
يبذل صاحب اجلمل مجله بكل مقدار من الزعفران، وال مناسبة بني الزعفران 
حتــى يقال: يعطي منــه مثله يف الــوزن أو الصورة .. .. فتتعــذر املعامات 
جدًا، فافتقــرت هذه األعيان املتنافرة إىل متوســط بينهام حيكــم فيها بحكم 
عدل، فيعرف من كل واحد رتبته ومنزلتــه، حتى إذا تقررت املنازل وترتبت 
الرتب علم بعد ذلك املســاوي، فخلق اهلل تعاىل الدنانري والدراهم حاكمني، 
ومتوســطني بني سائر األموال، حتى تقدر األموال هبام، فيقال: هـــذا اجلمل 
يســاوي 00) دينار، وهذا القدر من الزعفران يساوي 00)دينار، فهما من 
حيث إهنام مساويان بيٍء واحد إذن متساويان، وإنما أمكن التعديل بالنقدين 

إذ ال غرض يف أعياهنام ))).

))) إحيــاء علوم الدين 78/4، يف باب بيان متييز ما حيبه اهلل تعاىل عما يكرهه من كتاب 
الصرب والشكر .
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وكأن اهلل تعـــاىل خلقهما لتتداولـــهما األيدي، ويكونــا حاكمني بني 
األمـوال بالعـدل.

ويمكن أن يتوسل هبام إىل سائر األشــياء، ألهنام عزيزان يف أنفسهام، وال 
غرض يف أعياهنام، ونسبتهام 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.

فالنقدان إذْن وســيلة إىل كل غرض، مع أنه ال غرض فيهام لنفسهام، فهام 
مثل املرآة ال لون هلا وحتكي كل لون))).

وحيث إن النقود تــؤدِّي وظيفة النفع العام للبرشية فتحقق كل مقصد، 
وتنجز كل مراد، فهي إذْن بمعنى كل مال يؤدِّي نفعًا عامًا للواقف الذي أراد 
أن يري له من العمــل ما يلحقه بعد انتهاء األجــل، أو ينفع من أراد نفعه 

ما دام له أمل.

لذلــك كان املعنى الذي مــن أجله رشع الوقف، ويقصــده الواقفون 
موجودًا يف النقود كام هو يف األعيان الثابتة، واملنافع املســتمرة. فيتعني النظر 
يف رشعية وقفها، وإن كانــت رشوط الوقف قد ال تتحقق فيها جدالً، أو يف 
بادئ الرأي، ألن الرشوط اجتهادية، وليســت نصية فيمكن إعادة االجتهاد 
فيها بام حيقق مقصــود الوقف، ألن الوقف من القــرب العظيمة فينبغي أن 

خُتفَّف فيه الرشوط.

))) إحياء علوم الدين 79/4.

املطلب الثاني: وظيفة النقـود
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وله مقاصـــد رشعـــية واجتامعية ودينية، تتحقق مع األعيان الوقفية 

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

وقـد قالوا: 

وليس يصــح يف األذهــان يشء

دلـــيل إىل  النهـــــار  احتاج  إذا 
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املطلب الثالث: مدى حتقق مقاصد الوقف يف وقف النقـود: 

الرشيعــة جاءت بأحكام تعبديــة يغلب فيها حمض التعبــد ويقل فيها 

املعنى، وتسمى عبادات حمضة، أي أهنا غري معقولة املعنى، فيتعبد املسلم هبا 

امتثاالً ألمر اهلل وإن مل يدرك مغزاها، ولكن ليحقق واجب العبادة هلل اخلالق 

ســبحانه، جاعًا العبودية مقصده، وامتثال أمــر اهلل تعاىل وطلب مرضاته 

مراده، كام قالوا: 

ــل ليشٍء وإذا العـقـــل لــم يعلِّ

فمـــن الرشع عــــلة األشــيـاء

ومن رمحته ســبحانه أن بنيَّ علل كثري من العبــادات، عىل وجه اإلمجال 

لئا حيار العقل الذي يغلب عليه حب االســتطاع، وذلك كالّصاة من أهنا 

تنهى عن الفحشاء واملنكر، والزكاة من أهنا تطهر النفس وحتقق معنى اإلخاء 

والتكافــل، والصيام من أنه يــورث التقوى، واجلهاد مــن أنه حيمي األديان 

والبلدان .. . 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.

كمــا جاءت الرشيعة بأحــكام عملية يغلب عليها املعنــى، وتدرك فيها 

العلة، ويعلم منها مقصود الشــارع، وذلك ألن أغلب هذه األحكام رشعت 

املطلب الثالث: مدى حتقق مقاصد الوقف يف وقف النقـود
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لتحقــق مصالح العبــاد الدنيوية، يف أحواهلم االجتامعيــة بمختلف صورها 

واملادية كذلك، فكانت ذات مقاصد رشعية يعلمها العلامء.

فــت املقاصد بأهنا: » املعاين واحلكم امللحوظة للّشــارع يف مجيع  وقد ُعرِّ

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

من أحكام الرشيعة « ))).

وال ريب بأن للوقف معاين ومقاصد أرادها الشــارع يمكن حتقيقها من 

وقف النقود كغريها من العقار أو املنقول.

وقـــد ذكر العالمـــة الطاهر بن عاشور املقاصـــد الرشعية يف الوقف 

وحددها باآليت: 

)- التكثري منهــا لما فيها من املصالح العامــة واخلاصة. حيث جعلتها 

الرشيعــة من العمل غري املنقطع ثوابه بعد املــوت حلديث: » إذا مات ابن آدم 

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

2- أن تكون التربعات صــادرة عن طيب نفس ال خياجله تردد، ألنه من 

املعروف والســخاء، وألن فيها إخراج جزء مــن املال املحبوب 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: ))6)من 

حديث أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه.
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)- التوســع يف وسائل انعقادها حسب رغبة املتربعني، ألن التربع باملال 
عزيز عىل النفس، فالباعث عليه أرحيية دينية ودافع ُخلقي عظيم.

وهو مع ذلك ال يسلم من جماذبة شح النفوس تلك األرحيية، كما قال اهلل 

تعاىل: ﴿ ڭ  ڭ    ڭ  ﴾ ]البقرة: 268[، وحيث إّن الشارع له رغبة من 
تكثريها كام يتبني من املقصد األول، فكان مقصد التوسع يف كيفيات انعقادها 

حيقق املقصد األول .. 

4- أن ال جيعــل التربع ذريعة إلضاعة مال اآلخر من حق وارث أو دائن 
كمــا كان من عادة اجلاهليــة، ومازالت آثارها يف بعــض املجتمعات، فكان 
من ســد هذه الذريعة لزوم كون صورة التربع بعيدة عن هذا القصد، الســيام 
يف الوصيــة أو ما نزل منزلتها كالوقف أو اهلبــة يف مرض املوت، حيث مل جيز 

الشارع الوصية إال يف حدود الثلث لغري وارث ))) .ا هـ .

وحيث إن مقصود الشــارع هو قبلة املجتهدين)2)، يتعني عليهم حترهيا، 

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

فبالنظــر للمقصد األول، وهو التكثري منها لمــا فيها من املصالح العامة 

واخلاصة . 

))) املقاصد الرشعية للطاهر بن عاشــور ص: 487 494 بترصف، واحلديث املشــار إليه 
أخرجه البخاري يف الوصايا برقم 2742، ومسلم 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 القولني للغزايل ص 24)، بمعناه .

املطلب الثالث: مدى حتقق مقاصد الوقف يف وقف النقـود
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يتحقق هذا املقصد باملسامهة يف الصناديق الوقفية، التي يمكن أن يشارك 

فيهـا كل أحـــد، بمـا جادت بـــه نفسه من قليل أو كثري، بحيث يتجـمع يف 

هـذه الصناديق ما حيقق املقاصد الفردية التعبدية للواقفني، والنفعية للموقوف 

عليهم، فا يبخل أحد عىل نفسه بما يري له من األجر يف حياتـــه وبعـــد 

وفاتـه، 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 قـال عنهم جابر بن عبد اهلل ريض اهلل تعاىل عنهام: 

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

وقال الواقدي: ما من أحد من أصحاب رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  إال وقد أوقف 

وحبَّس أرضًا )2). 

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

جادت به نفوســهم من نفائس أمواهلم كام فعل أبو طلحة األنصاري، 

 وأبــو الدحداح، وعمــر بن اخلطــاب، وعثامن بن عفــان، وعيل بن 

أيب طالــب، والزبري بــن العوام، وكعب بن مالك، وســعد بن عبادة، 

))) املغنــي البن قدامة احلنبيل 598/5 ، ط مرص ، نرش مكتبة الرياض احلديثة، والذخرية 
للقرايف 6/)2) .

)2) معجم فقه السلف للكتاين 86/6)، وانظر: دور الوقف يف العملية التنموية للباحث 
ص: ))-40 .
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وغريهم ريض اهلل تعاىل عنهم أمجعني، لفقههم قوله سبحانه: ﴿ ٱ  ٻ  

ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ    ﴾ ]آل عمران: 92[.

فإنَّ هذا الفقه اليوم يف عرص املادة الطاغيــة، واألَثَرة الكاملة، والتنافس 

يف الدنيــا ؛ قد قلَّ وجوده، حيث إننا يف الزمن الــذي يرفع فيه العلم، ويثبت 

فيه اجلهل كام دّل عليه حديث أنــس ريض اهلل تعاىل عنه أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: » إّن من 

أرشاط الســاعة أن يرفع العلم، ويثبت اجلهل، ويرشب اخلمر، ويظهر الزنا «، 

ويف روايــة: » أن يقل العلم ويظهر اجلهــل .. «)))، وبذلك اليتحقق املقصد 

األول من الوقف إال بتيســري السبيل للعباد للمســارعة إليه، وال أحسن وال 

تها وسهولة بذل اليسري منها، فإّنه يتجمع منه مع التعاون  أفضل من النقود خلفَّ

ــنة العظيمة األثر،  اليء الكثري، فيحقق مقصدًا رشعيًا كبريًا يف بقاء هذه السُّ

وإن كان قليــل العدد، ولكنه كثري عند اهلل تعاىل، لكونه غالب مال الواقف أو 

كله أو بعضه بحسب وضعه املادي، ولرب درهم يسبق ألف درهم.

ا املقصد الثاين، وهو أن تكون هـذه 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: 80-)8 .

املطلب الثالث: مدى حتقق مقاصد الوقف يف وقف النقـود
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وأّما املقصد الثالث، وهو التَّوســع يف وســائل انعقادها حســب رغبة 
املتربعــني .. فهو متحقق يف تعــدد الصناديق الوقفية بتعــدد جهات الرب من 
مســاجد ومدارس، وآبار، وطباعــة مصاحف، وكتب علــم، وكفالة أيتام، 

وعاج مرىض، وإغاثة هلفان، وجهاد، وعموم الرب . 

وال يمكــن أن يقــوم كل واحد بمفرده عىل ســد جانــب كبري من هذه 
احلاجات، لكنه بالوقف النقدي عرب هذه املســامهات يف الصناديق يقدر عىل 

حتقيق مراده يف ابتغاء مرضاة اهلل تعاىل، والدار اآلخرة.

ــا املقصــد الرابع، وهو أن ال يكــون ذلك الوقــف أو التربع ذريعة  وأمَّ
إلضاعــة حق اآلخرين من وارث أو دائن .. فهــو متحقق يف الوقف النقدي 
عــرب الصناديق الوقفية حيث ال حيصل مع هذه املســامهات الوقفية أي حيف 
بالوارث، وال إضاعة حلق دائن، ألنه يكون باليســري ممــا يملك الواقف من 
النقد، فا يفوت حق وارث أو دائن غالبًا، وليس هو كالعقار البالغ الثمن أو 
نحوه، إنما هو باليســري مّما زاد عن حاجته الذي يصدق معه قول اهلل تعاىل: 

﴿ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ﴾ ]البقرة: 9)2[ أي الزائد عن احلاجة.

فهذه هــي املقاصد الوقفيــة التي نص عليها عامــة املقاصد يف العرص 
احلديث: الشيخ الطاهر بن عاشور رمحه اهلل تعاىل، وقد رأيت حتققها بجاء يف 
الوقف النقدي، وقد قالوا: إنما بعثت الرســل لتحقق مصالح العباد ، فمهما 

وجدنا مصلحـة غلب الظن أنها مطلوبــة للرشع))).

))) الذخرية للقرايف )/)5) .
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وهبذا يعلم أن وقف النقود مــن املقاصد الرشعية املحققة، عىل أن هناك 

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

)- حتقيــق مبدأ التكافل االجتامعي، الذي هو من أهم املقاصد اإلســامية، 

والذي أوجب اإلســام من أجله الزكاة، وحّث عىل الصدقة، وأوجب 

اإلنفاق عند احلاجة املاســة بــام فضل من املال، لتتحقــق صورة اإلخاء 

اإليامين الذي هو فرض عىل املسلمني، ومقصد رشعي عام.

2- حيقق احلفاظ عىل املال، الستمرار عطائه ونفعه، حيث يمتنع بيعه وتتعني 

عامرتــه إذا كان عقارًا، وتنميته 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 املسامهة يف نرش العلم وخدمة الدين، وخدمة املسلمني، وإحياء 

النفوس وغري ذلك مما حيققه النفع العام للمســلمني، مادامت العني باقية 

نافقة ))).

وهــذه األهداف وغريها حيققها وقف النقــود يف عرصنا أكثر مما حيققها 

وقف العقار ونحوه، كام دل عىل ذلك الواقع العميل لدى الدول التي أنشــأت 

))) انظر: أمهية الوقف وأهدافه للدكتور عبد اهلل بن أمحد الزيد ص 59-56 .

املطلب الثالث: مدى حتقق مقاصد الوقف يف وقف النقـود



من فقه الوقف 52

لتها تفعيــًا حيًا كدولة الكويــت، واململكة العربية  الصناديــق الوقفية، وفعَّ

السعودية، ودولة اإلمارات، ودولة قطر))).

وكما دّل عىل ذلك أيضًا وضع املؤسسات املالية الوقفية كمؤسسة الشيخ 

زايد بن ســلطان آل هنيان التي أثرت الساحة اإلسامية والعاملية نفعًا وفائدة، 

بســبب رأس ماهلا الوقفي الضخم الذي بلغ مليار دوالر أمريكي، ينفق ريعه 

 يف أوجـــه اخلري العامة التي نص عليها نظام املؤسســة الذي وضعه الواقف 

رمحــه اهلل تعاىل)2).

لذلك يتعني أن يكون هذا النوع من الوقف حمل العناية عند مؤسســات 

الوقف تشــجيعًا وفتحًا للصناديق، وتنمية، وإيصاالً للمستحقني، ونفعًا هلم 

حتى حتيا ســنة الوقف كام ينبغي أن يكون، لتعود حضارة اإلســام الزاهية، 

ويعيش املجتمع املسلم 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: مرشوعية وقف النقود: 

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

االنتفاع هبا مع بقاء عينها نظريًا، أو يكاد يكون حمدودًا، أما اليوم فإنه الينبغي 

اخلاف يف صحـة وقف النقود لعظيم فائدة وقفها وكثري نفعها.

وكان منشــأ اخلاف أن االنتفاع هبا اليكــون إال بإتاف عينها، ورشط 

الوقف استمرار العني، ليدوم النفع، والنقد إذا انتفع به فقـــد سلط عىل تلفه 

فكيف يبقى منتفعًا به وحاله ما ذكر ؟ !

هلـــذا ذهب السادة الشافعية واحلنابلة إىل عدم صحة وقفها ؛ ففي أسنى 

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

» ال وقــف النقدين، كام ال تصــح إجارهتام «، ويف تكملــة املجموع)2) يقول 

العامــة املطيعي: » وقد اختلف أصحابنا يف الدراهــم والدنانري .. فمن قال 

بجــواز أن تكون هلا ثمرة دائمة كاإلجارة أجــاز وقفها، ومن قال بعدم جواز 

اإلجارة، قال بعدم جواز الوقف فيها، ألن تلك املنفعة ليســت املقصود الذي 

 خلقــت له األثامن، وهلذا ال تضمن يف الغصب، فلــم جيز الوقف له .. « قال: 

» وأجاز األصحاب وقف الدراهم والدنانري للعارية .. «.

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

. 5(7/5 (((
. (25/(5 (2(

. 62/8 (((

املطلب الرابع: مشروعية وقف النقود
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ثم أجاب بقوله: فيه وجهــان. إن قلنا: تصح إجارهتام 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 «. اهـ 

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 املغني البــن قدامة))) يقول: » ماال يمكن االنتفــاع به مع بقاء عينه 

كالدنانري والدراهم واملطعوم واملرشوب وأشباهه ال يصح وقفه يف قول عامة 

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

جيـــوز، ومل حيكه أصحاب مالك .. قال: وليس بصحيح، ألن الوقف حتبيس 

األصل وتســبيل الثمرة، وما ال ينتفع به إال باإلتاف ال يصح فيه ذلك .. ثم 

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

وال يصح ألن تلك املنفعة ليست املقصود الذي خلقت له األثامن، وهلـــذا ال 

تضمن يف الغصب .. «. اهـ 

فبهذا تقرر أن معتمد مذهب الشــافعي 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 

بالعني، جيب أن يفهم بام هو أعم نفعًا وأشــمل مدلــوالً، فإن العني املوقوفة 

.640/5 (((
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ال تقصــد لذاهتا، وإنام تقصد لنفعها، أال ترى أنه جيوز اســتبداهلا عىل املعتمد 
إذا احتيــج لذلك، فكذلك الدراهم فإهنا ِمثليَّة، فاســتبداهلا بدراهم ال يفوت 
غرض الواقف، وال املوقوف عليهم .. الســيام يف أيامنا هذه التي تبني فيها أن 
حتبيس الدراهم أكثر نفعًا من حتبيــس األعيان، وإذا كانت األحكام تدور مع 
العلة حيث دارت، فإن العلة التي هي مناط احلكم قد وجدت فيها، فينبغي أن 

ال يبقى خاف يف املذهبني املذكورين.

وإذا كان القول الثاين عند الشــافعية وهو القــول باجلواز مرجوحًا، فإن 
واقعه اليوم جيعله راجحًا، الســيام أنــه مذهب إمامني من أئمة أهل الســنة 

واجلامعة، ومها مذهب السادة املالكية واألحناف.

فقد نص الشــيخ خليل عىل أن العني إذا وقفت للســلف زكيت))) .. 
وهذا نص عىل صحة وقفها، ألنه ذكر احلكم كقاعدة مســلمة، ويف حاشية 
الدســوقي عىل الرشح الكبري)2) أنه جيوز وقف الدراهم والدنانري للسلف 
قطعًا قال: ألنه نص املدونة، ثم قال: واملراد وقفه للســلف، وينزل رد بدله 

منزلة بقاء عينه . ا هـ

ونــص عليه كذلك الّســادة األحناف كام يف البحر الرائــق))) ، فقد ُذكر 

))) خمترص خليــل ص: )6، وانظر رشح الزرقــاين 67/2)، وقد انفرد الســادة املالكية 
بوجــوب زكاة املال املوقوف عــىل ملك الواقف إْن بلغ نصاباً، كام يف بلغة الســالك 

)/420 وغريه.
.77/4 (2(

. 2(9/5 (((

املطلب الرابع: مشروعية وقف النقود
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 أن األنصاري من أصحاب ُزفر ســئل عن وقف الدراهم والدنانري أو الطعام 
أو ما يكال أو يوزن أجيـوز؟ قال: نعم . ا هـ 

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 
حتت قول حممد املفتى به يف وقف كل منقــول فيه تعامل، 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 هـ

ونحــوه يف فتح القدير البــن اهلامم)2) فقد قال: فمــن وقف الدراهم أو 
الطعام أو ما يكال أو ما يوزن أجيـــوز ذلــك ؟ قال: نعم، قيل: وكيف ؟ قال: 

يدفع الدراهم مضاربة أو بضاعة . ا هـ

وهبذا علم أن هذيــن املذهبني يريان جواز وقف النقود، بل يف مذهب 
الشــافعي وأمحد هناك من قال بمثله كام تقدم عــن صاحب البيان وتكملة 
 املجمــوع . وقد ذكــر اإلمام النــووي يف الروضة))) وجهني يف املســألة، 
وقال: يف وقــف الدراهم والدنانري وجهان كإجارهتــام ، إن جوزناها صح 

الوقف لتكرى.

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

))) رد املحتار 4/)6) .
.2(9/6 (2(
.((5/5 (((

.((/7 (4(
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وقف الدراهم فينتفع هبا يف القرض ونحوه، قـال: واختاره شيخنا - يعنى بـه 

الشيخ تقي الدين ابن تيمية - ثم نقل عنه يف اختياراته أنه لو وقف الدراهم عىل 

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

مما يمكــن االنتفاع ببدله، فإن منع صحة هذا الوقــف فيه نظر خصوصًا عىل 

أصلنــا، قال: فإنه جيوز عندنا بيع الوقــف إذا تعطلت منفعته، قال: وقد نص 

أمحد يف الذي حبس فرســًا عليه ِحلية حمرمة أن احللية تباع وينفق منها عليها، 

قال: وهـذا ترصيح بجواز وقف مثل هذا ))). 

وإْذ قــد ثبت هذا القول عن أمحد، وأصحاب مالك وأصحاب أيب حنيفة 

فإن اخلاف يف املســألة يعطينا سعة يف االختيار، فيكون العمل بقول املجيزين 

هو األقــرب إىل املصلحة الراجحة، بل هي مصلحــة راجحة قطعًا. ولذلك 

ألف العامة احلنفي املفر حممد بن حممد بن مصطفى الشــهري بأيب السعود، 

 ت ســنة: )89 هـ رســالة حقق فيها القول بجواز وقف النقــود، أكثر فيها 

من الدالئل والنقــول، الدالة مطلقًا عىل جواز وقــف املنقول إذا جرى عليه 

التعامل سيما من الفحول)2). 

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

هبذا األســلوب العرصي املتطور، الذي إذا وجد التشــجيع الكايف، واإلدارة 

املخلصــة، لنهض بالوقف أيَّما هنوض، وَلعاد الوقف إىل ســالف عهده نفعًا 

))) انظر االختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية لعاء الدين الدمشقي ص: 46)
)2) انظر كشف الظنون ألسامء الكتب والفنون حلاجي خليفة )/4)2، 889.

املطلب الرابع: مشروعية وقف النقود
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وبرًا، كمــا يدّل عىل ذلك واقع بعض الدول التي اختذت هـــذا األســلوب 
الوقفي منهجــًا لتطوير الوقف كدولة الكويت مثًا، فقد ســبقت غريها من 
الباد اإلســامية والعربية باختاذ هـــذا األســلوب لتطوير مسرية الوقف، 

فأنشأت صناديق تغطي معظم متطلبات املجتمع مثل: 

خدمة القرآن الكريم وعلومه، ورعاية املساجد، والتنمية العلمية، وتنمية 
املجتمعات املحلية يف املناطق الســكنية املختلفة، والتنمية الصحية، والتنمية 
البيئية، وقضايــا الثقافة والفكر، والتنمية األرسية، ورعاية ذوي االحتياجات 

اخلاصة من املعاقني وغريهم، ودعم التعاون اإلسامي اخلارجي . 

ولّما كانت هـــذه التجربة ناجحــة ومفيدة فينبغي للدول اإلســامية 
االحتذاء هبا واالستفادة من جتربتها.

وقد أخذت دولة اإلمارات العربية املتحدة، هبذا املبدأ فأنشأت اهليئة العامة 
لألوقاف عدة مصارف .. للمســاجد، وللرعاية الصحية، ولأليتام والفقراء، 
وللمســجد األقىص، وللقرآن الكريم وعلومه، وللتعليم، وللرب والتقوى .. 

وحددت أهدافًا لكل مرصف واختذت وسائل لتحقيق كل هدف))). 

وأخذت بـه كذلك األمانة العامة لألوقاف بإمارة الشارقة، وأخذت بـه 
أيضًا أوقاف إمارة عجامن، فأنشأت كل منهما صناديق وقفية كثرية لمختلف 
 أعمال الرب، وجيري األخذ به اآلن يف مؤسســة الوقف وشــؤون الُقرصَّ يف 

إمارة ديب.

))) املصارف الوقفية الصادر عن اهليئة العامة لألوقاف .
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ولو أن كل دولة من الدول اإلســامية اختذت هذا األســلوب الوقفي 
ألعادت لألوقاف رســالتها الســامية يف خدمة اإلسام واملســلمني، والبيئة 
واملجتمع .. كما كان عليه حال سالف أمتنا الذين كان اعتامدهم عىل األوقاف 
كبريًا، فكانت حاجة الكثري منهم مكفية، وتعففهم عن أموال الســلطة كبريًا، 
 لعــدم حاجتهم ملا يف أيدهيــم، فكان ســببًا ألداء دورهم الريــادي يف تبليغ 
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، 
وابن تيمية مــع معارصيه .. . غري أن هذا ال تريده كثري من الدول، ومن أجل 
ذلك حاولت إتاف األوقاف ومصادرهتــا، كام عمدت بعض الدول إىل بيع 
األوقاف، وحتويل عقارها إىل عملة نقدية بحجة حتويله إىل أســهم استثامرية. 
ورسعان ما تضخمت العملة النقدية، فأصبح عني الوقف ال يســاوي شــيئًا 
يذكر، وكام جرى مــن بعض دول أخرى إْذ حاولت بــل ألغت 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 
بعض الدول بدور الوقــف يف نفع املجتمع وإصاحه، وجهلها بواجبها نحو 

جمتمعها ورعاياها .

وحيث إّن هـذا 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 .

املطلب الرابع: مشروعية وقف النقود
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وهـذا ما اختـاره جممـع الفقـــه اإلسامـي فـي دورته اخلامسة عرشة، 
حيث أصدر قرارًا رقم: 40)بجواز 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 تتعني بالتعيني، وإنام تقوم 

أبداهلا مقامها «.

وهبذا يكون اإلشــكال الفقهي قد ارتفع بتبنّي املجمع هذا القرار، وهو 
هيئة علمية معتربة يف العامل اإلســامي كله، السيام وقد صحبه العمل الذي مل 
جيد اإلنكار إليه سبيًا، ملا تأصل لدى الفقهاء أنه يفتى بكل ما هو أنفع للوقف 
فيام اختلف العلامء فيــه، نظرًا للوقف وصيانة حلق اهلل تعاىل، وإبقاء للخريات 

كام قرره ابن عابدين الشامي))).

وهلــذا اختار املجمع هذا القرار، ألن املســألة اجتهادية وليس للامنعني 
دليــل قويٌّ يركن إليه، إنما هي تأصيات عىل أصل وضع الوقف من حيث 
كونـــه حبسًا دائمًا، وهذا املعنى موجود يف النقد كما هو يف العقار ونحوه، 
حيث إن الوقــف ال يتعني بالتعيني مطلقًا، بل جيوز اســتبداله عند احلاجة، 
السيام إن رشطه الواقف، وعندئذ يقوم البدل مقام املبدل يف وظيفته ونفعه، 
ومن أجل ذلك نص القرار املذكور أنه: إذا اســتثمر املال النقدي املوقوف يف 
أعيان كأن يشرتي الناظر به عقارًا أو يستصنع به مصنوعًا، فإن تلك األصول 
واألعيان ال تكون وقفًا بعينها الستمرار االستثامر، ويكون الوقف هو أصل 

املبلغ النقدي. ا هـ 

))) حاشية ابن عابدين 24/4).
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وإذا كان من قواعد االجتهاد أنه قابل للتغيري حتى من الشــخص نفسه، 

وأن الفتــوى االجتهادية تتغري بتغيري الزمان واملــكان واألحوال، فإن ما كان 

مقررًا من املنع لدى األكثرين فذلك بحسب زماهنم.

وقد ثبت يف زماننا جدوى وقف النقود واستمرارية نفعه، فكان القول به 

قوالً منصورًا بالدليل والتعليل، وهذا هو أهدى سبيل.

   

املطلب الرابع: مشروعية وقف النقود
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املطلب اخلامس: املقصود من استثامر وقف النقود: 

وحيــث إن وقف النقود ليس مقصودًا لعينه، بل ملــا يكون له من أثر يف 
نفــع اجلهة املوقوف عليهــا، فإنه ال يتحقق هذا النفــع إال بتفعيل هذه النقود 
 وبتحريكهــا بحيث تدر عائــدًا يمكن رصفه للموقوف عليــه، مع املحافظة 
 عىل القيمة الرشائية للنقد، وهذا ال يتأتى إال باســتثامر النقد اســتثامرًا مأمونًا 

يوفر عائدًا نافعًا .

ولما كان اســتثامر الوقف حيتمل املخاطرة باملال، كان للبحث الفقهي 
فيه جمال، نظــرًا خلطورة وضع الوقف، لذلك عني جممع الفقه اإلســالمي 
ببحثه يف دورته اخلامســة عرشة، وأصدر فيه قــرارًا يبني ماهيته، وضوابطه، 

وما ينبغي العمل فيه، جاء فيه ما نّصـه: 

)- يقصد باســتثامر أموال الوقف تنمية األموال الوقفية، سواء أكانت أصوالً 
أو ريعـًا، بوسائل استثامرية مباحـة رشعـًا .

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

)- جيب اســتثامر األصول الوقفية، سواء أكانت عقارات أم منقوالت، ما لم 
تكن موقوفة لانتفاع املبارش بأعياهنا.

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

الريع يف مصارفه، فا يؤخذ منه يشء لتنمية األصل.
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5- األصل عدم جواز اســتثامر جزء من الريع إذا أطلق الواقف، ولم يشرتط 

ري، أّما يف الوقف اخلريي  استثامره إال بموافقة املســتحقني يف الوقف الذُّ

فيجوز اســتثامر جزء من ريعــه يف تنمية األصل للمصلحة الراجحـــة 

بالضوابط املنصوص عليها الحقًا .

6- جيوز استثمار الفائض من الريع يف تنمية األصل أو يف تنمية الريع، وذلك 

بعد توزيع الريع عىل املستحقني وحسم النفقات واملخصصات كما جيوز 

استثمار األموال املتجمعة من الريع التي تأخر رصفها.

7- جيوز اســتثامر املخصصات املتجمعة من الريع للصيانــة وإعادة اإلعامر 

ولغريها من األغراض املرشوعة األخرى.

8- ال مانــع رشعًا من اســتثامر أموال األوقاف املختلفة يف وعاء اســتثامري 

واحد، بــام ال خيالف رشط الواقف، عىل أن حيافظ عىل الذمم املســتحقة 

لألوقاف عليها.

9- جيب عند استثامر أموال الوقف مراعاة الضوابط اآلتية: 

أ( أن تكون صيغ االستثامر مرشوعة ويف جمال مرشوع.

ب( مراعاة تنوع جماالت االســتثامر لتقليل املخاطر وأخذ الضامنات 

والكفاالت، وتوثيق العقود، والقيام بدراسات اجلدوى االقتصادية 

الازمة للمرشوعات االستثامرية.

املطلب اخلامس: املقصود من استثمار وقف النقود
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ج(  اختيار وسائل االســتثامر األكثر أمانًا، وجتنب االستثامرات ذات 

املخاطر العالية بام يقتضيه العرف التجاري واالستثامري.

د(   ينبغي اســتثامر أموال الوقف بالصيغ املرشوعة املائمة لنوع املال 

املوقوف بام حيقق مصلحة الوقف، وبام حيافظ عىل األصل املوقوف 

ومصالح املوقوف عليهم. وعىل هذا، فإذا كانت األصول املوقوفة 

أعيانًا، فإن اســتثامرها يكون بام ال يــؤدي إىل زوال ملكيتها، وإن 

كانت نقودًا فيمكن أن تستثمر بجميع وسائل االستثامر املرشوعة 

كاملضاربة واملرابحة واالستصناع..إلخ.

هـ( اإلفصاح دوريًا عن عمليات االستثامر ونرش املعلومات واإلعان 

عنها حسب األعراف اجلارية يف هذا الشأن. ا هـ

وعند مراعاة هـــذه الضوابط الرشعية واخلرباتية يتعني االستثامر األمثل 

للوقف بما حيقق الفائدة املرجـوة .
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املبحث الثالث

جماالت استثمارات الوقف النقدي

املبحث الثالث: جماالت استثمارات الوقف النقدي
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املبحث الثالث

جماالت استثمارات الوقف النقدي

وال ريب بأّن الســتثامر النقود جماالت أوسع من استثامر العقار ونحوه، 

وذلك مثل: 

)- األسهم .

2- بيـع العمات .

)- صكوك املضاربـة .

4- املضاربــة .

5- اإلبـضاع

6- التجارة.

7- سندات املقارضة واالستثامر .

وســأتناول هذه األنواع بيٍء من التفصيل لتتضــح صورة تنمية وقف 

النقود فيها.

املبحث الثالث: جماالت استثمارات الوقف النقدي
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املطلب األول: استثامر الوقف النقدي يف األسهم: 

تعريف األسهم: 

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

أّما اصطالحًا فهي: صكوك متســاوية القيمة، وقابلــة للتداول بالطرق 
التجارية، والتي يتمثل فيها حق املســاهم يف الرشكة الســيام حقه يف احلصول 

عىل األرباح.

ويقال هي: أقســام متســاوية من رأس مال الرشكة غــري قابلة للتجزئة 
متثلها وثائق التداول)2). وهي متثل رشكة خمتلطة شــائعة بني أفراد حقيقيني أو 
اعتباريني، والدخول فيها من حيث هو جائز إذا كانت متثل نشاطًا جائزًا.وقد 
صدر قرار جممع الفقه اإلســامي بذلك، يقول: » 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 نشــاط الرشكة حاالً، لكنها تودع أو تقرتض بفائـــدة، فيشرتط 
ما ييل: 

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

ب( أن ال يبلــغ إمجايل املبلغ املقرتض بالربا ســواء كان قرضًا طويل 
األجل أم قصريه )% من القيمة الســوقية ملجموع أسهم الرشكة، 

علاًم بأّن اإليداع بالربا حرام مهام كان مبلغه.

ج( أن ال يتجــاوز مقدار اإليراد الناتج من عنرص حمرم نســبة 5% من 
إمجايل إيرادات الرشكة، ســواء أكان هذا اإليراد ناجتًا عن ممارسة 
نشــاط حمرم، أم عن متلك ملحرم . وإذا مل يتم اإلفصاح عن بعض 

اإليرادات فيجتهد يف معرفتها ويراعى جانب االحتياط .

 د( يرجــع يف حتديــد هــذه النســب إىل آخــر ميزانيــة أو إىل مركز 
مايل مدقق.

هـ( جيب التخلص من اإليراد املحرم ســواء كان ناجتًا من النشاط أو 
التملك املحرم، أم من الفوائد عىل من كان مالكًا لألسهم ، سواء 
كان مستثمرًا أم متاجرًا حني هناية الفرتة املالية .. .ويرصف جلهات 

خريية عامة للمسلمني.

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

أرباح أم لم توزع، وسواء أربحت الرشكة أم خرت.

املطلب األول: استثمار الوقف النقدي يف األسهم
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ز( يتم التوصل إىل ما جيب عىل املتعامل التخلص منه بقســمة جمموع 

اإليراد املحرم للرشكة املتعامل يف أســهمها، عىل عدد أسهم تلك 

الرشكة، فيخرج ما خيص كل ســهم، ثم يــرضب الناتج يف عدد 

األســهم اململوكة لذلــك املتعامل، وما نتج فهــو مقدار ما جيب 

التخلص منه.

ح( ال جيوز االنتفاع بالعنرص املحرم الواجب التخلص منه، بأي وجه 

من وجوه االنتفاع، وال التحايل عــىل ذلك بأي طريق كان، ولو 

بدفع الرضائب.

ط( جيب استمرار مراعاة هذه الضوابط طوال فرتة اإلسهام أو التعامل 
فإذا اختلت الضوابط وجب اخلروج من هذا االستثمار))).

فإذا رغبت مؤسسات الوقف النقدي يف االستثامر يف األسهم، واطمأنت 
إىل ســامة وضع الرشكة املايل والقانوين، وأمنــت املخاطرة، دخلت يف هذه 
 األســهم بيعًا ورشاء مع اليقظة التامة، خشــية اخلســارة الفادحة التي قـــد 

حتـدث أحيانـًا .

   

 ))) انظــر: املعايــري الرشعية هليئة املحاســبة واملراجعــــة للمؤسســات املالية اإلسامـــية 
ص )8)-87).
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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.

أّمـا حماذيرها الرشعـيـة: فـــإّن بيع العمات حيوم حوله الربا الذي هو 
حماربـــة هلل ورسوله، وهو حمق للربكة، وذلك إذا مل يطبق فيه أحكام الرصف، 
فيتعني ملن تســند إليه عملية تنمية املال الوقفي هبذا األسلوب أن يكون بصريًا 
ناقدًا، وفقيهًا حمققــًا لباب الربا، وإال )ارتطم يف الربــا، ثم ارتطم(، كما قال 
اإلمام عيّل ريض اهلل تعاىل عنه))): يعني وقع يف الربا من حيث ال يشــعر، وال 

ريب؛ فمن ال يعرف اخلري من الرّشِّ يقع فيه.

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

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

وخالصتها: أنه يشــرتط فيه التقابض، فا يصح فيه النّســاء، واملناجزة 
وال يصــح فيه اخليار أو التأجيل، وحيث إن العمــات خمتلفة فإنه جيوز فيها 
التفاضل، وحتقيــق التقابض أمر خطري يف الرصف، حيث يعترب أي تأخري عن 

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

))) مغني املحتاج للخطيب الرشبيني 22/2.
)2) أخرجه مسلم يف الرصف برقم 587) .

املطلب الثاني: بيع العمالت
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كما أن التقابض ال بد أن يكون حقيقيــًا، فا يصح بالرهن أو املواعدة، 

بل ال بد من تسليم الثمن واملثمن يف جملس العقد تسلياًم حقيقيًا للعني بحسب 

العرِف، أو إدخاهلا يف حساب كل منهام آنذاك.

وأّما حماذيرهــا االقتصادية: فإّنه إن مل يكن القائم هبــا عىل كمال النَّباهة 

واخلربة فقد خير ثم خير، وخيرج من سوق العمات صفر اليدين، فُيَضّحي 

بامل الوقف من حيث أراد نفعه.

لذلك حتتاج تنمية نقد الوقف باألســواق املالية إىل حترٍّ كامل، واطمئنان 

تام، وإال فإّن األْوىل اجتنابـه، 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: 

الصكــوك: مجــع صــك، وهو الكتــاب الــذي يكتــب يف املعامات 
واألقارير))).

أمــا املقارضة فهي مصدر ميمي للقراض، يقــال: قارض فانًا مقارضة 
وقراضــًا إذا دفع إليه مــاالً ليتجر فيه ويكون الربح بينهام عىل مايشــرتطون، 

ى دافع املال مقاِرضًا، واآلخـذ مقاَرضًا )2). وُيسمَّ

وُتعّرف صكوك املقارضة جمموعة بأهنا: 

أداة استثامرية تقوم عىل جتزئة رأس مال القراض، بإصدار صكوك ملكية 
برأس مال املضاربة، عىل أســاس وحدات متســاوية القيمة، ومسجلة بأسامء 
أصحاهبا باعتبارهم يملكون حصصًا شائعة يف رأس مال املضاربة، وما يتحول 

إليه بنسبة كل منهم فيه))). 

وتعترب صكوك املقارضة من أفضل وســائل اجتذاب 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 خمترصة بما ييل: 

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

))) قرارات جممع الفقه اإلسامي ص: 20)

املطلب الثالث: صكوك املقارضـة
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)- يمثل الصك ملكية حصة شائعة يف املرشوع الذي أصدرت الصكوك 
إلنشــائه أو متويله، وتســتمر هذه امللكية طيلة املرشوع مــن بدايته إىل هنايته، 

ويرتتب عليه مجيع أثر امللك .

2- يشرتط أن تكون رشوط التعاقد مبيَّنة بنرشة اإلصدار، املتضمنة جلميع 
البيانات املطلوبة رشعــًا يف عقد املضاربة، وأن اإلجياَب يعربِّ عنه االكتتاُب يف 

هذه الصكوك والقبوَل ُيعربِّ عنه موافقُة اجلهة املصدرة.

)- أن تكون صكوك املقارضة قابلة للتــداول بعد انتهاء فرتة االكتتاب 
بضوابط حمددة وهي: 

أ( إذا كان مال القراض مل يزل نقــدًا، فتداول صكوك املقارضة تعترب 
نقدًا، تطبق عليها أحكام الرصف يف التبادل.

ب( إذا أصبح مــال القراض ديونًا، تطبق عىل تداول صكوكه أحكام 
التعامل بالديون.

ج( إذا صار مال القراض موجودات خمتلطة من نقود وديون ومنافع، 
جاز تداول صكوك املقارضة وفقًا للســعر املرتاىض عليه، برشط 
أن يكون الغالب منافع أو أعيان، وإال فإن احلكم يكون لألغلب 
من النقد أو الدين كام ســلف ... وخلص القرار إىل جواز تداول 
صكوك املقارضة يف أســواق األوراق املالية بالضوابط الرشعية، 

وفقًا لظروف العرض والطلب وإرادة املتعاقدين))).

))) قرارات جممع الفقه اإلسامي، قرار رقم 0)/4،  لسنة 408)هـ، املوافق 988)م.
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ولّما كانت صكوك املقارضة من أهم أنواع االســتثمار التي حتقق نتائج 
إجيابيــة وريعًا حمققًا نافعًا يف الغالب، فقد دعا القرار لاســتفادة منها يف جمال 
الوقف وتعمريه واســتثامره، وذلك بتبنّيه توصيات الندوة التي أقامها املجمع 

هلذه الصكوك، وهي:

أ( إقامــة رشاكة بني جهة الوقف بقيمــة أعيانه، وبني أرباب األموال بما 
يوظفونه لتعمري الوقف.

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

كما تضمن القرار وســيلتني أخريني من وسائل 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 معني بحيث ال يكون ملالكيها 
فائدة أو نفع مقطوع، بل نســبة من الربح بقدر ما يملكون من السندات، هي 
بديل رشعي عن الســندات املحرمة، وهي التي متثــل التزامًا بدفع مبلغها مع 

فائدة منسوبة إليه، أو نفع مرشوط.

وهبــذا تكون هذه الصكوك من أجدى أســاليب اســتثامر املال النقدي 
املوقوف فيمكن أن ينمى الوقف به إذا أمنت املخاطر.

   

))) انظر: ص )))، 44) .

املطلب الثالث: صكوك املقارضـة
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املطلب الرابع: املضاربــة: 

املضاربة: وتســمى الِقراض بلغة أهل احلجاز، يقــال: ضاربه باملال إذا 
قارضه، ويقال: قارض فان فانًا قراضًا، إذا دفع إليه ماالً ليتجر فيه، ويكون 

الربح بينهام عىل ما يشرتطان))).

ويقال يف تعريفها: إهنا معاقدة دفــع النقد إىل من يعمل فيه عىل أن ربحه 
بينهــام عىل ما رشطا، وهي مأخوذة من الرضب يف األرض وهو الســري فيها، 
وســميت بذلك، ألن املضارب يرضب يف األرض غالبًا للتجارة طالبًا للربح 

يف املال الذي دفع إليه)2).

فهي من العقود الرشعية التي دّل عليها كتاب اهلل تعاىل، وســنة رســوله 
ملسو هيلع هللا ىلص، وإن قــال ابن حــزم إنه مل جيــد هلا أصــًا يف كتاب اهلل كــام يف مراتب 
اإلمجــاع))). فقد وجده غــريه كاإلمام املاوردي يف احلــاوي)4) فإنه احتج هلا 
تعاىل: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ﴾  بقوله 
 ]البقرة: 98)[ فإن عموم الفضل يشمل عموم أنواع التجارات، ومنه الِقراض، 

وقد عملــه الصحابة ريض اهلل عنهم، وانعقد عليه اإلمجــــاع عندهم كما يف 
 إمجاعات ابن املنذر، وابن حزم)5)، ومــن عمل الصحابة هبا ما أخرجه مالك 

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

))) ص: )9 .

. (05/7 (4(
)5) اإلمجاع البن املنذر ص: 58 رقم 527، ومراتب اإلمجاع البن حزم ص: )9
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يف املوطأ ))) من حديث زيد بن أســلم 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 البرصة يوم أن كان أمريًا عليها ليتجرا به، ثم يدفعا رأســه إىل 

أمري املؤمنني عمر ريض اهلل عنه، ففعا مــا أمرمها به، فأبى عليهم عمر ريض 

اهلل عنه إال أن يدفعا املال وربحه، فجادله عبيد اهلل، بأن املال كان من ضامهنام لو 

تلف، فأبى عمر، خشية أن يكون أبو موسى حابى أوالد أمري املؤمنني، حيث 

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

فأمرمهــا أن يدفعا نصف ربحه، ويأخذا الباقي، وكان ذلك بمحرض الصحابة 

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

وقــد كان العّباس بن عبــد املطلب، وحكيم بن حــزام ريض اهلل عنهام 

يضاربان بأمواهلام ويشــرتطان، كما أخرج الدارقطني)2) من حديث عروة بن 

الزبري أن حكيم بن حزام ريض اهلل عنه كان يشرتط عىل الرجل إذا أعطاه ماالً 

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

لكونــه عرضة للموت، والحتياجه ملؤنة، وال حتملــه يف بحر، وال تنزل به يف 

بطن مسيل، فإن فعلَت شيئًا من ذلك فقد ضمنت مايل « .

وأخرج البيهقي))) من حديث ابن عباس ريض اهلل عنهما أن أباه العّباس 

كان إذا دفع ماالً مضاربة اشــرتط عىل صاحبه أن ال يسلك به بحرًا، وال ينزل 

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

))) يف السنن الكربى 6/))) .

املطلب الرابع: املضاربــة
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به واديًا، وال يشرتي به دابة ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك ضمن، فبلغ رشطه 
رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فأجازه، ويف هذا داللة عىل أن املضارب إذا خالف رشط رب 
املــال كان ضامنًا لتفريطه ألنه غري مأذون له يف ذلــك النوع من العمل، فلّما 
خالف كان ضامنًا، وهذا ما قرره السادة األحناف كما يف حاشية رد املحتار)))، 

وقرره غريهم كذلك.

وهذا بخاف اشــرتاط ضمان رأس املال إذا تلــف أو ضاع با تفريط 
منه، فإن هذا الرشط يفســد العقد بغري خــاف، ألن عقد املضاربة من عقود 

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

واملضاربة وإن كان فيها نوع خماطــرة باملال، إال أهنا إذا ُقيِّدت بمثل هذه 
الرشوط، وكانت مبنية عىل دراســة جدوى، فإهنــا تضمن إىل حد كبري الربح 
الوفــري، وهذا هو واجب ناظــر الوقف، إذ جيب عليه أن يراعي تنميـــة مال 
الوقــف كما يراعي مال اليتيم، وقد ورد يف احلديث: » اجتروا يف أموال اليتامى 
 ال تأكلها الزكاة «))). ويف حديث آخــر: » أال َمن ويل يتيمًا له مال فليتجر فيه 

وال يرتكه حتى تأكله الصدقـة «)4).

. 4(7/8 (((
)2) انظر الرشح الصغري )/687، واملهذب )/98)، وكشاف القناع )/522.

))) أخرجــه مالك يف املوطــأ )/29 ، باب زكاة أمــوال اليتامى، مــن حديث عمر بن 
 اخلطاب ريض اهلل تعاىل عنه موقوفاً، والطرباين يف األوســط 264/4، من حديث أنس 

ريض اهلل تعاىل عنه .
)4) أخرجـه الرتمذي 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 الترصف يف مال الوقف يستمد أحكامه من الترصف 

يف مــال اليتيم))). يعني يف وجوب الرعاية والعناية، والتنمية وفعل ما تقتضيه 

الغبطة واملصلحة .. وقد علمنا من كتاب اهلل تعاىل وســنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص خطورة 

مــال اليتيم وما جيب فيه من الرعاية والعنايــة ؛ واألوقاف كذلك، فإن ريعها 

يكون أليتام ونحوهم من ذوي احلاجة املاســة، فإذا لــم ُترَع الرعاية الكاملة 

كان خطر متوليها عظياًم، وقد جاء يف احلديث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: » اشــتد 

 غضب اهلل عىل مــن ظلم من ال جيد نارصًا غــريي «)2). والذي ال جيد نارصًا 

غري اهلل تعــاىل هم هؤالء الضعفة مــن الفقراء وذوي احلاجــة الذين رمحهم 

 الواقــف، وحبَّس عليهم عينه أو عقــاره لينتفعوا بريعــه، وهم ال حول هلم 

وال طــول ملقابلة ناظر الوقـــف، فـــا يســعهم إال أن يرضوا بام جيود بـــه 

عليهــم متفضًا، كأنه غريدافع حقــًا، إال من رحم اهلل تعــاىل من ُنظَّار اخلري 

واالستقامـة.

ل الدولة رضوريًا حلفظ حق هؤالء الضعفة، فُأنشئت  ومن هنا كان تدخُّ

الــوزارات واإلدارات واملؤسســات العامة واخلاصة لصيانــة أموال الوقف 

ورعاية أهلــه .. غري أهنا يف كثري من الباد اإلســامية توكل إىل من اليرُقب 

يف مؤمــن إالً وال ذمة، فيكون الفســاد منها أكثر من فســاد النُّظَّار. فكان من 

))) أحكام الوقف للزرقا ص: 20
)2) أخرجه الطرباين يف األوسط 52/2)، والصغري )/6))6 من حديث عيل ريض اهلل تعاىل 

عنه. ويف إسناده ضعف كام يف السلسلة الضعيفة لأللباين 5/)9) رقم 92)2 .

املطلب الرابع: املضاربــة
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الرضوري أن توجد مؤسســات أخرى تنهض بالوقف وتستخرجه من أيدي 

العابثني بـه، 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 هـذا 

النــوع من النماء، بأن يضاربوا به يف البنوك اإلســامية ذات الرقابة الرشعية 

الفاعلــة، أو باملضاربة املبارشة من قبل خمتصــني أتقياء من التجار، وبإرشاف 

ناظر الوقف احلقيقي أو االعتباري، فيشــرتي به ويبيع ويقلب يف الســوق بام 

تقتضيه املصلحة الرشعية الراجحة، كأن ُيشــرتى به ســلع متس احلاجة إليها 

 لتباع بربح معقول، أو عقار اســتثامري ليباع مع طفــرة العقارات، أو يؤجر، 

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

أخذ املضارب حصته من الربح، وعاد برأس املال وربحه للوقف ليرصف يف 

ي بمضاربة أخرى .. وهكذا حتى تأيت احلاجة  مرصفه، إن كان حمتاجــًا، أو ُنمِّ

ى، حتى  الفعلية لرصفه يف مرصفه، أو رصف جزء منه مع بقاء اجلزء اآلخر ُينمَّ

يكثر أصل الوقف، وتزداد غاته.
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املطلب اخلامس: اإلبضاع: 

اإلبضاع: مصــدر أبضع اليء يبضعه، إذا بعثه مع التاجر ليبيعه، تقول: 

أبضع اليء واستبضعه أي جعله بضاعة، وفـــي املثل: كمســـتبضِع متٍر إىل 

هجر))).

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

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

واإلبضاع من العقود اجلائزة، ألنه يتــم عىل وجه ال غرر فيه .. وما زال 

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

وال ســيما عند األسفار واالنتقال من بلد آلخر، وباألخص إذا كان رب املال 

ال حيســن الترصف بالمال بيعًا ورشاء، فغالبًا ما حيصل مثل هذا عىل ســبيل 

تبادل املنافع، وإن كان املســتبضع ال خيلو من نفع معنوي يف اكتساب الشهرة، 

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

إليه، وإذا كان مثل هذا العقد جيري يف عــرف التجار من باب تبادل املصالح 

الدنيوية، فــإن يف التجار خريين كثريين يريدون مصالح الدنيا واآلخرة . فإذا 

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

عــىل إدارة الصندوق أو ناظر الوقف أن يعــرض رأس املال الوقفي عىل مثل 

))) انظر املصباح املنري مادة: بضع ص: 58، وخمتار الصحاح املادة نفسها ص: 55.
)2) املوسوعة الفقهية )/72)، والقاموس الفقهي: 7).

املطلب اخلامس: اإلبضاع
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هؤالء التجار ليدخله يف رأس ماله، ويتجر به للصندوق الوقفي، فإنه لن يرتدد 

إذا كان واثقًا من إدارة الصندوق ونبــل هدفه .. فلو أن مبلغ 000ر000ر) 

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

العقارات، أو سندات االستثامر، ولم نجد سبيًا لرصفه يف مرصفه، كأن كان 

هدف هذا الصندوق إنشــاء بناية وقفية لصالح طاب العلم، غري أن األرض 

لم تتهيأ، أو االستشارات اهلندســية تأخرت، أو ترخيص البناء تعثر، وعلمنا 

أن الوقت ســيطول يف االنتظار ، وهناك تاجر ناجح أمني حيب اخلري ويفعله، 

فعرضنا عليه فكرة تنمية هذا املبلغ املتجمع واجلامد بزيادة الكمية املســتوردة 

لوكالته ليبيعها كام يبيع ســلعه، مســامهة منه يف نفع الوقف .. إننا إذا عرضنا 

 مثل هذه الفكرة عىل رجل خريِّ من جتار املســلمني املشهورين فإنه لن يرتدد يف 

ذلك .. وهبذا نحقق ربحًا وفريًا للوقف من غري جهد وال عناء وال خســارة .. 

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

أوالً ؛ أو أقمنا املشــاريع التي وقَّف الناس هلا، ثم فضل عندنا فضل من املال 

نطمح به لقيام مرشوع آخر أكرب، أو أوفر وأنفع ملستحقي الوقف.
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املطلب السادس: التجارة: 

التجارة: هي الترصف بــرأس املال بيعًا ورشاء، يقــال: جتر يتجر جتارة 

فهي مصدر دال عىل املهنة .. والقائم هبا يقال لـــه: تاجر)))، وهـي من أفضل 

املكاســب وأرشفها .. كما يــدّل هلا قول اهلل تعــاىل: ﴿ ٹ  ٹ  ڤ  

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

وقد ُفرِّ فضل اهلل تعاىل بالســعي يف طلب الرزق بيعًا ورشاًء )2). وقوله 

 ﴾ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ســبحانه: ﴿ 

]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: 57 .

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

)4) املرجع السابق: 57 .

املطلب السادس: التجارة
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عنهما أّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ســئل عن أطيب الكسب فقال: » عمل الرجل بيده وكل 

بيع مربور «)))، والبيع املربور هــو الذي ال غش فيه وال خداع.وال ريب بأن 

التجارة من أنفع املكاســب، وقد ورد يف بعض اآلثار أن تسعة أعشار الرزق 

يف التجارة )2)، والواقع يدلُّ عىل هـــذا، فما حيصـل الثـراء وال الغنى إال منها 

وهبــا، بخاف الزراعة، أو الوظيفة، أو املهنة، فقليــل ما يكون معها الثراء .. 

لذلك كان من أحســن ما ُيسهم يف نماء الوقف: التجارة التي تكون عن خربة 

ودراية، فإذا جتمع مال الوقف فـي مشاريع الصناديق الوقفية، أو حصلت غلَّة 

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

والتُّقى، املاهر بالســوق، فإن من املتعني عىل ناظرالوقف أن اليرتدد يف تنمية 

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

ويكون هو جمرد وكيل بأجر أو بدونه، أو أن يقوم الناظر نفســه بتقليب المال 

يف التجارة، أو املؤسسة الوقفية، بطريق اإلبضاع السابق ذكره. فلو حدث فيه 

خســارة مع اجتهاده وحرصه وعدم تفريطه فإنام هو أمني، واألمني ال يضمن 

م. إال مع التفريط كما تَقدَّ

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

))) أخرجه احلاكم يف املســتدرك 2/2)، من حديث أيب بردة ريض اهلل عنه، وسكت عنه، 
وعزاه اهليثمي يف املجمع 60/4 إىل أمحد والبزار والطرباين يف الكبري واألوســط، قال: 

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

مرصفـه.

فهذه الوســائل ونحوها متعينة عىل ناظري الوقف يف الصناديق اخلريية 

ونحوهــا، لتنمية ما جتمع لدهيم من وفر فاضل عــن حاجة مرصف الوقف، 

مع عدم اإلفراط يف توفري التجهيزات ووســائل اخلدمات، ورصف املرتبات 

والنثريــات، ألن الترصف بمال الوقف مرشوط بعــدم التجاوز فيه عن أقل 

احلدود والكفايات، وما فيه غبطة ظاهرة للوقف وأهله.

   

املطلب السادس: التجارة
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املطلب السابع: االستثامر بسندات املقارضة وسندات االستثامر: 

وقد عرفت ســندات املقارضة  بأهنا: أداة استثامرية تقوم عىل جتزئة رأس 

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

متساوية القيمة مسجلة بأسامء أصحاهبا باعتبارهم يملكون حصصًا شائعة يف 

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

وقد أجــاز املجمع هذا النوع من التعامــل إذا توفرت فيه عنارص حمددة 

هي: 

)- أن يمثــل الصك ملكية حصة شــائعة يف املــرشوع الذي ُأصدرت 

الصكوك إلنشــائه أو متويله مدة بقــاء املرشوع يترصف فيهــا مالك احلصة 

ترصف املاك.

2- أن يقــوم العقد بناء عىل نرشة اإلصدار وبإجياب وقبول، ويعرب عنهام 

االكتتاب، وموافقة جهة اإلصدار.

)- أن تكون صكــوك املقارضة قابلة للتداول بعــد االنتهاء من الفرتة 

املحددة لاكتتاب.

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

وال يملــك من املرشوع إال بمقدار ما قد يســهم به بــرشاء بعض الصكوك، 

))) قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسامي ص: 20)
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باإلضافة إىل مشاركته بالربح بنســبة احلصة املحددة له ... إىل آخر ما ورد يف 

القرار من قيود ورشوط ))). 

وبناء عىل أن هـــذا العقد مــن العقود اجلائزة برشوطــه، فإن بإمكان 

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

الوقفية، فتدخل مضاربة بســندات املقارضة املذكــورة باالكتتاب فيها، أو 

رشائها، أو أن تقوم بإصدارها، عىل غرار ما فعلته وزارة األوقاف األردنية، 

حيث فعلت ذلــك، وقنَّنت هــذا التعامل بقانون ســندات املقارضة رقم 

0)/)98)م)2).

   

 ))) انظر: قــرارات جممع الفقه اإلســامي ص: 9)) 25)بدورته الرابعــة املنعقدة بجدة 
عام 408)هـ .

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

املطلب السابع: االستثمار بسندات املقارضة وسندات االستثمار
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املبحث الرابع 

مشكالت وقف النقود

املبحث الرابع: مشكالت وقف النقود
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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 حيســن عاجها، فقد تؤدي هذه املشــكات 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.

وســأتناول يف هذا املبحث بحث هذه املشــكات ووضع حلول هلا يف 

املطالب اآلتية:

املبحث الرابع: مشكالت وقف النقود
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املطلب األول: عدم تنمية النقود:

لم تعد النقود ذهبًا وفضة حتى تظل حمافظة عىل قيمتها الرشائية لثمنيتها 

الذاتية، بل لقد أصبحت عملة ورقية، اكتســبت قيمتها باالعتبار. 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 بعض أساليب تنميتها احلديثة والقديمة، التي لو سلك النقد  وقد تقدَّ

سبيلها ألتى بثامر يانعة، كام هو معمول به يف بعض مؤسسات الوقف النقدي 

كمؤسســة الشــيخ زايد لألعامل اخلريية التي جعل رأس ماهلا الضخم وهو 

مليــار دوالر أمريكي، وقفًا عامًا، وكان من رشطه أن ال يترصف إال بريع هذا 

املــال دون أن يمس األصل، وحيجز من الريع 20 % تضم لرأس املال و 0)% 

لاحتياط العام، ويوجه الباقي وهو:  70 % للجهات املعنية باملوقوف عليها، 

يف ضمن موازنتها الســنوية. ومن خال هذا الريع الكبري حافظت عىل أصل 

املال، بـل نمتـه بـ 20% ، واستطاعت كذلك أن تسهم يف حتقيق كل هدف من 

أهدافها إسهامًا كثريًا .

فهي تعمل عىل حتقيق أهداف عظيمة هي: 

)- اإلســهام يف إنشــاء ودعم املســاجد واملراكز الثقافية اإلســامية، 

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

علامئه يف تطوير احلضارة االنسانية.

2- اإلســهام يف إنشــاء ودعم املدارس، ومعاهد التعليم العام والعايل، 

ومراكــز البحث العلمــي، واملكتبات العامة، ومؤسســات التدريب املهني، 

وتقديم املنح الدراســية وزماالت التفــرغ العلمي، ودعم جهــود التأليف 

والرتمجة والنرش.

)- اإلسهام يف إنشاء ودعم املستشفيات واملستوصفـــات ودور التأهيل 

الصحي، ومجعيات اإلسعاف الطبي، ودور األيتام ورعاية األطفال، ومراكز 

املسنني واملعوقني.

4- اإلســهام يف إغاثة املناطق املنكوبة بالكوارث الطبيعية واالجتامعية 

كاملجاعات والزالزل، والفيضانات، والعواصف، واجلدب، ودعم األبحاث 

واجلهود التي حتاول رصد احتامالهتا، واالحتياط ملواجهتها، واحتوائها.

5- إنشاء اجلوائز املحلية والعاملية، التي تكرم العلامء والباحثني والعاملني 

عىل خدمة املجتمع والبرشية، بما يقدمون من دراســات، أو اكتشــافات، أو 

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

لبني اإلنسان.

6- التعاون مع اجلمعيات واملؤسســات اخلريية املشــاهبة، عىل الصعيد 

املحيل أو األقليمي، أو العاملي، والتنســيق معها لتحقيق األهداف املشــرتكة، 

املطلب األول: عدم تنمية النقود
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وخاصة يف الظروف التي يتحتم فيها هذا التعــاون كاإلغاثة وقت النكبات، 

وممارسة جهود اخلري يف مناطق نائية عن مقر املؤسسة.

7- ترمجــة بعــض أهداف املؤسســة إىل برامــج خريية دائمــة، حمددة 

اإلجراءات واخلطوات التنفيذية، مثل: برنامج إنشاء املساجد، وبرنامج املنح 

الدراسية، وبرنامج العون الطبي، وبرنامج التدريب املهني، وغريها، مما يعني 

عىل اإلنجاز، ويسهل املراجعات والتعامل مع اجلهات املعنية.

وهي تسعي جاهدة لتحقيق هذه األهداف بكل دقة، وذلك تنفيذًا للامدة 

السادسة من الئحة املؤسسة التي نصت عىل زيادة الكفاية املالية هلا باستمرار، 

لتتمكن من املداومة عىل بذل جهودها ومضاعفة فاعليتها، وذلك باالســتثامر 

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 العمات الورقية رسيان النار يف اهلشــيم، فيأكل مدخراهتا حتى يقيض عىل 
أصلها ويذهب أثرها، كما حــدث يف بعض الدول التي حّولت عقار الوقف 
إىل نقـــد، ثم لم حتســن اســتغاله، فذهب الوقف كأن لم يكن، وكان ذلك 
سياسة منها إللغـــاء الوقف، لما كانت وزارة األوقاف من أغنى الوزارات، 
ــال يف حتقيق أهدافها الدينية واالجتامعية، فاحتالت عليها  وكان هلا أثرها الفعَّ
هبـــذه الطريقة التي جعلت الوزارة بعد ذلــك عالة عىل خمصصات احلكومة 
لتخضعها لسياستها عىل مبدأ املثل العريب: جّوع كلبك يتبعك))). وهـو املبدأ 

الذي أخذت بـه 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 

املعامات)2)، أو هو باملعنى املايل املتعارف: زيادة الطلب الكيل االســتهاكي 

عىل العرض الكيل نتيجة التوســع يف اإلصدار النقدي اجلديد، أو التوسع يف 

االئتامن الصرييف والذي يرتتب عليه ارتفاع مســتمر يف األسعار ، وانخفاض 

يف قيمة النقود ))). 

))) انظر: جممع األمثال للميــداين ص65)، وفرائد اخلرائد يف األمثال أليب يعقوب اخلويي 
ص: 45)، وهو مثل يرضب يف معارشة اللئام.

)2) املعجم الوسيط )/6)5 .
))) أحكام تغري قيمة العملة النقدية لألستاذ مرض نزار العاين ص: 50 .

املطلب الثاني: تضخم العملة النقدية
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وللتضخم أسباب كثرية منها: 

)- الزيادة يف كمية النقود التي تصدرها اجلهات النقدية لسّد املستحّقات 

عليها للموظفني.

2- االختال بني العرض والطلب نتيجة انخفاض اإلنتاج أواســتقراره 

مع وجود كمية متزايدة من املتداول .

)- ارتفاع الُكلف الذي ينتج ارتفاع األجور بســبب ارتفاع األســعار 

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

4- ارتفاع أسعار الســلع التي يتم إنتاجها يف االحتكار أو منافسة القلة 

نتيجة رغبة منتجيهــا يف حتقيق معدالت عالية من الربــح، وإضافتهم هلا إىل 

تكاليف اإلنتاج، وحتديد أسعار مرتفعة بناء عىل ذلك.

5- ارتفاع معدالت األجور بما متارســه نقابات العامل من ضغوط لرفع 

معدالت األجور بام يرفع من أثامن السلع.

6- ارتفــاع أثمان املواد اخلــام أو املواد الغذائية املســتوردة مما يزيد من 

نفقات اإلنتاج.

7- التوسع يف االستهاك.

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

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

غالب األحيان إىل أي إنتاج كاملصاريف العسكرية.

))- حــدوث النكبات العامة من حروب قاســية داخليــة 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 اجلســم، 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 

وقف النقود، إذا كان غرضه اإلقراض احلســن 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: 50 .

املطلب الثاني: تضخم العملة النقدية
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ب( سلعة مثلية.

ج( سلة من السلع املثلية.

د( عملة أخرى أكثر ثباتًا.

هـ( سلة عمات.

ثم قال: وجيــب أن يكون بدل الدين يف الصور الســابقة بمثل مادفع به 

الدين ألنه ال يثبت يف ذمة املقرتض إال ما قبضه فعًا ))). ا هـ 

كما أّن معاجلته يف غري اإلقراض تكمن يف تنميته بمثل الوسائل السابقة، 

وعدم جتميده من غري حتريك، ألن تنمية مال الوقف من أهم مهمات الناظر، 

فإن أوىل مهامه املحافظة عليه، حتى أهنا تقدم عىل مســتحقي الريع، فإن أخلَّ 

بذلك كان غــري أهل للنظارة فإن من رشط الناظر الكفايـــة، وهي أن يكون 

قــادرًا عىل حفظه وصيانته وتنميته مع عدالــة ظاهرة، وخربة بأحوال الوقف 

وما جيب فيه.

ا الخاف فيه وال تفريط، فقد قال اإلمــام النووي رمحه اهلل  وهـــذا ممَّ

تعاىل: ورشط الناظــر العدالة، والكفاية، واالهتــداء إىل الترصف، ووظيفته 

العامرة واإلجارة وحتصيل الغلة وقسمتها )2). ا هـ 

))) قرارات جممع الفقه اإلسامي ص: )9).
)2) منهاج الطالبني 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 هـ 

ويقول العامة ابن النجار: ووظيفته حفظ وقف وعامرته وإجياره وزرعه 

وخماصمتــه فيه، وحتصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمرة، واالجتهاد يف تنميته 

ورصفه يف جهاته من عامرة وإصاح وإعطاء مستحق وغريه)2). ا هـ 

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

من نفع نفسه باألجر، ونفع غريه من مساكني ونحوهم .

وقــد نّصوا عىل أّن مال الوقف كمال اليتيــم يف احلرمة ووجوب 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.

املطلب الثاني: تضخم العملة النقدية
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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 .

ذلك ألّن رصفه عىل الوجه الــذي رشطه الوقف فرض عليه، فإّن رشط 

الواقف كنّص الشــارع كما هو مشهور)))، يعني يف الداللة عىل مراد الواقف، 

كما يســتفاد مراد الّشــارع من ألفاظه، ويف لزوم العمل به)2)، ألنه هو املتربع 

بماله عىل صفة لم يرد غريها، والناظر وكيله يف هذا الترصف، فإذا ترصف عىل 

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

م آنفًا من رشط الكفايـــة فيه، فــإذا مل يتحر الدقة يف  وأّما عزله فلما تَقدَّ

الرصف مل يكن كفؤًا فإن مال الوقف من أشــد األموال خطرًا، حيث ال يكون 

التــرصف فيه إال عىل وجه من وجوه احلق، أو ملصلحتــه بما تتبني فيه الِغبطة 

الظاهرة، ألنّـــه كمال اليتيم البالغ الوعيد فيه كام يف قوله سبحانه: ﴿ ڌ  ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ... ﴾ ]النساء: 0)[.

))) عنــد مجيع الفقهاء، انظر مثــًا: البحر الرائق البن نجيم احلنفــي 5/)22، وإعانة 
الطالبني للمليباري )/69)، وكشاف القناع للبهويت 259/4، وحاشية اخلريش عىل 

خمترص خليل 92/7 .
)2) فتاوي ابن تيمية ))/47.

))) انظر منهاج الطالبني لإلمام النووي 70/2).
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وهلـذا كان السلف أشد ورعًا يف مال الوقف منه يف غريه.

كما كان من اإلمام النووي رمحــه اهلل تعاىل الذي كان ال يأكل من فاكهة 

الشــام ألهنا كثرية األوقاف، واألماك ملن هو حتــت احلجر رشعًا، وال جيوز 

الترصف يف ذلك إال عىل وجه الغبطة واملصلحة ... قال: فكيف تطيب نفيس 

بأكل ذلك))) ؟!

ويف هذين األســلوبني من التضمني والعزل عــاج كاف حلامية مال 

الوقف، حيث ال يتجرأ عىل إضاعته أو التفريط فيه إذا علم أنه سيكون حتت 

طائلة املســؤولية اجلزائية، وإن اهلل ليزع بالســلطان ما ال يزع بالقرآن . كما 

ورد يف األثر.

ويتعني تفعيل هـــذا اجلزاء الرادع، وحماسبة النظار ومراقبتهم بما حيمي 

الوقــف وحيقق املصلحة، ال كام جيري اليوم من التســيب الكامل ملال الوقف 

بحيث غدا ســهل املأخــذ، لعدم الزواجــر الرادعة من الــدول والوزارات 

واملؤسسات.

   

))) تذكرة احلفاظ للذهبي 4/)274، واإلمام النووي وأثره يف احلديث وعلومه للباحث ص: 87 .

املطلب الثالث: عدم حتري الدقة يف صرف النقود
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املطلب الرابع: سهولة إضاعتها:

وأّمـــا سهولة إضاعة وقف النقود رسقة أو هنبًا 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: تربية املهابــة يف نفوس الناس عمومًا بأمــر الوقف وخطره ألنه 

 كمال اليتيم حرمة وقد قال اهلل تعــاىل: ﴿ ڦ   ڦ   ڄڄ    ڄ   ڄ  ڃ

  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ        ﴾ ]النساء: 2[.

وقــال: ﴿ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کک  

ک  ک   ﴾ ]النساء: 0)[.

وقد َعــدَّ النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أكل مال اليتيم من الســبع املوبقــات كام يف حديث 

 أيب هريــرة ريض اهلل تعاىل عنه أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: » اجتنبوا الســبع املوبقات .. قيل: 

يا رسول اهلل: ما هي؟ قال: الرشك باهلل، والسحر، وقتل النفس التي حرم اهلل إال 

باحلق، وأكل مال اليتيــم، وأكل الربا والتويل يوم الزحف، وقذف املحصنات 

الغافالت املؤمنات «))). واملوبقات هي املهلكات التي توبق صاحبها يف اإلثم 

أي هتلكه لعظم جرمها )2). 

 وقــد ورد من حديث عيل ريض اهلل تعاىل عنه قال: قال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

))) أخرجه البخاري يف الوصايا برقم: 2766، ومسلم يف اإليامن برقم: 89 .
)2) جامع األصول البن األثري 0)/625.
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» يقول اهلل عز وجل: اشتد غضب اهلل عىل من ظلم َمْن ال جيد نارصًا غريي «)))، 

والــذي ال جيد نارصًا غري اهلل تعاىل هو اليتيم لضعفه، ومســتحقو الوقف من 

فقراء وأيتام وأرامــل ونحوهم من ذوي احلاجة. فا بــد من بيان هذا األمر 

للناس حتى ترتبَّى يف نفوسهم املهابة من أمر الوقف بحيث اليقعون يف حمذور 

املخالفة وغضب اهلل تعاىل، فيظلمون بذلك أنفســهم ظلــاًم كبريًا، بل عليهم 

اجتناب ذلك حتى حيفظوا أنفســهم وأموال الوقف للمســتحقني فيبارك اهلل 

تعاىل هلم يف احلال واملــال واملآل. وقد قالوا: أكل مــال الوقف 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 اإلسامية، وعند األيادي األمينة.

وال يفرط يف قليل منه أو كثري، وال يكون هناك ســبيل للتواكل أو الطمأنينة يف 

أي ترصف فيه، بل يكون كل ذلك عىل اليقظة التامة، والتوثق الكامل، فإذا تم 

كذلك، فهو أجدر أن حيفظ، ويبقى مصونًا حتى يصل ملستحقيه.

ومن مظاهر االسرتواح وعدم اليقظة يف وضع هذا الوقف النقدي .. ما جيري 

))) سبق خترجيه ص 77 .
)2) البلقــع: اخلايل من كل يشء، مجعــه باقع، املعجم الوجيــز ص 62، ط 5)4) هـ / 
994)م، والبلقع: األرض القفر التي ال يشء هبا، ومنه احلديث: » اليمني الفاجرة تذر 
الديار بالقع «، أخرجه الشــهاب يف مسنده )/76) برقم: 254من حديث أيب هريرة 

ريض اهلل عنه .

املطلب الرابع: سهولة إضاعتها
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يف صناديق الوقف اخلريي التي توضع يف املساجد واألماكن العامة أو املتاجر 

 ونحوها، وغالبًا ما تكون عرضة للســطو والرقة أو االختاس ونحو ذلك، 

وقد الجيدي فيها كون الصندوق حمكــم القفل أو نحوه، فإّنه إما أن يكر أو 

يؤخذ بأكمله، فــكان ال بد من حرزها حرزًا رشعيــًا .. جيعل التعدي عليها 

بعد ذلك نكاالً يف احلــد والتعزير، وذلك بأن جُتعل عليها رقابة دائمة، إّمـــا 

من القائمني عىل املســجد ونحوه، أو َمن يكلف بحراســتها باملراقبة اخلاصة، 

واملاحظة الدائمة، فذلك هــو رشط احلرز يف األماكن العامة)))عند الفقهاء. 

واهلل تعاىل أعلم، وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

   

))) انظر منهاج الطالبني لإلمام النووي )/22).
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الفصل الثاني

االستثمار يف الوقف

ته وريعه ويف غالَّ

ته وريعه الفصل الثاني: االستثمار يف الوقف ويف غالَّ
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املبحث األول

أهمية استثمار النقود املوقوفة

املبحث األول: أهمية استثمار النقود املوقوفة
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املبحث األول

أهمية استثمار النقود املوقوفة

املطلب األول: التعريف باالستثامر وأمهيته إلنماء الوقف: 

أواًل: تعريف االستثمار: 

ُيعنى باالســتثمار لغة: طلب الثمر، فإن الســني والتاء للطلب، والثمر 

معروف. 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: اســتخدام األموال يف اإلنتاج، إما مبارشة برشاء  وُيعرَّ

اآلالت واملواد األولية، وإما بطريق غري مبارش كرشاء األسهم والسندات)2). 

))) معجم مقاييس اللغة )/88) .
)2) املعجم الوسيط )/00) .

املطلب األول: التعريف باالستثمار وأهميته إلمناء الوقف
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ثانيًا: أمهيَّـة االستثمار إلنماء الوقف: 

من املعلوم أن الرشيعة اإلســامية رشيعــة ذات روح ومادة، فا يقوم 

روُحها إال بامدهتا، وال خري يف مادهتا إذا مل يكن معها روح، ولذلك يكون املال 

وباالً عىل صاحبه إذا مل تضبطه الرشيعة، كام يكون نعمة آلخر إذا سريه يف ضوء 

رشع اهلل تعاىل كسبًا وإنفاقًا . 

ومن هنــا نجد أن الرشيعــة أمرت باســتثامر املال، كــام حرمت الكنز 
واالحتــكار، فنجــد يف كتــاب اهلل تعاىل قولــه ســبحانه: ﴿ ٿ  ٿ  ٹ  
 ،](5 ]امللــك:   ﴾ ڄ  ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   

وقوله: ﴿ 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)[.

 فرتى أن احلق سبحانه يأمر عباده بالسعي يف األرض ليتزودوا من خرياهتا 

ويقتاتوا من ثمراهتا، وال بــد هلم من ذلك 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.

ولذلــك أنكر عىل مثل هـــذا املفهوم اخلاطئ الذي قــد يحدث لبعض 

 النــاس فقال يف آخــر اآليــة: ﴿ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ

واالســتفهام   .](2 ]األعــراف   ﴾ ڇ    چ      چ     چ   چ     ڃڃ     
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إنــكاري، يعني ال أحد يقول ذلك أو يدعيه، ألنــه يتناقض مع أصل الوضع 

البــرشي، أوحقيقــة االســتخاف يف األرض الذي دل عليــه قوله: ﴿ ەئ  

ی        ی   ی   ىئ   ىئىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ     ۇئ    وئۇئ   وئ    ەئ  
 ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب    خب  مب  ىب ﴾ ]هــود: )6[، أي جعلكم 
عمارهــا لتعمروها بما حيييهــا باإلنبات، وحيييكم باإلعاشــة، وكما قال يف 

يب   جت  حت  خت  مت  ىت  يت   مب  ىب    ﴿ أخــرى:  آيــة 

 ﴾ حس    جس    مخ   حخ   جخ   مح   جح   حجمج   يث   ىث   مث   جث  
]األنعام: 65)[.

ومن مقتىض االستخاف يف األرض عامرهتا بام تستقيم معها احلياة ليتسنى 

لألحياء القيام بواجب العبودية، ولوال ذلك لما اسطاعوا القيام بواجبها .

ومن هنا جاء احلث عىل إنامء املال وإصاحه وعدم إضاعته وإتافه، كام 

ورد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من حديث أنس ريض اهلل عنه: » إن قامت الســاعة ويف يد 

أحدكـم فسيلة فإن استطاع أن ال يقوم حتى يغرسها فليغرسها « ))).

مــت إضاعته  وقد اتفقــت الرشائــع عىل املحافظــة عىل املــال، وحرَّ

 وإتافــه بغري حق كام هو معلــوم من الكليات اخلمس التــي تواردت عليها 

الرشائع كلها.

))) أخرجه أمحد يف املســند )/84)، والبزار يف املســند2/)8، والبخاري يف األدب املفرد 
ص: 68) برقم 479، وصححه الضياء يف املختارة 262/7 برقم 2)27 .

املطلب األول: التعريف باالستثمار وأهميته إلمناء الوقف
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وقـــد كان القرآن الكريم واقعّيًا حينمــا حتدث عن طبيعة حب النفوس 

للمال حينما قــال: ﴿ ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ﴾ ]الفجر: 20[، وقال: ﴿ ڻ  

ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ      ۀ   ڻ   ڻ   ڻ  

ھ    ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ    ڭڭ   ﴾ 

]آل عمــران: 4)[، لكنه أرشــد إىل ما هو خري من ذلك، وهــو ما يبقى عند اهلل 

تعــاىل فقال: ﴿   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ﴾ ]آل عمــران: 4)[، وال يكون املرء 

حسن املآب إال إذا استغل هذه األموال ملا ينفعه عند رجوعه إىل ربه، وإال فإهنا 

ستكون زاده ووقوده إىل النّار .

لذلك أرشــدت الرشيعة إىل حســن الترصف فيه؛ بــأن يؤخذ من حله 

ويرصف يف حله من غــري إرساف وال تقتري وال تبذيــر وال خميلة .. فإن كان 

وضعه كذلك كان خريًا له عند ربه، وكان ممن أوتوا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة 

حسنة. واحلديث يف هذا يطول، ودالئله متكاثرة.

   



113

املطلب الثاين: احلث عىل إنماء أموال الوقف: 

وإذا كان الرشع الرشيف حيبِّذ نماء املال لما فيه من نفع الناس، وإصاح 
معاشــهم، فإن من أجلِّ ما ينفع الناس أموال األوقاف التي إنام جعلت ليعم 
م  نفعهــا، ويعود خريها وأجرها ملوقفها 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 وتســود وجوه، ليرصف اهلل هبا وجهي 
عن النار، ويرصف النار عن وجهــي «)))، وقال أبو طلحة ريض اهلل عنه يوم 
َحاء - وكان أحب أمواله إليه، قال: إهنا صدقة هلل أرجو  أن وقف بستانه - َبرْيُ

ها وُذخرها عند اهلل تعاىل)2). برَّ

وذلك ألّن اإلنســان مهما خلَّف من مال، أو تصدق من صدقات، فإن 
هـذا املال يتبدد رسيعًا، والصدقات تنقطع فورًا، أما إذا حبَّس شيئًا مّما يستمر 
نفعه فإن النفع يســتمر مادامت العني موجودة، واألجر 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 
من هذه الثــاث وهي: » صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو 
له «)))، وِذْكر الثاث ليــس حرصًا ، بل هناك أمور أخرى كثرية يري نفعها 

))) كمــا أخرجه البيهقــي يف الكربى 6/)6) ، وانظر: دور الوقــف يف العملية التنموية 
للباحث ص: 8) .

)2) كما أخرجه البخاري يف الوصايا من صحيحه برقم 758 .
))) أخرجه مسلم يف الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته برقم ))6) من 

حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه .

املطلب الثاني: احلث على إمناء أموال الوقف
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لبقاء أصلها كما أخرج ابــن ماجه من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه أنه ملسو هيلع هللا ىلص 

قال: » إن مما يلحق املؤمن من عمله وحســناته بعــد موته: علاًم علَّمه ونرشه، 

ثه، أو مســجدًا بناه، أو بيتًا البن السبيل بناه،  وولدًا صاحلًا تركه، ومصحفًا ورَّ

أو هنــرًا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله يف صحته وحياته يلحقـــه من بعد 

موتـه « ))). 

وكل هذه األمور عدا الثاين منها إنام جيري له ثواهبا ألهنا ال تكون إال وقفًا 

ينتفع به املســلمون أو عموم الناس أو احليــوان، ردحًا كبريًا من الزمان، وقد 

مجع اإلمام الســيوطي رمحه اهلل تعاىل كل ما يبقى لإلنسان من األجر يف أبيات 

قال فيها: 

إذا مــات ابــن آدم ليــس جيري

عليـــه مـــن خصــال غري عرش

نجـــل ودعاء  بثهـــا،  علـــوم 

وغرس النخل، والصدقات جتري

ثغر وربــاط  مصحف،  وراثـــة 

وحفـــر البئـــر، أو إجـــراء هنر

وبيـــت للغريــب بنــاه يــأوي

إليـــه، أو بنـــاء حمـــل ذكــــر

))) أخرجــه يف املقدمة من ســننه برقم 240، وقال البوصريي يف الزوائد )/80 : إســناده 
خمتلــف فيه، ثم ذكر وجه االختاف فينظر، وعزاه املنذري يف الرتغيب إىل ابن خزيمة 

يف صحيحه، وحسنه .
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وتعلـــيم لـقــــرآن كريــــــم
فخذهـا مـن أحاديـث بحرص)1)

وهـــذا كله إنما هو عىل ســبيل التقريب، وإال فإن ما يبقى لإلنسان بعد 

ى الوقف، وإذا تأمل املسلم مثل  موته يشء أكثر مما ذكر، مما يدخل حتت مســمَّ

هذه األمور جيـــد أنه ال يمكن أن حيقق نفع نفســه باألجر، وغريه بالنفع إال 

إذا نمى ذلك الوقف واســتمر إىل ما شــاء اهلل تعاىل، وهذا هو رس الوقف يف 

 احلقيقة، كما أفاده العامة الدهلوي يف حجته)2) حيث قال: استنبطه أي الوقف 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملصالح ال توجد يف ســائر الصدقات، فإن اإلنسان ربما يرصف يف 

سبيل اهلل تعاىل ماالً كثريًا، ثم يفنى فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى، وجييء 

أقوام آخرون من الفقراء يبقون حمرومني، فا أحســن وال أنفع للعامة من أن 

يكون يشء ُحُبسًا للفقراء وأبناء السبيل ترصف عليهم منافعه ويبقى أصله عىل 

ملك الواقف. ا هـ يعني كما يرى الســادة األحناف خافًا للجمهور القائلني 

بأن ملكه يعود هلل تعاىل .

ومن هنا كان البد للقائمني عىل األوقاف من ُنظَّار ومؤسسات 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 2/)4 .
)2) حجة اهلل البالغة 0/2)) .

املطلب الثاني: احلث على إمناء أموال الوقف
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األصل وهي العني املوقوفة، أوىل من احلفاظ عىل الفرع، وهي الثمرة املرجوة 

وهذا ما قرره الفقهاء يف عمل النُّظَّار .

فقد قالوا: إّن عــىل الناظر أن يتحرى يف ترصفاته النظر للوقف والغبطة، 

ألن الوالية مقيدة به)))، يعني أن والية الوقف تستلزم الترصف فيه بام تقتضيه 

الغبطــة الظاهرة لصاحلــه وصالح املوقوف عليهم، فــإذا مل يترصف بذلك مل 

يستحق الوالية، بل يرصف عنها وتنتقل إىل غريه، لعدم كفاءته هلذه املهمـة .. 

ونصوص الفقهاء يف ذلك واضحـة كثرية.

فقــد قال اإلمام النووي رمحــه اهلل تعاىل يف املنهــاج: )2) ووظيفة الناظر 

العامرة واإلجارة، وحتصيل الغلة وقسمتها .. ا هـ 

وقال مثل ذلك العامة ابن النَّجار يف منتهى اإلرادات))): ووظيفته حفظ 

وقف وعمارته وإجياره، وزرعه وخماصمة فيه وحتصيل ريعه من أجرة أو زرع 

أو ثمــرة، واالجتهاد يف تنميته ورصفه يف جهاتــه من عامرة وإصاح وإعطاء 

مستحق وغريه . ا هـ

ويف أقرب املســالك برشحه الصغــري)4) للدردير يقــول: » وبدأ الناظر 

وجوبًا من غلته بإصاحه إن حصل به خلل، والنفقة عليه إن كان حيتاج لنفقة 

))) أحكام الوقف ملحمد عبيد اهلل الكبييس 85/2) .
)2) بتحقيق الباحث 292/2 .

))) منتهى اإلرادات 2/2) .
)4) الرشح الصغري 24/4).
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كاحليوان من غلتــه وإن رشط الواقف خافه فا يتبــع رشطه يف ذلك، ألنه 

يؤدي إىل إتافه وعدم بقائه، وهو ال جيـوز «. اهـ

ويف تيسري الوقوف يقول العامـة ))) املناوي ت سنة )0) هـ : » ووظيفة 

الناظر عند اإلطاق حفظ األصول والغات عىل االحتياط واإلجارة بأجرة 

املثل .. «. اهـ

وسئل اإلمام أبو بكر أمحد بن عمرو الشيباين اخلصاف ت سنة: )26 هـ 

عامَّ إذا كان الواقف مل يذكر عامرة الوقف ؟ 

فقــال: عامرته إنام هي من غلته، ذكر ذلك الواقف أو مل يذكر، يبدأ بعامرة 

ذلك من غلته، ثم يرصف الباقي يف الفقراء واملساكني)2).

والنصوص الفقهية يف هذا املوضوع ال تتناهى .. وكلها تدل عىل وجوب 

العنايــة بأعيان األوقاف بــام حيقق بقاءها ونامءها، قبــل العناية بتوزيع ريعها 

وثامرها .. فكان هـذا أمرًا مسلمًا .

وقد كان النظَّار 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).

املطلب الثاني: احلث على إمناء أموال الوقف
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قي، وكيف يزيد ريعــه، وكيف يكثر  أّما كيــف ينهض بالوقــف إىل الرُّ
نفعه .. ؟ فكأن ذلك كله اليعنيه .. 

من هنا كان عىل املؤسســات الوقفيــة والنُّظَّار أن ُيعنــوا عناية كربى 
بتنمية األوقاف وطرق اســتثامرها بــام حيقق املصلحة املرجــوة للموقفني، 
واملوقوف عليهم، والنفع التَّام للمجتمع، وال يكون ذلك إال بمواكبة التطور 
االقتصادي واالســتثامري الذي جيري يف الساحة اليوم، فيسلكوا كل سبيل 
رشعي يف تنمية الوقف، ومن ذلك طرق االســتثامر احلديثة يف وقف النقود 

وتنمية العقار الوقفي.

وســأتناول هذه األســباب بيء مــن التفصيل، أبنيِّ فيــه مدى نجاح 
املؤسسات الوقفية التي تعمل هبا. وذلك يف الفرعني اآلتيني:

الفرع األول: وقف النقود وطرق تنميتها: 

من أجدى أســاليب تنمية الوقف، وقف النقود، ملا حيمله هذا األسلوب 
من سهولة العملية الوقفية للموقفني، واملنتفعني.

أّما املوقفون، فإنه نظرًا ألن أســلوب الوقــف بالنقود يأيت عىل طريق 
صناديــق وقفية تنشــأ خلدمة هدف معــني، وباب من أبــواب الرب، كبناء 
املســاجد، أو املدارس، أو املستشــفيات، أو إعالة طالــب، أو حفر اآلبار، 
أو طباعة املصاحف، أو الكتــب، أو كفالة يتيم، أو عاج مريض، أو أجرة 
طبيب أو معلم، أو إعالة الفقراء أو األرامل، أو إنقاذ ابن ســبيل، أو رعاية 

مسلم جديد. 
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حيث تقوم املؤسسة الوقفية باإلعان عن إنشاء صندوق أو صناديق من 
هذا النوع، ثم تدعو املسلمني 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 موقفـه. 

وال ريب بأن االشــرتاك يف هذا الوقف النقدي لصندوق، هو أسهل عىل 
النــاس، إذ ليس بمقدور كل أحد مثًا أن يبني مســجدًا، لكن ملا جعل بناؤه 
بطريقة االشــرتاك يف هذا الصندوق، فإن كل مســلم يتوق لاشرتاك يف بنائه 

لما له من األجر العظيم الذي أشــار إليه احلق ســبحانه بقوله: ﴿  ڳ  ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ﴾ ]التوبــة: 8)[، 
وقولــه ملسو هيلع هللا ىلص: » من بنى مســجدًا يبتغي به وجه اهلل بنى اهلل لــه بيتًا يف اجلنة «))) 
والبناء قد يكون من فرد واحد، وقد يكون من عدة أفراد، وكل منهم ينال أجر 
 البناء كامًا، ال ينقص أجر أحـــٍد عن أحد شــيئًا، كام يشهد 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 يشارك، فكيف إذا 

شارك فذلك أدلُّ عىل صدق النية وصحة العزم !!

))) أخرجه البخاري يف املســاجد، باب من بنى مسجدًا برقم 450، ومسلم يف املساجد، 
 بــاب فضل بناء املســاجد واحلث عليهــا برقم ))5، من حديث عثــامن بن عفان 

ريض اهلل عنه .
)2) أخرجه الرتمذي يف الصوم، باب ما جاء يف فضل من فطر صائاًم برقم 807، من حديث 

زيد بن خالد اجلهني ريض اهلل عنه .

املطلب الثاني: احلث على إمناء أموال الوقف
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ومن هنا ينطلق كل موفق لإلســهام يف بناء املســجد ولو بســهم واحد، 
فيســهل محل أعباء البناء عىل الناس، بفضل تلك املشاركة، حيث جيتمع املال 

الازم للبناء فيتحقق بإذن اهلل تعاىل .

وكما قال الشاعر: 

النقط  اجتمــاع  الســيل  وإنمــا 

الفرع الثاين: إنشاء صناديق وقفية لإلقراض: 

وال أرى أن تقترص هذه الصناديق أو املصارف عىل مثل تلك األهداف 
التي وضعت هلا فحسب، بل ال بد أن تقوم كل مؤسسة وقفية بإنشاء صندوق 
أو مــرصف ُيْعنى بإقراض املحتاجني من املســلمني فإن احلاجة 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  فرتاهم يسلكون كل مسلك للحصول عىل ســيولة نقدية بفوائد ربوية، لمَّ
أجلأهتــم احلاجة إىل ذلك، وال يزيدون بعد ذلك إال نكاالً ووباالً .. وإذا كان 
ختريج وقــف النقود إنام هو عىل قول من قال بأن تقــرض لريد بدهلا .. كما 
تقدم عــن خليل قوله: » وزكيت عني نقد وقفت للســلف «. قال الدردير: 
 » وينــزل بدلــه منزلة بقاء عينــه « ))). وقال ابن عابديــن يف رد املحتار)2): 
» أفتــى موالنا صاحب البحر بجواز وقــف النقود «، ثم قال: » إن الدراهم 

))) الرشح الكبري 77/6.
.(6(/4 (2(
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ال تتعــني بالتعيني، فهي وإن كانت ال ينتفع هبا مع بقاء عينها لكن بدهلا قائم 
مقامها لعدم تعيُّنها، فكأهنا باقيـة «. ا هـ

وقــال ابن تيمية نقًا عــن أيب الربكات قوله: » ظاهــر هذا جواز وقف 
األثمان لغرض القرض، أو التنمية ويتصدق بالربح، قال: كما قد حكيناه عن مالك 

واألنصاري، ثم قال: ومذهب مالك صحة وقف األثمان للقرض« ))). ا هـ

فرتى أن النصــوص الكثرية إنما كانت يف جمال وقــف النقود للقرض، 

ومعلوم أن املقرتض ال يقرتض إال لشــدة احلاجة، ولذلك كان أجر املقرض 

بثامين عرشة حســنة، بخاف املتصدق فإنه بعرش حسنات كام أخرج ابن ماجه 

مــن حديث أيب أمامة ريض اهلل عنه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قــال: » رأيت ليلة أرسي يب 

 عــىل باب اجلنة مكتوبًا: الصدقة بعرش أمثاهلــا، والقرض بثامنية عرش، فقلت: 

يا جربيل، ما بــال الصدقة بعرش، والقرض أفضل مــن الصدقة ؟ فقال: ألن 

السائل يسأل وعنده، واملستقرض ال يستقرض إال من حاجة «)2). 

ومع هـذه احلاجـة وتلك النصوص، فقلام ترى مؤسسة مالية إسامية أو 

وقفية تتجه إلنشــاء صندوق لتحقيق هذا الغرض، مع أن كثريًا من املحتاجني 

وا بني القرض احلســن، والصدقة الختاروا القرض احلسن، ألن هذا  لو ُخريِّ

املحتاج يرى عدم حاجته للصدقة، وبإمكانه الســداد مســتقبًا، وال يريد أن 

))) جمموع الفتاوى ))/4)2.
)2) أخرجــه ابن ماجه من حديث أنس برقــم ))24، وضعف البوصريي خالد بن يزيد، 

لكن وثقه غري واحد كأيب زرعة الدمشقي، وأمحد بن صالح .

املطلب الثاني: احلث على إمناء أموال الوقف
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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، 

فإن أجلَّ منفعة هلم تكون بتوفري ســيولة نقدية يقرتضون منها عند احلاجة ثم 

يردون بدهلا، ولذلك قال بعض املعارصين: ويف اعتقادي أن املشــكلة حُتل يف 

أن يتربع أناس من األغنياء الكبار وما أكثرهم يف هذه الباد العربية خاصة يف 

عرصنا احلارض عرص الذهب األسود كام يقولون فيمكنهم أن يتربعوا بمئات 

اآلالف، بل املايني، ويوقفوهنا وقفًا حسنًا هلذا القرض احلسن، أو لغري ذلك 

من املشــاريع اإلسامية التي ال يستطيع أن يقوم هبا فرد أو أفراد، قال: ونحن 

معــرش املتأخرين نعيش يف كثري مــن مرافقنا إىل اليوم عــىل فضائل األوقاف 

اإلسامية، فلامذا ال يعيد التأريخ نفسه، وال يعود املسلمون إىل إيقافهم بعضًا 

ة؟ ))). ا هـ  من أمواهلم لتحقيق مثل هذه املشاريع اخلريِّ

قلُت: ومثل هذا ما جيري بني اجلمعيات التعاونية التي تكون بني املوظفني 

وهي أنواع، فمنها مجعـية تتداول نسبة متساوية من المال تعطى بالتناوب لكل 

فرد من املشرتكني)2). 

وأخرى عىل هيئة مســامهة شــهرية رمزية يف صندوق معني ملشــرتكني 

))) جملة االقتصاد اإلسامي، املجلد األول ص: 48) من جواب للشيخ األلباين عن كيفية 
حل مشكات االقرتاض الربوي .

)2) وهي جائزة كما أفتى بذلك العامة القليويب يف حاشيته عىل اجلال املحيل عىل املنهاج 
258/2، وأفتينا هبا يف إدارة اإلفتاء والبحوث كما يف املجلد الثامن ص: 79).
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معينني لغرض االقرتاض منه عند حاجة أي مشرتك، كما تطبقه دائرة الشؤون 
اإلسامية بديب.

وصورة ثالثــة تفعلها بعض البنوك اإلســامية حيث تنشــئ صندوقًا 
للقرض احلســن، خيصصه البنك، أو خيصصه بعض املحسنني ليرصف مبلغًا 
حمددًا كعرشة آالف ألشــد الناس حاجة، عند ضمان الســداد بكفالة ونزول 

راتب املقرتض يف البنك كما جيري العمل به يف بنك ديب اإلسامي . 

وكل هــذه الصــور مفيــدة، وحتقق نفعًا كبــريًا لذوي احلاجــة، وأوىل 
 مــن يعنى بذلــك املؤسســات الوقفيــة، يف إطار هــذا النهــوض الفكري 

والواقعي لألوقاف.

فيتعني عىل كل مؤسسة وقفية ُتعنى بإنشاء الصناديق أو املصارف الوقفية 
أن ختصص مرصفًا لغرض اإلقراض .

وأرى أّن هذا الصندوق ســيحقق مســامهة فاعلة من املسلمني، إذا وثق 
بحسن إدارته .

وهذا بنك التنمية اإلســامي التابع للمنظمة خري شاهد عىل عظيم نفعه 
، لكان  للدول اإلسامية يف جمال اإلقراض .. فإذا كان سالمًا من الربا، وإن قلَّ
نموذجًا حيتذى للخريين، الســيام أنه بنك إســامي عظيم، وعنده من اخلربة 
واخلرباء ما يستطيع أن يفتتح هبام آفاق التنمية الرشعية التي حتقق النفع الكبري 

واخلري الوفري لألمة اإلسامية، بل للعامل كله.

   

املطلب الثاني: احلث على إمناء أموال الوقف



من فقه الوقف 124



125

املبحث الثاني

طرق تنمية العقار الوقفي

املبحث الثاني: طرق تنمية العقار الوقفي
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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، ومشاركة، واستصناع، ونحو ذلك. 

وسأتناول هذه الوسائل بيٍء من التفصيل .. يف الفروع اآلتية:

الفرع األول: الزراعـة: 

من أسباب تنمية األوقاف التي تكاد ختلو من املحاذير؛ الزراعة لألرض 

الزراعية، بأن تســتصلح أراضيه ثم يبذر فيها أو يغرس ما يعيد للوقف ربحًا 

وفريًا.

املطلب األول: تنمية العقار الوقفي
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فــإن الزراعة أحد املكاســب الثاثــة املباركة، باإلضافــة إىل الصناعة 

والتجارة، غري أن الزراعة أطيبها كســبًا ومن أحســنها نامًء للوقف، فإهنا وإن 

كلفت كثــريًا أحيانًا، لكنها تدرُّ دخًا وفريًا غالبًا، بل إهنا حتقق للموقف أجرًا 

عظيمًا، بســبب كثرة من ينتفع هبا من إنســان أو حيوان، ويف الصحيحني من 

حديث أنس ريض اهلل عنه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: » ما من مســلم يغرس غرسًا أو 

يزرع زرعًا فيأكل منه طري أو إنســان أو هبيمــة إال كان له به صدقة « ))). ويف 

صحيح مســلم، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص دخل عىل أم بــرش األنصارية ريض اهلل عنها يف 

نخل هلا فقال: » من غرس هذا النخل أمســلم أم كافر؟ قالت: بل مســلم 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 يستفيد 

ى تأكل من  من ذلك الوقف، فــإذا زرعت األرض فإن له أجــر كل كبد حرَّ

تلك الزراعة، فيتعني إذْن عىل الناظر أن يســعى ســعيًا حثيثًا لتنمية أجر أخيه 

املسلم ونفع املســتحقني، وذلك بإصاح تلك األرض وزراعتها، ثم رصف 

ريع الزراعة يف مرصف الوقف. 

وقد تكون الزراعة نفسها وقفًا، كأن يوقف بستانًا عىل جهة معينة، فيتعني 

))) البخاري يف احلرث والزراعة يف فاحتته برقم 20)2، ومســلم يف املســاقاة و باب فضل 
الغرس والزرع برقم 55) ، من حديث أنس ريض اهلل عنه.

 )2) يف املســاقاة، باب فضل الغــرس والزرع برقم 552) ، من حديــث جابر بن عبد اهلل 
ريض اهلل عنهام
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عندئذ تنمية تلك الزراعة حتى تؤيت أكلها ثامرًا يانعة، يستغلها املوقوف عليهم 

من إنسان أو حيوان.

ا كان القائمون  وقـد كانت غالب الوقوف يف السابق من هـذا الباب، ولمَّ

عىل تلك الوقوف بمســتوى مسؤولية ناظر الوقف آتت تلك األوقاف ثامرها 

وُأكلها يانعة بإذن رهبا، فعمرت األوقاف كأحسن ما تكون العمارة .

فلو أن القائمني عىل األوقاف أحيوا ما اندرس من املزارع الوقفية، وأحسنوا 

االستفادة منها لكان هلم يف جانب نفع النفس ونفع الغري اليء الكثري.

الفرع الثاين: حكم املزارعة: 

روها ملن يزرعها كما فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف  فإن لم حيسنوا ذلك بأنفســهم أجَّ

أرض خيرب))). 

وزراعــة األرض وإن كانــت حمل خاف بني أهــل العلم، حيث ذهب 

اجلمهور من الســادة احلنفية واملالكية والشافعية إىل عدم جواز املزارعة عمًا 

بحديــث جابر ريض اهلل عنه، 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.

))) فقــد أخرج البخاري يف اإلجارة برقم 2285، ومســلم يف املســاقاة برقم )55) ، 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) أخرجه البخاري يف اإلجارة برقم 2286، ومسلم يف البيوع برقم 548)، واللفظ للبخاري .

املطلب األول: تنمية العقار الوقفي
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فقــد قال اإلمام النووي))) رمحـــه اهلل تعاىل بعد أن نقل عن الّشــافعي جواز 

املزارعة تبعًا للمســاقاة ال منفردة، وعن مالك أهنا ال جتوز ال منفردة وال تبعًا 

إال ما كان من األرض بني الشجر، وعن أيب حنيفة وزفر أن املزارعة واملساقاة 

فاسدتان سواء مجعهام أو فرقهام؛ قال رمحه اهلل تعاىل:

وقــال ابن أيب ليىل، وأبو يوســف، وحممد وســائر الكوفيــني، وفقهاء 

املحدثني وأمحد وابن خزيمة وابن رشيح: جتوز املســاقاة واملزارعة جمتمعتني، 

وجتوز كل واحدة منهام مفردة. قال: وهــذا هو الظاهر املختار حلديث خيرب، 

ثم قال: وال يقبل دعوى كون املزارعة يف خيرب إنام جازت تبعًا للمســاقاة، بل 

جازت مستقلة، وألن املعنى املجوز للمســاقاة موجود يف املزارعة قياسًا عىل 

القراض، فإنه جائز باإلمجاع، وهو كاملزارعة يف كل يشء، وألن املســلمني يف 

مجيع األمصار واألعصار مستمرون عىل العمل باملزارعـة )2). ا هـ 

وكفى هبذا القول حجة جلــواز املزارعة بأرض الوقف، الذي يلتمس له 

النامء من وجهه الرشعي بأي وسيلة وسبب رشعيني كهـذا.

))) يف رشح مسلم: 2)/0)2.
)2) وانظر بحث هذه املســألة يف كتــب الفقه لكل مذهب كبدائع الصنائع للكاســاين 
75/6)، واملبسوط للرخيس )7/2)، ورد املحتار البن عابدين الشامي، وكحاشية 
الدســوقي عىل خليــل )/72)، وحاشــية اخلريش عىل حطــاب 6/)6 ، والرشح 
الصغري مع بلغة السالك 260/2، وكنهاية املحتاج للرميل 245/5، ومغني املحتاج 
للخطيب الرشبينــي 2/)2)، وكاملغني مــع الرشح الكبــري 6/5)4 البن قدامة، 
ومنتهى اإلرادات للحجاوي )/47، وكشــاف القناع للبهويت )/2)5، وكالربكة يف 

فضل السعي واحلركة للوصايب ص: 6).
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املطلب الثاين: كراء األرض: 

ومع ذلك فــإن مل تتير املزارعة عىل نحوها املــراد فلتكر كراء بالدرهم 

والدينار، فقد ذهب األئمة األربعة إىل جواز إجارهتا بالذهب والفضة )وكذا 

بالنقدين القائمني مقامهام اليوم( كام قرر ذلك اإلمام النووي يف رشح مســلم 

حيث قال: وقال الشــافعي وأبو حنيفــة وكثريون: جتــوز إجارهتا بالذهب 

والفضة، وبالطعام والثياب وسائر األشياء، سواء كان من جنس مايزرع فيها 

أم من غــريه، ثم نقل عن ربيعة جوازها بالذهــب والفضة فقط، وعن مالك 

جوازها يف كل يشء إال الطعام، وعن أمحد وأيب يوســف وحممد بن احلســن 

ومجاعــة من املالكية وآخريــن جوازها بالذهب والفضــة وباملزارعة بالثلث 

والربع وغريمها ))). 

وكراؤهــا بالنقد قد يكون أليــق باألوقاف للخروج مــن اخلاف فإنه 

مستحب، ولضامن الربح والعائد من غري وكس وال شطط.

   

))) رشح مسلم 2)/98).

املطلب الثاني: كراء األرض
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املطلب الثالث: االبتعاد عن احلكر: 

ولكن ال يكون كام جتري عليه األوقاف اآلن يف كثري من باد املســلمني، 

حيث زهدت الوزارات والدوائر واإلدارات املحلية وُنظَّار األوقاف بأرايض 

الوقف زهدًا كبريًا، إذ تؤجر أرايض الوقــف تأجريًا ِحكرًا))) بأبخس األثامن 

ودراهم معدودات لعرشات الســنني، فأصبحت األوقاف ال تدرُّ ربحًا يذكر 

من هذه األرايض أو املحال التجارية أو السكنية عىل كثرهتا وجودهتا ونفاستها، 

كام هو احلال يف كثري من باد اإلسام.

وهذا يف احلقيقة هو الضياع احلقيقي للوقف ودوره يف العامل اإلســامي، 

فام ضاع الوقف إال بمثل هذه الطريقة.

فيجب عىل ُنظَّار األوقاف ومســؤوليه إعادة النظــر يف هذه اإلجيارات، 

وتقوى اهلل تعاىل ومراقبته يف هذا احلق الذي ائتمنوا عليه.

والقيــام هبــذا الواجب يســتلزم أن يعيــدوا حرص األوقــاف املتناثرة 

 وتوثيقها، ثم تأجريها باملزاد العلني إجيارًا ســنويًا، بام يتناسب مع سعر الزمان 

))) احلكــر هي اإلجارة الطويلة، وغالبًا ما يكون يف الوقف، ولذلك يعرف بأنه اســتبقاء 
األرض املوقوفــة مقررة للبناء والغراس أو أحدمها، وهــي هبذا املعنى غري جائزة عند 
متأخري الســادة احلنفية وهو مذهب املالكية فيام زاد عن ثاث ســنني، أو أربع، أما 
الشــافعية فقد أجازوا إجارة الوقف مدة تبقــى فيها العني غالبًا برشط أن يكون عىل 

وفق احلاجة واملصلحة لعني الوقف. انظر املوسوعة الفقهية 8)مادة حكر .
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واملكان، وإال كان مســتأجرو الوقف ظاملني، وآكلني ألموال الفقراء واليتامى 

بالباطل، وكان الناظر حتت طائلة العقــاب والعتاب عند اهلل تعاىل يف اآلخرة 

وعند الناس يف الدنيا. وعندئذ جيب تغيريه لعدم كفايته. كما تقدمت اإلشارة 

إىل ذلك عند بيان وظيفة الناظر.

وقد فطنت بعــض الدول هلذه املســؤولية العظيمــة، فرشعت بحرص 

األوقاف متهيدًا إلعادة صياغة تأجريها عىل النحو الذي حيقق غرض الوقف، 

فإن تم ذلك فإن هذا يؤذن بإعادة دور الوقف إىل ســالف عهده إن شــاء اهلل 

تعاىل .. إن هتيأت له الظروف باإلدارة الصاحلة، والعون من والة األمر.

   

املطلب الثالث: االبتعاد عن احلكر 
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املطلب الرابع: بناء األوقــاف: 

 وتلك الطرق الســابقة، وإن كانت جمدية إىل حــد كبري يف تنمية الوقف، 

إال أن بنــاءه بناًء حديثًا، واســتثامره اســتثامرًا جيدًا، هو أجــدى طرق تنمية 

الوقف.. فإن عامرة الوقف اليوم عامرة ســكنية أو جتارية عىل شــكل 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 .

فيتعني عىل نظار الوقف يف هذه احلالة أن حييوا بنايات األوقاف، بتجديدها 

وإعادة بنائها، وصيانتها ؛ وأراضيه بإنشــاء البنايات الســكنية واألســواق 

التجارية عليهــا، وذلك إّما بطريق مبارش من الوقف إن كان للوقف ما يكفي 

للبناء والتعمــري، أو بإحدى الطرق الرشعية األخــرى، مثل اإلجارة املنتهية 

بالتمليك، أو املشاركة املتناقصة، أو االستصناع .

وسأتناول هذه الصور بيشء من التفصيل يف الفروع اآلتية:
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الفرع األول: اإلجـارة: 

ف اإلجارة لغة: بأهنا اســم لألجرة، وهي املال الــذي يبذل مقابل  ُتعــرَّ
املنفعة، ويف لســان الرشع: هي عقد عىل منفعــة معلومة مقصودة قابلة للبذل 

واإلباحة بعوض معلوم))).

وهي مــن العقود الرشعية التي الخاف يف اجلملة عىل صحتها بني أهل 
العلم كام حكى اإلمجاع عىل ذلك غري واحد)2)، وطرق االستفادة منها يف تنمية 

الوقف كثرية فمنها: 

)- إجــارة عني الوقــف إذا كان القصد منه ريعــه كالعقار من دكاكني 
ومنازل ونحوها بســعر الزمان واملكان وما فيه غبطــة ظاهرة للوقف وأهله، 

وهذه الطريقة هي أكثر صور تنمية الوقف، إذا كان الوقف صاحلًا للتأجري .

2- فإن مل يكن صاحلًا للتأجــري حلاجته إىل بناء، فإن كان مع الوقف ريع 
يكفي لبنائه تعني عىل ناظره القيام ببنائه كام تقدم ذكره يف مهام الناظر .

وإن لم يكن لديه ذلك، فإن عليه أن يســلك أير الطرق لتنميته، فإما أن 
يقرتض له قرضًا حسنًا، عىل أن يعيد القرض من ريعه، فإن وجد ذلك وتير، 
تعني عليه القيام به، فإن مل جيد فعليه أن يســلك الطرق احلديثة الرشعية، مثل 

اإلجيار املنتهي بالتمليك أو األجرة بأجرتني، أو املشاركة املتناقصة. 

))) الياقوت النفيس للشــاطري ص: 2))، وانظر القاموس الفقهي لســعدي أيب جيب 
ص: )).

)2) انظر اإلمجاع البن املنذر ص: )0)، واإلرشاف له 2/)7).

املطلب الرابع: بناء األوقــاف
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الفرع الثاين: اإلجارة املنتهية بالتمليك: 

هـذا 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 قرار رقــم 0))/2/4) جييز بعض صورها، ويمنــع صورًا، وتوقف يف 

صور أخرى إىل دورات أخرى . 

وقد ذكر القرار ضوابط اجلـواز، وضوابط املنع، ليدخل يف هذه الضوابط 

الصور املتكاثرة هلذا العقد .. وكان من الصور التي رأى جوازها ما ييل: 

)- عقد إجارة يمكن املستأجر من االنتفاع بالعني املؤجرة، مقابل أجرة 

معلومة يف مدة معلومة، واقرتن به عقد هبة العني للمستأجر، معلقًا عىل سداد 

كامل األجرة، وذلك بعقد مســتقل، أو وعد باهلبة، بعد ســداد كامل األجرة 

وذلك وفق ما جاء يف قرار املجمع بالنسبة للهبة رقم ))/)/).

2- عقد إجارة مع إعطاء املالك اخليار للمســتأجر بعد االنتهاء من وفاء 

مجيع األقساط اإلجيارية املســتحقة خال املدة يف رشاء العني املأجورة، بسعر 

السوق عند انتهاء مدة اإلجارة، وذلك وفق قرار املجمع رقم 5/6/44 .

)- عقد إجارة يمكن املســتأجر من االنتفاع بالعني املؤجرة مقابل أجرة 
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معلومة يف مدة معلومة، واقرتن به وعد ببيع العني املؤجر للمستأجر بعد سداد 

كامل األجرة بثمن يتفق عليه الطرفان.

4- عقد إجارة يمكن املســتأجر من االنتفاع بالعني املؤجرة مقابل أجرة 

معلومة، يف مدة معلومة ويعطي املؤجر للمســتأجر حق اخليار يف متليك العني 

املؤجرة يف أي وقت يشاء، عىل أن يتم البيع يف وقته بعقد جديد بسعر السوق، 

وذلك وفق قرار املجمع السابق رقم 5/6/44 ))). ا هـ

وهـذه الصور كلها نافعة لتنمية الوقف عندما اليكون للوقف وفر مادي 

يمكن أن يعمر به نفسه، أو مل جيد من يقرضه. 

ورة األوىل هي أجدى الصور نفعــًا، ألهنا جتعل العني تعود  غــري أن الصُّ

للوقف بطريق اهلبة، أو بعقد مستقل وبسعر رمزي. 

وهـــذا ما جيــري التعامل به كثريًا مع املصارف اإلســامية، وال ســيام 

صندوق االســتثامر يف ممتلكات األوقاف، التابع للبنك اإلسامي للتنمية، كام 

سيأيت التمثيل له.

فعىل نظار األوقاف أن يســلكوا مثل هذا الطريق لتنمية الوقف، وذلك 

بإبرام اتفاقية مع مرصف إســامي عىل إنشــاء مبنى أو برج سكني، أو سوق 

))) قرارات جممع الفقه اإلسامي ص: 76)-77) .

املطلب الرابع: بناء األوقــاف
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جتاري، عــىل أرض الوقف، ليكون البناء ملكًا للمــرصف، أو مرهونًا عنده، 

ثم يؤجــره لوكيل الوقف الناظر من فرد أو مؤسســة ليقوم الناظر بتشــغيله 

وتأجريه، ثــم توفية املرصف باألجــرة املتفق عليها، حتى يســتويف املرصف 

كلفــة البناء وما اتفقوا عليه من أرباح، فإذا تم ذلــك، عاد البناء ملكًا خالصًا 

 للوقــف، كما فعلت ذلك إمارة عجامن يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، مع 

صندوق االســتثمار يف ممتلــكات األوقاف التابع للبنك اإلســامي للتنمية 

بجدة، إلنشــاء مدرسة الراشــدية اإلســامية بإمارة عجمان بمبلغ وقدره 

)000ر045ر2( مليونــان ومخســامئة وأربعون ألــف دوالر أمريكي، عىل 

 أن يكــون الصندوق رشيكًا مموالً، عىل أن يســتأجر الوكيــل )وهو الوقف( 

املبنى بعد استامـــه، مقابل إجيار )معلوم( يقســط 26 قسطًا نصف سنوي 

بأقســاط متســاوية، ومتتالية، ويظل املبنى وحمتوياته مملوكًا للمؤجر )البنك( 

حتى تنتقل ملكيته للمســتأجر، بعد ســداد األقســاط، عىل أساس اهلبة، كام 

نصت عىل ذلك املادة العارشة من االتفاقية .

   



139

املطلب اخلامس: املشاركة املتناقصـة: 

تعرف املشــاركة املتناقصة بأهنا رشكة يعطي املرصف فيها احلق للرشيك 

يف احللول حمله يف امللكية دفعة واحدة، أو عىل دفعات حسبام تقتضيه الرشوط 

املتفــق عليها .. ويقال عنها بأهنا: عقد يقــوم عىل اتفاق يتحدد بموجبه حصة 

كل رشيــك يف رأس املال، إال أن العائد الذي خيص أحد األطراف يســتخدم 

 لســداد حصة الطرف اآلخر يف املشــاركة، فتتناقص حصته مرة بعد أخرى، 

 إىل أن ينتهي بالكامــل، فيخرج من الرشكة، فتــؤول الرشكة أو حمل الرشكة 

بأكمله إىل الطرف اآلخر))).

ي الوقف يف الدول اإلسامية،  وهي هبذا املفهوم من أهم بل هي أهم ما ينمِّ

فإن غالب مؤسســات الوقف اليوم ال تكاد تقــوم بمصارفها الذاتية، فكيف 

تقدر عىل القيام بعامرة الوقف، وإنشــاء املراكز أو العامرات أو األسواق التي 

تنشد القيام هبا، لتحقق االكتفاء الذايت، والنفع االجتامعي.

إنه الســبيل هلا للقيام بمثل هذه املشــاريع النافعة إال بمثل هذا الطريق 

الســهل املير، فتلجأ مؤسســات الوقف إىل املصارف اإلســامية لتمويل 

مشــاريعها هبذه الصيغة احلديثة التي حتقق غرض نامء الوقف، كما حتقق هي 

ربح االستثامر واإلجيار، وهي إحدى الصور التي كانت قد عرضت يف الندوة 

))) املعامات املالية املعارصة يف الفقه اإلســامي للدكتور حممد عثامن شــبري ص: 229، 
وانظر: املوسوعة العلمية للبنوك اإلســامية 25/5) ، ط 982)، واألبحاث املقدمة 

للمجمع يف الدورة الثالثة عرشة جملة املجمع ))/))5، 562، )59 .
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التي أقامها جممــع الفقه بالتعاون مع املعهد اإلســامي للبحوث والتدريب 

بالبنك اإلســامي، وناقشــها املجمع يف دورته الرابعة، وتضمنها القرار رقم 

)/)/4 بشأن سندات املقارضة وسندات االستثامر، ورأى أهنا من الرشكات 

اجلائزة إذا متت بضوابطها الرشعية، وهي: 

)- أن ال تكون جمــرد عملية متويل بقرض، بل ال بــد من إجياد اإلرادة 

الفعلية للمشاركة وتقاسم الربح بحسب االتفاق، وأن يتحمل مجيع األطراف 

اخلسارة .

2- أن يمتلك املرصف حصته يف املشــاركة ملــكًا تامًا، وأن يتمتع بحقه 

الكامــل يف اإلدارة والترصف، ويف حالة توكيــل الرشيك بالعمل حيق للبنك 

مراقبـة األداء ومتابعته .

)- أن ال يتضمن عقد املشــاركة 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 

مــع مقاصد الرشيعة، وليس فيها رضر وال ضيم عىل أحد، وهي بذلك جائزة 

))) هذا ما نص عليه مؤمتر املرصف اإلســامي بديب عــام 99))هـ ، وانظر: جملة املجمع 
العدد العارش 508-507/2 .



141

عند كثري من فقهائنا املعارصين، كام بحثها املجمع يف دورته الثالثة عرشة، وإن 

مل ُيصــدر قرارا هبــا ))). أو من باب الرشوط يف العقــود التي ال تنايف مقتىض 

العقد، والتي يقول بصحتها كثري من أهل العلم)2). 

وحيث إن العقد صحيح، والفائــدة من حتقيق النامء الطيب منه مرجوة، 

فإن من اجلدارة بمكان أن تعتمده املؤسسات الوقفية يف تنمية مواردها الوقفية 

مع املصارف اإلسامية بإحدى الصورتني اآلتيتني: 

األوىل: أن تتفق املؤسســة الوقفية مع املرصف عىل املشــاركة يف التمويل 

ل املرصف نسبة من  الكيل أو اجلزئي للمرشوع الوقفي، عىل أســاس أن حُيصِّ

ريعه كربح املشاركة، وجزءًا آخر كسداد ما قدمه من متويل، بينام يذهب اجلزء 

ت الرشاكة  األخري لصالح الوقف، حتى إذا اســتوىف املرصف متويلــه، انفضَّ

وعاد املرشوع للمؤسسة الوقفية كاملة .. 

الثانية: أن يتم االتفاق بني املرصف واملؤسســة الوقفية عىل حتديد نسب 

املشــاركة يف صورة أســهم متثل قيمة املــرشوع، وَيْحُصــل كل من املرصف 

واملؤسســة عىل نصيبه من اإليراد املتحقق من العقار، وللمؤسسة الوقفية إذا 

شــاءت أن تقتني من هذه األسهم اململوكة للبنك عددًا معينًا كل سنة، بحيث 

))) انظر أبحاث املؤمتر جملة املجمــع العدد الثالث عرش، وباألخص بحث الدكتور وهبة 
الزحييل، وبحث الدكتور نزيه كامل محاد.

)2) كــام بينت ذلك يف بحث الرشوط الفقهية وتطبيقاهتا عــىل الرشط اجلزائي يف العقود 
والديون
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تكون األســهم املوجودة يف حيازة البنك متناقصة، إىل أن يتم متليك املؤسسة 

األسهم كاملة، فيصبح الريع كله للمؤسسة الوقفية))).

وهذه الصورة هي أكثر الصور انتشــارًا يف هذا التعامل اليوم، سواًء كان 

مع املؤسســات الوقفية أو العقار احلر .. فإن رشيك املرصف يقوم بسداد ثمن 

حصته أوالً بأول من العائد الذي يؤول إليه، خال فرتة مناسبة يتفق عليها.

غري أن هـذا 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 إنشــاء عقد منفرد بني املرصف واملؤسسة 

الوقفية، يلزم املرصف بالتخيل عن املرشوع بعد اســتكامل سداد متويله وربحه 

املتفــق عليه، وال مانع من هـــذا العقد رشعًا، نظري ما ســبق للمجمع بحثه 

وتقريره يف اإلجارة املنتهية بالتمليك، حيث كان من صور ذلك العقد اجلائز: 

ن املستأجر من االنتفاع بالعني املؤجرة، مقابل أجرة معلومة  » عقد إجارة ُيَمكِّ

يف مدة معلومة، واقرتن به عقد هبة للعني املســتأجرة، معلقًا عىل سداد كامل 

األجرة، وذلك بعقد مســتقل، أو وعد باهلبة بعد سداد كامل األجرة، وذلك 

وفقًا لما جاء يف قرار املجمع بالنســبة للهبة رقم: ))/)/)  )2) أي يف مسألة 

))) وهنــاك صور أخــرى، ال أراها مائمة للوقــف، وانظر جملة املجمــع العدد العارش 
.508/2

)2) قرارات جممع الفقه اإلسامي ص: 76) 77) . وانظر ص: 70 منه .
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الوعد من املشــرتي يف بيع اآلجل، أن هيب العميل املعدات املشــرتاة إلجراء 
عقد اإلجارة، بعد تمـام مـدة اإلجارة.

وقد هنضت األوقاف التي اختذت هذا األسلوب سببًا لنماء وقفها، ودليل 
نجاح هذا النوع من االســتثامر 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 بني الرشكة واملالك من فرد أو مؤسســة أو حكومة بأحد األساليب 

الثاثة اآلتيـة: 

)- أن يتفــق الطرفان عىل اإلنشــاء، ثم تتوىل الرشكــة املنفذة التي هي 

الطرف الثاين يف التعاقد تشــغيل املرفق وإدارتــه، بتقديم خدمة إىل اجلمهور، 

مقابل رســوم معيَّنة يتفق عليها الطرفان، عىل أن يوزع عائد هذه الرسوم بني 

املالــك والرشكة مدة العقد، التي حتدد بام يكفــي لتغطية مادفعته الرشكة من 

تكاليف اإلنشــاء، ومقابل إدارهتا للمرشوع من 5)سنة، أو20 سنة، أو 0) 

سنة حســب االتفاق، وتســمى فرتة االمتياز، وبعدها تنتقل ملكية املرفق إىل 

املالك يف حالة جيدة قابلة لاستثامر .
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2- أن يتفق الطرفان عىل إنشــاء مرفق عام وتشــغيله باألسلوب األول 

نفســه، إال أن الرشكة خال فرتة االمتياز حتصل عىل كل العوائد، ثم يف هناية 

املدة تنتقــل امللكية إىل احلكومــة، وبذلك تقل فرتة االمتياز عن األســلوب 

األول.

)- أن يتفق الطرفان عىل إنشاء املرفق، ثم تأجريه من قبل الرشكة املنفذة، 

واملديرة له للجهة احلكومية املالكة أساســًا، بمبلغ حيدد سنويًا إىل مدة معينة، 

فــكأن الرشكة كانت مالكــة للمرفق مدة االمتياز، وتســرتد التكاليف التي 

دفعتها لإلنشاء من اإلجيار، وبعد فرتة االمتياز تعود ملكية املرفق للحكومة، 

أو املالك األسايس.

أو أن تســتأجر الرشكة املرفق من املالك، حكومًة، أو فردًا ، أو هيئًة، ثم 

تتوىل الرشكة اإلدارة والتشغيل واحلصول عىل اإليرادات املحققة، وبعد هناية 

مدة االمتياز تعــود حيازة املرفق للاملك، وهذا مجيعــًا ما عرب عنه باألحرف: 

B.I.T أي إنشاء، وتأجري، ونقل امللكية))).

ج عىل تأجري  وهلـذا من العمل ما يسنده من الفقه ونصوص الفقهاء، إذ خُيرَّ

أرض اخلراج الذي نص عليه علامؤنا األســبقون كما قال اإلمام املاوردي يف 

أحكامه يف الرضب الثاين من العامر الذي مل يتعني مالكوه، ومل يتميز مستحقوه، 

ثم قسمه إىل ثالثة أقسـام: 

))) انظر: قضايا اقتصادية معارصة من منظور اســامي، للدكتور حممد عبد احلليم عمر 
ص: 82-80 .
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 أحدها: مــا اصطفاه اإلمام لبيت املال من فتوح البــاد .. . إىل أن قال: 

» فهذا النوع من العامر ال جيوز إقطاع رقبته ألنه قد صار باصطفائه لبيت املال 

ملكًا لكافة املسلمني، فجرى عىل رقبته حكم الوقف املؤبد ... والسلطان فيه 

باخليار عىل وجه النظر يف األصلح بني أن يســتغله لبيــت املال كام فعل عمر 

ريض اهلل عنــه، وبني أن يتخري له من ذوي املكنة والعمل من يقوم بعامرة رقبته 

بخراج يوضع عليه، مقدر بوفور االستغال ونقصه، كام فعل عثامن ريض اهلل 

عنه، ويكون اخلراج أجرة ترصف يف وجوه املصالح))). ا هـ 

وال ريب بأن الوقف يســلك فيه مسلك 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 

بـه إذْن أن يكون عمًا مباحًا، ما دام حيقق مقاصد رشعية، وهلذا جيري العمل 

بـــه يف سائر الباد اإلسامية وغريها من غري نكري. وهذا ما صدر به قرار 

 جممع الفقه اإلسامي رقم 82) يف دورته التاسعة عرشة املنعقدة يف الشارقة، 

ونصَّ عىل جواز األخذ بعقد البناء والتشــغيل واإلعادة يف عامرة األوقاف 

واملرافق العامــة .

   

))) انظر: األحكام السلطانية ص: 66)، ط دار الفكر املرصية .
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املطلب السادس: االستصناع: 

ومما حيقق نماًء وفائدة كبرية للوقــف يف تنمية عقاراته، وبناء مايصبو إىل 

بنائه من عامرات أو أســواق جتارية ونحوها: عقد االستصناع وهو من العقود 

الفقهية املعهودة سلفًا، إال يف أسلوبـه وتطوره.

ف عقد االستصناع لغة بأنه: طلب الصنعة، فالسني والتاء للطلب.  ويعرَّ

يقال: استصنع فان خامتًا إذا سأل الرجل أن يصنع له خامتًا، واستصنع اليء 

نعة))).  دعا إىل صنعه، والّصناعة بالكر حرفة الصانع، وعمله: الصَّ

ورشعًا يعرفـــه بعض احلنفية بأنـــه: عقد عىل مبيــع يف الذمة رشط فيه 

العمل.

ويقال أيضًا: بأنه عقد مقاولة)2). 

وعرفته جملة األحكام العدلية بأنه: عقــد مقاولة مع أهل 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 )/9)2 .
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ــلم)))، غري أن هناك فرقًا بني الســلم واالســتصناع، من حيث وجوب  السَّ

 تســليم رأس املال يف جملس العقد يف السلم دون االستصناع إذ ال يشرتط فيه 

ذلك، وحتت أي مســمى كان فإنه عقد رشعي، فقد أخــرج البخاري)2) من 

حديث ابن عمر ريض اهلل عنهام: » أن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اصطنع خاتمًا من ذهب 

ه يف باطن كفه فصنع الناس خواتيم من ذهب، فرقى  وكان يلبسه، فيجعل َفصَّ

املنرب، فحمد اهلل، وأثنى عليه، فقال: إين كنت اصطنعته، وإيّن ال ألبســه، فنبذه 

فنبذ الناس « احلديث.

ولــم يكن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص صانعًا حتى يصنــع اخلاتم بنفســه، وإنما املراد 

اســتصنعه لنفسه، 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.

وقد اشــرتط العلماء جلوازه أن يكون مما تدخلــه الصنعة، دون احلبوب 

والثمار ونحوها، ودون البهائم والطيور ونحو ذلك .

وبرشط أن يكون مضبوط األوصاف ال حيتمل الغرر واجلهالة التي تفيض 

إىل التنازع . وحتقيق هذه الرشوط اليوم من أير اليســري، حيث ال ُيســتصنع 

ذ الصنعة يف  يشء مــن صنعة 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 اليء وإن مل حيلَّف، برقم )665.
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فإن اختلفت الصفات كان املســتصنع باخليار، إن شــاء قبل، وإن شــاء 

رفض، وإن شاء خصم من املبلغ بقدر ما نقص منه الصانع.

وتكمن االستفادة من هـذا العقد يف بناء األوقاف يف صور كثرية، منها: 

 )- أن يكــون لدى األوقــاف أرض تريــد أن تبنيها عامرة، أو ســوقًا 

جتاريـة .. وال متتلك النقد الازم للبناء، فتتفق مع مرصف أو مؤسسة استثامرية 

عىل البناء وبصيغة االســتصناع، عىل أن تدفع الثمن املتفق عليه للصانع شيئًا 

فشــيئًا، من غات الدخل، وقد يزيد الثمن املؤجل عىل الثمن احلايل لو ُبذل، 

وال حرج يف ذلك قياسًا عىل البيع بالتقسيط، والذي سبق للمجمع املوقر، أن 

بحثه يف دورته السادســة وأصدر فيه قرارًا برقم 2/64 قاضيًا بجوازه، وهي 

مسألة وفاقية بني أهل العلم قدياًم وحديثًا.

وقـــد قامت بعض مؤسسات الوقف باالستفادة من هذا العقد فحققت 

تقدمًا ملحوظًا، وذلك كاهليئة العامة لألوقاف بدولة اإلمارات، حيث اتفقت 

مع البنك اإلسامي للتنمية عىل إنشاء عامرة للوقف بإمارة عجامن مكونة من 

عرشة طوابــق مكررة، باإلضافة إىل الــدور األريض وميزانني، بمبلغ وقدره 

)2.900.000( مليونان وتســعامئة ألف دوالر، بطريقة االستصناع، الذي 

بموجبه يكون البنك بانيًا )صانعًا( بطريقة االســتصناع املوازي، عىل أن يبيع 

نعة للوقف )مشــرت( مقسطًا قيمة ذلك 24 قســطًا عىل اثنتي عرشة  هذه الصَّ

سنة، بســعر تكلفة اإلنشــاء، مع زيادة قدرها )5.5%( من التكلفة اإلمجالية 

كربح للبائع، وهو املرصف )البنك(.



149

كما قامت األمانة العامة لألوقاف بإمارة الشــارقة، بعدة مشــاريع مع 

البنوك اإلسامية بصيغ خمتلفة من صيغ االســتثامر احلديثة))). وهبذه الطرق 

يتحقق للوقف النامء املنشود الذي يطمح إليه كل مسلم .

2- كما أن هناك طريقًا آخر يف االســتصناع حيقق نــامًء للوقف وهوأن 

يكون لدى األوقاف َوْفٌر مادي فاضل عن حاجة املوقوف عليهم، وكان لدهيا 

حنكــة جتارية، فلها أن تنمــي مال الوقف بطريقة االســتصناع عامرة أو نحو 

ذلك، فتقوم هي بدور املســتصنع بام لدهيا من وفر، وحتقق 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 االستثمارية احلديثة التي حتقق ما يصبو إليه الوقف من 

نمــاء ونفع، وهي مكيفة تكيفًا رشعيًا، كام علمت من املباحث الســابقة وكل 

طريقــة رشعية يمكن أن تفيد نماء الوقف يتعني عىل النظَّار األخذ هبا، بعـــد 

التأكد من أهل العلم من صحتها وجوازها .

   

 ))) كمــا أفــاد ذلك املديــر العام لألمانـــة األســتاذ مجال ســامل الطريفي يف رســالة 
وجهها للباحث.

املطلب السادس: االستصناع
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الفصل الثالث

الضوابط الشرعية والقانونية

للوقف اجلماعي

الفصل الثالث: الضوابط الشرعية والقانونية للوقف اجلماعي
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املبحث األول

الوقف اجلماعي

أهميته واملقصود به

ومتيزه عن الوقف الفردي

املبحث األول: الوقف اجلماعي: أهميته واملقصود به ومتيزه عن الوقف الفردي
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املبحث األول

الوقف اجلماعي

أهميته واملقصود به ومتيزه عن الوقف الفردي

 املطلب األول: أمهيته: 

الوقف ســنة جممع عليها كام ذكر ذلك بعض أهــل العلم)))، وله أثر 
عظيم يف نفع املرء نفســه عند لقاء ربه، كرفع الدرجات وزيادة احلســنات، 
 فلن يزال يرقى يف الدرجات الُعا ما بقي النفع به ساريًا، فقد قال اهلل تعاىل: 

ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئەئ   ائ   ائ   ى   ى    ې   ې   ې   ې   ۉ    ﴿ 
ۆئ  ۆئ    ۈئ    ۈئ ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ ىئ      ی  ی  ی  ی   جئحئ   مئ  ىئ  
يئ  جب  حب  خب  مب   ىب﴾ ]األعراف: )4[ أي بأعمالكم، واملراد 
وراثــة درجاهتا، ال نفس دخوهلا فإن دخوهلا برمحة اهلل تعاىل، ال بعمل املرء، 
لما أخرج اإلمام أمحد يف مسنده، ومسلم يف صحيحه من حديث أيب هريرة 
 ريض اهلل تعاىل عنه أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: » لن ُينِْجَي أحدًا منكم عمُله، قالوا: وال أنت 
يا رســول اهلل ؟! قــال: وال إّيــاَي إال أن يتغمــديَن اهلل منــه برمحة ولكن 

دوا «)2). َسدِّ

))) كالقرايف يف الذخرية 6/)2)، وابن قدامة يف املغني 995/5 ط املرصية.
)2) سبق خترجيه ص 7).

املطلب األول: أهميته
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ـة «، فقيــل: وال أنت   ويف روايــة: » مــا من َأَحــٍد يدخُلــه عمُله اجلنَـّ
دين ريب برمحــة «))). يا رسول اهلل ؟ قال: » وال أنا إال أن يتغمَّ

 ذلــك ألّن العمل مهما كثــر وصلح، فإّنه لن يفي بحــق اهلل تعاىل عىل 
العبد، ولن يبلــغ جزاء اجلنة، كما جاء يف األثر: » ســبحانك ما عبدناك حق 

عبادتك «)2).

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 يوجــب بمجرده دخول اجلنــة، وال أن يكون عوضًا هلــا، ألنه ولو وقع 
عــىل الوجه الذي حيبــه اهلل تعاىل، ال يقــاوم نعمة اهلل، بل مجيــع العمل ال 
 يوازي نعمة واحدة، فتبقى ســائر نعمه مقتضية لشكرها، وهو مل يوفها حق 
شــكرها، فلو عذبه يف هذه احلالة لعذبه عدالً، وإذا رمحه يف هذه احلالة كانت 

رمحته خريًا من عمله))).

ولمــا كان دخول اجلنة برمحة اهلل تعاىل وفضله، والناس مســتوون فيها، 
إال أهنم يتفاوتون بالدرجات واملنازل، وذلك باألعامل التي يتقبلها اهلل تعاىل، 
وبام أن األعامل التي يتقبلها اهلل تعــاىل، ال تنقطع باملوت كام قال عليه الصاة 
والسام: » إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جاريـة، أو علم 

))) سبق خترجيه، صحيح مسلم، رقم )729 .
)2) أخرجه الطرباين يف األوسط 44/4، والكبري84/2)، واحلاكم يف املستدرك 692/4 من 

حديث سلامن ريض اهلل تعاىل عنه من قول املائكة لرهبا عز وجل.
))) مفتاح دار الســعادة ص: 484 ط املكتبة العرصية وفتح الباري ))/296 ط الكليات 

األزهرية. 
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ينتفع به، أو ولــد صالح يدعو له «))). واملعنــى: أن العمل ال ينقطع باملوت 
مع هذه اخلصال الثــاث، لريان نفعها، فتتجدد له احلســنات، وترتفع هبا 
الدرجات ما دامــت موجودة؛ ألهنا من فعله وعملــه؛ فالصدقة اجلارية هي 
الوقف الذي حبَّس أصله وســبَّل منفعته، ســيري له أجره ما دام باقيًا، فما 
من مصلٍّ يصيل يف مســجد، وال طالب يدرس يف مدرســة، وال ذي روح من 
إنســان أو حيوان هبيم يرشب من بئر، وال مارٍّ يسلك الطريق أو اجلر اللذين 
أصلحهام الواقف، وال مريض يتداوى يف مشــفى، وال هبيمة ترعى يف مزرعة 
مســبَّلة .. وال غري ذلك من األمــور إال ملوقفها أجر كامل ؛ ألنه أنشــأ ذلك 
الوقــف، ونفع به غريه، وقد صح من حديث أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه أن 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: » من َسنَّ يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 

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

ويف روايـــة أخرى: » من َسنَّ سنَة خري فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور 
من اتبعه غري منقوص من أجورهم شيئًا «))).

والسنة يف اللغة: الطريقة، وهي صادقة عىل الداللة عىل اخلري كما كان يف سبب 
ورود احلديث)4). وعىل فعل اخلري من مثل هذه األحباس، ألنه إذا كان الدال 

))) سبق خترجيه ص 8) . 
)2) أخرجه مسلم يف العلم برقم 7)0) من حديث جرير بن عبد اهلل ريض اهلل تعاىل عنه.

))) أخرجه الرتمذي يف العلم برقم 2675 من حديث جرير ريض اهلل تعاىل عنه.
)4) حيث كان بســبب من ابتدأ بعطية األعراب الذين قدموا عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فرأى ســوء 
حاهلم قد أصابتهم حاجة فحث الناس عــىل الصدقة، فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك 
يف وجهــه، ثم إن رجًا من األنصار جاء برصة من ورق، ثم جاء آخر، ثم تتابعوا حتى 

عرف الرور يف وجهه، فقال .. احلديث.

املطلب األول: أهميته
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عىل اهلدى واخلري يستمر له األجر مادام الناس يفعلونه، مع أنه قد انقطع أثره، 
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 أجـل بعـيد. 

لذلك حّث الشارع احلكيم املسلم أن ينتهز الفرصة لنفع نفسه ما استطاع 
إىل ذلك ســبيًا، حتى ولو كان يف مرض موتــه كام ورد من حديث أيب هريرة 
ريض اهلل تعــاىل عنه قال: قال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » إن اهلل تصــدق عليكم عند 

وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم يف أعاملكم «))).

ولذلك كان السلف الصالح من الصحابة والتابعني ريض اهلل تعاىل عنهم 
أحرص الناس عىل نفع أنفســهم هبذه األحباس التــي يري هلم أجرها بعد 
مماهتم ؛ حتى مل يبق أحد من أصحاب رســول 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 هـ 

والشــافعي يســمي األوقاف: الصدقات املحرمات)))، بل إن بعضهم 
 كان يعمد إىل أحب أمواله إليه فيقدمه لنفســه كما فعل أبو طلحة األنصاري 

ريض اهلل تعاىل عنه .

))) أخرجه ابن ماجه يف الوصايا، باب الوصية بالثلث برقم2709. وقد تقّدم ص 5) .
)2) الذخرية للقرايف 6/)2)، واملغني البن قدامة 598/5.
))) أحكام الوقف للشيخ العامة حممد أيب زهرة ص: 54.
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املطلب الثاين: املقصود بالوقف اجلامعي: 

يقصد بالوقف اجلامعي الوقف الذي يشرتك 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.

فقد أخرج البخاري من حديــث أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه أنه ملسو هيلع هللا ىلص 

قال: » وأّما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، قـــد احتبس َأْدَراَعـــُه وَأْعُتَدُه يف 

سبيل اهلل « ))).

ومعلوم أن كثريًا غري خالد قد احتبسوا أدوات احلرب من خيل أو عتاد، 

كانوا جيهزون هبا الغزاة يف ســبيل اهلل تعاىل، كما فعل ســيدنا عثامن ريض اهلل 

تعــاىل عنه، يف جتهيز جيش العرة، بألف دينار)2). ويف رواية: بألف دينار، ثم 

بألف، ثم بألـف، ثم جهـز جيش العرة بأمجع جهازهم))).

))) البخاري يف الزكاة، باب قول اهلل تعاىل: ﴿ ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ﴾ 
برقم: 99)).

 )2) كمــا يف روايــة الرتمذي يف اجلهاد برقــم: )70) ، واحلاكم يف املســتدرك من حديث 
عبد الرمحن بن سمرة ريض اهلل تعاىل عنه.
))) كام رواه ابن أيب عاصم يف السنة 646/2.

املطلب الثاني: املقصود بالوقف اجلماعي
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ويف روايــة: أنــه جهز جيــش العرة بامئــة راحلة، ثم قــال: أقلني 

يا رسول اهلل فأقاله، فقال: عيّل عددها من اخليل . فُرَّ بذلك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

وَمن عنده، وقال له قوالً حســنًا )))، وقد شاركه غريه يف ذلك ؛ فإنَّ أبا بكر 

ريض اهلل تعــاىل عنه جاء بُكلِّ ماله، وجــاء عمر ريض اهلل تعاىل عنه بنصف 

ماله)2)، وهكذا فعل مجع من مياسري الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم .. 

موه يف هــذه الغزوة هو من باب الوقف ؛ ألهنــم أرادوا به جتهيز  وما قدَّ

ز موىل كان أو ســيدًا، مهاجريًا كان أو  جيــش العرة من غري نظر حلال املجهَّ

أنصاريًا .. ومل يرجعوا بيٍء من ذلك بعد الغزو، بل بقي كل ذلك يف ســبيل 

اهلل تعــاىل جيهز به كل غاٍز. كما حدث مثل ذلك لســيدنا عمر ريض اهلل تعاىل 

عنه حيث تصدق بفرس يف سبيل اهلل عز وجل، فوجده يباع، فأراد أن يشرتيه، 

فأتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فاستأمره، فقال له ملسو هيلع هللا ىلص: » ال تعد يف صدقتك «))).

ويف روايـة: فأبرص صاحبها يبيعها بكر فأتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فسأله عن ذلك، 

فقال عليه الصاة والسام: » ال تبتع صدقتك «)4).

فهذا من بــاب الوقف اجلامعــي باملنقول، ومثل ذلك مــا جرى يف بناء 

مســجده ملسو هيلع هللا ىلص حيث تصدق الغامان من بني النَّجار باحلائط، إال أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

))) كام رواه اإلمام أمحد يف فضائل الصحابة )/454.
)2) كام أخرجه الرتمذي يف الدعوات من حديث عمر ريض اهلل تعاىل عنه برقم: 8)6).
))) أخرجه البخاري يف الزكاة برقم: 489) من حديث ابن عمر ريض اهلل تعاىل عنهام.

)4) أخرجه ابن ماجه برقم: 92)2.
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لبِِن، وامرأة  أبى إال أن يأخذوا ثمنه)))، وتصدق آخرون بالسعاف واجلريد والَّ

ن من كل ذلك مســجد ضم النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه الكرام ريض اهلل  باملنرب، فتكوَّ

تعاىل عنهم .. 

فيتخرج من كل ذلك مرشوعية الوقف اجلامعي الذي تسعى إليه مؤسسات 

األوقاف يف البلدان اإلســامية اليوم، كام اقتبسته البلدان غري اإلسامية من 

نظامنا اإلســامي، فأسسوا مؤسســات دقيقة كبرية آتت ثامرًا يانعة يف حتقيق 

التنمية العلمية واالجتامعية يف بلداهنم)2).

   

))) كام يدل له حديــث أنس بن مالك ريض اهلل تعاىل عنه عند البخاري يف الصاة برقم: 
8)4، ومسلم يف املساجد برقم: 524.

)2) انظر دور الوقف يف العملية التنموية للباحث ص: )7.

املطلب الثاني: املقصود بالوقف اجلماعي
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املطلب الثالث: الفرق بني الوقف اجلامعي والوقف الفردي: 

ال خيتلف الوقــف يف حكمه ورشطه باختاف نوعيه الفردي واجلامعي، 
إال من حيث كون اجلامعي يشــرتك فيه أكثر من واحد لإلســهامم يف حتقيق ما 
أنشــئ الوقف من أجله، وذلك نظرًا ألن وقــف الفرد قد ال يفي بالغرض .. 
فيجتمع لتحقيقه أكثر من واحٍد، كلٌّ يسهم يف حتقيقه بما يقدر عليه ؛ ويتكون 
من اجلميع غرض اجتامعي أو شــعائري واحد .. كــام جيتمع أهل بلد يف بناء 
مســجد، فذاك يوقف األرض، وهذا يوقف اخلشــب، وآخر يوقف احلجر، 
وغريه يوقف اخلدمات املرفقية .. وهكذا كلٌّ يســهم يف بنائه بام يقدر عليه أو 
بما جتود به نفسه، والكل يكون بانيًا للمسجد ومكتسبًا أجر من بنى هلل بيتًا )))، 

وكلهم يشــمله قوله تعاىل: ﴿ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
ڻ ﴾ ]التوبــة: 8)[. وال غرابة يف ذلك ؛ فإن املعهود من فضل اهلل تعاىل أن 
يثيب كلَّ من شــارك يف عمل الرب ثوابًا كامًا، كام قال عليه الصاة والســام 
ملعــاذ بن عمرو بن اجلموح، ومعاذ بن عفراء ريض اهلل تعاىل عنهام، وقد ادعى 
كل منهام أنه قتل عدو اهلل وعدو رســوله أبا جهل، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: » هل مســحتما 
سيفيكما؟ فقاال: ال، فنظر يف الســيفني، فقال: كالكام قتله «)2)، مع أن الذي 

 ))) الــدال عليــه حديث عيل ريض اهلل تعاىل عنه أنـــه ملسو هيلع هللا ىلص قال: » من بنى هلل مســجدًا 
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 
والرتمذي، وحديث ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: » من بنى هلل مسجدًا 
تًا يف اجلنة « أخرجه أمحد يف املســند وانظر  ي ولــو كمفحص قطاة بيضها بنى اهلل له ب

اجلامع الصغري66/2).
)2) أخرجه البخاري يف اخلمس برقم: 2972، ومسلم يف اجلهاد برقم: 752).
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َلب، وذلك  أثخنه أحدمها، وهو معاذ بن عمرو بن اجلموح الذي قىض له بالسَّ

ألن كل واحد قد أســهم بقتله بما يقدر عليه فكان كل واحد قاتًا له حقيقة، 

وكما قال مثل ذلــك يف من فطر صائاًم فله أجره من غــري أن ينقص من أجر 

الصائم يشء)))، ويف املرأة إذا أنفقت من مال زوجها )2)، وذلك ألنه ســبحانه 

أكرم من أن يعطي أحد املســامهني دون اآلخــر، وكل منهم قد قصد وجهه، 

لفى لديه سبحانه وتعاىل. وابتغى القربى والزُّ

   

))) كما أخرجه ابن خزيمة من حديث ســلمان الفــاريس ريض اهلل تعاىل عنه، يف الصوم 
برقــم: 887). وابن حبان من حديث زيد بن خالد اجلهني ريض اهلل تعاىل عنه برقم: 

429). وقال: إن صح اخلرب .
)2) كما رواه البخاري يف الزكاة برقم 8)4) من حديث أيب موسى ريض اهلل تعاىل عنه .

املطلب الثالث: الفرق بني الوقف اجلماعي والوقف الفردي
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املبحث الثاني

صور الوقف اجلماعي

وحكمها شرعًا

املبحث الثاني: صور الوقف اجلماعي وحكمها شرعًا
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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 املشــاع بني الناس، ومن ذلك وقف سواد العراق، الذي كان 
حقًا للغانمني، فوقفه ســيدنا عمر ريض اهلل تعاىل عنه سياســة رشعية حفظًا 
حلــق من يأيت بعد أولئك األجناد، حلامية الثغر، فإنه ريض اهلل تعاىل عنه بعد أن 
قسمه عليهم، انتزعه منهم ووقفه عىل املسلمني، فقد جاء عنه أنه قال: لوال أين 
أخشى أن يبقى آخر الناس ال يشء هلم لرتكتكم 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)[.

فقد قال الشــافعي ريض اهلل تعاىل عنه ؛ أخذًا من قصة جرير بن عبد اهلل 

))) ذكره املــاوردي يف احلاوي 4)/259، وانظر: منهاج الطالبــني لإلمام النووي )/972 
بتحقيق الباحث.

املطلب األول: صور الوقف اجلماعي
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البجــيل ريض اهلل تعاىل عنه التي فيها أن عمر ريض اهلل تعاىل عنه قســم لقبيلة 
بجيلــة - قبيلة جرير بــن عبد اهلل البجيل ريض اهلل تعاىل عنه - ربع الســواد، 
فاســتغلوه ثاث أو أربع سنني، ثم قال عمر: لوال أين قاسم مسؤول لرتكتكم 
عىل ما قسمت لكم، لكن أرى أن تردوا عىل الناس، قال جرير: وعاضني من 
حقي فيه نيفًا وثامنني دينارًا : أن الســواد كله وقف. قال الشــافعي: ويف هذا 
احلديث داللة إْذ أعطى جريرًا البجيل عوضًا من ســهمه أنه اســتطاب أنفس 

الذين أوجفوا عليه فرتكوا حقوقهم منه فجعله وقفًا للمسلمني))).

وكذلك وقف قرافة مرص لدفن موتى املســلمني، وقفها سيدنا عمرو بن 
العاص ريض اهلل تعاىل عنه ؛ بأمر من ســيدنا عمر ريض اهلل تعاىل عنه، مع أهنا 

كانت ملكًا لكل الفاحتني)2).

2- وقف الرشكاء لما يملكونه إرثًا من مورثهم جزءًا أو كًا بنية التصدق 
عنه كام جيري اآلن كثريًا .

)- اإلسهام يف وقف عام كمسجد أو مدرسة أو نحومها، حيث ال يقدر 
واحد بمفرده عىل توفري مجيع مستلزماتـه .

 ))) انظــر: األم للشــافعي 279/4، ودور الوقــف يف العمليــة التنمويــة للباحــث 
ص: 44- 47.

)2) مغنــي املحتاج للخطيب الرشبيني)/64)، ونقل عــن ابن عبد احلكم أن املقوقس 
أعطى عمرو بن العاص فيها مــاالً جزيًا ، وذكر أنه وجد يف الكتاب األول أهنا تربة 
اجلنة، فكاتــب عمر بن اخلطاب يف ذلــك فكتب إليه: إين ال أعــرف تربة اجلنة إال 
ألجســاد املؤمنني فاجعلوها ملوتاكم . قال 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 املشــاريع اخلريية من مدارس أو مساجد أو مستشفيات أو 
جامعات، فكل يســهم يف ذلك بام يقدر عليه إلنجاز ذلك املرشوع، ليري له 
 أجــره يف حياته وبعد مماته، وحيرص عليه كل عاقــل مقتدر عمًا 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 «))).

والصدقــة اجلاريــة هي الوقــف الدائم الــذي ينتفع به النــاس ما دام 
موجودًا.

2- ومــن هذا النوع مــا تفعله اجلمعيات اخلريية حينــام تعزم عىل صنع 
مرشوع خريي شــعائري، أو تعليمي، أو صحي، أو نحــو ذلك ، فتجمع له 
ما يكفل إقامته وإصاحه من أنايسَّ كثريين، كام جرى ملســجد احلسن الثاين 
ملك املغرب وملسجد الصالح باليمن، وما تفعله مجعية األقىص لعامرة املسجد 
األقىص، فكل من أســهم له أجر كامل كام تقــدم، إذا قبل اهلل تعاىل منه ذلك؛ 

ألنه واقف حقيقة.

)- ومــن أبرز صور الوقــف اجلامعي احلديثة؛ الصناديــق الوقفية التي 
ترعاهــا مؤسســات األوقاف يف البلــدان املختلفة كدولــة الكويت، ودولة 
اإلمارات العربية املتحدة، ودولة قطر، واململكة العربية الســعودية .. .، وقد 

))) سبق خترجيه ص 8) .

املطلب األول: صور الوقف اجلماعي
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أثبتت جدارهتا وفاعليتهــا يف خمتلف األغراض واملنافــع االجتامعية، لذلك 
سأفرد هلا جانبًا من البحث ألمهيتها.
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املطلب الثاين: تعريف الصندوق الوقفي: 

يراد بالصنــدوق الوقفي: ذلــك القالب التنظيمي الذي تنشــئه الدولة 
أو األمانــة العامة لألوقاف، أو دائرة األوقاف، وفقــًا للنظم املعتمدة، لتنفيذ 
أهداف حمددة، والقيام بمرشوعــات تنموية يف جمال حمدد، أو جماالت خمتلفة، 

حتقيقًا ألغراض الواقفني، وتلبية لرشوطهم))).

ويتكــون الصندوق من جملــس إدارة يتكون من عدد من األشــخاص 
أصحــاب االختصاص، وخيتارهــم رئيس جملس شــؤون األوقاف، وخيتار 

املجلس رئيسًا له ونائبًا للرئيس من بني األعضاء)2).

أمهية الصناديق الوقفية يف التنمية االجتامعية: 

أصبح من الواضح أن الصناديق الوقفية تقوم بدور عظيم يف تنمية احلياة 
االجتامعية يف ميادين شتى.

وهي باإلضافــة إىل ذلك تقوم بدور إحياء ســنة الوقف، وتشــجيع 
الناس عىل إحياء هذه الســنة املهمة حتى ال تندرس، فينال املنشئون هلـــذه 
الصناديق والقائمون عليها أجر إحياء الســنن عند إماتتها، وأجر من ســن 
ســنة حسنة، الدال عليهما قوله ملسو هيلع هللا ىلص خماطبًا بـــال بن احلـــارث ريض اهلل 

 ))) الصناديــق الوقفية النظــام العام والئحته التنفيذية يف دولة الكويت بترصف يســري، 
ص: )).

)2) املرجع السابق ص: 4).

املطلب الثاني: تعريف الصندوق الوقفي
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عنه: » اعلم، قال: مـــا أعلم يا رسول اهلل؟ قال: اعلم يا بالل، قال: ما أعلم 

 يا رســول اهلل؟ قال: إنه من أحيا سنة من سنني قد أميتت بعدي، فإن له من 

األجــر مثل من عمل هبا من غري أن ينقص من أجورهم شــيئًا، ومن ابتدع 

بدعة ضاللة ال تريض اهلل ورســوله كان عليه مثل آثام من عمل هبا ال ينقص 

ذلك من أوزار الناس شيئًا «))).

وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: » من سن يف اإلسالم سنة حســنة فله أجرها وأجر من عمل 

 هبا بعـــده، من غري أن ينقص من أجورهم يشء، ومن ســن يف اإلسالم سنة 

 ســيئة كان عليــه وزرها ووزر مــن عمل هبا مــن بعده من غــري أن ينقص 

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 

بالوقــف يف هذا الصندوق أو ذاك ولو بالقليل من املال، ورأى األثر البني هلذا 

الصندوق، ال شك أنه سيقـدم، ويرغب يف هذه الصدقة اجلارية التي تري له 

بعد املوت كام كانت يف حال احلياة.

))) أخرجــه الرتمذي يف العلم، باب ما جاء يف األخذ بالســنة واجتناب البدع من حديث 
عوف املزين عن أبيه عن جده برقم 2677 وقال: حديث حسن.

)2) أخرجه مســلم يف الزكاة باب احلث عىل الصدقة ولو بشق مترة برقم  )75) من حديث 
جابر بن عبد اهلل ريض اهلل تعاىل عنهام
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وحينما يرى املســلم أصنافًا من الصناديق الوقفية، ال شــك أنه إن لم 

يرغب يف املســامهة يف كل الصناديق بام يقدر عىل املســامهة به فسريغب يف 

بعضها كصندوق بناء املســجد، وإن مل يرغب فســريغب يف صندوق كفالة 

اليتيم، وإن مل يرغب يف هذا وال ذاك فسريغب يف صندوق بناء املدارس، أو 

كفالة طالب، أو توفري الكتاب .. .أو غري ذلك وإذا مل يقدر عىل بذل الكثري، 

سيقدر عىل بذل القليل، وهكذا حتى ال جيد لنفسه عذرًا يف التأخر، وبذلك 

نكون قد أرشكنا اجلميع يف إحياء ســنة الوقــف لنيل األجر العظيم عند اهلل 

تعاىل، وبناء املجتمع.

   

املطلب الثاني: تعريف الصندوق الوقفي
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املطلب الثالث: التأصيل الفقهي للصناديق الوقفية: 

تتخــرج الصناديق الوقفية عىل مذهب من يرى جواز وقف النقود، وهو 

ما اشتهر عن الســادة املالكية كام يف حاشية الدســوقي عىل الرشح الكبري))) 

حيث قــال: » وأما العني - يعني الذهب والفضة - فــا تردد 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 ترتتب 

عىل ذلك «.اهـ.

فرتى أن املالكية يذهبون إىل جواز وقف النقد لغرض القرض، ويف ذلك 

منفعــة حمققة للمقرتض، ويف نفعه بذلك تفريج كربته وتيســري أمره وفيه من 

األجر الــيء العظيم كام دل عليه قوله ملسو هيلع هللا ىلص: » مــن نفَّس عن مؤمن كربة من 

كرب الدنيا نفس اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة «)2). 

وأي كربة يصاب هبا املســلم أعظم من أن يكــون حمتاجًا ليء من املال 

إلقامة نظام حياته من متاع العيش، أو إصاح ما به صاح معاشــه من زراعة 

أو صناعة أو جتارة التي قد تتعطل عند فقد املال الازم إلصاحها، فإذا أسعفه 

أحـد بقرض حسن ال ربا فيه وال منٌّ 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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هذه الدنيا، ولذلك كان اجلزاء من جنــس العمل، مع عدم املوازنة بني كرب 

الدنيا وكرب اآلخرة إال من حيث التسمية فقط))).

بل لقد أرشــد النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل أن القرض أعظم أجرًا من الصدقة عمومًا، 

 ويدخــل فيهــا الصدقة اجلارية، ألهنــا صدقة، وذلك بام جاء عــن أيب أمامة 

ريض اهلل عنه أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: » دخل رجٌل اجلنة فرأى عىل باهبا مكتوبـًا الصدقــة 

بعرش أمثاهلا، والقرض بثامنية عرش «)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 «))).

فــدّل كل ذلك عىل أن وقف النقود مّما حيقق املنفعة، فإذا وقف إنســان 

نقــودًا للقرض فإهنا تــرتدد يف األيدي املقرتضة واحدًا تلــو األخر، ويتجدد 

لصاحبها أجرهــا ما بقيت، وبذلك يتحقق غــرض الوقف من حتبيس العني 

وتسبيل املنفعة.

 وإىل مثــل هــذا القول ذهب بعــض احلنابلة كمــا نقله ابــن تيمية عن 

))) أخاق النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف القرآن والسنة للباحث 2/2)9.
)2) أخرجــه الطرباين يف الكبري كما يف جممع الزوائــد 29/4)، وقال: وفيه عتيبة بن محيد 
وثقة ابن حبــان وغريه، وفيه ضعف، ويف التقريب للحافــظ ابن حجر 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 شاهدة لروايـــة أيب أمامة ريض اهلل تعاىل 

عنه .

املطلب الثالث: التأصيل الفقهي للصناديق الوقفية



من فقه الوقف 176

أيب الربكات جده جمد الدين عبد الّسام ابن تيمية احلراين املتوىف سنة )65هـ 
صاحــب املنتقى واألحكام الكــربى فنقل عنه قولــه: » الظاهر جواز وقف 
األثامن لغرض القــرض أو التنمية، والتصدق بالربح، قال: كام قد حكينا عن 

مالك واألنصاري «))).

وهــذا النص زائد عىل النص األول ؛ حيث دل كام أيب الربكات احلنبيل 
عىل جــواز التنمية للدراهم والدنانري املوقوفــة، والتصدق بأرباحها، وهو ما 
هتدف إليه الصناديق الوقفية، حيث تنشــأ لغرض تنميتها ثم رصف ريعها يف 
اجلهة التي كان عليها الوقف، أو أن جُتمع النقود من مجيع املشــرتكني، وُتنَْشأ 
هبا مصلحٌة أو مرشوٌع استثامري أو مرفق خدمي للمجتمع فيكون اجلميع قد 

اشرتكوا يف وقفه.

ويشهد لذلك باإلضافة إىل ما تقدم عموم احلاجة إىل مثل هذه الوقفيات، 
يات، وال سيام إن جرى العرف  دات واملسمَّ والرشيعة تتسع ملثل هذه املســتجَّ
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 
الدراهم والدنانري وسائر األموال االســتهاكية إذا تعورف وقفها، بأن تدفع 

))) فتاوى ابن تيمية ))/4)2.
)2) االستذكار البن عبد الرب2/8) .

))) عامل معارص أثرى املكتبة اإلســامية بمؤلفاته ونظرياته الفقهية واالقتصادية تويف يف 
شهر ربيع األول من عام 420) هـ.انظر أحكام الوقف ص)6 .
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الدراهم والدنانري ملن يعمل فيها عىل ســبيل رشكــة املضاربة مثا، وما خيرج 
للوقف من الربح يتصدق به يف جهة الوقف، والقمح ونحوه يباع ويدفع ثمنه 
مضاربــة كذلك، ولو وقف القمح ونحوه عىل أن يقرض منه من ال بذر له من 

الفاحني، 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 االستفادة منها ستكون بإتاف عينها، ورشط الوقف االنتفاع به 
ة املتخذ حليًا لينتفع به حليًة  مــع بقاء العني، فيصح عنده وقف الذهب والفضَّ

للنساء، دون رصفه وأخذ ثمنه.

ز هذه املســألة نظرًا  ولكن نظرية االجتهاد الفقهي يف مذهبه ينبغي أن جُتوِّ
لصاحها، وال شك بأن قاعدة االستحسان التي يقول هبا أحيانًا عند التطبيق 

العميل تقيض هبا، وينبغي أن تكون هذه املسألة من مفرداهتا.

 ثــم لو انترشت هــذه الصناديق يف الباد اإلســامية بكفــاءة وأمانة، 
 وختطيـط سلــيم فسيكون هلا دور حضاري رائد يف تنمية املجتمع يف كل مرافق 

احلياة العامـة.

   

املطلب الثالث: التأصيل الفقهي للصناديق الوقفية
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املطلب الرابع: احلكم الرشعي لصور الوقف اجلامعي:

ال خيتلف حكم الوقف اجلامعــي عن الوقف الفردي من حيث التأصيل 

الفقهي ، وقد تقدم أن الوقف ســنة جممع عليها و تقدم ذكر بعض تلك األدلة 

يف ذلك بام يغني عن إعادة ذكرها هنا ))). 

إنما اخلاف يف الترصف يف الرقبة )العني( املوقوفة بالبيع واهلبة واإلرث، 

حيث رأى أبو حنيفة وزفر وغريمهــا أن ملك الواقف ال يزول بالوقف إال 

 أن حيكــم به احلاكم، أو يعلقه بموته كأن يقــول: إذا مت فقد وقفت داري 

عىل كذا )2).

 وخالف يف ذلــك مجهور أهل العلــم، فقالوا: إن رقبــة املوقوف تغدو 

 ملــكًا هلل تعاىل ال يتســلط عليها الواقف بيء من أنــواع الترصف كما دلت 

عىل ذلك ظواهر النصوص ومــن ذلك ما تقدم ذكره عن أيب طلحة ريض اهلل 

تعاىل عنه.

   

))) انظر: ص 7)-22 .
)2) اهلداية للمريغيناين)/5).
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املبحث الثالث

اإلشكاالت التطبيقية

للوقف اجلماعي

املبحث الثالث: اإلشكاالت التطبيقية للوقف اجلماعي
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املبحث الثالث

اإلشكاالت التطبيقية للوقف اجلماعي

قد تعرتي الوقف اجلامعي إشكاالت تطبيقية كثرية، بسبب حداثة وضعه 

واختاط أمواله، ومن ذلك: 

)- اختاط أموال الواقفني يف الصناديق العامة.

2- عدم فهم الناس ملفهوم الصندوق الوقفي املعني.

)- 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 معني، بل تعم مجيع أنواع 

القرب التي يتقــرب بمثلها الناس إىل اهلل تعاىل، من إطعام الفقراء، وكســوة 

العراة، وإنقاذ أبناء السبيل، ومساعدة الغارمني، ومداواة املرىض، وتعليم أبناء 

املطلب األول: مشكلة اختالط أموال الصناديق العامة
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املسلمني، ونرش العلم والدعوة إىل اهلل تعاىل من جتهيز الدعاة، وطباعة الكتب، 
وبناء املدارس واملساجد، وحفر اآلبار، وإصاح الطرقات وغري ذلك .. 

فهذا هو مفهوم الصناديق العامة، ينبغي أن يعلمه الواقفون عند وقفهم، 
حتى يكونــوا عىل بّينة من أمرهم، فإذا جتمع الوقف النقدي يف هذه الصناديق 
تتعني تنميته برشاء عقار أو نحوه من وجــوه التنمية املرشوعة، ليحفظ رأس 
املال، ويرصف ريعه عىل تلك اجلهات التي وقف من أجلها، بحســب النسبة 

والتناسب، واحلاجة املاسة وتقديم األهم عىل املهم.

كما يفعل بريع وقف األعيــان املوقوفة عىل مثل هذه اجلهات العامة وال 
يرصف ذلك الوقف النقدي نفســه عىل هذه اجلهات، ألنــه إنام يراد الوقف 

لانتفاع به عىل الدوام، وال يراد لرصفه.

إذا علم ذلك فإنه مل يعد مشكًا، ألنه سيرصف يف مرصفه العام كام رشطه 
واقفه.

وقد اتفقت إرادة الواقفني عىل رصفه يف هذا املرصف العام.

وتقع املسؤولية بعدئذ عىل مسؤويل الصندوق، فعليهم أن حيولوا النقد إىل 
عني، أو أسهم ذات ريع، أو جتارة رابحة ، ليستطيعوا حتقيق رشوط الواقفني، 

وبذلك يرتفع اإلشكال الذي حيدثه جتمع الوقف يف هذا الصندوق.

ومعلوم أن للصناديق قواعد وضوابط حتمي هذا الوقف من العبث أو أن 
يرصف يف غري مرصفه، كام تقدمت اإلشارة إليه.
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املطلب الثاين: مشكلة عدم إدراك الناس ملفهوم الصندوق الوقفي: 

مــن املتعني عىل القائمني عىل هذه الصناديــق، أن يثقفوا الواقفني عىل األقل 

بمفهــوم الصناديق الوقفية وأنواعها وختصصاهتــا، ذلك أن كثريًا منهم قد يوقف 

يف صندوق الرب واإلحســان مثًا، وهو يظن أنه وقف عىل كفالــة يتيم، فإذا قيل 

له إن هــذا الصندوق يرصف ريعه يف أبواب أخــرى، وليس بالرضورة أن يكون 

يف كفالــة اليتيم قد يغضب ويتهــم الصندوق بأنه قرّص يف واجبــه، واحلقيقة أنه 

تفريط منه نفســه ، وقصور من مســؤويل الصنــدوق، فإن من املتعــني عليه أن 

ال يضــع درامهه إالَّ وهو يعلم أيــن وضعها وملن رصفها، وكان بوســعه أن يقرأ 

نــرشة الصندوق املتوفــرة أمامه يف املؤسســة الوقفية، أو يســأل القائمني عليه، 

وتفريطه هــذا حيمله عىل أن يقبل بنتيجة رصف الصندوق لريع الوقف بحســب 

رشط الصنــدوق ؛ إذا كان ترصفــه بناء عىل أن الواقف قــد أراد هذا املرصف ال 

غــريه، ذلك هو األصــل يف الوضع، وإن كان قد قرصَّ مســؤولو الصندوق نوعًا 

ما بعــدم تعريفهم الواقف مبــارشة، اتكاالً منهم عىل النــرشات التعريفية، وهلم 

 يف ذلــك بعض العــذر، إال أنه يبقى عليهم بعــض اللوم، فإن كثــريًا من النّاس 

ال يقرؤون، إما ألميتهم أو لعدم رغبتهم يف القراءة، وإذا قرؤوا قد ال يفهمون.

وإزالة هلـذا اإلشكال فإنه يتعني عىل اجلهات املسؤولة عىل هذه الصناديق 

أن تقوم بدور التوعية واإليضاح للناس بمراد هذا الصندوق ورشوطه ليقبل 

الواقف بذلك، ويضع وقفه عن قناعة وإرادة، ونية صاحلة.

املطلب الثاني: مشكلة عدم إدراك الناس ملفهوم الصندوق الوقفي
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املطلب الثالث: عدم تنمية أموال الصناديق الوقفية: 

ى  م أن الغرض من إنشاء هذه الصناديق هو توفري النقد الوقفي لُينمَّ تَقـدَّ

ثم يرصف يف مصارف معينة حيددها الواقفون، حســب ما أنشــأت املؤسسة 

الوقفية من صناديق ومصارف.

لذلك إذا رصفت هذه 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 

باالنتفاع مل يعد وقفًا، ومــن أجاز وقف النقود؛ إنام أجازها لعلة بقاء عينها يف 

القرض أو التنمية كام يفيده قرار جممع الفقه اإلسامي اآليت ذكره. 

فيتعني إذْن أن تنمى هذه الصناديق تنمية حقيقية، إما بالعقار، أو األسهم، 

أو التجارة أو نحو ذلك.

وهــذا يقتيض أن تكون هناك جهات اختصــاص يف تنمية الوقف، تنمية 

حقيقية، وهــذا ما فطنت له حكومة ديب مؤخرًا، حيث أنشــأت دائرة خاصة 

باألوقاف أسمتها » دائرة األوقاف وشؤون القرص « ال تعنى إال بتعمري الوقف 

وتنميته، وكما فعلته دولة الكويت من قبل من إنشــاء اهليئة العامة لألوقاف، 

خافًا ملــا كان جاريًا قبل، وكام هو حاصل يف كثري من الباد اإلســامية من 

جعل تنمية الوقف يف إدارة خاصة تتبع الشــؤون اإلسامية ، مما جيعل التنمية 

تتعثر، بل قد تتعذر أحيانًا.
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وقد يعرتي تنمية هذه الصناديق إشــكال آخر وهو عدم قدرة الصندوق 

عىل االستقال بالتنمية لقلة رصيده الوقفي.

 ويندفع هذا اإلشــكال باملســامهة بوقف هذا الصنــدوق مع الصناديق 

األخرى بحســب نســبته ثم يوزع ريع العقار الوقفي أو نحوه بحسب نسب 

املشاركة، وهذا أمر ال غبار عليه.

   

املطلب الثالث: عدم تنمية أموال الصناديق الوقفية
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املطلب الرابع: حكم وقف النقود: 

أّما اخلاف الفقهي يف حكم الوقف النقدي فلم يعد مشكا لدى حمققي 

الفقهاء ، فقد كادت كلمــة الفقهاء املعارصين جتتمع عىل صحته، نظرًا ألن 

املسألة خافية بني فقهائنا األقدمني، واملسائل اخلافية فيها سعة يف االختيار 

ملا تقتضيه املصلحة، وقد تقرر لدى الفقهاء أنه يفتى يف مســائل اخلاف بام 

هو أصلح له))).

 وقد صدر عن جممع الفقه اإلســامي قرار رقم40) يف دورته السادسة 

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 تتعني بالتعيني، وإنام تقوم 

أبداهلا مقامها «.

وهبذا يرتفع اإلشــكال القائم املرتتب عىل وقف النقود ألن املجمع يمثل 

صفوة خمتارة من علامء األمة وعليه املعول يف كثري من املســائل العرصية التي 

تأخذ طابع االجتهاد اجلامعي.

   

))) كمــا يف القواعد للكرخــي ص578 حيث قال: » يفتى بما هــو أنفع للوقف فيما 
اختلف العلامء يف التصحيح فيه «.
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املطلب اخلامس: موقف القانونيني من ترشيعات الوقف اجلامعي:

لقد عنيت األوقاف اجلامعية بحامية قانونيــة، إن طبقت تطبيقًا صحيحًا 
آتت األوقاف ثامرها يانعة بإذن اهلل تعاىل.

فقد رافق إنشــاء هذه الصناديق يف كل بلد مجلة من الترشيعات القانونية 
لتوفر هلا الغطــاء القانوين يف امللكية االعتبارية، وحتميهــا من العبث، وتنمي 

أعياهنا لتحقق أغراض واقفيها .

ففــي اهليئة العامة لألوقاف بدولة اإلمــارات العربية املتحدة، صدر قرار 
حيدد وينظم املصارف الوقفية تضمــن اثنتني وعرشين مادة؛ نصت األوىل منه 
عىل: أنــه يوجه ريع كل وقــف إىل املصارف التي حددهــا الواقف يف حجة 

الوقف، وفقًا للقواعد الواردة يف هذا القرار.

ونصت الثانية: عــىل أن املصارف تصنف وفقًا للمصــارف التي قررها 
جملس اإلدارة، وتتوىل األمانــة العامة لألوقاف إضافة أي مصارف جديدة له 

كلما دعت احلاجة إىل ذلك .. 

ونصــت الرابعة: عىل أنه حيــدد بقرار من جلنة املصــارف الوقفية أوجه 
رصف ريع الوقف اخلريي وخيصــص ريع الوقف لعموم اخلريات إذا مل ُير يف 
حجته بيان أوجه إنفاق الريع أو اتسمت عبارهتا بالغموض الذي يصعب معه 

التعرف عىل إرادة الواقف.

ونصــت الرابعة عرشة: عىل أنه إذا قضت حجة الوقف برصف ريعه عىل 
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عدة مصارف خريية عىل ســبيل املثال ال احلرص، يوجــه كل الريع إىل عموم 
اخلريات، وتكون األولوية ملا نص عليه الواقف.

ونصت اخلامســة عرشة: عىل أنه إذا حدد الواقف أعدادًا معينة ملصارف 
الوقف مثــل إفطار الصائم واألضاحــي، وإطعام املســاكني، جيب االلتزام 
هبذه األعداد، وإذا مل حيدد الواقــف أعدادًا حمددة لوحدات مصارف الوقف، 
خيصص هلا ثاثة من كل منها، ويتضاعف املبلغ، ويتضاعف عدد األشخاص 

املشار إليهم يف حجة الوقف.

أّما املــواد األخرى فقد نظمــت الوقف اخلريي الــذي يرصف لعموم 
اخلريات وكيفية رصف هذه املصارف. 

وقد أنشــأت اهليئــة عدة مصــارف؛ منها املرصف الوقفي للمســاجد، 
واملرصف الوقفي للقرآن الكريم، واملرصف الوقفي للتعليم، واملرصف الوقفي 
للرعاية الصحيحة واملرصف الوقفي لأليتام والفقراء، واملرصف الوقفي للرب 

والتقوى .. 

وترعى اهليئة هذه املصارف يف ظل جلنة الرقابة الرشعية التي نظمتها اهليئة، 
والتي من مهامها: 

)- إبداء احلكم الرشعي يف مجيع املســائل التــي تعنى هبا األمانة العامة، 
ومبارشهتا الختصاصاهتا املنصوص عليها يف القانون االحتادي رقم 29 لسنة 

999)م الذي بموجبه أنشئت اهليئة العامة لألوقاف . 
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2- كما ختتص الرقابة الرشعية بما تقــوم به األمانة لألوقاف من أعامل 

وترصفات بصفتها قائمة بأعامل النظارة عىل الوقف.

)- وختتــص كذلك بإبداء احلكم الرشعــي يف املوضوعات التي حييلها 

إليها املجلس أو األمني العام أو أحد نوابه، أو الصناديق واملشاريع الوقفية، أو 

وحدات العمل يف األمانة العامة، وذلك بطريق التسلسل اإلداري. 

وكل مؤسســة وقفية هلا مثــل هذه القوانني التنظيميــة كاألمانة العامة 

لألوقــاف بالكويت التي كان هلا الســبق يف إنشــاء مثل هــذه القوانني أو 

الصناديق أو املصــارف الوقفية ؛ وتتبعها اململكة العربية الســعودية وقطر 

وغريهــا من الباد ويرتتب عىل هذه احلامية القانونية أن تكون هلذه األوقاف 

شخصية اعتبارية مســتقلة، هلا متثيل يف املحاكم، وهلا سلطة يف التملك، وهلا 

إرادة يف العطاء والنماء . 

وهبذا تكون مصونة عن العبث أو الضياع.
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املبحث الرابع

إجراءات حتقق الوقف اجلماعي

لتحقيق هذا اهلدف اإلســامي النبيل ال بد من إجراءات عملية يتحقق 

من خاهلا املراد يف هذا الوقف، وذلك بام يأيت: 

)- الدعوة إلحياء ســنة الوقف بوســائل الدعوة املختلفة إعاميًا، من 

صحافــة وفضائيات وإذاعات، وندوات وحمارضات ومؤمترات، تتضمن كل 

دعوة يف هذه الوسائل الرتغيب يف الوقف بذكر دالئل فضله وعظيم أثره عىل 

الواقف نفسه وعىل من أراد نفعه من بعده، ونفع املجتمع.

أّما نفســه فبريان األجر له بعد مماته كام لــو كان يعمله يف حياته ، كام 

نطق بذلك احلديث الصحيح: » إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث؛ 

صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له « فإذا كان اإلنســان 

بعد املامت يطمع يف حســنة واحدة لربام تثقل ميزانه فيفوز، وقد يبخل عليه 

هبــا أقرب الناس له من زوجة وولد، فتأتيه مثل هذه احلســنات ويري له 

نفعها ولربام يقول غريه: ﴿  ے   ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ﴾ 

]املؤمنون: 00-99)[.
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وأّما من أراد نفعه من بعده من قريب أو بعيد؛ فإن هذه الوســيلة الوقفية 
هي أنجع الســبل حلفظ املــال من الضياع وبقاء نفعه أزمنــة مديدة، وأعوامًا 
عديــدة، فتضمن مثل هذه الدعوات إيضاح هذه املعاين العظيمة للوقف، وال 
ريب أنه إذا أحســن العرض لتحقق الطلب، فإنه ما من إنسان إال وماله أحب 
إليه من مــال مورثه، كام أخرب بذلك الصحابة الكــرام 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[.

وبقولــه: ﴿ ڳ  ڳ  ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻڻ     ﴾ 
]املزمل: 20[.

وقولــه: ﴿ ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉۉ  ې  ې    
ې   ﴾ ]التغابن: 7)[.

إىل غري ذلك من الدالئل التي لو طرقت ســمع املســلم وهو شهيد لما 
تأخر عن املبادرة إىل الوقف بنفســه أو املشــاركة مع غريه، كام فعل أبو طلحة 

))) أخرجه البخاري يف الرقاق، باب من قدم من ماله فهو له برقم: 6442 من حديث ابن 
مسعود ريض اهلل تعاىل عنه .

)2) أخرجه الرتمذي يف القيامة برقم 2470من حديث عائشة ريض اهلل تعاىل عنها .
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األنصاري ريض اهلل تعاىل عنه، الذي ما أن سمع قول اهلل تعاىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ   
ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ﴾ ]آل عمــران: 92[ 
حتى بادر بأحب أمواله إليه )بريحاء(، وقال: لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: إهنا صدقة هلل أرجو 
برها وذخرها عند اهلل فضعها يا رســول اهلل حيث أراك اهلل، فقبلها منه رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص وقــال له: » بٍخ ذلك مال رابح، وقد ســمعُت ما قلَت، وإين أرى أن جتعلها يف 

األقربني « فقسمها أبو طلحة ريض اهلل تعاىل عنه يف أقاربه وبني عمه))).

وكما فعل غريه من سائر الصحابة والتابعني ونحوهم من السلف املايض، 
فإنه مل يكن أحد من الصحابــة ريض اهلل تعاىل عنهم ذو مقدرة إال وقف، كما 

قال جابر بن عبد اهلل ريض اهلل تعاىل عنهام )2).

 وقــال الواقدي رمحه اهلل تعاىل: ما من أحد من أصحاب رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
إال وقد أوقف وحبس أرضًا ))).

 وما فعلوا ذلك إال ألهنم فهموا مراد الشــارع من الوقف، وما له من أثر 
عظيم يف حياهتم وبعد وفاهتم، فإذا أدرك أبناء زماننا مثل هذا اإلدراك ال شك 
أهنم ســيفعلون مثل ذلك، ألنه ما من أحد إال وهو حريص عىل نفع نفسه بام 

يقدر عىل فعله، ولكن اجلهل حجاب.

 ))) أخرجــه البخــاري يف الوصايــا برقم: 758 مــن حديث أنــس ريض اهلل تعاىل عنه، 
م. وقد تقدَّ

)2) املغني البن قدامة 598/5، والذخرية للقرايف 6/)2).
))) معجم فقه الســلف للمنترص الكتاين يف 86/6)، وساق طائفة من أحباسهم، انظر: 

85)-87) منه.
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2- توفري اإلدارة الكفء لتفعيل الوقف وتنميته، وتطوير أساليب التنمية 
احلديثة، من صناديق اســتثامرية، وأســهم جتارية ومشــاركة ووجوه التجارة 

املرجو نفعها املأمون خطرها.

)- فتح نوافذ ومصارف وصناديق وقفية، تتواكب مع مقتضيات حاجة 
كل بلد تعليمية، وشــعائرية، واجتامعية، وطبيَّة، وإنسانية، وبيئية ونحوها من 
وجوه الرب، لتتفق مع رغبات الناس يف الوقف، ذلك ألن كل إنسان قد تكون 
لــه رغبة يف نوع من أنواع الرب دون نوع آخــر، بام يفتح اهلل عليه ويلهمه، فكلٌّ 
مير ملا خلق له، فإذا توفرت املصارف املختلفة، وجد كل إنسان بغيته، ولعل 
اإلدارة الرشيدة تلجأ - عندما ال يفي كل مرصف بوقف مستقل - إىل إرشاك 
مجيع املصــارف يف وقف واحد من عقار أو نحوه، فيكون وقفًا مشــرتكًا بني 
مجيع املصارف، كل مرصف بنســبة ما يملك. ثم يوزع ريعه بحســب النسبة 

والتناسب.

4- تفعيل الرقابة الرشعية عىل النظار واملؤسسات الوقفية، حتى ترشدها 
إىل اخلري، وتكفها عن الرش، فإن اهلل ليزع بالســلطان 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 ))/6)4.
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املبحث اخلامس

إنهاء وحّل الوقف اجلماعي

الوقف من العقود الازمة التي ال تقبــل احلل أو الرتاجع، إال أن يكون 
مؤقتًا بمدة عىل رأي الســادة املالكية القائلني بجواز توقيته بمدة، كام تقدمت 
اإلشــارة إليه)))، وقبل انقضائها هم فيه مع اجلمهور، فا يمكن الرجوع فيه، 
ألن الوقــف تنتقل ملك رقبته هلل تعاىل، أي ينفك عن اختصاص اآلدمي، فهو 
كاحلر الذي ال يباع وال يشــرتى وال يترصف فيه بــيٍء من الترصفات لعدم 

ملك اإلنسان له كام قال ابن رسان رمحه اهلل تعاىل: 

البـــاري والوقــف الزم وملك 
الوقف واملسجــــد كاألحـــرار

وقد صح يف احلديث عنــه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال يف حديث قديس: » قال اهللُ: ثالثٌة 
أنــا َخصُمهْم يوَم الِقيامِة: رجٌل أعطٰى يب ثمَّ َغَدر، ورجٌل باَع ُحّرًا فأكَل ثَمنَُه، 
ورجٌل استأَجَر أجريًا 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 أمجعني، ال يقبل اهلل منه رصفًا وال عدالً «.

))) ص 24، وسيأيت مفصًا ص 4)5-2)2 .
)2) أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه برقم 99)2.
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لذلك ال ســبيل حللِّ الوقف فرديًا كان أو مجاعيًا .. ألن الرضورة تفرضه 

والرشيعة تدعو إليه، وعمل األمة ســلفًا وخلفًا قائــم به، فا يقدر أحد عىل 

مصادرة عمل األمة.

 وقد ناظــر اإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل أبا يوســف صاحب أيب حنيفة 

رمحهــم اهلل تعاىل مجيعًا، بحرضة الرشــيد، وقد كان عــىل مذهب اإلمام أيب 

حنيفــة يف عدم لزوم الوقــف، فقال له اإلمام مالك رمحــه اهلل تعاىل: » هذه 

أحباس رسول 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.

 ولّمــا بَلغ اإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل أن رشحيًا كان ال يرى احلُبس، قال 

مالك: إنما تكلم رشيح بباده، ومل يــرد املدينة، فريى آثار األكابر من أزواج 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه والتابعني بعدهم إىل اليوم، وما حبسوا من أمواهلم اليطعن 

فيها طاعن))).

م نقل اإلمجاع عىل صحته وجوازه .. وقد بذلت حماوالت جادة  وقــد تَقدَّ

قديمة وحديثة إللغــاء الوقف عامة والذري خاصة فلم تفلح، بل كانت تبوء 

بالفشــل الذريع، من لدن عهد الظاهر بيربس يف القرن الســابع الذي وقف 

اإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل يف وجهه، إىل عهد النهضة احلديثة .

))) الذخرية للقرايف 4/6)) وأحكام األوقاف للزرقا ص: 24.
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فقد هبَّ العلامء لدحض شــبهات وتعلات املؤيديــن للمنع، فكتبوا، 
وحارضوا وألفوا بما يتجاوز العد)))، حيث مل تعُد تلك الترشيعات والقوانني 
التــي وضعت أن تكون حربًا عىل ورق، فقد اســتمر عمل 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 
الوقف واحرتام إرادة الواقفني، التي كانت عباراهتم كنص الشــارع يعني يف 

وجوب العمل ولزوم االتباع كام قرره الفقهاء)2) إ ال يف مسائل حمددة))).

فإْن حدث أن ُحّلت األوقاف بقرار سيايس فذلك ال يعني إسقاط حكمها 
وانتهاء وضعها، بل تبقى وقفًا مــادام االنتفاع هبا ممكنًا، فإن تعذر ترصف هبا 
الناظر بــإذن القايض الرشعي بام تقتضيه املصلحة التــي أرادها الواقف، من 
االســتبدال ونحوه مما حيقق اســتمرار العني، ودوام االنتفاع هبا للجهة التي 
عينها، ويكون الترصف الذي يطرأ عىل الوقف بفعل السياســة باطل رشعًا، 

))) من أولئك الشــيخ العامة حممد بخيت املطيعي فقد ألف ُكتيبًا أســامه: » املرهفات 
اليامنية يف عنق من قال ببطان الوقف عىل الذرية «، وألف كتابًا آخر أســامه: » إرشاد 
العباد يف الوقف عىل األوالد «، وألف الشيخ حممد حسنني خملوف كتابًا أسامه: » منهج 
اليقني يف بيان أن الوقف األهلـي من الدين «، وكتب العامة حممد أبو زهرة يف ذلك 
كثريًا يف » حمارضات يف الوقف «، والعامة حممد زاهد الكوثري يف مقاالته، حيث كتب 

ثاث مقاالت حمققة، وهي مطبوعة مجيعاً.
)2) األشباه والنظائر البن نجيم احلنفي )/9)2 وإن كان البن القيم تعقيب عىل ذلك كام 
يف اعام املوقعني )/5)) إال أن كتــب الفقه طافحة بذكر ذلك من غري نكري إال يف 

املسائل املستثناه.
))) وهي سبع مسائل ذكرها ابن نجيم يف املرجع السابق.
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ألنه مصادم ملا أمجعت األمة عليه، والتــرصف املبني عىل الباطل يكون باطًا 

مثله، 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   ﴾.

فا يرتتب عىل حل األوقاف أثــر معترب رشعًا، ومن وضع يده عليه بناء 

عىل ذلك يكون غاصبــًا يضمنه ضمان املغصوب بأقىص القيم)))، وجيب رده 

 ألصحابه ومســتحقيه، وال يعفيه مــن ذلك كون الوضــع بقانون، فاحلال 

ال حيرمه قرار وال أمر وال هني، فقد كان ملسو هيلع هللا ىلص حيذر من مثل ذلك ويقول: » إنكم 

ختتصمــون إيّل، ولعّل بعضكم أن يكون أحلن 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).

فإذا كان حكم النبي ملسو هيلع هللا ىلص بحســب دعوى الظاهر ال يغري 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 

ظلمــًا وعدوانًا، ووضعه يف غري موضعه هبتانــًا، فا حيل آلخذه كام ال حيل 

ملعطيه .. 

))) كما ذهب إىل ذلك الشافعية انظر مغني املحتاج للخطيب الرشبيني )/79، وحاشية 
البجريمي عىل اإلقناع 87/2)، وحاشية اجلمل عىل رشح املنهج )/)29، 2)4.
)2) أخرجه مسلم يف األقضية برقم: ))7) من حديث أم سلمة ريض اهلل تعاىل عنها.
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ويرتتب عليــه ما يرتتب عىل اليد العادية الغاصبة، وهي ال ختلو من أحد 
ثاثة أمور: 

)- أن يكون املغصوب عىل حالته وقت الغصب.

2- أن يكون قد حصل فيه نقص.

)- أن حتصل فيه زيادة.

فــإن كان األول فإن األمر فيه ظاهر، وهو وجــوب رد عينه مع نامئه من 
ريع، ثمرًا كان أو حبًا، أو نقدًا أو نحو ذلك، وضامن أجرة مثله مدة الغصب. 

وإن كان الثاين، وهو ما لو حصل يف املغصوب يشء من النقص، فإما أن 
متكن إعادته فتجب، أو ال فيضمن النقص بأقىص القيم كامتقدم))).

وإن كان الثالث، وهــو أن يكون قد حصل يف املغصوب زيادة، فا خيلو 
احلال من أحد ثاثة أمور: 

األول: أن حيــدث الغاصب شــيئًا يمكن نقضه وله قيمــة بعده كالبناء 
والغراس.

الثاين: أن ُيوجد الغاصب شــيئًا يمكن نقضه ولكن ليست له قيمة بعده 
كالبياض يف احلائط.

الثالث: أن يوجد الغاصب شيئًا ال يمكن نقضه.

))) وانظر: روضة الطالبني لإلمام النووي 2/)4)، 52) .
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ــا األول، فإن كانت األنقاض واألشــجار - ونحوها من ســيارات  أمَّ
وأجهزة ومعدات من مال الوقف - وكان لو عدم البناء ال يبقى لغري األنقاض 
- ونحوهــا - قيمة، فإنه يؤخذ منه األصــل والزيادة، وليس له أن يرجع عىل 
الوقف بيء، وإن كانت الزيادة من مال الغاصب، فإن مل يرض أخذه بالوقف 

أخذها، وإال فا .

ا الثاين والثالث، فإنه يكلف اخلروج منه وال يلزمه يشء للوقف))).  وأمَّ

نعم قـد ينحـل الوقف يف صور تعترب رشعية، وهي: 

)- انتهاء مدته إذا كان حمدد املدة كام يراه السادة املالكية .

2- انقراض املوقوف عليهم .

)- إذا ختربــت أعيانه ومل يمكــن تعمريها أو اســتبداهلا أو االنتفاع هبا 
انتفاعًا يكفل للمســتحقني نصيبًا يف الغلــة. ويف هذه الصور يكون الوقف يف 

حكم املنتهي.

أمــا يف الصورة األوىل التي ال تصح إال عــىل مذهب مالك كام تقدم فإن 
الوقف يعود إىل مالكه حيث انتهت مدة الوقف.

وأمــا الصــورة الثانية فإهنا تعــود ملكًا ألقــرب النــاس للواقف يوم 
انقطاعه)2).

))) مباحث الوقف للشيخ حممد زيد اإلبياين بك ص: 9)).
)2) منهاج الطالبني لإلمام النووي286/2 .
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وأما الصورة الثالثة فإن مل يمكــن تعمري الوقف بأي حال من األحوال، 
ولو باالقرتاض عليه فإنه يكون كالوقف التالف العني بموت أو نحوه .. فلم 

يعد يتعلق بالوقف حكم .

فهذه الصور التي يمكن أن يقال فيهــا بانتهاء حكم الوقف، دون صور 
تقنني مصادرته وحله، فإنه وإن انحل قانونًا، إال أنه ال ينحل حكمًا ورشعًا.

نعم قد تكون هناك ظروف اســتثنائية تؤدي إىل إهناء الوقف سياســيًا، 
فتصدر الدولــة قانونًا بضمه إىل األموال العامــة يف الدولة، أو رصفه يف غري 
مرصفــه أو نحو ذلك، ولكن هــذا وإن تم إداريًا أو سياســيًا، فإنه ال يكون 
رشعيًا، بل يبقى الوقف كام هو، ويتعني إعادته إىل وضعه احلقيقي الذي اعتربه 

الواقفون.

وذلك ألن مثل هذه الترصفــات غري معتربة رشعًا، ألهنا تصادم أحكامًا 
قطعية ال تقبــل االجتهاد بإلغائهــا كلية، وإنام قد يكــون االجتهاد يف بعض 
جزئياهتا الظنية، ولذلك مل يقبل العلامء بإلغاء األوقاف مطلقًا كام تقدم، وذلك 
عمًا بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: » عىل املرء املســلم الســمع والطاعة فيما أحب وكره إال أن 

يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فال سمع وال طاعـة « ))).

   

))) أخرجه مسلم يف اإلمارة برقم 9)8 من حديث ابن عمر ريض اهلل تعاىل عنهام.

املبحث اخلامس: إنهاء وحّل الوقف اجلماعي
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املبحث األول

يف معنى الذرية والولد واالبن

املطلب األول: حتديد معنى الذرية والولد واالبن:

ال خاف بني الفقهاء بأن الوقف عىل الذرية أو األوالد يشــمل الذكور 
واإلناث، ألن كًا من اللفظني اســتعمل يف لسان العرف والرشع عىل الذكور 

واإلناث وأن أبناء البنات يدخلون يف الوقف عىل الذرية.

أّما الذرية، فلقوله تعاىل يف شــأن إبراهيم عليه الســام: ﴿ 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: 85-84[.

فجعل من ذرية إبراهيم عليه الســام، عيســى ابن مريم عليه وعىل نبينا 
أفضل الصاة والسام، وهو ابن بنت، وكذلك قال ابن عباس ريض اهلل تعاىل 

عنهام؛: هؤالء األنبياء مجيعًا مضافون إىل ذرية إبراهيم))).

 ويشــهد لذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص يف شأن احلســن بن عيّل ريض اهلل تعاىل عنهام: 

))) تفسري القرطبي 7/)).

املطلب األول: حتديد معنى الذرية والولد واالبن
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» إن ابني هـــذا سيد .. «)))، فلذلك كان احلســن واحلسني ذرية رسول ملسو هيلع هللا ىلص، 

وهـذا مما اتفقت عليه كلمة الفقهاء. 

ففي أقرب املســالك للشــيخ أمحد الدردير)2): » وتناول الذرية احلافد، 

وهو ولد البنت، فيدخــل األوالد وأوالدهم ذكورًا وإناثًا كولد فان وفانة، 

وأوالدهم، أو ولدي الذكور واإلناث وأوالدهم فإنه يتناول احلافد ..«. 

ويف منهاج الطالبني))) لإلمام النووي: » ويدخل أوالد البنات يف الوقف 

عىل الذرية والنســل والعقب وأوالد األوالد إال أن يقول: عىل من ينتسب إيلَّ 

منهم «. 

ونحو هذا يف مغني ابن قدامة احلنبــيل)4)، ورشح فتح القدير البن اهلامم 

احلنفي)5).

وأما األوالد: فالذي ذهب إليه اجلمهور دخول الذكر واألنثى كما دلت 

عليه العبارات الســابقة ؛ ألن الولد يقع عىل الواحد واجلمع والذكر واألنثى، 

واملثنى واملجموع كام قال أهل اللغة)6). ويكون بينهم بالسوية ألنه جعله هلم، 

))) أخرجه البخاري يف الصلح، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: » ابني هذا سيد« برقم 2557.
)2) مع الرشح الصغري 28/4).

))) برشحه مغني املحتاج 88/2).
.6(6/5 (4(
.225/6 (5(

)6) انظر املصباح املنري للفيومي مادة ولد ص: 49).
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وإطاقه الترشيك يقتيض التسوية كام لو أقر هلم بيء، ومن كان موجودًا حال 
الوقف، ومن حدث بعد))).

وهـذا يف أوالده من صلبه من غري خاف)2).

إنام اخلاف يف أوالد البنات فهل يشملهم اسم الولد كام يشملهم يف اسم 
م ؟ قال الســادة الشــافعية: نعم يدخلون، لداللة اآلية السابقة  الذرية كام تَقدَّ
 يف الذرية والنســل والعقــب، وأوالد األوالد يف معنى الذريــة)))، وكذلك 
ذكر اهلل تعاىل قصة عيسى وإبراهيم وموسى وإسامعيل وإدريس ثم قال سبحانه: 

﴿ ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  
 ڳ  ڳ   ﴾ ]مريم: 58[ فذكر عيســى معهم، ولداللة احلديث الســابق: 
» إن ابني هذا سيد « وهو ولد بنته وملا قال اهلل تعاىل: ﴿ ہ  ہ﴾ 
]النســاء: )2[ دخل يف التحريم حائل أبنــاء البنات، وملا حرم اهلل تعاىل البنات 

دخل يف التحريم بناهتن)4).

وبمثل هذا قال الســادة األحناف عىل خاف فيه، غري أن هذا هو املعتمد 
كما اختاره هال بن حييى الرائي واخلصاف وصححه يف فتاوى قاضيخان)5)، 

وقالوا: والخيرجون عن ذلك إال أن يقول: عىل من ينسب إيل منهم.

))) كشاف القناع للبهويت 278/4.
)2) املغني البن قدامة 5/5)6.

))) مغني املحتاج للخطيب الرشبيني 88/2) .
)4) املغني البن قدامة 6/5)6.

)5) كام يف رشح فتح القدير 225/6.

املطلب األول: حتديد معنى الذرية والولد واالبن



من فقه الوقف 214

 وخالف يف ذلك الســادة املالكية واحلنابلة)))، قالوا: ألن اهلل تعاىل قال: 

﴿ گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ   ﴾ ]النســاء: ))[، فدخل 

فيــه ولد البنني دون ولد البنات، وهكــذا كل موضع ذكر فيه الولد يف اإلرث 

واحلجب يدخل فيه ولد البنني دون َولد البنات، وألنه لو وقف عىل ولد رجل 

وقد صاروا قبيلة يدخل فيه ولد البنــني دون ولد البنات اتفاقًا، وكذلك قبل 

أن يصــريوا قبيلة، وألن أوالد البنات منســوبون إىل آبائهم وأمهاهتم كام قال 

الشاعر: 

وبنـاتنا أبنائـــنا  بـــنو  بنـــونـا 
األباعد)2) الرجــال  أبناء  بنوهن 

واخلاف فيام إذا لم يكن نص رصيح يف إدخاهلم أو إخراجهم، فإن وجد 

نص من الواقف يف ذلك مل يبق خاف.

   

))) كام يف أقرب املسالك مع الرشح الصغري 29/4)، واملغني البن قدامة 5/5)6.
)2) املغني البن قدامة 6/5)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.

فرشط الواقــف: أن يكون مكلفًا خمتارًا أهًا للتــربع، مالكًا للرقبة، فا 

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

ورشوط املوقــوف: أن يكون عينًا مملوكة قابلــة للنقل مع بقاء عينها، أو 

منفعة تســتأجر لذلك، فا يصح وقف ما ال يملك، وال وقف احلر نفسه، وال 

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

ورشوط املوقوف عليه: أن يكون شــخصًا معينًا أو أشــخاصًا معينني أو 

جهة بر ال تنقطع عند اجلمهور خافًا للسادة املالكية فا يصح الوقف عىل غري 

موجود وال معلوم، كالوقف عىل اجلنني، أو من سيولد، وال عىل جهة معصية، 

وال عىل ما ال يملك كالوقف عىل الدابة، بمعنى أن متلك ذلك.

ورشط الصيغــة: أن يكون اللفــظ داالً عىل الوقف كوقفت وحبَّســت 

وسبَّلت 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 املسجد 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 شــخص أو مجاعة معينني اشرتط فيه القبول متصًا 
باإلجياب، وال يشــرتط تكرر القبول من الطبقة الثانية أو كل املوقوف عليهم، 
بخاف ما إذا كان عىل جهة عامة كالفقراء أو عىل املســاجد واملدارس ونحو 

ذلك)2).

ويشرتط يف ما هية الوقف رشوط مخسة يف بعضها خالف، وهي: 

التأبيد، والتنجيز، واإللزام، وبيان املرصف، وعدم اقرتان الصيغة برشط 
خيل بمقصود الوقف.

أّمــا التأبيد: فقــد ذهب إليه مجهور أهــل العلم من احلنفية والشــافعية 
واحلنابلة))) إال أن الســادة املالكية جيوزون الوقف سنة أو أكثر ألجل معلوم 
ثم يرجع ملكًا له أو لغريه)4)، هــذا إن نص عىل األجل الذي جعل فيه العني 
وقفًا ، فإن مل ينص عىل ذلك، فإنه يتأبد، ألن لفظ الوقف يفيد بمجرده التحريم 

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

)2) األنــوار لألردبييل الشــافعي )/642 645، والرشح الصغــري للدردير 4/)0) )0)، 
واملغني البن قدامة 5/)60.

))) األنــوار لألردبييل )/646 ورشح فتــح القدير البن اهلــامم 86/6)، وبدائع الصنائع 
للكاساين 6/6))

)4) الرشح الصغري 06/4).
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والتأبيد، وكذا لو كان الوقف عىل قوم جمهولني أو موصوفني، فإن هذا الوقف 
يكون مؤبدًا، ألن الوصف يقوم مقام التأبيد والتحريم، ويدل عىل أن املحبس 
أراد أال يرجع ملكًا، ألنه مّلــك منفعته ملجهولني ال حياط بعددهم، وال يعلم 
انقراضهم وكذلك املوصوفني بصفة؛ ألن ذلك ينتظم املوجودين واملعدومني، 

فدل هذا عىل أنه قصد بذلك التحريم))).

فإن 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: 

إحـدامها: أنـــه ال يتأبد، بل يرصف أوالً يف الوجه الذي جعله فيه، فإذا 
زال عاد ملكًا له إن كان باقيًا، أو لورثته إن كان ميتًا.

واألخرى: أنــه يتأبد فيــرصف أوالً يف الوجــه الذي جعلــه فيه، فإذا 
انقرض عاد حبســًا ألقرب الناس للمحبس، فإن مل يكن له قرابة عاد للفقراء 

واملساكني.

فإن انضم إىل لفظ احلبس يف املعنيــني بعض ألفاظ التأبيد مثل أن يقول: 
حبــس وقف أو حمرم أو مؤبد، أو ال تباع وال توهــب، أو جعل إطاق لفظه 
يف جمهولــني أو موصوفني كالفقراء والعلــامء، أو فان وعقيبه، أو عىل ولدي 
وعقبهم، ومل يعني وال ذكر مرجعًا، فا خيتلف مذهب مالك يف هذين الوجهني 
أنهمــا يفيدان التأبيد والتحريم)2)، وعىل معنــى التأقيت فإنه الزم مدة ما رآه 

املحبس من دوامه بدوام اليء املوقوف، أو بتأقيته بوقت معني))).

))) املعونة للقايض عبد الوهاب )/598).
)2) املرجع السابق ص: 596).

))) منهج اليقني حلسنني خملوف ص: 49.
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وأّما التنجيز: فقــد ذهب اجلمهور إىل اشــرتاطه، ألن الوقف فيه معنى 

متليــك املنافع والغلَّة، والتمليــكات عامة كاهلبة والصدقــة والعارية يبطلها 

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

وخالف يف ذلك الّســادة املالكية فأجازوه معلقــًا كاملنجز، فلو قال: هو 

حبس عىل كذا بعد شهر أو سنة جـاز، ويلزم إذا جاء األجل، قياسًا عىل ما لو 

قال لعبده: أنت حر إىل أجـل كذا )2).

واســتثنى اجلمهور املانع من تعليق الوقف مسألة الوقف املعلق باملوت 

كام لو قال: إن مت فــأريض هذه موقوفة عىل كذا، فإهنا تصح عىل أهنا وصية 

بالوقف، ال عىل أنه وقف يف حينه، فتجري عليه أحكام الوصية))).

وأّمـا اللزوم: فقـد ذهب اجلمهـــور إىل اشرتاطـه)4)، لظاهر األدلة عىل 

ذلــك، ولما جاء عن عمر ريض اهلل عنه يف شــأن أرضه التــي أصاهبا بخيرب 

فاستشــار النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيما يفعل هبا فقال عليه الصاة والســام: » إن شــئت 

حبَّســت أصلها وتصدقت هبا «)5)، ويف رواية: » تصدق بثمره واحبس أصله 

))) أحــكام الوقف للكبييس )/227،  كشــاف القناع للبهــويت 250/4، واملغني البن 
قدامة 628/5 .

)2) أقرب املسالك مع الرشح الصغري 05/4).
))) أحكام الوقف للكبييس )/0)2، كشاف القناع للبهويت 250/4.

)4) انظر: روضة الطالبني لإلمام النووي 42/5)، وحاشية اخلريش عىل خليل 79/7.
)5) البخاري يف الرشوط، باب الرشوط يف الوقف برقم 7)27، 2764 .
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 اليبــاع وال يــورث « )))، ويف أخرى: » عــىل أن ال يباع أصلهــا وال يورث 

وال يوهب ما دامت السماوات واألرض «)2).

وقياســًا عىل وقف املســجد، فإنه يصري الزمًا، ال يرجــع فيه ما دامت 

الساموات واألرض))).

وخالــف يف ذلك اإلمام أبو حنيفة ريض اهلل عنــه، فقال: 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).

وخالفه أبو يوســف فقال: بلزومه كاجلمهور، وحممد بن احلســن فقال: 

بلزومه إذا جعل له متوليًا وسلمه إليه)5).

وأّمـا بيان مرصفه، فقد ذهب احلنفية والشافعية إىل اشرتاط كون الوقف 

معلوم املرصف، فلو اقترص عىل قوله: وقفت لم يصح)6)، لعدم ذكر مرصفه.

 ولم يشــرتط ذلك الســادة املالكيــة، بل أجــازوا أن يقــول الواقف: 

َف إىل ما يقتضيه العرف  أوقفتــه هلل تعاىل من غري تعيني من يرصف لــه، ورُصِ

وإال فللفقراء)7).

))) أخرجه البيهقي يف السنن الكربى 58/6).
)2) أخرجه الدارقطني يف السنن 2/)50.

))) أحكام الوقف )/205.
)4) رشح فتح القدير 88/6).

)5) 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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واختلف الّسادة احلنابلة يف ذلك، قال ابن قدامة يف املغني: فإن قال وقفت 
هذا وسكت، أو قال: صدقة موقوفـة ومل يذكر سبيله فا نص فيه، أي ألمحد، 
وقال ابن حامد: يصــح الوقف، وقال القايض: هو قياس قول أمحد؛ فإنه قال 

يف النذر املطلق: ينعقد موجبًا لكفارة اليمني))).

وأما اشــرتاط عدم اقرتان الصيغة بام خيل برشط الوقف أو ينايف مقتضاه، 
فهو رشط ضمني لصحــة الوقف يف مجيع املذاهــب، وإن اختلفوا يف تكييفه 

وحتديد الرشوط التي تبطله والتي يصح معها.

فالســادة احلنفيــة يــرون أن كل رشط ينــايف أصل الوقــف يؤدي إىل 
 إبطال الوقف، وذلك كأن يشــرتط بيعه أو هبته أوالرجــوع فيه، أو أن يعود 

تركة لورثته. 

والســادة املالكية يرون مثل ذلك يف مثل هذه الصــور التي ذكرت عند 
األحنــاف إال ما كان من الــرشوط اجلائزة عىل أصل وضــع الوقف املؤقت 

عندهم كام تقدم.

والسادة الشــافعية واحلنابلة كذلك يرون أن الرشوط التي تنايف مقتىض 
العقد تبطله كسائر العقود كالصور املتقدمة)2).

وهذا بخاف الرشوط التي تكون يف مصلحة الوقف أو املوقوف عليهم 
أوالواقف، فإهنا حمرتمة وجتب املحافظة عليها، بل هي كام يقال: كنص الشارع 

يف وجوب الوفاء واملراعاة، ألهنا ال تنايف مقتىض العقد وحتقق له مصلحته.

   

))) املغني 625/5.
)2) انظر أحكام الوقف للكبييس )/)26 265.
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املبحث الثاني

كيفية توزيع الريع يف الوقف الذري

توزيع ريع الوقف تضبطه قاعدتان: 

1- نص الواقف .

2- مقتىض اللفظ .

أّمـــا القاعدة األوىل فهي قاعدة مطردة متفق عليها، فقد نص عليها مجيع 
مــن كتب يف هذا الباب من خمتلف املذاهب فكلهــم يقول: إن رشط الواقف 
كنص الشــارع)))، أي يف الداللة عىل مراد الواقف، حيث يســتفاد مراده من 
ألفاظه املرشوطة كام يســتفاد مراد الشــارع من ألفاظه. ويلــزم العمل به)2) 
ما مل يفــض إىل اإلخال بمقصود الوقف أو خيالــف رشع اهلل تعاىل وإال فا 
عربة برشطه حينئــذ لعموم حديث: » ما كان من رشط ليس يف كتاب اهلل فهو 
باطل «)))، بل قد يكون مبطًا للوقف، وعليه فإن رشط يف الرصف رشطًا من 

))) انظر مثــًا: البحر الرائق البن نجيــم احلنفــي 5/)22، ورد املحتار 527/6 البن 
عابدين الشــامي، وإعانة الطالبني للمليباري الشــافعي )/69)، وكشــاف القناع 

للبهويت 259/4، ودليل الطالب ملرعي بن يوسف )/)7).
)2) فتاوى ابن تيمية ))/47.

))) أخرجــه البخاري يف الرشوط برقم 2060، ومســلم يف الطاق برقم 504) من حديث 
عائشة ريض اهلل عنها .
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مســاواة بني الذكر واألنثى، أو تفضيل، أو تقديم طبقة، عىل طبقة أو مساواة 

بني الطبقات، أو حرمان من ال يــراه أهًا، كالبنت إذا تزوجت، أو ختصيصه 

بالفقــري دون الغني، أو املقيم دون املســافر، أو ذي العيال دون غريه، أو كون 

الوقف للسكن أو اإلجيار .. أو نحو ذلك مما جيوز له رشطه مما يعرف بالرشوط 

العرشة))). فإنه يتبع رشطه ذلك، ألن ذلك مقتىض ترصفه بملكه، فله أن جيعل 

ماله حيث شاء ما مل يكن معصية)2).

وبذلك ليس للناظر إال تطبيق ما نّص عليه الواقف، فا يبقى إشكال يف 

ذلك، 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 

رشعًا من بنني وبنات، وأبنائهم بمــا يقتضيه اللفظ .. من ترتيب الطبقات أو 

تسوية بني اجلميع.

وإذا أوقف عىل األوالد كانت القســمة كذلك بني مجيع األبناء والبنات 

عىل الســواء، فإن قيده بقوله: بطنًا بعد بطن، أو نســًا بعد نســل، فإن ذلك 

يقتيض التسوية بني مجيع الطبقات، فيشارك أهُل البطن األسفل البطن األعىل 

))) وهي اإلدخال واإلخراج، والزيادة والنقصان واملســاواة، واإلبدال واالستبدال، واإلعطاء 
واحلرمان، والتغيري والتبديل.

)2) رد املحتار 527/6
))) كام بينها العامة الونرشييس املالكي يف املعيار 26/7).
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فاألعىل)))، فإن قال: عىل أوالدي، ثم أوالد أوالدي، أو عىل أوالدي وأوالد 

 أوالدي األعــىل فاألعىل، أو األول فــاألول، كانت القســمة عىل الرتتيب، 

فا يأخذ أهـــل الطبقة الثانية شــيئًا وواحد من أهل الطبقة األوىل موجود، 

ية)2).  اعتبارًا بنص الواقف الذي أراد توزيع ماله عىل تلك الشِّ

لكن ال يدخــل يف الوقف عــىل األوالد، وأوالد األوالد، أوالد البنات 

م)))، ويدخل عىل مذهب الســادة  عىل رأي الســادة املالكية واحلنابلة كما تَقدَّ

األحناف عىل خاف، والشــافعية قطعًا إال أن يقول: عىل من ينتسب إيلَّ منهم 

فا يدخلون. ثم إنه يتبع يف ذلك رشطه يف التوزيع عىل أي وجه كان.

   

))) كام نص عليه اإلمام النووي يف املنهاج 288/2، قال اخلطيب يف مغني املحتاج 87/2): 
تعقيبه بالبعدية ليس رصحيًا يف الرتتيب، وإنام القصد به إدخال سائر البطون حتى ال 
يصري الوقف منقطع اآلخــر ، وكان قد حكى اخلاف فيه فقال: وذهب اجلمهور إىل 
أن قوله: بطنًا بعد بطن للرتتيب كقوله األعىل فاألعىل، وصححه الســبكي تبعًا البن 
يونــس، قال: وعليه هو للرتتيب بني البطنني فقــط، فينتقل بانقراض الثاين ملرصف 

آخر إن ذكره الواقف وإال فمنقطع اآلخر .
)2) انظر: مغني املحتاج للخطيب 86/2) 87)، ورشح فتح القدير البن اهلامم 225/6.

))) ص: ))2، وانظر: الرشح الصغري 29/4).
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املبحث الثالث

حاالت انتهاء الوقف الذري

الوقف الــذري قد ينقطع آخره، وذلك بانقطــاع اجلهة املوقوف عليها، 
كالوقــف عىل األوالد فقط، أو ما تناســلوا، أو طبقة بعــد طبقة، أو عىل زيد 
وأوالده، أو عليه فقط ويسمى هذا النوع منقطع اآلخر، ويقابله منقطع األول، 

ومنقطع الوسط، ومتصل األول واآلخر .. 

وقد كان هــذا النوع أعني منقطع اآلخر حمل خــاف بني أهل العلم يف 
صحته وعدمه.

 والــذي ذهب إليــه اإلمام أبــو حنيفــة وصاحبه حممد بن احلســن 
رحمهمــا اهلل تعاىل، وهو وجه عند الســادة الشــافعية يقابل األظهر: عدم 
جـواز هـذا الوقف، بل يشرتط أن يكون جلهة ال تنقطع أبدًا )))، ألن الوقف 
مقتضاه التأبيد، فإن كـان منقطعًا صـار وقفًا عىل جمهول فلم يصح، كما لو 

وقف عىل جمهول ابتداء)2).

))) منهاج الطالبني لإلمام النووي 286/2، والبيان للعمراين 68/8، واهلداية للمرغيناين )/6).
)2) املغني البن قدامة 5/)62.

املبحث الثالث: حاالت انتهاء الوقف الذري
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وخالف يف ذلك اجلمهور، فأجازه الســادة املالكية، والشافعية يف أظهر 

األقوال، واحلنابلة، وأبو يوسف من احلنفية ))).

ا  ـــا املالكية فقد بنوه عىل أصل مذهبهــم يف جواز توقيت الوقف، وأمَّ أمَّ

غريهم فقالوا: إن مقصود الوقف القربة والدوام، وإذا بني مرصفه ابتداء سهل 

إدامته عىل سبيل اخلري)2).. فيبقى وقفًا كما هو.

ومرصفــه عند اجلمهور أقرب النــاس رمحًا إىل الواقــف، يوم انقراض 

املوقوف عليــه ألن ملكه قد زال عنه عىل وجه القربة فلــم يعد إليه، وإذا لم 

اه أوىل، ألنه قصد بذلك الثواب وأوىل جهات  يعد إليه كان أقاربه بعد من سمَّ

الثواب أقاربــه، وذلك ألن الصدقة عىل األقارب من أفضل القربات، لكوهنا 

صدقة وصلة: وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص أليب طلحة األنصاري ريض اهلل تعاىل عنه: » أرى 

أن جتعلهــا يف األقربــني «))) وقال: » إنك أن تدع ورثتــك أغنياء خري من أن 

دقة  تدعهم عالة يتكففون الناس «)4). وقال عليـــه الصاة والسـام: » الصَّ

عىل املسكني صدقة، وهي عىل ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة «)5).

))) الرشح الصغري 06/4)، ومغني املحتاج للخطيب 84/2)، واملغني البن قدامة 9/5)6.
)2) مغني املحتاج 84/2).

))) تقدم خترجيه ص 20 .
)4) أخرجه مسلم يف الوصية برقم 628) يف قصة مرض سعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه.

)5) أخرجــه الرتمذي برقم 658، والنســائي برقم 2582، وابن ماجــه برقم 824). وقال 
الرتمذي: حديث حسن .
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ويســتوي يف ذلك غنيهم وفقريهم)))، فإن مل يكن لــه أقارب، أو كانوا 
قد انقرضوا رصف إىل الفقراء واملســاكني وقفًا عليهم، ألن القصد به الثواب 

اجلاري عىل وجه الدوام، ويتحقق بذلك)2).

وقال حممد بن احلســن: يرجع بعد ذلك لعموم الفقراء واملساكني، وهذه 
رواية عن أمحد ووجه عند السادة الشافعية))).

أما الوقف املنقطع األول .. وذلك مثل أن يقف عىل نفســه أو أم ولده أو 
عبده أو كنيســة أو جمهول أو نحو ذلك مما الجيوز الوقف عليه فهو باطل عند 
اجلمهور. ألن الوقف متليك للرقبــة واملنفعة، ومتليك النفس حتصيل حاصل 
المعنى له، وعىل الكنيســة باطل ألنه معصية، ومتليك املجهول غري صحيح، 

فبطل يف ذلك)4). 

 وخالــف يف ذلك الســادة املالكيــة، فأجازوا الوقف عــىل املجهول 
كاملعلوم، بناء عىل أصلهم يف عدم اشرتاط تعيني مرصفه وال قبول مستحقه 
إال املعني األصل، وال كونه مؤبدًا، فيجوز أن يقول: وقفته هلل تعاىل، من غري 
تعيني من يرصف له ثم يرصف ملا يقتضيه عرف بلـــد الواقف، فإن مل يكن 

عرٌف فالفقراء)5).

))) البيان للعمراين 69/8، واألنوار لألردبييل )/646، والرشح الصغري للدردير 4/)2)، 
واملغني البن قدامة 624/5.

)2) املغني البن قدامة 625/5.
))) اهلداية للمرغيناين )/6)، واملغني البن قدامة 9/5)6، والبيان للعمراين 69/8.

)4) مغني املحتاج للخطيب 84/2)، واملغني البن قدامة 626/5، والبيان للعمراين 68/8.
)5) الرشح الصغري للدردير 06/4).
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وأّما الوقف املنقطع الوســط كالوقف عىل األوالد وأوالد األوالد، فإذا 

انقرضوا فعىل رجل منهم ثم الفقراء واملساكني.

فالذي ذهب إليه الّسادة الشافعية جوازه عىل املذهب لوجود املرصف يف 

احلال واملآل.

ثــم بعد أوالده يرصف للفقراء، ويلغى الوســط املجهــول، وهذا أحد 

الوجهني عند احلنابلة))).

ومذهب الّسادة األحناف يف النوعني السابقني قد علم مما تقرر سابقًا، من 

اشرتاطهم التأبيد يف الوقف)2).

أما متصــل األول واآلخر فهو جائز باإلمجــاع، ألنَّه األصل يف الوقف، 

حيث يراد منه االنتفاع به مدة بقاء نفعه ليســتمر لــه بذلك أجره 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 626/5.
)2) اهلداية للمرغيناين )/7).

))) سبق خترجيه ص 8) .
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املبحث الرابع

ي املرتب الطبقات رِّ الوقف الذُّ

املبحث الرابع: الوقف الذُّرِّي املرتب الطبقات
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املبحث الرابع

رِّي املرتب الطبقات الوقف الذُّ

الوقف الذري إما أن يكون طبقيــًا أو غري طبقي، وإن كان طبقيًا فإما أن 
يكون مرتب الطبقات أو غري مرتب .. فالصور أربع: 

ي غــري الطَّبقي .. وذلــك كأن يقف عــىل أوالده ..  1- الوقــف الذرِّ
م بيان حكمه  م أن هذا النوع يسمى منقطع اآلخر، وتَقدَّ ويســكت .. فقد تَقدَّ
ومرصفه بعــد انقراض هذه الطبقــة من ولده. فإن قال: فــإن ماتوا، رصف 
للفقــراء، لكونه وقفًا عىل الطبقة األوىل مــن أوالده فقط، فا يلتحق هبم ولد 
ولده، ذكرًا كان أو أنثى، بل يرصف بعد انقراض هذه الطبقة إىل من ســامهم 
من جهة الرب التي ال تنقطع، من فقراء ومساكني ونحوهم عمًا برشطه .. بغري 

خاف يف ذلك بني سائر املذاهب))).

2- الوقــف الذري الطَّبقي .. وهو الذي ينص فيه الواقف عىل أن يكون 
وقفــه عىل أوالده طبقة بعد طبقة .. فيتعني حرصه يف الطبقة األوىل من أوالده 
مــا بقي منهم أحد، وال يرصف منه يشء إىل الطبقــة الثانية، وأحد من الطبقة 

))) كما يف إرشاد العباد إىل الوقف عىل األوالد للمطيعي ص: )2، وُمحاضرات يف الوقف 
أليب زهرة ص: 209. 
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األوىل موجود، كما لو قال: وقفت عــىل أوالدي، ثم عىل أوالد أوالدي، ثم 
عــىل أوالد أوالد أوالدي .. فإنه يقتيض الرتتيب يف الصورتني، فا يســتحق 
أهل الدرجة الثانية شــيئًا مــادام أحد من أهل الدرجــة األوىل موجودًا )))، 
وكما لو وقف عىل شــخصني ثم الفقراء، فمات أحد الشخصني، فإن نصيبه 
يرصف لآلخر، ألنه رشط يف االنتقال للفقراء انقراضهام مجيعًا ومل يوجد، وإذا 
امتنع الرصف إليهم فالرصف ملن ذكره قبله بنصه أوىل إذ هو أقرب إىل غرض 
الواقف)2)، وبناء عليه فيشرتك أهل الطبقة األوىل يف ريع الوقف أو نفعه، ومن 
مات منهم رصف نصيبه ملــن هو يف درجته مابقي منهم أحد، كام هو احلال يف 
البطون 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 قسمة أخرى تستوعبهم مجيعًا حتى يفنوا وهكذا دواليك))) .. 

فذلك هو مقتىض الرتتيب الطبقي أو ترتيب البطن .. 

فإن قال: ومن مات منهم فنصيبه لولده، اشــرتك األبناء من أهل الطبقة 
الثانية، أو البطن الثاين مع مــن فوقهم عمًا بنص 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 الطالبني لإلمام النووي 287/2 بتحقيق الباحث.

))) رد املحتار البن عابدين الشــامي 629/6 694 يف رســالة خاصة أفردها هلذه املسألة 
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
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املبحث اخلامس

أثر اشرتاط احلاجة الستحقاق الذرية

يف اعتبار الوقف الذري خرييًا

إن اشرتط الواقف رشطًا اليتعارض مع وضع الوقف، كان رشطه نافذًا، 
ملا تقدم مـن وجوب احرتام رشوط الواقفني، وأهنا كنص الشارع يف االحرتام 
والعمل، ومن ذلك أن يشرتط احلاجة الستحقاق ريع الوقف، أو االنتفاع به.. 

وعندئذ فإما أن يكون الوقف ذريًا، أو خرييًا عامًا .. 

فإن كان ذريًا، فا إشــكال يف وضعه، من وجــوب تقييده بأهل احلاجة 
 مــن ذريته كام فعل الزبــري ريض اهلل تعاىل عنه، حيث تصــدق بُدوِره، وقال: 
» للمردودة من بناته أن تســكن غري مرضة وال مرض هبا، فإن اســتغنت بزوج 

فليس هلا حق «.

فــدلَّ هذا عىل جواز مثل هذا الرشط ووجــوب احرتامه، ألن الصحابة 
ريض اهلل عنهم اطلعــوا عليه فأقروه، ومل ينكر أحد عليه، وذلك ألن له نظرًا، 
. وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: » املســلمون عند  يف نفع من شــاء من قرابته بامله بعد أن ُيويلِّ

رشوطهم «))).

))) أخرجه أبــو داود يف األقضية، باب يف الصلح برقم 594)، والرتمذي يف األحكام برقم 
52)) من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه
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أّما إن كان خرييًا عامًا، فإنه وإن كان بعمومه يشمل كل ذوي احلاجة ممن 

نــص عليهم الواقف، إال أن أحق الناس وأوالهم به هم أقاربه ملا يف ذلك من 

لة، وهو مــا كان حُيبِّذه النبي ملسو هيلع هللا ىلص للواقفني، كام قال أليب  دقة والصِّ اجتامع الصَّ

طلحة األنصاري ريض اهلل عنه يف شأن بريحاء: » أرى أن جتعلها يف األقربني « 

فقسمها أبو طلحة عىل أقاربه وبني عمه ))).

وهذا مّما الخاف فيه بني أهــل العلم، بل قد ُحكي اإلمجاع عليه، وقد 

ورد يف األثر عن جماهد: » ال تقبل صدقة ذي رحم حمتاجة «)2).

وعليه فإن اتســع الوقف ليشمل ذوي احلاجة من الفقراء وذوي الرحم، 

فذلك، وإال فإن تقديــم ذي احلاجة من ذوي الرحــم أوىل من غريه، وذلك 

دقة  ليتحقق األجـر الكبري الذي أراده الواقف وقد صحَّ عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: » الصَّ

عىل املسكني صدقة، وهي عىل ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة « ))).

   

))) تقدم خترجيه ص 20 .
)2) أخرجه عبد الرزاق يف املصنف برقم 65)0)، وهناد بن الري يف الزهد برقم 004) .

))) تقدم خترجيه ص 228.
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املبحث السادس

استحقاق الذرية املوقوف عليهم

 النظارة على الوقف

املبحث السادس: استحقاق الذرية املوقوف عليهم النظارة على الوقف
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املبحث السادس

استحقاق الذرية املوقوف عليهم

النظارة على الوقف

النظــارة عىل الوقف .. تعني حفظــه والعناية بتنميته واســتمرار نفعه، 
وهــي بمثابة الويص عىل مال اليتيم، وعىل صغار األطفال، فإن كًا منهام عليه 
مســؤولية كربى للقيام بمهمة الرعاية والعناية بام مُحِّل من حفظ املال وتنميته، 
وقد نصَّ اهلل تعاىل عىل وجوب رعاية مال اليتيم أحســن رعاية، وعظم شأنه 
 أيما تعظيم وذلك بســت آيــات من آيات الذكر احلكيم منها قوله ســبحانه: 

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   ﴾ ]النســاء: 9، 0)[، وقــاس 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 
الدنيا عىل ما يدخــره لصاحبه من النكال 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 األوسط 52/2)، والصغري )/)6 من حديث عيّل ريض اهلل تعاىل عنه.

املبحث السادس: استحقاق الذرية املوقوف عليهم النظارة على الوقف
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والذي ال جيد نارصًا غري اهلل هو اليتيم ومستحقو الوقف من فقراء وأرامل 

وأيتام ومن يف حكمهم.

لذلك كانت النظارة عىل الوقف مرشوطة باإلسام، والتكليف، والعدالة 

والكفاية )))، فإن مل يكن الناظر جامعًا هلذه الصفات مل تصح نظارته، بل جيب 

عزله، وجعلها بيد من هو أهل لتحملها ممن جيمع هذه الصفات.

وحيث إن مهمة الناظر خطــرية، فقد اختلف العلامء فيمن يتوالها حتى 

يقوم بواجبها.

وقد ذهب اجلمهــور إىل أن أحق الناس بواليته: الواقــف، ثم من عيَّنه 

الواقف، ثم القايض ثم الكفء ممن هلم الوقف .. 

أّما الواقف .. فإن اشــرتط النظارة لنفســه مدة حياتــه فهو أحق هبا با 

خاف عند اجلمهور، ألنـه 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 الســادة املالكية فقالوا ببطان الوقف إن رشط النظارة 

لنفسه، ملا فيه من التحجر، حيث يكون كأنه وقف عىل نفسه وهو باطل اتفاقًا، 

))) منهاج الطالبني لإلمام النووي برشحه مغني املحتاج 2/)9).
)2) اهلداية للمرغنياين )/9)، وفتح القدير البن اهلــامم 4/6)2، واملنهاج لإلمام النووي 

2/)29، واملغني البن قدامة 647/5.
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أو يطول العهد فينســى الوقــف، أو يفلس الواقف فيترصف فيه لنفســه، أو 
يموت فيترصف فيه ورثته.

نعم أجــازوا أن يكون ناظرًا عىل وقفه إذا كان الوقف عىل حمجوره الذي 
هـــو وليه، فإن له يف هــذه احلالة النظارة عليه لكونــه ويل حمجوره، ال لكونه 
واقفًا )))، وكذا لو أخرجه من يده مدة يسرية، ثم أعاده إىل نظره فكان يرصف 

غاته يف وجهها ويقوم هبا فإن ذلك جائز)2).

ووافقهم يف ذلك حممد بن احلســن من احلنفية إذا مل يرشطها لنفسه، فإن 
رشطها كان أحق هبا، كام هو رأي اجلمهور))).

وأّما من عينــه الواقف فعمًا برشطه الواجب اتباعــه كام تقدم، وكام 
رشط عمر ريض اهلل تعاىل عنه النظر لنفســه، ثم جعله إىل حفصة ريض اهلل 
تعاىل عنهام تليه ما عاشــت، ثم يليه أولو الرأي من أهلهــا)4)، ما دام أهًا 
للنظارة، فإن اختلَّت أهليته نزعت منه، وختتل أهليته بفقد رشط من رشوط 

النظارة اآلنفة الذكر.

فإن لم يشــرتطها لنفســه، وال عنّي أحدًا ، فهل األحق هبــا القايض أم 
املوقوف عليهم؟

))) 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 الصحيحني.
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اختلف العلماء يف ذلك كثريًا، والذي ذهب إليه السادة احلنفية والشافعية 
أن الوالية يف هذه احلالة تكــون للقايض الرشعي، ألن القايض له النظر العام 
فكان أوىل بالنظر فيه، بخاف املوقوف عليه فإنه أجنبي عن الوقف، إذ تنتقل 
رقبته ملــكًا هلل تعاىل، والقــايض معني بحفظ الرشع وإقامــة احلدود، وألن 
املوقوف عليه قد يســتغل الوقف اســتغاالً يؤدي إىل خرابه، ال سيما إذا لم 
خيــش ذرية ضعفاء من بعده، فــكان القايض أوىل النــاس باحلفاظ عليه ألنه 

حارس عىل حق اهلل تعاىل ودينه، وحافظ حلقوق العباد ))).

وخالف يف ذلك الّسادة املالكية واحلنابلة)2) فقالوا: إن والية الوقف عند 
عدم نص الواقف عىل ناظر معني تكــون للموقوف عليه، 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 يشرتط السادة احلنابلة 
عدالته، بل أجازوها له ولو كان فاسقًا، قالوا ألنه ملكه وغلته له، وقيل: يضم 
إىل الفاســق أمني حفظًا ألصل الوقف عن الضياع))) ثم إن كان املوقوف عليه 
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)4).

))) انظر: مغني املحتاج للخطيب الرشبيني 2/)9).
)2) املغنــي البن قدامة 647/5، ورشح خمترص خليــل للدردير 267/2، وأحكام الوقف 

ملحمد عبيد الكبييس 2/)4).
))) معونة أويل النهى البن النجار 9/7)2، واملغني البن قدامة 647/6.

)4) املغني البن قدامة 647/6.
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وهـذا إن كان الوقف عىل معني 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 

مــن البطون)))، وألن القايض أوىل الناس برعاية املســاجد 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 كالسادة الشافعية واحلنفية قالوا: بأن 

واليته عند عدم االشرتاط تكون للقايض. 

ومن قال بأنه ملك للموقوف عليه كاملالكية واحلنابلة قالوا بأن النظر له.

ولــكلٍّ من القولني حجة قوية، إال أن القلــب أميل إىل الرأي األول، إن 

كان القضاء منتظمًا كما هو حاصل يف اإلمارات وهلل احلمد، فا يزيده القايض 

م  يف هذه احلالة إال حفظًا وصيانة، فإن مل يكن منتظاًم كان النظر ملســتحقيه ألهنَّ

أحرص الناس عىل ما ُوِقَف عليهم ملا يعود عليهم من نفعه.

   

))) معونة أويل النهى 9/7)).
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املبحث السابع

حاالت إنهاء الوقف الذري

الوقف ســنة ماضية اليقدر أحد عىل َحلِّه وإهنائه، ألن الرضورة تفرضه 
والرشيعة تدعو إليه، وعمل األمة ســلفًا وخلفًا قائــم به، فا يقدر أحد عىل 
له فإنما إثمه عىل الذين يبدلونه، وقد ناظر اإلمام  مصادرة عمل األمة، ومن بدَّ
مالــك رمحه اهلل تعاىل أبا يوســف صاحب أيب حنيفة رمحهــم اهلل تعاىل مجيعًا، 
بحرضة الرشــيد، وقد كان عىل مذهب اإلمام أيب حنيفة يف عدم لزوم الوقف، 
فقال له اإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل: هـــذه أحباس رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وصدقاته، 

ينقلها اخللف عن السلف، قرنًا بعد قرن.

فقال أبو يوســف: كان أبو حنيفة يقول: إهنــا غري جائزة، وأنا أقول: إهنا 
جائزة، فرجع يف احلال عن قول أيب حنيفة إىل اجلواز. 

ولّما بَلغ اإلمام مالــك رمحه اهلل تعاىل أن رشحيًا كان ال يرى احلبس، قال 
مالك: إنما تكلم رشيح بباده، ومل يــرد املدينة، فريى آثار األكابر من أزواج 
 النبــي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه والتابعني بعدهــم إىل اليوم، وما حبســوا من أمواهلم، 

ال يطعن فيها طاعن))). 

))) الذخرية للقرايف 24/6)، وأحكام األوقاف للزرقا ص: 24.
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م نقل اإلمجاع عىل صحته وجوازه .. لذلك فإن املحاوالت التي  وقد تَقدَّ

بذلت إللغائه كلية، أو الوقف الذري خاصة، كانت تبوء بالفشل الذريع، من 

لدن عهد الظاهر بيربس يف القرن الســابع الذي وقف اإلمام النووي رمحه اهلل 

تعاىل يف وجهه، إىل عهد النهضة احلديثة حيث بذلت حماوالت يائســة يف كثري 

من الباد كمرص وسورية ولبنان وغريها إللغائه، فلم تفلح .
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املبحث الثامن

الوصية بالوقف الذري

ال خيتلــف القول يف الوصيــة بالوقف الذري عنه يف عمــوم الوقف يف 
األحكام والتفصيات الســابقة، إال من حيث حكم هذه الوصية، بالنســبة 
لكوهنا لــوارث أو غريه، ويف حدود الثلث أو أكثــر، فتجري عىل الوقف هنا 

أحكام الوصية يف هذه املسألة .. 

 وقد اســتحب العلامء الوصية لألقارب غري الوارثني عمومًا لقوله تعاىل: 
ې      ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ    ٴۇ    ﴿

ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ   ﴾ ]البقرة: 80)[.

وقــد كانت الوصيــة لألقارب واجبة يف صدر اإلســام ثم نســختها 
آيــة املواريث مع قولــه ملسو هيلع هللا ىلص: » إن اهلل قد أعطى لــكل ذي حق حقه فال وصية 
لوارث «)))فنســخ الوجوب، وبقي الندب كام ذهب إىل ذلك مالك بن أنس 

رمحـه اهلل تعاىل، وهو قول مجاعة من الصحابة والتابعني)2).

))) أخرجه الرتمذي يف الوصية، باب مــا جاء ال وصية لوارث برقم 20)2 من حديث أيب 
أمامة الباهيل، وقال: حسن صحيح.

)2) انظر تفسري القرطبي جامع أحكام القرآن )/)26.

املبحث الثامن: الوصية بالوقف الذري
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بل نقل ابن املنذر اإلمجــاع عىل جوازها ))) للذين ال يرثون، وحيث كان 

أمرها كذلك، فإنه يتعني أن جتــري عىل الوقف هنا أحكام 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.

5- أن ال يكون فيها معصية.

6- أن ينتفع هبا رشعًا )2).

فــإذا متت الوصية وفق ضوابطها الرشعيــة، وكانت مما ينتفع هبا مع بقاء 

م . عينها، جرت عليها أحكام الوقف، واتبع فيها رشط الواقف كما تَقدَّ

   

))) اإلمجاع البن املنذر ص: 72 رقم 5)).
)2) انظر أحكام الوصية يف كتب الفقه كاملنهاج لإلمام النووي 55/2) )7) وغريه.
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املبحث التاسع

ولة يف توثيق الوقف الذري سلطة الدَّ

من أهم ما حيفظ الوقف من الضياع ولعب النظار ونحوهم توثيقه بالكتابة 

ويف املحاكم الرشعية، حتى يرتتب عليه األثر القانوين.

أّما الرشعي، فإنه ثابت بصيغة الوقف.

والكتابة فيه مندوبة كســائر العقود ملا فيها من ضامن حفظها من النسيان 

والتغيــري والتبديــل، وقد غدت الكتابــة املوثقة اليوم أقــوى األدلة إلثبات 

 احلقــوق، وقدكان حاهلا كذلك يف املايض كام يــدل عليه ظاهر قول اهلل تعاىل: 

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ ﴾ ]البقرة: 282[.

إال أن اجلمهور من أهل العلم يرى أن األمر يف اآلية للندب ال للوجوب)))، 

غري أن العمل العام جار عىل كتابة ســائر الديون والعقود، وإن جرت بعض 

العقود بغري كتابة فذلك نادر، ويدخل حتت قوله ســبحانه: ﴿ ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ   ﴾ ]البقرة: )28[.

))) تفسري القرطبي جامع أحكام القرآن )/)8).
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والوقف وإن ثبت بمجرد الصيغة والشــهود كام تقدم بيانه، إال أن حفظه 

يتوقف عىل معرفة رشوط واقفه، وأحوال مســتحقيه، وحدود الوقف، وغري 

ذلك، وهذا مما الحيفظه إال الكتاب.

ولقد كادت أوقاف املســلمني بالشــام تذهب شــذر مذر أيام السلطان 

الظاهر بيربس ملا مل يكن عند أصحاهبا مســتندات، لــوال أن هيأ اهلل تعاىل هلا 

العلامء كاإلمام النووي لصد ذلك بحجة اليد وتقادم العهد.

وحيث إن من أوجب واجبات ويل األمر حفــظ احلقوق، ومنع الظلم، 

وإقامــة العدل فإن من مقتضيات ذلك أن يتدخل لســن قوانني حتفظ الوقف 

وتصونه عن العبث وذلك بالتوثيق والنظارة واملحاســبة وفعل كل مايقتضيه 

احلفــظ. وهو ما تقوم به بالفعــل املحاكم الرشعية، واملؤسســات الوقفية يف 

الدول اإلسامية وغريها .. 

وقد قامت حكومة ديب، بدولة اإلمارت العربية املتحدة بتنظيم األوقاف 

تنظيمًا مســتقًا عن القضاء، والشــؤون اإلســامية، وذلك بالقانون رقم 

2004/6 الذي بموجبه أنشــئت مؤسســة األوقاف وشؤون القرص، ومن 

أهدافـها محايـة األوقاف، وتنميتها، وإيصاهلا ملستحقيها. 
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املبحث العاشر

سلطة الذرية

يف االحتساب على النظار
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املبحث العاشر

سلطة الذرية

يف االحتساب على النظار

النظارة تعني القيام بحفظ الوقف، وإيصال ريعه ملســتحقيه، فهي والية 

تفتقر إىل إســام وعقل وبلوغ، وعدالة، وكفايــة، أي قدرة عىل إدارة الوقف 

وحفظه عىل وجه الغبطة.

فــإن اختلت صفة من هذه الصفات لم يكن الناظر أهًا للنظارة، وجيب 

أن تنزع منه وتوضع يف يد أهٍل آخر.

وإن توفــرت فيه رشوط النظــارة، فإن واليته تكون ثابتة عليه، ســواء 

 كان بتولية الواقف، أو القايض الرشعي .. وهو بذلك أمني عىل ما اســرتعاه 

ال يضمن إال بالتعدي، وســواء كان وكيًا عن الواقف أو املستحقني، فإن يده 

يد أمانة، وذلك يعني أنه ال يضمن إال بالتفريط والتعدي كسائر األمناء، وهذا 

بالنظر لعني الوقف.

وأّما بالنظر لريعه، وقسمته عىل مستحقيه فإن قوله يكون جمرد دعوى ال 

يقبل إال ببينة، ألنه متهم يف حتصيل ريع الوقف ورصفه.
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واألصل يف ذلك قول اهلل تعاىل يف شأن اليتيم: ﴿ جب   حب  خب  مب  

ىب  يبجت   ﴾ ]النساء: 6[.

فإن اآلية واضحة الداللة عىل وجوب التثبت عند العطاء باإلشــهاد 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 ســبق أن ناظر الوقف يسلك به مسلك ويل اليتيم يف أكثر األحوال. 

وهذا هو الذي يتعني القول به، إذ لوال ذلك لفســدت األوقاف كلها، لفساد 

النظــار كام ال خيفى .. ومن أجل ذلك حاولت بعض البلدان إلغاء الوقف من 

أصله، أو الوقف الذري خاصة كام تقدمت اإلشارة إليه.

فإذا علم الناظر أنه سيحاســب تبني ألمــره، ومل يرصف الوقف يف غري 

مرصفه ؛ ألن املحاسبة تعني التدقيق يف الدخل واخلرج، والقليل والكثري.

ومن الذي حياسبه: القايض، أو مستحق الوقف من الذرية؟ 

الــذي ال ينبغــي االختاف فيــه، أن ُينظر يف حال القضــاء، فإن كان 

نزهيًا عادالً فإن القضاء هو الذي يتوىل أمر هذه املحاســبة لئا يؤدي حماسبة 

مســتحق الوقف إىل خاف وفساد ذات البني، وذلك لوالية القايض العامة 

فهو ويل األيتام، ومنصبه حيتم عليه إحقاق احلق وإبطال الباطل، وال سيام إن 

كان هناك جهة متخصصة يف حماسبة النظار ومتابعتهم حتت سلطته، وكانت 



265

منتظمة، إال أن ملستحقي الوقف يف هذه احلالة أن يقدموا طلب املحاسبة وأن 
يتقدموا بسندات الرصف 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 وُيسائلوه مبارشة، أو بتحكيم حكم عدل، أولدى القضاء .. وذلك 
ألهنم أصحاب احلق، والناظر إمــا وكيل عنهم، أو عن الواقف، ويف احلالتني 
من حقهم أن يتوثقوا من رصف مستحقاهتم الوقفية وعائدات الوقف املادية، 
وإذا ثبت احلق عليه بيقني فا يرتفع إال بيقني، فإن كانت عنده بينة عىل اإليراد 

والرصف، وجب الوقوف عندها.

إال أن يدعــي أمرًا ظاهرًا ال حيتاج معه إىل برهان كأن يدعي رصف الريع 
يف عــامرة الوقف، والواقع أن العامرة تقتيض مثل هــذا الرصف وقدره، فهذا 
ال يتعنت معه بطلب دليل، فإن املشــاهدة تكفي يف االســتدالل، أو أن يدعي 
تلف الريع يف حريق عام ظاهر وكذلك إذا ادعى ما يكون بمثله، فظاهر حاله 
يؤيــد دعواه، فإن مل يكن يشء من ذلك، ومل تكن عنده بينة .. كان عليه اليمني 
عىل صدق الدعوى، فيحلف يمينًا، وتربأ ذمته بذلك، وذلك إذا احتمل األمر 
صدق الدعوى ومل يكن عند املســتحقني دليل يناقض دعواه، وإال حلفوا مع 
دليلهم واستحقوا ما وجب هلم من الريع .. كما تقتيض بذلك قواعد اإلثبات 
يف الرشع، ومع كل ذلك فإن شــعر املســتحقون أن الناظر لم يقم بواجبه يف 
النظارة، فإن هلم أن حيتســبوا عليه عند القضاء ليعزله، أو يضم إليه آخر يراقبه 

أو يعينه إذا كان الناظر غري قادر عىل حفظه والقيام بواجبه .. 
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وذلــك ألن الناظر إما وكيــل عنهم، أو عن الواقــف، إال إن كان معينًا 

من القايض أو الواقف فإهنم اليقدرون عىل عزله بأنفســهم، بل يرجعون إىل 

القايض لفعل ذلك، بواليته العامـة.
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الفصل اخلامس

قصور احلماية اجلنائية

ألعيان الوقف

وأثره على اندثاره

الفصل اخلامس: قصور احلماية اجلنائية ألعيان الوقف وأثره على اندثاره
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املبحث األول

مفهوم

احلماية اجلنائية القانونية للوقف
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املبحث األول

مفهوم احلماية اجلنائية القانونية للوقف

الحمايــة اجلنائية مصطلح قانــوين يراد به: أن القانــون حيمي تلك 
األعيان مــن التعدي عليها، وجيرم املتعدي بحكم القانون ؛ لكون الوقف 
له شــخصية اعتبارية جتعل التعدي عليه تعديًا عــىل ملك اآلخرين جيرم 
عليه القانون. ولبيان أن الوقف شخصية اعتبارية؛ نبدأ بتعريف الشخصية 

االعتبارية لنرى مدى حتققها يف الوقف.

تعريف الشخصية االعتبارية:

تعرف الشــخصية االعتبارية بأهنا: اهليئة املعنويــة التي تتعلق بمجموع 
أفراد أو أموال ، وتنزل منزلة الشخص القانوين يف الكسب واحلقوق القانونية، 
بحيث تقايض وتتقاىض، وتكســب وتنمي املال وحتميه ، وذلك كمؤسسات 
األوقاف، وسائر الرشكات الصناعية، واملؤسسات املدنية واحلكومية ، وكبيت 

املال، واملؤسسات التعليمية، واملساجد ونحو ذلك .

وقد عرفهــا القانونيون بأهنــا: مجاعة من األشــخاص يضمهم تكوين 
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يرمي إىل هدف معني ، أو جمموعة مــن األموال ترصد لتحقيق غرض معني، 
خيلع عليها القانون صفة: الشــخصية ، فتكون شــخصًا مســتقًا متميزًا عن 
األشخاص الذين يســامهون يف نشــاطها أو يفيدون منها كالدولة واجلمعية 

والرشكة واملؤسسة))).

وعرفها الشيخ عيّل حممد القره داغي بأهنا إعطاء صفة األهلية القانونية 
- ما عدا ما خيص اجلانب اإلنســاين - للرشكة أو نحوهــا، واعتبار ذمتها 
مستقلة ومنفصلة عن أهلية الرشكاء )املسامهني( بحيث تكون للرشكة ذمة 

مالية خاصة هبا )2).

كما عرفهــا الدكتور عبد احلميد البعيل بأهنــا: الصاحية لتلقي احلقوق 
وتلقــي الواجبات وااللتزامات ، قال: وهي إنــام تثبت لبعض اجلامعات من 
األشــخاص جتمعت بغرض حتقيق غــرض معني كالــرشكات واجلمعيات 
ولبعض املجموعات من األموال املرصودة لتحقيق غاية معينة كاألوقاف))).

واشرُتط لتحقق الشخصية االعتبارية رشطان: 

)- أن تكون هــذه املجموعات من األشــخاص أو األموال التي نص 
عليها القانون .

2- أن تتوافر يف تكوينها الرشوط التي اشرتطها القانون .

))) الشــخصية االعتبارية وأحكامها الفقهية ص) ، نقــًا عن املدخل للعلوم القانونية 
لعبد املنعم البدراوي .
)2) املرجع السابق ص: ) .

))) الشخصية االعتبارية وأحكامها الفقهية ص: )) .
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 وقد نصت املادة 506 من القانــون املدين املرصي عىل أن الرشكة تعترب 

شخصية اعتبارية بمجرد تكوينها ولكن ال حيتج هبذه الشخصية عىل اآلخرين 

إال بعد اســتيفاء إجراءات النرش التي يقر هبا القانون))). وهذا ما نصت عليه 

أيضًا املادة 655 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 «. 

فإذا ثبتت الشــخصية االعتباريــة قانونا ثبت هلا من احلقــوق ما يثبت 

للشــخص الطبيعي ، وقد نص القانون املدين املــرصي يف املادة )5 ، وقانون 

املعامات املدنيــة اإلمارايت يف املادة )9 عىل أن الشــخص االعتباري يتمتع 

بجميــع احلقوق ، إال ما كان منها مازما لصفة اإلنســان 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 ص92)، نقًا عن املرجع السابق .
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د( موطن مســتقل، وعرف املوطــن بأنه املكان الذي يوجــد فيه مركز 

إدارته.

وهذا ما ال خاف فيــه بني الفقهاء، فرأوا: أن التعــدي عىل ذي امللكية 

االعتبارية يكون كالتعدي عىل ذي امللكية اخلاصة ، فتجري عليه اآلثار املرتتبة 

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 .
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املبحث الثاني

وسائل محاية الوقف الشرعية
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املبحث الثاني

وسائل محاية الوقف الشرعية

لحماية الوقف وسائل رشعية كثرية، أمهها ما يأيت: 

)- الناظر .

2- القايض الرشعي .

)- املحتسب .

4- مستحق الوقف .

املطلب األول: ناظر الوقف : 

تعريف الناظــر: الناظر هو الذي يتوىل رعاية الوقــف وصيانته وتنميته 

وتوزيعه بني املســتحقني، ولتحقيق هذه املهام البد من توفر رشوط فيه متكنه 

من القيام بمهمته الكبرية هذه التي هي أمانة عظيمة.
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رشوط الناظر: 

للناظر رشوط ترشــحه للنظارة ال بد من توفرها فيه، وإال لم يكن أهًا 
لذلك وهي: 

)- التكليف .

2- العدالة .

)- الكفايــة .

4- اإلسام .

ولنرشح هذه الرشوط بــيء من التفصيل لتتضح أمهيتها يف دور الناظر 
يف حفظ الوقف وتنميته . 

أواًل: التكليف: 

 التكليــف يعني أن املــرء مكلف ، يتعلق به خطــاب الرشع كام تعلق به 
خطاب الوضع ، وذلك يعني أنه يف دائرة الثواب والعقاب إن أحسن أو أساء، 

وخرج هبذا الرشط الصغري غري البالغ واملجنون . 

وهذا الرشط متفق عليه ؛ ألن غــري املكلف من صبي وجمنون ال ييل أمر 
نفســه فكيف ييل أمر غريه ، فا بد إذْن من أن يكون بالغًا رشيدًا ، إال أن هذا 
الرشط يعتــرب رشط مبارشة ال رشط والية ، فــإذا كان الواقف قد عني صبيا 
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ناظــرًا عىل الوقف ، فإن مبارشة النظر تكون لويل الصبي ؛ ألن الصبي حمجور 
 عليه من التــرصف يف املال كام قال اهلل تعــاىل: ﴿ ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     
ۆ  ۆ  ۈ     ۈ   ﴾ ]النساء: 5[، وفر السفيه بالطفل الذي ال حيســـن الترصف 

يف املــال)))، ويدّل عليه أيضًا قوله تعــاىل: ﴿ ې   ې   ې  ى  ى  ائ  
ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ  ۇئۆئ   ﴾ ]النســاء: 6[ فلم تبح اآلية الكريمة 
إعطاء اليتيــم- وهو من فقد أباه وهو دون احللــم- ماله حتى خيرج عن حد 
اليتم ببلوغه مبلغ النكاح ، وتسميته يف اآلية يتيام وحاله ما ذكر؛ من باب املجاز 
املرســل باعتبار ما كان ، وليس جمرد البلوغ فحســب ، بل حتى يؤنس الرشد 
منه، وذلك باختباره هل حيسن الترصف يف املال بيعا ورشاء ورعاية وغري ذلك 
مما حيتاجه املــال ، فدل كل ذلك عىل أن الترصف يف املــال ال بد فيه من بلوغ 
ورشد، لذلك مل جتز له مبارشة النظارة بنفسه ، وهذا ما نص عليه الفقهاء فرأوا 

أنه إن كان املوقوف عليه صغريا أو جمنونا فإن وليه يقوم مقامه يف النظر .

ففي الرشح الكبري مع حاشــية الدســوقي يقول الدرديــر: يتبع رشط 
الواقف يف ختصيص ناظر معني ، فإن مل جيعل الواقف ناظرا فإن كان املستحق 
معينا رشيدا فهو الذي يتوىل أمر الوقف ، وإن كان غرَي رشيد فوليُُّه ، وإن كان 

املستحق غري معني كالفقراء فاحلاكم يويل عليه من يشاء)2).

ــادة احلنابلة ، ففي املغنــي البن قدامة يقول: ينتقل  وبمثل ذلك قال السَّ
امللك يف العني املوقوفة إىل املوقوف عليــه إن كان آدميًا معينًا أو مجعًا حمصورًا 

))) تفسري القرطبي 28/5 رواية عن أيب مالك قال: هم األوالد الصغار .
)2) الرشح الكبري وحاشية الدسوقي عليه 88/4 .
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كأوالده أو أوالد زيد ، وينظر فيه املوقوف عليه إن كان مكلفًا رشيدًا ، أو ينظر 
فيه وليه إن كان املوقوف عليه صغريًا أو جمنونًا أو سفيهًا . وقال ابن أيب موسى: 

ينظر فيه احلاكم))).

واختلف القول يف مذهب السادة األحناف ، فقد نقل ابن عابدين عن 
فتاوى العامة الشلبي قوله: وأما اإلسناد للصغري فا يصح بحال ، ال عىل 
سبيل االســتقال بالنظر ، وال عىل سبيل املشــاركة لغريه ؛ ألن النظر عىل 
الوقف من باب الوالية ، والصغري يــوىل عليه لقصوره ، فا يصح أن يوىل 

عىل غريه. اهـ 

 فهــذا النص يمنع والية الصبي مطلقا فهو أشــد مما تقــرر عن املالكية 
واحلنابلة . 

وهـــذا ما قرره ابن عابدين أيضا عن صاحب اإلسعاف حيث قال: إنـه 
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 .

 لكنه نقل عن األحكام الصغار لاسرتوشــني عن فتاوى رشــيد الدين 
قوله: القــايض إذا فوض التولية إىل صبي جيوز إذا كان أهًا للحفظ ، وتكون 

له والية الترصف ، 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- 255، 270، واملغني 647/5، واإلنصاف 67-66/7 .
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غــري األهل للحفظ بأن كان ال يقدر عىل التــرصف ، أما القادر عىل الترصف 
فتكون توليته من القايض إذنا له يف الترصف ، وللقايض أن يأذن للصغري وإن 

مل يأذن له وليه اهـ))).

 ولم أجـــد نّصًا للشــافعية يف املســألة، لكن اشــرتاطهم يف النَّاظِِر 
ِف «)2). يفيــد ذلك، فقد فر  »العدالــة والكفايــة واالهتداء إىل التَّــرَصُّ
 صاحب الذخائر الكفاية بقوة الشخص وقدرته عىل الترصف فيام هو ناظر 
عليه، قال: فــإن اختلت إحدامها نزع احلاكم الوقف منه وإن كان املرشوط 

له النظر الواقف. اهـ))) 

ثانيًا: العدالة: 

العدالة يف اللغة: االستقامة، ويف الرشيعة: عبارة عن االستقامة عىل طريق 
احلق باالجتنــاب عام هو حمظور دينًا )4)، ويقال هــي: اجتناب الكبائر وعدم 
اإلرصار عــىل الصغائر، أو هــي: صفة توجب مراعاهتــا االحرتاز عما خيل 

باملروءة عادة يف الظاهر.

والعدل يف اصطالح الفقهاء: من تكون حســناته غالبة عىل سيئاته، وهو 
ذو املروءة غري املتَّهم)5). 

))) الدر املختار وحاشية ابن عابدين عليه ) /85)، والبحر الرائق 5 /244 - 245 .
)2) املنهاج للنووي)/252 .
))) مغني املحتاج 2/)9) .

)4) التعريفات للجرجاين ص )9).
)5) موسوعة الفقه الكويتية 0)/5 .
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والعدالــة من أهم مميزات الناظر ألهنا حتمله عــىل حفظ الوقف وتنميته 
وإيصاله ملستحقيه، وقد اتفق الفقهاء عىل اشرتاطها من حيث اجلملة، إال أهنم 

اختلفوا هل هي رشط صحة أو رشط أولوية عىل رأيني: 

األول: أن العدالــة رشط صحــة يف الوقف. فقد نقل ابــن عابدين عن 
اإلســعاف قوله: وال يوىل إال أمني قادر بنفســه أو بنائبــه، 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 
ــق استحق العزل وال  العدالة رشط أولوية ال رشط صحة، وأن الناظر إذا ُفسِّ

ق ال ينعزل عىل الصحيح املفتى بـه))). ينعزل، كالقايض إذا ُفسِّ

إال أن غري احلنفية من مالكية وشــافعية قــد خالفوهم يف هذا التفصيل ، 
فاشــرتطوا العدالة يف كل حال ، فنص السادة املالكية عىل أن النظر يف احلبس 
ملن جعله إليه حمبسه، جيعله ملن يثق يف دينه وأمانته، فإن غفل املحبَّس عن ذلك 
كان النظر فيه للحاكم يقدم له من يرتضيه .. وقالوا: إن الناظر عىل احلبس إذا 
كان يسء النظر غري مأمون فإن القايض يعزله، إال أن يكون املحبس عليه مالكًا 

أمر نفسه ويرىض به ويستمر)2).

افعية عىل أنه تشــرتط العدالة الظاهرة والباطنة يف  ــادة الشَّ كما نصَّ السَّ
منصوب احلاكم، وقال األذرعي: تشرتط العدالة الظاهرة والباطنة يف منصوب 

))) حاشية ابن عابدين ) /85)، والبحر الرائق 244/5 .
)2) احلطاب 6 / 7)، وحاشية الدسوقي 4 / 88 .
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الواقف أيضًا، و بنوا عىل ذلك أنه إذا فسق انعزل، وعندئذ يكون النظر للحاكم 
ليويل العدل. إال أن التاج الســبكي قال: ينبغي أن يكتفى يف منصوب الواقف 
بِينِيُّ بأن األول -أي اشــرتاط العدالة  ْ بالعدالة الظاهرة. وتعقبه اخلطيب الرشِّ
الظاهــرة والباطنة يف منصوب الواقف كمنصوب الــويل- أوجه أي أقعد يف 

املذهب وأوىل باألخذ))). 

ــادة احلنابلة فيما إذا لم يكن مرشوطًا من الواقف ،  ح به كذلك السَّ ورصَّ
فإن كان مرشوطًا منه ففسق ضم إليه عدل ليمنعه من الظلم ، وذلك حفاظـــًا 

عىل رشط الواقف ما أمكن .

قال ابن قدامة رمحه اهلل تعــاىل: وإن لم يكن أمينًا لم تصح وأزيلت يده ، 
وإن كان الناظــر مرشوطًا من قبل الواقف فا تشــرتط فيه العدالة ويضم إىل 
الفاســق عدل)2)، هذا أصل املذهب ، ومع ذلك فإن ابن قدامة رمحه اهلل تعاىل 
حيبذ أن ال ييل نظارة الوقف إال َعْدل ؛ فقد قال: وحيتمل أن ال يصح توليته وأنه 

ينعزل إذا فسق يف أثناء واليته ، ألهنا والية عىل حقِّ غريه فنفاها الفسق .

 إال أنه مع ذلك يستثني ما إذا كان النظر موكوالً ملستحق الوقف ، فإنـــه 
ال يرى عزله عندئذ 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 

))) مغني املحتاج 2 / )9)، وهناية املحتاج 5 / 96)، وحتفة املحتاج 6 / 288 .
)2) املغني البن قدامة 647/5 .
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أحق بالنظر ، عدالً كان أو فاسقًا ، رجًا كان أو امرأة ، ألنه يملك الوقف فهو 
ينظر لنفســه ، وقيل: يضم إىل الفاسق أمني ، حفظًا ألصل الوقف عن البيع أو 

التضييع ))).

وإنما رأى ذلــك ألن الوقف هنا عىل معني ، فهــم موجودون يراقبون 
ترصفاته فا يستطيع العبث به ، فإن أقروه مع ذلك فلما يرونه من مصلحتهم 

معه ، وإال فإن األصل عزله كام تقرر .

وإذا تقــّرر أن الناظر رشطــه العدالة فذلك حلامية الوقــف من 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 .

ثالثًا: الكفاية: 

املقصود بالكفاية قوة الشخص وقدرته عىل الترصف فيام يناط به وهي 
أســاس كل عمل، ففي الذكر احلكيم التنبيه عليها يف والية األعامل كام قال 

ہ  ھ        ھ  ھھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ   ســبحانه: ﴿ 
ڭ        ﴾ ]القصص: 26[. 

وفيه قوله جل شأنه: ﴿ ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ   ﴾ 
]يوسف: 55[.

))) املرجع السابق .
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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، 
إنــك ضعيف ، وإهنا أمانــة ، وإهنا يوم القيامة خــزي وندامة ، 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 احلديث فقد قــال عنه ملسو هيلع هللا ىلص: » ما أظلت اخلــراء، وال أقّلت الغرباء، عىل 
ذي هلجة أصدق منك يا أبا ذر «)2)، ومع ذلك مل يعطه الوالية نظرًا لعدم كفايته 

لما يسند إليه ، فكان هـذا أصـًا يف واليات األمور.

وقد نصَّ الشافعية واحلنابلة عىل أنه يشرتط يف الناظر الكفاية ؛ ألن مراعاة 
حفظ الوقف مطلوب رشعــًا، وإن مل يكن الناظر متَّصفًا هبذه الصفة مل يمكنه 

مراعاة حفظ الوقف.

فإن اختلَّت الكفاية فقد قال الشــافعية: ينزع احلاكم الوقف منه وإن كان 
املرشوط له النظر.

وخالفهم الســادة احلنابلة فرأوا أنه إن اختلت الكفاية ال ُيعزل، بل يضم 
إىل ناظــٍر ضعيٍف قويٌّ أمــنٌي، ليحصل املقصود ســواء كان ناظرًا برشط أو 

موقوفًا عليه))).

))) يف اإلمارة برقم 492)و792) .
)2) أخرجه ابن حبان يف صحيحه برقم 9)72 .

))) كشاف القناع 270/4
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ــا احلنفية فقد قالــوا: ينــزع الناظر وجوبــًا لو كان غــري مأموٍن أو  أمَّ

عاجزًا ))).

ادة املالكية ، أن الناظر عىل احلبس إن كان يسء النظر  م عن السَّ وقد تَقـــدَّ

غري مأمون فإن القايض يعزله، إال أن يكون املحبَّس عليه مالكًا أمر نفسه ويرىض 

به ويستمر، وهذا يفيد اشرتاط الكفاية فيه ، ألنه ال يكون يسء النظر إال لعدم 

كفايته فنصوا عىل وجوب عزله ، وهذا ما ينبغي فعله صيانة للوقف.

رابعًا: اإلسالم: 

ولما كان النظر نوع والية فقد رشط فيه اجلمهور اإلســام لعموم قوله 

تعاىل: ﴿ ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ﴾ ]النساء: )4)[.

اق نقًا عن الَمتِّيطِّي ما نصه:  وهذا ما يســتفاد من كام املالكية، ففي املوَّ

جيعله-أي الوقــف- ملن يوثق به يف دينه وأمانته)2). ومعنى ذلك أهنا ال تكون 

عند غري ذي الدين ؛ ألنه إذا مل يؤمتــن عىل دينه فكيف 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))).

))) انظر حاشية ابن عابدين ) / 85)، والبحر الرائق 244/5 .
)2) التاج واإلكليل هبامش مواهب اجلليل 7/6) .

))) انظر: املوســوعة الفقهية الكويتية209/44، وكشاف القناع 207/4 ، وهناية املحتاج 
للرميل 96/5) .
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 فــإذا حصلت هذه احليطــة يف الناظر، فإن 70% من األوقاف ســتكون 
 يف محايـــة ورعايـــة، وتبقى النسبة األخرى للوسائل األخرى حلاميتـه، وهي 
ما تقدم ذكرها: القايض الرشعي، املحتسب، مستحق الوقف. فبذلك تكتمل 

منظومة محايـة األوقاف.
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املطلب الثاين: القايض واملحتسب:

أّمــا القايض الرشعي فا تقــل أمهيته عن الناظر؛ ألنــه يقيم العدل بني 
الناس وينصف املظلومني، ويعطي كل ذي حق حقه، وقد نّص فقهاء السياسة 

الرشعية عىل أن من مهام القايض: 

النظر يف األوقاف بحفظ أصوهلا وتنمية فروعها والقبض عليها ورصفها 
يف سبيلها، فإن كان عليها مستحٌق للنظر فيها راعاه، وإن مل يكن توالّه))).

 وذلك ألن القايض منوط به رعايــة مثل هذه احلقوق، وقد تكون كثرية 
عليه مما جعل بعض الوالة يفرد لألوقاف قاضيا خاصا يسمى 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 بني أحكام القضاء وأحكام املظامل، وهي من األمور املهمة إلقامة 
الدنيا واســتقامة الدين، فإن الســلطان قد ال يعلم كثريا مما جيري يف املجتمع 
من منكرات أو ضياع حقوق فيقوم رجال احلســبة بأطر الظامل ونرص املظلوم 

وإظهار الشعائر، فيعيش املجتمع يف ظل عدل اإلسام ونور القرآن .

ومن أهم ما ينبغي أن يقوم به املحتســب صيانة أرايض الوقف وعقاراته 
وأدواته ليبقى كما أراده واقفه من اخلري لنفســه يف األجر، ومن وقف عليه من 
النفع ، فلو أن أهل احلسبة َجّدوا وقاموا بواجبهم ملا ضاعت املقابر وحولت إىل 

))) األحكام السلطانية للاموردي ص20) .
)2) املرجع السابق ص 486 .
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مزارع أو عقارات خاصة ، ولما ضاعت األوقاف األهلية والذرية ، ولما ضاع 

ريع الوقف عن الفقراء واملســاكني واأليتام واألرامل والعلامء وأبناء السبيل 

وغريهم من مســتحقيه من إنســان أو حيوان ، وذلك كــام كان يفعل صاحلو 

األمة يف القرون املاضيــة كاإلمام النووي مع الظاهر 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: 

وقــد أوجب اهلل شــكر نعمه، ووعد الشــاكرين بالزيادة قــال تعاىل: ﴿ ڦ  

ڦ  ڄ ﴾ ]ابراهيــم: 7[، وقد حلق املســلمني بسبب هذه احلوطة 

عىل أماكهم أنواع من الرضر ال يمكــن التعبري عنها، وطلب منهم إثبات ما 

ال يلزمهم، فهذه احلوطة ال حتل عند أحد من علماء املســلمني؛ بل من يف يده 

يشء فهو ملكه، ال حيل االعرتاض عليه، وال يكلف بإثباته، وقد اشــتهر من 

سرية السلطان أنه حيب العمل بالرشع، ويويص نوابه به، فهو أوىل من عمل به، 

واملســؤول: إطاق الناس من هذه احلوطة، واإلفراج عن مجيعهم ؛ فأطلقهم 

أطلقــك اهلل من كل مكروه، فهم ضعفة وفيهم األيتام واألرامل واملســاكني، 

والضعفة والصاحلون، هبم تنرص، وتغاث، وترزق، وهم سكان الشام املبارك، 

جريان األنبياء صلوات اهلل وسامه عليهم، سكان ديارهم، فلهم حرمات من 

جهات، ولو رأى الســلطان ما يلحق الناس من الشدائد الشتد حزنه عليهم، 

وأطلقهم يف احلال ومل يؤخرهم، ولكن ال ُتنهى األمور إليه عىل وجهها.

فباهلل أغث املســلمني، يغثك اهلل، وارفق هبم يرفــق اهلل بك، وعجل هلم 
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اإلفراج قبل وقوع األمطــار، وتلف غاهتم؛ فإن أكثرهم ورثوا هذه األماك 
من أســافهم وال يمكنهــم حتصيل كتب رشاء وقد هنبــت كتبهم، وإذا رفق 
الســلطان هبم حصل له دعاء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ملن رفق بأمته، ونرصه عىل أعدائه 
فقد قال اهلل تعــاىل: ﴿ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ﴾، وتتوفر له من رعيته الدعوات، 

وتظهر يف مملكته الربكات، ويبارك له يف مجيع ما يقصده من اخلريات.

وىف احلديث من رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: » من سن سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة، ومن ســنَّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 

عمل هبا إىل يوم القيامة « ))).

فنســأل اهلل الكريم، أن يوفق السلطان للســنن احلسنة التي يذكر هبا يوم 
القيامة، وحيميه من السنن السيئة.

فهذه نصيحتنا الواجبة علينا للســلطان، ونرجو مــن فضل اهلل تعاىل أن 
يلهمه اهلل تعاىل فيها القبول، والســام عليكــم ورمحة اهلل وبركاته.واحلمد هلل 

رب العاملني وصاته وسامه عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني)2).

وهبـذا اللطف يف األسلوب واحلزم يف الطلب استطاع رمحه اهلل تعاىل أن يرد 
الوقف إىل أصحابه وحيمي املستحقني من جور السلطان ، وهذا بسبب احلسبة 

من أهل العلم والصاح ولوال ذلك لضاع حقهم وكانوا هنبة للطامعني.

))) أخرجه مسلم من حديث جرير بن عبد اهلل برقم 6975 .
)2) حتفة الطالبني يف ترمجــة اإلمام النووي البن العطــار ص 0)، واإلمام النووي وأثره يف 

احلديث وعلومه للباحث ص 2))-))) .
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املطلب الثالث: مستحقو الوقف:

مســتحقو الوقف هم أْوىل من حيافظ عىل الوقف ، سواء كانوا معينني أم 
جهة عامة ، فإن هلم أن حياســبوا الناظر عىل محايــة الوقف من 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 والرصف إىل املستحقني.

وقد اتفق الفقهاء عىل مرشوعية حماســبة الناظر عىل ما ينفقه يف هـــذه 
الوجـوه، سواء أكانت املحاسبة من ِقَبل القايض أم من قبل املستحقني، غري 
أن القايض ال يملك ســلطة عىل حماسبته من غري طلب من مستحق الوقف، 
أو املحتســب ، أو النيابة العامة للدولة التي تقوم بدور املحتســب أحيانًا، 
فكان ال بد أن يقوم بذلك املستحقون 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 حياســب القايض متويلِّ الوقف بالتفصيل لكل ما رصفه من غّات 
الوقــف، بل يكتفي منه باإلمجال لو كان معروفًا باألمانة، أما لو كان متهاًم فإن 
القايض جيربه عىل التفسري شيئًا فشيئًا، وال حيبسه، ولكن حيرضه يومني أو ثاثة 

، فإن فعل فبها، وإال فإنه يكتفي منه باليمني. وخيوفه وهيدده إن مل يفرَّ

ر عن القنيــة: أن الناظر لو اهتمه القايض فإنه حيلِّفه، قال ابن  ونقل يف الدُّ
ها))). عي هاك الوديعة أو ردَّ عابدين: أي ولو كان أمينًا، كاملودع يدَّ

))) الدر املختار )/425، والبحر الرائق 262/5 .
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وذهب الســادة املالكية: إىل أنه إذا مات الواقف وُعِدم كتاب الوقف فإنه 

يقبل قول الناظر يف اجلهات التي يرصف عليها إن كان أمينًا، وإذا ادَّعى الناظر 

ق إن كان أمينًا، ما مل يكن عليه شهود يف أصل الوقف فا  أنه رصف الغلَّة ُصدِّ

يرصف إال باطِّاعهم، وال يقبل قوله بدوهنم. 

ق من غري يمني إن مل  ف عىل الوقف ماالً من عنده صدِّ وإذا ادَّعى أنه رَصَ

يكن متهاًم وإال فيَحلَّف))).

ا الســادة الشافعية فإهنم يفرقون بني أن يكون املستحقون معينني كزيٍد  أمَّ

وعمــرو مثًا، وبني أن يكونــوا غري معينني كالفقــراء ونحوهم من اجلهات 

العامـة.

فقالوا: إْن كانوا معينني فالقول قوهلم وهلم مطالبته باحلساب، وإن كانوا 

غري معينني كالفقراء فهل لإلمام مطالبته باحلســاب أو ال؟ وجهان: َأْوَجُهُهاَم 

ق يف قدر ما أنفقه عند االحتامل، فإن اهتمه احلاكم حّلفه، واملراد  األول، وُيَصدَّ

بإنفاقــه فيما يرجع إىل العــادة، ويف معناه الرصف إىل الفقــراء ونحوهم من 

ق فيه ألنـــه  اجلهات العامة، بخاف إنفاقه عىل املوقوف عليه املعنيَّ فا يصدَّ

لم يأتمنـه)2).

وللسادة الحنابلة تفصيل آخر، فهم يفرقون بني الناظر املتربع بنظره عىل 

))) حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري 404/5، وحاشية الدسوقي 89/4 .
)2) مغني املحتاج 94/2) .
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الوقف وبني غري املتربع وهو الذي يأخذ أجرًا عىل النظارة، فرأوا أنه يقبل قول 

الناظر املتربع يف الدفع ملســتحق، وإن مل يكن متربعًا مل يقبل قوله إال لبينة))). 

إال أهنم أجازوا ألهل الوقف مســاءلة الناظر عام حيتاجون إىل علمه من أمور 

وقفهم حتى يســتوي علمهم فيه مع علمه، كــام أجازوا لويل األمر أن ينصب 

ديوانًا مستوفيًا حلساب أموال األوقاف عند املصلحة)2).

فتحصل من كل ذلك أن حماســبة 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: 

مصـــدق كــل أمــــني مطلـقا

يف الــرد إال اثنني لـــم يصـــدقا

وكاملستأجـر أيـضـــًا  مستأجـر 

مرهتـــن عــىل كـــــالم األكثر

فكان القياس عىل هذا أن ال يســأل لعدالته وأمانته ، لكن الثقة بكل أحد 

عجز ، واألخــذ باالحتياط التام ألموال اليتامى أوىل مــن الثقة العمياء، فإنه 

إن كان صادقا مل ترضه املســاءلة وال املحاسبة، وإن كان غري ذلك كانت نرصة 

للضعيف، وأخذ احلق له أوىل ، وقد قالوا: إذا رأيت الرجل يصيل عىل املاء أو 

يطــري يف اهلواء فا تغرت به حتى ترى أين هو مــن األمر والنهي ، أي من فعل 

))) كشاف القناع 4 / 269
)2) كشاف القناع 4 / 277، واإلنصاف 7 / 68 .
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املأمور واجتناب املحظور)))، وقد قال ســيدنا عمر ريض اهلل تعاىل عنه لرجل 

أراد أن يعرف رجًا عنده ويزكيه: » بأي يشء تعرفه ؟ « قال: بالعدالة والفضل، 

 فقال: » فهو جــارك األدنى الذي تعرف ليله وهنــاره، ومدخله وخمرجه « ؟ 

قال: ال، قال: » فمعاملك بالدينار والدرهم اللذين هبمـا 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) .



295

املبحث الثالث

مصادر احلماية اجلنائية

املبحث الثالث: مصادر احلماية اجلنائية



من فقه الوقف 296



297

املبحث الثالث

مصادر احلماية اجلنائية

م أن احلاميــة اجلنائية مصطلح قانوين يراد بــه أن القانون حيمي تلك  تَقدَّ

األعيــان من التعدي عليها وجيرم املتعدي بحكم القانون، فمن أين اكتســب 

الوقف هذه الحمايـة ؟ 

واجلــواب: أن الوقــف له محايــة رشعية ومحايــة قانونية، أمــا احلامية 

الرشعية فألن الوقف العام ملك هلل تعاىل كام يشــري لذلك قول اللـــه تعاىل: 

ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ﴿ وقولــه:   ،](8 ]اجلـــن:   ﴾ ڃ   ڃ   ڃ     ﴿

ں  ں  ڻ  ڻ     ﴾ ]التوبــة: 8)[، ومثل املســجد كل نفع عام قصد 

 به موقفه وجه اهلل تعاىل ، وهذا ما اســتلهمه الواقفون من قول احلق سبحانه: 

﴿ وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ     ېئ  ېئ   ېئىئ   ﴾ ]البقرة: )8)[.

ويف هذه اآلية الكريمة إشــارة إىل وجوب احرتام رشوط الواقفني وعدم 

تغيريها، وأن اهلل تعاىل هلم باملرصاد لــو بدلوا أو غريوا ، ويضيفون عىل ذلك 

 قوهلــم: » وعليه لعنة اهلل واملالئكــة والناس أمجعني ، ال يقبــل اهلل منه رصفًا 
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وال عدالً  «، وهـــذا هتديد شــديد ووعيد أكيد حيمل النفس املؤمنة أن تفكر 

ألف تفكري قبل أن ُتْقِدم عىل التعدي عليه خشية من ذلك الرتهيب ، وقد ذكر 

 العلماء أن الوقف مثل مال اليتيم يف احلرمـــة ))) من حيث عظيم املســؤولية 

أمــام اهلل تعاىل وقالوا: إن أكل مال هذين يذر الديار باقع، يعني يشــتت اهلل 

شــمل آكل مال هذين يف الدنيا عىل ما يدخره لصاحبه من النكال يف اآلخرة، 

 وقــد ورد يف احلديث عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: » اشــتد غضب اهلل عــىل من ظلم َمْن 

ال جيد نارصًا غريي «)2)، بل َعـدَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص أكل مال اليتيم من السبع املوبقات 

كام روى البخاري ومســلم من حديث أيب هريــرة ريض اهلل تعاىل عنه أنه ملسو هيلع هللا ىلص 

قال: » اجتنبوا الســبع املوبقات « قالوا: يا رسول اهلل وما هن؟ قال: » الرشك 

باهلل ، والســحر ، وقتــل النفس التي حرم اهلل إال باحلــق ، وأكل الربا ، وأكل 

مال اليتيم، والتويل يوم الزحف ، وقذف املحصنات املؤمنات الغافالت «)))، 

فجعل أكل مال اليتيم يف املرتبة الثالثة بعد الرشك باهلل تعاىل وقتل النفس التي 

حــرم اهلل ، وذلك دليل عىل خطورة تضييع ماله بأي وجه كان ، والوقف مثل 

ذلــك من كل وجه فا يقدر عىل التفريط فيه من كان يف قلبه إيامن ، 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 .

))) صحيــح البخــاري يف الوصايا، باب قــول اهلل تعــاىل: ﴿ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
 ڈ  ڈ  ﴾، حديــث:  4)26 ، ومســلم يف اإليامن باب بيــان الكبائر وأكربها، 

حديث:  54) .
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م أن القانون حيمي الوقف كما حيمي ســائر  أّما الحماية القانونية فقد تَقدَّ

املمتلكات، حيــث جيعل املتعدي عليه متعديا عىل امللكيــة االعتبارية ، وهي 

كامللكية اخلاصة من كل وجــه ؛ تقايض وختاصم وتنصف وحيكم هلا وعليها، 

وهذا جيعل املتعــدي عىل الوقف عرضة للمســاءلة أمــام املحاكم الرشعية 

والقانــون املدين ، ويقىض عليه برد مثله إن كان مثليــا أو قيمته إن كان قيميًا، 

كما يقىض عليه بأجــرة املثل وأرش النقص وتعويضه ، فا بد من تفعيل هذه 

احلامية حتى يصان عن العبث ، وإال كان مصريه كمصري ســائر األوقاف التي 

اعتدى عليها املفرطون فتفرق كثري منها أيادي ســبأ، 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 وفسدت البيئة إىل غري ذلك من األرزاء التي 

كان ســببها ضياع الوقف اإلســامي ، ملا مل جيد من حيميه من قانون رادع أو 

إيــامن وازع ، وقد آن األوان ألن يعود الوقــف إىل نصابه ، والعدل إىل أوانه ، 

بإحياء ســنته أوال ، وذلك باألساليب الوقفية اجلديدة التي تسهل عىل الناس 

اإلسهام فيه ، وتطوير هذه األســاليب ، وتفعيلها يف كل بلد، ثم يف محايته من 

طمع الطامعــني وجور اجلائرين ، وإعادة ما هنب منه أو رسق ، بعدل القضاء 

أو قوة احلكم ، وال يتم ذلك كله إال بإشــاعة فقه الوقف والدعوة إليه وتفعيل 
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مؤمتراته وندواته يف كل بلد، وهذا من نرش السنن 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 «))).

   

))) ســنن الرتمذي يف العلم عن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، باب ما جاء يف األخذ بالسنة واجتناب 
البدع، حديث:  2669  وحسنه .



301

املبحث الرابع

أثر احلماية القانونية
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املبحث الرابع

أثر احلماية القانونية على محاية الوقف

مّما ال ريب فيه أن النفوس بحاجة ماســة إىل وازع ســلطاين حيملها عىل 
االســتقامة ويمنعها من موجبات الندامــة ، بالتقصري يف الواجبات أو انتهاك 
املحرمــات والتعدي عىل ذوي احلقوق ، وقد ورد يف األثر عن ســيدنا عثامن 
ريض اهلل تعاىل عنه: » ملا يزع الســلطاُن الناَس أشــد ممــا يزعهم القرآن « )))، 
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 ســبيل االستقامة ، ومعلوم أن ذوي النفوس الضعيفة كلام منعوا من يشء 
كان ذلك املنع ســببا لزيادة الرغبة فيه ، كام قيل: كل ممنوع مرغوب. السيام إذا 
كانت محايته ضعيفة ، ومن هنا كثــر التعدي عىل األوقاف يف خمتلف البلدان، 
حيث ال جتد مــن دون اهلل ظهريا وال نصريا، فضاع أكثرها بام كســبت أيدي 

الناس كام يضيع طعام األيتام يف موائد اللئام، وكام قال القائل: 

فترصفوا بدمائنا وحلومنا      كترصف النّظار باألوقاف

فصار التعدي عىل األوقاف أصًا شــائعًا بنفســه ، يقاس عليه غريه من 

))) تاريخ املدينة البن شبة برقم585)
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املحرمات ، هكذا يكون حال األوقاف التي يغيب عنها الرقيب ، وتســلَّم ليد 

القريــب أو البعيد، من غري قانون جنائي حيميــه ، بحيث جيعل املتعدي عليه 

نــكاالً وعربة للمعتربين، وهــو ما حصل ألكثر األوقــاف يف العاملني العريب 

واإلســامي ، مع أن القانون اإلهلي كاف حلاميته لو كان الوازع اإليامين قويا، 

فــإن أموال األوقاف كأموال اليتامى يف احلرمة ، وقد قال ســبحانه يف شــأن 

أموال اليتامــى: ﴿ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  

کک  ک  ک   ﴾ ]النساء: 0)[.

وقــد َعدَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص أكل مال اليتيم من الســبع املوبقــات، أي املهلكات 

التي ال يقوم اإلنسان بعدها يف دين وال دنيا، فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن 

 النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: » اجتنبوا السبع املوبقات «. قالوا: يا رسول اهلل وما هن؟ قال: 

» الرشك باهلل ، والسحر، وقتل النفس التي حرم اهلل إال باحلق ، وأكل الربا، وأكل 

مال اليتيم ، والتويل يوم الزحــف وقذف املحصنات املؤمنات الغافالت «)))، 

وكفى هبذا زاجرًا لمن ألقى الســمع وهو شهيد، إذ من الذي يتحمل مثل هذا 

الوعيد الشديد بالنار املستعرة يأكلها يف حياته ويفرتشها بعد مماته؟ أم من الذي 

يقدر عىل أن يوبق نفســه يف هذه املهالك املهلكة بدنيا فانية ال تبقى ألحد، وال 

يلتذ هبا عاقل ؛ لرعة زواهلا وكثرة منغصاهتا، ويكون هذا التلذذ ســببا مانعا 

من لذة رضوان اهلل يف جنته التي عرضها السموات واألرض أعدت للمتقني، 

إن اجلزاء شــديد والعقاب أليم ، وإنام كان شــأن مال اليتيــم هبذه املثابة من 

))) البخاري يف الوصايا، باب قول اهلل تعاىل: ﴿ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ﴾ 
حديث:  4)26 ، ومسلم يف اإليامن باب بيان الكبائر وأكربها ، حديث:  54)  .
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الرتهيــب؛ ألنه ال نارص له غري اهلل تعاىل، فتتجرأ النفوس الضعيفة عليه ، وقد 
 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 « ))).

والذي ال جيد نارصًا غري اهلل تعاىل هو اليتيم ومســتحق 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 ترشيعًا واضحًا وتفعل 

تفعيًا مؤثرًا لتؤيت ثامرها يانعة محاية وصيانة وحفظا ورعاية .

واهلل تعاىل املســؤول أن يوفق األمة لما فيه رشدها وصالحها، ويعيد هلا 
تليــد جمدها وكامل عزها، وأن يبارك بجهود اخلرييــن من أبنائها 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 مفتني ، مدير إدارة اإلفتاء
بدائرة الشؤون اإلسامية والعمل اخلريي بديب

3 مجادى اآلخرة 1429هـ

7 يونيو 2008 م

املبحث الرابع: أثر احلماية القانونية على محاية الوقف



من فقه الوقف 306



307

املبحث اخلامس
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املبحث اخلامس

كيفية التصرف بأموال الوقف الزائدة

عن حاجة املوقوف عليه

إن الواجــب يف أموال الوقف أن ترصف يف اجلهــة التي حددها واقفها، 
وعىل الرشط الذي رشطه، ما مل يتعذر تنفيذ ذلك الرشط، كأن مل توجد الصفة 
التي أنيط الوقف هبا، وعندئذ فــإن للناظر احلق بعمل املصلحة التي يراها بام 
حيقق مقصد الواقف ولو عىل ســبيل اإلمجال، ســواء أكان ذلك بتخويل من 

الواقف، أم بإذن من القايض، أم باجتهاد منه مع حسن القصد.

فإن كان بتخويل من الواقف كأن قال يف وقفيِّتِه ما يقوله كثري من الواقفني:

)وعىل الناظر فعل ما فيه النامء واملزيد لغاته ...( أو نحو ذلك فإنه بذلك 
ت  ى الوقف، واليفوِّ قد أذن له بفعل ما حيُســن فعُله بالوقف، مما ال يغري مسمَّ
مقصده، ويدخل يف هذا: اإلبدال واالستبدال، كأن يبادل عقارًا بعقار أحسن 

ريعًا وأكثر نفعًا، أو يبيع العقار ويستبدل به غريه للغرض السابق.

فإن مل يكن قد نص الواقف عىل ذلك كان عىل الناظر أن يستأذن القايض 
بذلك الترصف فيأذن له بفعل ما فيه الِغْبطة للوقف عىل النحو الذي تقدم.

املبحث اخلامس: كيفية التصرف بأموال الوقف الزائدة عن حاجة املوقوف عليه
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فإن مل يوجد قاض واجتهد بنفسه بام يراه مصلحة للوقف جاز، كام جاء يف 
فعة حيث قال:»وهلذا  كتاب تيسري الوقوف للمناوي )/57) نقًا عن ابن الرِّ
كان شــيخنا عامد الدين يقول: إذا اقتضت املصلحة تغيري بعض بناء الوقف يف 
صورته لزيادة ريعه جاز، وإن مل ينــص الواقف عليه، ألن داللة احلال قاضية 

بأن الواقف لو ذكره حالة الوقف ألثبته يف كتاب وقفه« ا هـ .

فإذا كان قد أجيز للناظر االجتهاد يف أمر اإلبدال واالســتبدال ونحومها 
مما يعد يف الواقع خمالفة ظاهرة لرشط الواقف، فإن ما اليعد كذلك يف األصل 

وإنام يعد حتقيقًا لغرضه، كرصف الزائد من ريعه يف مثله، فإنه أوىل باإلباحة.

وهذا ما قرره العلامء من املذاهب املختلفة ففي املعيار املعرب للونرشييس 
2/7)) قال: » وأما رصف الفاضل ملســاجد أخــرى أوألئمتها وخدمتها، 
ففيها اختاف يف املذهب فقد كان فقهاء قرطبة وقضاهتا يبيحون رصف فوائد 

األحباس بعضها يف بعض «. ا هـ .

ثم نقل عن نوازل ابن ســهل قوله: » ما هو هلل البأس أن ينتفع به فيام هو 
هلل«. اهـ . ونحوه ص: 47،200)

ونقل أيضًا يف ص: 87)، من اجلزء الســابع عن عبد امللك بن املاجشون 
وأصبــغ قوهلام: »إن ما قصد به وجه اهلل تعــاىل جيوز أن ينتفع ببعضه يف بعض 
إن كانت لذلك احلبس غلة واسعة َوَوْفٌر بنيِّ كثري، يؤمن أن حيتاج املحبس إليه 
حاالً ومآالً، قال: وباجلواز أفتى ابن رشد برّم مسجد من وفر مسجد غريه « ثم 
ذكر اخلاف يف ذلك ورجح اجلواز للنظر والقياس » قال: ألنا إن منعنا احلُبس 
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ضنا تلك الفضات  وَحرمنــا املحبِّس من االنتفاع الذي حبَّس من أجلــه عرَّ
للضياع، ألن إنفاق األوفار يف ســبيل اخلري أنفــع للمحّبس، وأنمى ألجره، 

وأكثر لثوابه.. ا هـ .

ونقــل يف املعيار أيضــًا 2/7)) فتــوى أليب حممد العبــدويس يف مجع 
األحبــاس فقال: »جيوز مجعها وجعلهــا نقطة واحدة وشــيئًا واحدًا التعدد 
فيه، وأن جتمع مســتفادات ذلك كله ويقام منه رضوري كل مسجد من تلك 
املســتفادات املجتمعة. قال: ولو كانت بعض املساجد فقرية فيوسع عليها من 

غنيها بحسب احلال « ا هـ .

ويف عمــدة املفتي واملســتفتي للســيد حممد بــن عبد الرمحــن األهدل 
الشافعي257/2، 264 نقًا عن أيب بكر املخاوي وتلميذه ابن وليد من علامء 
اليمن: جواز رصف الفاضل من ريع وقف املوقوف عىل املســجد إىل مسجد 
 آخر يف املوضع، ونقل مثل ذلك عن العمــراين صاحب البيان ثم أيده بقوله: 

» هو أوىل من حفظه حيث يتسلط ظلمة النظار واحلكام عليه«. اهـ.

ونقل العامة باقشري احلرضمي الشافعي يف فتاواه قائد اخلرائد )/6)6 
يمي وهو عن اجلال املحيل، وتلميذه القايض إبراهيم بن الوليد  عن اجلامل الرَّ
أنه يســلك بالزائد عن حاجة املوقوف عليه مسلك مصالح املسلمني كالفقراء 

واملساجد. ا هـ .

ــاف القناع ملنصور بن يونس البهويت احلنبيل  ويف متن اإلقناع برشحه كشَّ
295/4 قال: »وما فضل عن حاجة املسجد من ُحرُصه وزيته وَمَغّله وأنقاضه 
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وآلته وثمنها إذا بيعت جاز رصفه إىل مســجد آخر حمتاج إليه، ألنه رصف يف 
نوع العني، قال: وجازت الصدقة هبا أي باملذكورات عىل فقراء املسلمني ألنه 
يف معنى املنقطع، قالوا: وإنام مل يرصد ملا فيه من التعطيل فيخالف املقصود. ثم 
قال: فإذا توقعت احلاجة يف زمن آخر والريع يسدُّ مسّدها مل يرصف يف غريها؛ 
ألن األصل الرصف يف اجلهة املعّينة، وإنام سومح بغريها حيث الحاجة حذرًا 

من التعطل ا هـ.

ويف أحكام األوقاف للشــيخ مصطفى أمحد الزرقاء احلنفي )/79) ما 
يشري إىل نحو ما ذكر عند األئمة اآلخرين.

وبناء عىل كل ما ذكر فإننا نستخلص ما يأيت:

)- ال مانع إن شاء اهلل تعاىل أن ينفق من ريع مسجد ما فضل عن حاجته 
إىل مســجد آخر يف البلد؛ ملــا يف ذلك من حتقيق غــرض الواقف يف اجلملة، 

والسيام يف أوقاف بعض مساجد ديب التي يزيد ريعها عن حاجتها.

فإن لدى الدائرة أربعة أنواع من املســاجد من جمموع 9)) مسجدًا )))، 
وهذه األنواع:

)( مساجد هلا ريع يزيد عن حاجتها وعددهـا: )57( بنسبة 8ر6)%

2( مساجد هلا ريع ال يفي بحاجتها وعددهــا: )98( بنسبة  2ر%29

)( مساجد ليس هلا ريع وعددها: )80)( بنسبة )4%5.
))) بناء عىل إحصائية قديمة، أّما اآلن فقد جتاوزت الـ )500( مسجد.
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4( مساجد خاصة، أو مل يؤجر وقفها وعددها: )4( بنسبة  )ر) %

وعليــه فإن من املصلحة الراجحة للوقف أن يــرصف فاضل ريع النوع 
األول من املســاجد إىل ثاثة األنواع األخرية حتــى تعم فائدة الوقف، ويعم 

النفع للمسلمني.

2- وإذا كان من املتعذر أن جيعل لكل مســجد حساب خاص ملا يرتتب 
عىل ذلك من زيادة األعبــاء، مع عدم الفائدة التي تبذل يف مثلها؛ فإنه ال مانع 
أن جتمل إيرادات النوع األول والثاين، ويرصف من اجلميع للجميع، بناء عىل 
ما تقدم نقله عن أيب حممد العبدويس املالكي حيث قال: » جيوز مجع األحباس 
وجعلها نقطة واحدة وشــيئًا واحدًا التعدد فيه، وأن جتمع مســتفادات ذلك 

كله، ويقام منه رضوري كل مسجد من تلك املستفادات املجتمعة«.

)- وبناًء عىل هــذا التأصيل فإنه ال بأس أن جيمــع ريع الوقف يف أحد 
املصارف التي يؤّمل منها أن التتعامل بالربا، واملوثوقة يف الدولة كام قرر ذلك 
 العامة مصطفى أمحــد الزرقاء يف كتابه أحكام األوقاف )/)5) حيث قال: 
» لو رشط حفظ غلــة الوقف عند املتويل - الناظر- كــام هو املعتاد، جيوز أن 
حتفظ يف أحد املصارف املوثوقة يف خزائنه احلديدية، عىل طريقة حفظ الودائع 
فيه ؛ ألنه أصون وآمن بحسب العادة، قال: ولو رشط حفظها يف مرصف أهيل،  

جيوز حفظها يف مرصف حكومي ألنه أوثق «. اهـ.

4- نعم إذا كان املســجد صاحب الريع الزائد عــن حاجته حمتاجًا هلذه 
الزيادة لغرض جتديده أو توســيعه ولو مآالً، فإنه ال جيوز رصف ريعه إىل غريه 
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لتلــك احلاجة التي حيتاجها، حيث ال يكــون التصدق إال عن ظهر غنى، ولو 

كان متوقعًا أن ينفق عليه من حق غريه، أو من أحد املحســنني، أو ويل األمر، 

فإن غناه يف نفسه أوىل من صدقة غريه لو حدثت، وهذا مادلت عليه عبارة ابن 

املاجشون الســابقة، بل ما أمجعت عليه كلمة الفقهاء التي وقفت عليها، ملا يف 

ذلك من خمالفة رشط الواقف من غري موجب.

5- فإن كان ويل األمر يقوم باإلنفاق عىل املساجد من بيت املال ومل حتتج 

املســاجد إىل أوقافها، أو كانت حاجتها قليلة مع عطــاء احلاكم، فإنه المانع 

أن تســتثمر هذه األموال بعقارات ونحوها لصالح الوقف مستقبًا الحتامل 

انقطاع ذلك العطاء.

6-  فإن مل حتتج املساجد حارضًا والمستقبًا رصف ملصالح املسلمني بام 

يتوافق مع غرض الواقف كام تدل عليه العبارات اآلنفات الذكر البن ســهل 

فعة الشــافعي، وهو الذي يقتضيه النظر يف  املالكي، والبهويت احلنبيل، وابن الرِّ

املقاصد، واالجتهاد السليم، إن شاء اهلل تعاىل.

واهلل تعــاىل أعلم، وصىلَّ اهلل وســلم وبارك عىل ســيدنا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم.
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املبحث السادس

املؤسسة الوقفية
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املبحث السادس

املؤسسة الوقفية

الوقف من أهم األعامل الصاحلة التي يكســبها املرء يف حياته، ويري له 
أجرها بعدوفاته، فيتجدد األجر كلام جتددت االســتفادة منه، كام روى اإلمام 
مســلم رمحه اهلل تعاىل من حديث  أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه ، أن رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص ، قال : » إذا مات اإلنســان انقطع عنه عملــه إال من ثالثة : إال من صدقة 

جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له «. 

ويف حديــث آخر عنه ريض اهلل تعاىل عنه  أن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال : » إن 
ممــا يلحق املؤمن من عمله وحســناته بعد موته؛ علاًم علمــه ونرشه ، أو ولدًا 
صاحلًا تركه ، أو مســجدًا بناه ، أو بيتًا البن الســبيل بنــاه ، أو هنرًا أجراه ، أو 
 صدقة أخرجها مــن ماله يف صحته وحياته ، تلحقه من بعد موته « كام أخرجه 

ابن خزيمة وابن ماجه.

والصدقــة اجلارية هي الوقف الدائــم، الذي ُينتفع به مــع بقاء أصله، 
كاملسجد واملدرســة والبئر واملزرعة واملشــفى والكتاب واملقعد الدرايس .. 
ونحو ذلك مما يبقى أصله وتســبل منفعته، فمن حيبِّس ويسبل نوعًا من ذلك 
فإن كل َمْن صىل يف املسجد أو اعتكف فيه فلبانيه مثل أجره ؛ ألنه كان قد سن 

املبحث السادس: املؤسسة الوقفية



من فقه الوقف 318

هذه الســنة احلســنة، فله أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة إن استمر 
كذلك.

 وكذا املدرســة التي يتعلم فيها أبناء املســلمني وبناهتم فإن كل من انتفع 
فيها فإن أجر التعليم وما يتبعه من عمل يكون لبانيها الذي هيأ هلم الســبيل يف 
التعليــم، فله مثل أجرهم عىل العلم وهو مــن أفضل األجور ؛ ألن العلم من 

أفضل القربات والطاعات هلل تعاىل.

 وكذا املستشفى الذي يعالج فيه الناس فيربؤون بإذن اهلل تعاىل ويعودون 
أصحاء يعيشــون يف طاعة اهلل، ويقومون بواجباهتم الشخصية واالجتامعية، 
 هو من التســبب يف إحيــاء النفــس البرشية التي مــن أحياهــا فكأنام أحيا 

الناس مجيعًا .

 وهكذا كل أبواب اخلري التي ندب اهلل تعاىل إليها، بمثل قوله ســبحانه : 
﴿ ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ  
ڄ   ڄ   ڦ      ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   
ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  

ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ﴾ ]البقرة: 77)[ .

فمــن دخل بابًا من هذه األبواب التي حيبها اهلل تعاىل نال شــهادة عظيمة 
من ربه ســبحانه، وهي أنه من أهل الصدق مع اهلل تعاىل ومن أهل التقوى هلل 
جل وعا، وال يدرك هذه الشــهادة وهذه املراتب إال من بذل بســخاء، وآثر 
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الدار اآلخرة عىل احلياة الفانية، كام قال سبحانه:﴿ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  

پپ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ﴾ ]آل عمران: 92[.

وملا كان الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهــم  أعرف الناس بذلك كانوا أول 

املبادرين إليه واملســارعني فيه، فأبو طلحة األنصــاري ريض اهلل تعاىل عنه ملا 

ســمع هذه اآلية   جاء إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقال : وإن أحب أموايل إيل بريحاء ، وإهنا 

صدقــة هلل ، أرجو برهــا وذخرها عند اهلل ، فضعها يا رســول اهلل حيث أراك 

اهلل، قال: فقال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : » بٍخ ، ذلك مال رابح ، ذلك مال رابح ، وقد 

 ســمعت ما قلت ، وإين أرى أن جتعلها يف األقربــني » فقال أبو طلحة : أفعل 

يا رســول اهلل ، فقســمها أبو طلحة يف أقاربه وبني عمه« كــام رواه البخاري 

ومسلم من حديث أنس ريض اهلل تعاىل عنه.

 وتســارع مجيعهم يف ذلك حتى أنه  مل يبــق أحد منهم له يشء إال وقف ، 

وتعاقب فعل السلف، ووليهم اخللف عىل ذلك املنوال، فوقفوا وقوفات كثرية 

ألمور متعددة، بحيث مل يبق جانب إنساين أو شعائري أو علمي أو حيواين أو 

بيئي إال وكانت له أوقاف تســد حاجته، وتغنيه عــن غريه، فكان دور الدولة 

تكميليا فقط، كل ذلك مســارعة للخريات وابتغــاء األجر الدائم الذي ينفع 

املرء يوم ال ينفع مال وال بنون.

سّيًا؛  ومن أنفع األوقاف وأحسنها استدامة وعطاًء أن يكون الوقف مؤسَّ

ملا يف ذلك من التنظيم الذي حيفظه من الضياع، وهو ما تقتضيه احلياة املعارصة، 
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املتسارعة التطور الذي تعيشه البرشية والكون،و هو ما يسعى إليه اخلريون من 

هذه األمة املرحومة، السيام يف هذا البلد املبارك املعطاء، وقد أعاهنم عىل ذلك 

توجه حكومي يشجع وحيمي وينظم املؤسسات اخلاصة ملا فيه من النفع العام، 

لذلك كان من املناســب أن نبني أهم ما حيتاجه الوقف املؤســيس من أســس 

ينطلق هبا ويعيش هبا، وذلك بام يأيت: 

طريقة وقف املؤسسات:

حيتاج الوقف املؤسيس إىل األمور اآلتية:

)- حتديد أعيان الوقف .

2- تسجيلها يف املحاكم .

)- حتديد املستفيدين .

4- رشوط الواقف .

5- وضع نظام خاص - الئحة تنظيمية - .

6- حتديد موارد املؤسسة . 

ورشح ذلك اختصارًا باآليت:
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1- حتديد أعيان الوقف:

حتديــد أعيان الوقف هو َحجُر الزاوية يف املؤسســة ؛ ألنه يبنى عليه كل 
اإلجراءات التابعة، فيتعني أن حتدد أعيــان األوقاف التي يراد حتبيس أصلها 
وتســبيل منفعتها، من عقار أو أســهم أو نقود أو مزارع أو آالت أو دواب أو 
غري ذلك.. مما ينتفع به مع بقــاء أصله ؛ ألن لكل نوع من ذلك طريقة خاصة 

لاستفادة منه .

 فالعقار إّما أن يكون جتاريًا، فيتعني أن تكون له آلية واضحة الســتثامره 
واحلفاظ عليه؛ فهو حيتاج إىل تسويق ومتابعة وعامرة وحتصيل، ثم رصف ريعه 
للجهة التي وقف عليها، مع إبقاء نســبة من ريعــه )0)%( لعامرته وصيانته، 
وحتفــظ هذه النســبة بطريقة تنمويــة بحيث ال حتبس نقدا لئــا يري عليه 

التضخم، وذلك هدر ملال الوقف.

وإن كان مســجدًا - وال يكون املســجد إال وقفًا - فيتعني احلفاظ عليه 
واســتمرار صيانته وتوفري خدماته بحيث يبقى صاحلــا للصاة واالعتكاف 
ونرش العلم، ويكون جاذبا للناس فيكثر أجر الواقف بقدر من صىل وذكر اهلل 

تعاىل فيه.

وحيسن أن يكون له عقار وقفي يدر عليه حاجاته، ويفي بأجرة القائمني 
عليه من واعظ وإمام ومؤذن وعامل، ودفع املســتحقات عليه وصيانته؛ لئا 
يأيت عليه يوم وهو فقري غري قادر عىل تلبية حاجاته فيقل االنتفاع به أو يســلط 

عليه من ال حيسن إدارته وخدمته.
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واملدرســة أو املستشفى كاملســجد حيتاجان إىل مثل ذلك التعهد وتوفري 
عقار وقفي يدر عليه ويغنيه عن غريه، ويستمر نفعه للناس.

وإن كان ســكنًا للمحتاجني أو طاب العلم أو الغرباء أو نحوهم؛ فإنه 
حيتــاج كذلك إىل تعهد وصيانة وتوفري خدمات؛ ليكون االنتفاع منه عىل وجه 

الكامل، وحاجته إىل العقار الوقفي ليدر عليه كبرية كذلك.

وإن كان الوقف أسهام أو نقدا أو متجرا؛ فإنه حيتاج إىل تنمية هذه األعيان؛ 
إذ ال متكن االســتفادة منها إال بالريع، وإنام جاز وقف النقود لاســتفادة من 
نامئها، وذلك بتقليبها يف التجارة ونحوها بحيث يبقى أصلها مع حصول ريع 

له يؤدي غرض الواقف.

غري أن خطورة تنمية هذه األوقاف - األسهم والنقود والتجارة - كبرية 
فتحتاج إىل مهارة وختصص، كام حيتاج جلعل مبلغ حمدد كنسبة )0)%( احتياطًا 

جلرب النقص الذي قد حيصل عىل األصول الوقفية. 

ووقف اآلالت من أجهزة أو سيارات أو ماكينات خمتلفة؛ هذه حتتاج إىل 
صيانة دورية قد تكــون مكلفة، فا بد هلا من ريع ثابــت حيفظ أصلها لتبقى 
صاحلة لاســتعامل، واستبداهلا عند تعذر اســتعامهلا، وإال تلفت باالستعامل 

وانقطع خريها عن الواقف ونفع النّاس.

ووقف املزارع حيتاج إىل عاملة حُتسن الزراعة والتنمية لتحافظ عىل أصول 
الشجر، وجني الثمر، وتسويقها أو توزيعها بحسب رشط الواقف، وحيتاج إىل 
االحتفاظ بنسبة من ريعها إلصاحها كنسبة )5%( مثًا ؛ فإن كثريًا من املزارع 

تلفت بسبب عدم رعايتها وتعهدها بالسقي واإلصاح.
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2- تسجيل الوقف لدى اجلهات املعنية:

تسجيل الوقف هو توثيقه ؛ وذلك بعد جعل وثيقة وقفية رشعية مستوفية 

صيغتها الرشعية، وهي ما تسمى بـ » صك الوقف« أو » وثيقة الوقف « وهذه  

الصيغة   هي أحد أركان الوقــف األربعة - الواقف واملوقوف عليه والوقف 

والصيغة - فا بد للوقف من صيغة؛ لكونه عقدا من العقود الرشعية.

وقد نــدب اهلل تعاىل إىل كتابة العقود حلفظهــا ومنعها من الضياع كام يف 

قوله سبحانه وتعاىل : ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   

ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ﴾ ]البقرة : 282[.

واآليات عامة يف الديون وغريها من العقود الرشعية ، والســيام الوقف 

والوصايا؛ فإهنا تدخــل يف ذلك حلديث  عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام : أن 

 رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال : » ما حق امرئ مســلم له يشء يويص فيه ، يبيت ليلتني 

إال ووصيته مكتوبة عنده « كام أخرجه البخاري ومسلم.

وقد اقتىض النظام اإلداري أن توثق العقود الرشعية يف املحاكم وجهات 

االختصاص العقاري، وهي دائرة األرايض واألماك، وذلك بعد أن يصدق 

عليه القايض الرشعــي، وإذا مل يوثق فإنه ال يعترب قانونيا، فيمكن أن ينازع فيه 

ويصادر، فكان ال بد من توثيقه.
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3- حتديد املستفيدين من الوقف:

هذا هو األصل من الوقف، فإن أغلب الواقفني يريدون بأوقافهم جهات 
حمددة لنفعها عىل وجه اخلصــوص، كالذرية، أو األقربني، أو الفقراء يف البلد 
الفاين، أو املرىض يف بلد معني، أو مرض معني، أو مستشفى معني، أو طاب 

علم معينني أو عامة، أو نحو ذلك من جهات الرب.  

وإذا مل حيدد الواقف  اجلهة املوقوف عليها كان وقفا عاما، ويكون رصف 
ريعه بحسب ما يراه الناظر من جهات الرب واخلري املتفرقة.

وَأْوىل اجلهات املســتحقة للوقف اليوم والسيام يف بلدنا هذا - اإلمارات 
العربية املتحدة - املرىض وطاب العلم.

 أّما املرىض فحاجتهم ماسة إىل من يعينهم عىل ما يصيبهم من مرض ، نظرا 
لكون العاج غري جماين السيام لغري املواطنني، وهو مكلف، وحتى مع وجود 
التأمني املؤســيس للموظفني فإنه ال يغطي كل األمــراض، وال كل العاج، 
فضا عن بقاء رشائح كبرية من الناس ال تأمني هلم، فيظلون يف أمراضهم التي 
قد تكون مزمنة أو شديدة، فجعُل أوقاٍف هلم تعينهم عىل ما َحلَّ هبم يعترب من 

أجل الوقوفات اخلريية التي ينبغي للنّاس املسارعة إليها.

وكذا طاب العلم فإن التعليم غري جماين لغري املواطنني، وحتى املواطنني 
فإن كثريا منهــم إن مل يكن أكثرهم يفضل التعليــم اخلاص، وهو مرهق جدا 
لغاء رسومه وتكاليفه، فيحتاج الناس إىل من يمد هلم يد العون لتعليم أبنائهم 
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وبناهتم التعليم األسايس وحتى الثانوي واجلامعي، فالوقف يف هذا الباب من 
أهم القربات؛ ألنه جيمع بني أجر احلُُبس وأجر العلم الذي ينتفع به، الذي دل 

عليه حديث أيب هريرة السابق. 

4- رشط الواقف:

 ملــا كان الواقف هو املترصف بامله، وله حريــة اختيار ما يرى من وجوه 
الترصفــات النافعة ، كان له أن يشــرتط يف وقفه ما حيب، ســواء يف الريع أو 
النظــارة أو غري ذلك، مما ال يتعارض مع الــرشع، وال يقتيض تعطيل الوقف، 
وقد اصطلح الفقهاء عىل ما أسموه : » الرشوط العرشة « للوقف ، والتي حيق 

للواقف اشرتاطها يف وقفه ، وهي : 

اإلعطــاء ، واحلرمان ، واإلدخال ، واإلخــراج ، والزيادة ، والنقصان ، 
والتغيري، واإلبدال ، واالستبدال ، والبدل أو التبادل «.

ويف بعــض هذه الرشوط خاف فقهي ، ومــع ذلك فإن صادق القايض 
 الرشعي عليها أو بعضها فيكون رشطــه حمرتما واجب االعتامد، حتى قالوا : 
) رشط الواقــف كنص الشــارع ( ، أي يف وجوب االلتــزام به، وذلك لقوله 
 ملسو هيلع هللا ىلص: » املســلمون عند رشوطهم « كام أخرجه البخاري ترمجًة ، زاد يف رواية: 
» ما وافق احلق «  أخرجه احلاكم من حديث عائشــة ريض اهلل تعاىل عنها ، ويف 
رواية الرتمذي من حديث عمرو بن شــعيب عن أبيــه عن جده: » إال رشطًا 

م حالال ، أو أحل حرامًا « .  حرَّ
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فينبغــي إذْن للواقف أن حيدد رشوطه يف الوقف مــن كونه ذريًا ، أي 

لذريته أو أهليــًا، أي لقرابته، أو خرييا ، أي لعموم اخلري، وأن حيدد نســبة 

اإلعطاء، وغري ذلك مما تقتضيه إرادته املطلقة واملصلحة التي يتوخاها؛ ألنه 

يترصف بامله.

وأن حيدد الناظر الذي سريعى الوقف ، وله أن يشرتط فيه من الرشوط ما 

حيقق مراده من احلفاظ عىل الوقف وإيصال نفعه للموقوف عليهم، وكونه فردا 

أو جلنة، وأن يشرتط عزله إذا أخلَّ برشطه أو مل يعد قادرا عىل إدارة الوقف .

5- وضع الئحة تنظيمية للمؤسسة:

املؤسســة الوقفية تكون ذات شــخصية اعتبارية، يكون له من اللوائح 

التنظيمية ما يكون لغريها من املؤسســات اخلاصة، فا بد هلا من وضع الئحة 

قانونية قابلة للتنفيذ، يكون االحتكام هلا يف كل اإلجراءات يف أعيان الوقف أو 

رصف ريعه أو موظفيه وحقوقهم . 

ويشــرتط أن تكون الائحــة وفق الضوابط الرشعيــة، بحيث ال تكون 

مشــتملة عىل أي إجراء قانــوين خيالف املنهج الرشعــي ، ويلزم من ذلك أن 

تتضمن تشــكيل هيئة رشعيــة تكون مراقبة ألمور الوقف عــىل غرار ما كان 

معموالً به ســابقًا من حتديد قــاض خاص للوقف، ويتعــني أن تكون وفق 

اإلجراءات القانونية املعمول هبا يف لوائح املؤسسات اخلاصة.
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6- موارد املؤسسة :

من مقتضيات إنشــاء املؤسســة الوقفية أن تبني مواردها، ليكون العمل 
اجلاري فيها بانتظام تام، فهــي وإن كانت تدير الوقف وتنميه، فإهنا قد حتتاج 
إىل موارد أخرى لزيادة إيراداهتا، وذلك مثل اهلبات والصدقات التي قد يريد 
غري منشئ املؤسســة اإلســهام هبا لنفع الناس، وال مانع من ذلك، ويف ذلك 
مصلحة كبرية للمؤسسة التي قد جتد نفسها يف حرج إما بشح موارد الوقف أو 
عدم قدرهتا عىل الرصف يف غري ما حدده الواقف، فيكون لدى املؤسسة موارد 
إضافية لتفعيل دورها، ويتعني أن يكون ذلك يف حســاب مستقل غري حساب 
الوقف، فينبغي التوســع يف توفري موارد أخرى للمؤسســة من خمتلف الناس 
ولو من غري املســلم، بل ينبغي الدعوة إىل االشــرتاك يف وقف عام، إلرشاك 
النــاس يف اخلري وزيادة نفع الناس، وهو من بــاب التعاون عىل الرب والتقوى 
الذي أمر اهلل تعاىل به كام قال ســبحانه : ﴿ ەئ  وئ  وئ  ۇئ﴾ ]املائدة: 
2[ . فلعله يتوفر من ذلك وقف ضخم، وال مانع أن يفرد بحساب مستقل عن 

حساب املؤسسة، ولكن حتت إدارهتا.

ولكن ال ينبغي أن جتعل الزكاة أحد مواردها؛ ألن للزكاة مصارف حمددة، 
قد ختتلف عن مصارف الوقــف، وحتى مع مراعاة مصارفها ؛ فإنه قد حيدث 

خلل يف تطبيق رصف الزكاة بغفلة أو جهالة.

نعم لو جعلت الزكاة مســتقلة عن موارد الوقف، بحيث تنفرد بحساهبا، 
ونظامها،مع األمن من التاعب فيها، فإنه ال حرج يف ذلك.

املبحث السادس: املؤسسة الوقفية
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هذا أهم ما يكون عليه العمل املؤسيس للوقف اخلاص .

واهلل ويل التوفيق .

وصىل اهلل وسلم وبارك عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه.
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املبحث السابع

منوذج صيغة وقف

املبحث السابع: منوذج صيغة وقف
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املبحث السابع

منوذج صيغة وقف ذري

و يوم التاقي، املعبود بحق، ترضعًا  احلمد هلل الوارث الباقــي، املرجُّ
وإماقًا، والّصاة والسّام عىل سيِّدنا حممد الرمحة املهداة، والنعمة املسداة، 
املبعــوث رمحة لألنام اآلمر بصلــة األرحام، و إكــرام األرامل واأليتام؛ 
ليكون نافعًا للمرء يوم القيام واشــتداد الزحام، حيث يكون كل امرئ يف 

ظل صدقته التي قدمها يف دنيا العمل، ودار الزراعة لنيل األمل.

 وبعــــد:  فعمًا بام حثَّ عليه الرســول ملسو هيلع هللا ىلص  من الوصية الرشعية  بقوله: 
» ما حق امرئ مســلم لــه يشء يويص فيه ، يبيت ليلتــني إال ووصيته 
مكتوبــة عنــده «، وحثه ملسو هيلع هللا ىلص عىل صلــة األرحام وإكرامهــم يف الدنيا 
ليكونوا شــفعاء يف األخرى » إنك أن تــذر ورثتك أغنياء ، خري من أن 
تذرهم عالة يتكففون النــاس« وحرصًا مني عىل العمل الصالح الذي 
ينفعني يف عرصات يوم القيامة، ويكون ساريًا يل بعد املامت كام لو كنت 

منوذج صيغة وقف ذري
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أعمله يف احلياة، كام قال  ملسو هيلع هللا ىلص ، قال: » إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله 
إال من ثالثــة : إال من صدقة جارية ، أو علــم ينتفع به، أو ولد صالح 

يدعو له «.

وعمــًا بام أرشــد به النبــي ملسو هيلع هللا ىلص أبا طلحة األنصــاري ريض اهلل 
تعــاىل عنــه الذي ما إن ســمع اهلل تعــاىل يقــول: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  
حتــى   ﴾ ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ     ڀ   پ   پپ   پ   ٻ  
بــادر لرســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقــول : يا رســول اهلل ، إن اهلل تبــارك وتعاىل 
يقــول :﴿ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ﴾ وإن أحــب أمــوايل 
ها وُذخرهــا عند اهلل ، فضعها   إيلَّ بريحاء ، وإهنــا صدقة هلل ، أرجو بِرَّ
يا رســول اهلل حيث أراك اهلل ، فقال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » بخ ، ذلك مال 
رابح ، ذلك مال رابح ، وقد ســمعت ما قلت ، وإين أرى أن جتعلها يف 
األقربني « كام أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس ريض اهلل تعاىل 
عنه، وحرصًا منِّي عىل إحياء ســنة الوقف وصلة أقاريب وأرحامي من 

الفروع ذكورًا وإناثًا .

أقول أنا الفقري إىل اهلل تعاىل الغني ..............................

وأنا يف حال الصحة املعتربة رشعًا، من ســامة احلواس، وحمض 
االختيار  من غري إكراٍه وال إغراء، وال احتيال وال حماباة، إين قد حبَّست 
ووقفت وأبدت من أموايل التي أملكها رشعًا وقانونًا بموجب امللكيات 

الصحيحة املوثقة، والرتاخيص النافذة، وهي:
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............................................................ -(

............................................................ -2

............................................................ -(

............................................................ -4

وقفتها وقفًا رشعيًا ذريًا، عىل أبنائي وبنايت وَمْن تناسل منهم ظهرًا 
بعــد ظهر، وبطنًا بعد بطن، ما بقي من نســيل أحــد، وما دامت أعيان 
الوقف موجودة، ال تبــاع وال توهب، إىل أن يــرث اهلل األرض وَمْن 

ر ملصلحتهم، وهم: عليها، حيبس أصلها وتثمَّ

)- ................................... ومن تناسل منه.

2- ................................... ومن تناسل منه.

)- ................................... ومن تناسل منه .

 وذلك وفق الرشوط التي أشــرتطها يف هذه الوثيقة، والتي جيب 
اعتبارهــا، وتنفيذها من غــري إخال وال إعــال، كل رشط يف حمله 
ومقتضاه، ومن غريه أو بدله فإنام إثمــه عىل الذين يبدلونه ال يقبل اهلل 

منه رصفًا وال عدالً .

وهي عىل النحو اآليت:
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)- أن يبــدأ من ريع األعيان املوقوفة املبيَّنــة آنفا بعامرهتا ؛ لتبقى 
صاحلة لاســتعامل، تدر دخًا مناســبًا، بحســب الزمــان واملكان، 
 وذلــك بحبس )0)%( من ريــع مجيع األعيــان املوقوفة ؛ ليرصف يف 

عامرة الوقف.

2- أن يكون حظ الذكر عىل الضعف من حظ األنثى يف ريع األعيان 
املوقوفة املبينة آنفًا )وإن أراد التسوية بني الذكر واألنثى فله ذلك(.

)- أن ييل إدارة هذه األوقاف العدل األرشد من أوالدي الذكور، 
)أو الذكور واإلناث(، ثم أوالدهم مــن بعدهم من أبناء الظهور دون 
أوالد البطون، باإلضافــة إىل  ........................  عىل أن يكون 
األمر شــورى بينهم، ويكون الرأي إلزاميًا إذا اتفقــوا، فإن مل يتفقوا، 
فبغلبة األصوات، برشط أن يكون معهم خبريان خارجيان، ال يتأثران 

بأحد من ذوي الرأي يف النظارة أو أحد من مستحقي الريع.

4- عىل َمْن ييل نظارة الوقف تقوى اهلل تعاىل والقســمة بالعدل، 
العمل اجلاد لتنمية الوقف ومحايته حســب األصول املعتربة يف مثل كل 

نشاط من تلك األعيان.

5- أن يكون أجر َمْن يتفرغ للنظارة أجر املثل الذي يتقاضاه مثله 
يف مثل عمله، وَمْن مل يتفرغ فيعطى بحسب اجلهد الذي يستحقه، إْن مل 

يتربع بالعمل.
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6- أحتفظ لنفــيس يف وقف هذه األعيان املوقوفــة ما دمُت حّيًا 
بالــرشوط العرشة املعروفة لدى الفقهاء وهــي: اإلعطاء ، واحلرمان ، 
واإلدخال ، واإلخراج ، والزيادة ، والنقصــان ، والتغيري ، واإلبدال، 
واالستبدال)))، والبدل ويقال التبادل » إن أجازت يل املحكمة الرشعية 
ذلك، عمًا بمذهب اإلمام أيب حنيفة رمحه اهلل تعاىل، وما جيري العمل 
بــه يف األمصار ؛ ملا قد يطرأ يل من املصلحة التي قد حتدث، ويمنع عني 
الندم، فأعطي َمْن أشاء، وأحرم َمْن أشاء، وأدخل أو أخرج يف مستحقي 
الوقف َمْن أشــاء، وأزيد أو أنقص يف نصيب أي منهم من أشاء، وأغري 
وأبدل وأستبدل يف أعيان الوقف ما تقتضيه املصلحة، وذلك بعد اعتامده 

من املحكمة املختصة والدوائر ذات العاقة.

7- أن يكــون كل عمل من أعــامل العامرة للوقف واســتثامراته 
 ورصف ريعــه موثقــًا توثيقًا معتربًا حســب األصــول واإلجراءات 

املتبعة عادة .

8- أشهدت عىل هذه الوثيقة الشهود العدول وهم

................................................... -(

................................................... -2

)))الفرق بينهام أن اإلبدال يكون بجعل عني مكان أخرى، واالستبدال بيع العني 
بالنقد.

منوذج صيغة وقف ذري
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ووثقته باملحكمة الرشعية، واجلهات ذات العاقة، حسب األنظمة 
والقوانني النافذة لدولة اإلمارات العربية املتحدة، وإمارة ديب.

واهلل خري الشاهدين، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وصىل اهلل وســلم وبــارك عىل ســيدنا حممد وعىل آلــه وصحبه 
أمجعني.
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و يوم التاقــي، املعبود بحق، ترضعًا  احلمــد هلل الوارث الباقي، املرجُّ
وإماقًا، والّصاة والّسام عىل سيِّدنا حممد الرمحــــة املهــــداة، والنعمة 
املسداة، املبعوث رمحة لألنام اآلمر بصلة األرحام، و إكرام األرامل واأليتام؛ 
ليكون نافعًا للمرء يوم القيام واشتداد الزحـــام، حيث يكون كل امرئ يف 

ظل صدقته التي قدمها يف دنيا العمل، ودار الزراعة لنيل األمل.

 وبعــد فعمًا بام َحثَّ عليه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  من الوصية الرشعية  بقوله: 
 » ما حق امرئ مسلم له يشء يويص فيه ، يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة 
عنده «، وحثه عىل صلة األرحام وإكرامهم يف الدنيا ليكونوا شــفعاء يف 
األخرى » إّنك أن تذر ورثتك أغنياء ، خري من أن تذرهم عالة يتكففون 
النّاس «، وحرصًا مني عىل العمــل الصالح الذي ينفعني يف عرصات 
يوم القيامة، ويكون ساريًا يل بعد املامت كام لو كنت أعمله يف احلياة كام 
قال  ملسو هيلع هللا ىلص ، قال : » إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة: إال من 
 صدقــة جارية ، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له «، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص : 

» كل امرئ يف ظل صدقته حتى يفصل بني النّاس «.

 وعمًا هبــذا احلديث النبوي الكريم، وطمعًا يف فضل اهلل الرمحن 
الرحيم، فإين أقول أنا الفقري إىل اهلل تعاىل الغني ......................

منوذج صيغة وقف
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 وأنا يف حال الصحة املعتربة رشعًا، من ســامة احلواس، و حمض 
االختيار، من غري إكراه وال إغراء، وال احتيال وال حماباة، إين قد حبَّست 
ووقفت وأبدت من أموايل التي أملكها رشعا وقانونا بموجب امللكيات 

الصحيحة املوثقة، والرتاخيص النافذة، وهي:

............................................................ -(

............................................................ -2

............................................................ -(

............................................................ -4

وقفتها وقفًا رشعيًا جلهة الرب واخلري يف بلد ...................... 

 وذلك وفق الرشوط التي أشــرتطها يف هذه الوثيقة، والتي جيب 
اعتبارهــا، وتنفيذها من غــري إخال وال إعــال، كل رشط يف حمله 
ومقتضاه، فمن غريه أو بدلــه فإنام إثمه عىل الذين يبدلونه، ال يقبل اهلل 

منه رصفًا وال عدالً ..

وهي عىل النحو اآليت:

)- أن يبــدأ من ريع األعيان املوقوفة املبيَّنــة آنفا بعامرهتا ؛ لتبقى 
صاحلة لاســتعامل، تدر دخًا مناسبًا، بحسب الزمان واملكان، وذلك 
بحبــس )0)%( من ريع مجيــع األعيان املوقوفــة ؛   ليرصف يف عامرة 

الوقف.
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2- أن يســتثمر هذا الريع استثامرًا رشعيًا لئا يتآكل بالتضخم أو 
التعدي، وذلك ملصلحة عني الوقف جتديدًا أو صيانًة أو تنمية.

)- أن تكون نظارة هذا الوقف بيد .............................، 
ثم من بعده تكون النظارة لـ ........................................

4- عىل َمْن يــيل نظارة الوقف تقوى اهلل تعاىل يف احلفاظ عىل عني 
الوقف، و العمل اجلاد لتنميته ومحايته حســب األصول املعتربة يف مثل 

كل نشاط من تلك األعيان.

5- أن يكون أجر َمْن يتفرغ للنظارة أجر املثل الذي يتقاضاه مثله 
يف مثل عمله، وَمْن مل يتفرغ فيعطى بحسب اجلهد الذي يستحقه، إن مل 

يتربع بالعمل.

6- أحتفظ لنفــيس يف وقف هذه األعيان املوقوفــة ما دمت حّيًا 
بالــرشوط العرشة املعروفة لدى الفقهاء وهــي: اإلعطاء ، واحلرمان ، 
واإلدخال ، واإلخراج ، والزيادة ، والنقصــان ، والتغيري ، واإلبدال، 
واالستبدال، والبدل أو التبادل. » إن أجازت يل املحكمة الرشعية ذلك، 
عمًا بمذهب اإلمــام أيب حنيفة رمحه اهلل تعاىل، وما جيري العمل به يف 
األمصار ؛ ملا قد يطرأ يل من املصلحة التي قد حتدث، ويمنع عني الندم، 
فأعطي َمْن أشاء وأحرم َمْن أشاء، وأدخل أو أخرج يف مستحقي الوقف 
َمْن أشــاء، وأزيد أو أنقص يف نصيب أي منهم ما أشــاء، وأغري وأبدل 
وأســتبدل يف أعيان الوقف ما تقتضيه املصلحة، وذلك بعد اعتامده من 

منوذج صيغة وقف
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املحكمة املختصة والدوائر ذات العاقة.

7- أن يكــون كل عمل من أعــامل العامرة للوقف واســتثامراته 
ورصف ريعه موثقا توثيقا معتربا حســب األصول واإلجراءات املتبعة 

عادة.

8- أشهدت عىل هذه الوثيقة الشهود العدول وهم:

................................................... -(

................................................... -2

ووثقته باملحكمة الرشعية، واجلهات ذات العاقة، حسب األنظمة 
والقوانني النافذة لدولة اإلمارات العربية املتحدة، وإمارة ديب.

واهلل خري الشاهدين، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وصىل اهلل وسلم وبارك عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

توقيع الشاهد األول

توقيع الشاهد الثاين

واهلل خري الشاهدين

توقيع الواقف 
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منوذج وقف عمارة ملسجد

 احلمد هلل الذي جعل املساجد أحب بقاع األرض إليه، واختصها 
لنفسه من سائر ملكه وملكوته، وجعل زوارها من أهل حمبته ورضوانه.

 والّصاة والّســام عىل ســيِّدنا حممد الذي أمر ببناء املساجد يف 
الدور وأن تنظف وتطيــب، وبناها بيده بُكلِّ فرح ورسور، وحثَّ عىل 
بنائها ملا هلا من الفضل يف دار احلبور، وَمْن بناها فقد اختذ يف اجلنة البيوت 

والقصور.   وبعـــــــد:

 فعمًا بقوله ملسو هيلع هللا ىلص :  » َمْن بنى هلل مســجدًا بنى اهلل له مثله يف اجلنة «، 
وقوله ملسو هيلع هللا ىلص : » إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية 

، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له «. 

وقــد وفقنــي اهلل تعــاىل وله احلمــد واملنــة أن بنيت  مســجد 
.................... الكائن يف حي ....................

 ورغبة مني يف أن يبقى هذا املسجد عامرًا بذكر اهلل تعاىل واملصلني 
واملعتكفني والذاكرين، ما بقيت الدنيا إْن شاء اهلل تعاىل، وبقاؤه يستلزم 
وجود وقف يدر دخًا كافيًا لعامرته وصيانته، وشــؤون القائمني عليه 

منوذج وقف عمارة ملسجد
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من وعاظ وخطباء وأئمـــة ومؤذنني وخادمني، ولفرشه وتكييفه وما 
يلزمه من مرصوفات خدمية..

 فإين قد وقفُت وحبسُت عامرايت الكائنة يف حي .................. 
واملكونــة مــن .................. دور، و.................. شــقة، 
اململوكة بموجــب ملكية صادرة عن .................. بتاريخ ورقم، 
واملســجلة يف .................. بتاريــخ .................. ورقــم 

..................

وذلــك لتؤجر أجر املثل ويرصف ريعها لصالح املســجد مما ذكر 
آنفًا، وما مل يذكر مما تدعو إليه احلاجة لصاحيته .

وقد جعلت نظارة هذا الوقف بيد .................. ملا رأيت فيه 
من العدالة والكفاية للقيام هبذه املهمة الكبرية، وعليه أن يســتمر هبذا 

احلال كام هو الظن فيه.

ُثّم من بعده ملــن تتوفر فيه العدالة والكفايــة  .................. 
بحســب نظر أبنائي الذكور واإلناث جمتمعني، ثم أبناء أبنائي الذكور 
طبقة بعد طبقة، فإن اتفقوا فذاك، وإال فبأكثريتهم عىل أن يكون األكرب 

األرشد معهم.

وذلك وفق الرشوط التي أشــرتطها يف هــذه الوثيقة، والتي جيب 
اعتبارهــا، وتنفيذها من غــري إخال وال إعــال، كل رشط يف حمله 
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ومقتضــاه، فمن غريه أو بدله فإنام إثمه عىل الذين يبدلونه ، ال يقبل اهلل 
منه رصفًا وال عدالً..

وهي عىل النحو اآليت:

)- أن يبدأ من ريع العامرة املوقوفة بعامرهتا وصيانتها لتبقى صاحلة 
لاســتعامل، تدر دخًا مناسبًا، بحسب الزمان واملكان، وذلك بحبس 

0)% من ريعها يدخر هلذا الغرض خاصة.

2- أن تستثمر هذه النسبة  استثامرا رشعيا لئا تتآكل بالتضخم أو 
التعدي، ويفك االستثامر جزؤه أوكله عند مقتىض احلاجة.

)- عىل من ييل نظــارة الوقف تقوى اهلل تعاىل يف احلفاظ عىل عني 
الوقف، و العمل اجلاد لتنميته ومحايته حســب األصول املعتربة يف مثل 

كل نشاط من تلك األعيان.

4- أن يكون أجر من يتفرغ للنظارة أجر املثل ، وهو الذي يتقاضاه 
مثله يف مثل عمله، ومن مل يتفرغ فيعطى بحســب اجلهد الذي يستحقه، 

إن مل يتربع بالعمل

5- أحتفــظ لنفيس يف وقف هذه العامرة مــا دمت حيًا بالرشوط 
العرشة املعروفة لدى الفقهاء وهي: » اإلعطاء ، واحلرمان ، واإلدخال، 
واإلخراج، والزيادة ، والنقصان ، والتغيري ، واإلبدال ، واالســتبدال« 

منوذج وقف عمارة ملسجد
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إن أجــازت يل املحكمة الرشعية ذلك، عما بمذهب اإلمام أيب حنيفة 
رمحــه اهلل تعاىل، وما جيري العمــل به يف األمصار؛ ملا قــد يطرأ يل من 

املصلحة التي قد حتدث، ويمنع عني الندم.

6- أن يكــون كل عمل من أعــامل العامرة للوقف واســتثامراته 
ورصف ريعه موثقًا توثيقًا معتربًا حســب األصول واإلجراءات املتبعة 

عادة.

7- أشهدت عىل هذه الوثيقة الشهود العدول وهم

................................................ -(            

................................................ -2           

 وحرر يف     /     /

توقيع الواقف
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