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الوقف الذري
مقاصده، ووسائل إصالحه

ورقة بحثية مقدمة إلى:

مــركز االستـثـمار األمثل
للدراسات واالستشارات الوقفية والوصايا

إعداد:
د.سليمان بن محمد النجران

قسم أصول الفقه  - كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
جامعة القصيم
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده نبينا حممد 
وعلى آله وصحبه ومن سار على هنجهم واقتفى أثرهم إىل يوم الدين وبعد:

فإن الوقف من األعمال املستحبة اليت يدوم خريها ويعم نفعها، وهو 
أحد خصائص شريعتنا اخلالدة، وله مكانته العظمى، ومقاصده العليا،  وأمهيته 
الكربى يف اإلسالم ؛ وذلك ملا يشتمل عليه من أهداف سامية، ومقاصد كرمية 

تسهم يف تنمية اجملتمع وخدمة أفراده .

إن الوقف الذري -الذي هو وقف الواقف على ذريته أو ذرية معينة ممن 
أراد نفعهم من الناس-  صورة من صور الوقف؛ يؤدي دوراً بارزاً من خالل 
ما يوفره من ضمان اجتماعي لفئات متعددة من اجملتمع، ويثمر مثرة إجيابية يف 

ترابط األسر ومتاسكها وتآلفها .

من  شرع  اليت  مقاصده  حتققت  مشروعا كلما  يكون  الذري  والوقف 
أجلها، وكان نفعه ألفراد اجملتمع أعظم، وانتفى ضرره ومفاسده، فهو بذلك 

حيقق هدف الوقف النبيل ومقصده السامي العظيم.

إن احلديث عن مقاصد الوقف الذري حيتاج إىل تأصيل شرعي، وتنظري 
علمي حيدد اإلطار السليم الذي يضبط جوانبه، وحيميه مما علق به من شوائب 
يفيد يف تطويره  بإلغائه، بل  املطالبة  البعض إىل  ومشكالت شوهته، دفعت 
وحتسينه وعلى ضوء هذه الضوابط  يسرتشد الواقفون يف وضع شروطهم مبا 

يتفق ومقاصد الشرع.  



4

وإسهاماً من مركز االستثمار األمثل للدراسات واالستشارات الوقفية 
الدراسات  بأمهية  منه  وإمياناً  الوقفي،  القطاع  خدمة  يف  أبها  في  والوصايا 
موضوع  جتلية  إىل  ملحة  احلاجة  رأى  ا 

ّ
مل املقاصدية  والتقعيدات  الشرعية، 

"الوقف الذري"، وإيضاح مقاصده، وإصالح ما قد يتطرق إليه الفساد منه 
عقد للموضوع عدة حلقات نقاش داخل املركز، واسَتكتب من الباحثني من 
رأى فيه الكفاءة العلمية والقدرة البحثية، وعرض األمر على الباحث فتفضل 
ووسائل  مقاصده  الذري؛  "الوقف  البحث  هذا  فكان  مشكوراً؛  باملوافقة 

إصالحه" للباحث الدكتور سليمان بن حممد النجران وفقه اهلل ونفع به .

وقد ُعرض البحُث على عدد من املشايخ الفضالء والباحثني األجالء 
والقضاة واحملامني وعدد من املهتمني باألوقاف نال استحساهنم، كما حّكمته 
اجلمعية الفقهية السعودية، فجزى اهلل الباحث خرياً ونفع بالكتاب وجعله من 

الوقف الذي يدوم لصاحبه صدقًة جاريًة دائمة .

كما نعد القراء والباحثني واملهتمني بالقطاع الوقفي بأن هذا الكتاب 
سيكون -بإذن اهلل- فاحتة أحباث نافعة، ودراسات يانعة يف كل ما من شأنه 

خدمة األوقاف وتطويرها.

واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.

وحدة الدراسات والتثقيف
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الــمـقـدمـــة

األنبياء  أشرف  على  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  اهلل  احلمد 
واملرسلني، نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني.. أما بعد:

فإن األمم تتسابق واحلضارات تتنافس، لتسجل يف ديوان سريها، 
وتسطر يف أصول موروثها كل جانب مضيء أقامته؛ إعالء للقيم، ورفعا 
العلم والفكر؛  ونشرا لألخالق والفضائل؛ ملا تقرر عند العقالء وأرباب 
والقصور  واإلعمار،  البنيان  وزخرف  وامللذات،  والشهوات  املاديات  أن 
والتقدم  للرقي  ميزانا  وال  للحضارة،  مقياسا  ليست  املتطاولة،  والصروح 
والعلو، إمنا املعيار ملء امليزان بالقيم واألخالق، والرب واإلحسان، واحملبة 
تعبداً  استثناء وال نقصان،  باخلالئق، دون  والرأفة والرمحة  اإلنسان،  لبين 
وتقرباً إىل الرحيم الرمحن، إال أن هذه األماين العلية، واملطالب الزكية؛ متنعت 
وتوقفت إقامتها وترددت، بعزهلا عن شريعة اهلل  اخلالدة، وملته الباقية؛ 
فلم يستطع قانون جماراهتا، وال نظام مرسوم موازاهتا وحماذاهتا؛ فالشريعة 
علما وعمال،  باألخالق  الناس  تصرفات  مزج  على  القادرة  وحدها هي 
واألخالق،  القيم  النتظام  واجلهات؛  واملناحي  امليادين  على كل  ومدها 
والفضائل واإلحسان يف أحكام الشريعة أصوال وفروعا، باطنا وظاهرا، ال 
تنفك عنها يف سعة وال ضيق، وال يف ذواهتا وال أوصافها؛ فهي على الدوام 
 : والعموم، ال تفرق بني جنس وعرق ودين، باعثة على التقرب إىل اهلل

لَّ َتْعِدلُوا اْعِدلُوا ( ] املائدة: 8 [.
َ
) َوَل َيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَْوٍم َعَ أ
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َولَْم  ادّلِيِن  ِف  ُيَقاتِلُوُكْم  لَْم  ِيَن  الَّ َعِن  اهلُل  َينَْهاُكُم  َل   ( وقوله:   
وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِلِْهْم إِنَّ اهلَل ُيِبُّ الُْمْقِسِطنَي(  ْن َتَبُّ

َ
ُيْرُِجوُكْم ِمْن دِيَارُِكْم أ

] املمتحنة: 8 [.

الوقف كحلقة ضمن سلسلة واسعة  وبناء على ذلك جاء تشريع 
قدمتها هذه  اليت  الواقعية،  واملمارسات  الشرعية،  العملية  اإلجرءات  من 
واملودة،  والرمحة  الرب واإلحسان،  إقامة ألخالق  املباركة ألهلها،  الشريعة 
كاشفة حمبة قلوب أهل اإلميان ملوالهم سبحانه وتعاىل، حملبته للمحسنني 
الرمحاء، امليسرين املفرجني للكرب والشدائد والنوائب، كما قال سبحانه: 
تندى  ] آل عمران: 134[ ؛ شاملة كل كبد  الُْمْحِسننَِي (   ُ ُيِبُّ  ) َواهللَّ
برطوبة احلـياة؛ امتثاال لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: ))  في كل كبد رطبة أجر))  )1)، ليشمل 

األجر كل كبد حي، من إنسان وحيوان))).

فمن أراد إخراج األوقاف عن هذه السبيل الواضحة، فقد حاد هبا عن 
مقاصدها، وأخرجها عن أصوهلا، اليت ترد إليها أحكامها، وحُتكم فروعها 
وجزئياهتا، وحتصل مصاحلها يف الدنيا واآلخرة، قال القرايف )ت684هـ(: 
)) وال ُيَصحِّح الشرع من التصدقات، إالَّ املشتمل على املصاحل اخلالصة، 

والراجحة(( )3).

صحيح البخاري )2363(، صحيح مسلم )2244( من حديث أبي هريرة ـ رضي اهلل عنه ـ.   )1(

فتح الباري )42/5(.  )2(

الذخيرة )302/6(.  )3(
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وكان مـــن عـــون اهلل يل وتوفيقـــه، تســـطري هـــذا البحـــث املعنـــون بــــ: 
))الوقـــف الـــذري: مقاصـــده، ووســـائل إصالحـــه (( ، بطلـــب مـــن اإلخـــوة 
للدراســـات  األمثـــل  االســـتثمار  مركـــز   (( علـــى:  القائمـــني  األفاضـــل 
واالستشـــارات الوقفيـــة والوصايـــا ((  يف أهبـــا؛ إظهـــارا وبيانـــا ملقاصـــد الشـــارع 
احلكيـــم مـــن األوقـــاف عمومـــا، واألوقـــاف املقصـــورة واحملصـــورة علـــى طوائـــف 
بعينهـــا خصوصـــا، وهـــي مـــا تســـمى: )) األوقـــاف الذريـــة ((  الـــيت كثـــر فيهـــا 
اخلطـــأ، والتعـــدي علـــى حـــدود الوقـــف وأحكامـــه، حـــى ظـــن فئـــام أن اخللـــل 

واخلطـــأ منشـــأه الوقـــف ذاتـــه؛ فطالبـــوا ونـــادوا بإلغائـــه وإبطالـــه.

وهـــذه جـــرأة ال ختفـــى علـــى كل مســـتبصر بشـــريعة اهلل، تنـــزه أحكامهـــا 
عنهـــا، كمـــا قـــال ابـــن اجلـــوزي )ت595هــــ(: )) الشـــريعة سياســـة إهليـــة، وحمـــال 
أن يقـــع يف سياســـة اإللـــه خلـــل (( )1)، فـــال تعـــود تصرفـــات النـــاس، علـــى 
الشـــريعة باخللـــل والضعـــف؛ فقامـــت هـــذه الدراســـة بيانـــا ملقاصـــد الشـــريعة 
يف األوقـــاف الذريـــة، واســـتخالصا حلدودهـــا، وإظهـــارا ملنشـــأ اخلطـــأ ومقـــره 
يف األوقـــاف الذريـــة؛ كـــي ال يضـــل ســـعي اخللـــق، وهـــم حيســـبون أهنـــم 
حيســـنون صنعـــا، مـــربزا أقـــوى املآخـــذ والســـقطات، الـــيت حصلـــت لألوقـــاف 
الذريـــة، بســـبب ضعـــف تصرفـــات املكلفـــني، والدفـــع بســـبل إصالحهـــا، وفـــق 
قاعـــدة الشـــارع املقاصديـــة يف األوقـــاف، مســـتصحبا املعطيـــات االقتصاديـــة، 
والنظـــم اإلداريـــة، املعاصـــرة، وحاجـــات النـــاس املاســـة، بتعددهـــا وتنوعهـــا. 

وقـــد انتظمـــت خطـــة هـــذا البحـــث حبمـــد اهلل بـــاآليت:

تلبيس إبليس )ص119(.  )1(
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متهــــيد
تعريف الوقف الذري على النحو التالي:

المطلب األول: تعريف الوقف، لغة واصطالحا.
المطلب الثاني: تعريف الوقف الذري.

المطلب الثالث: بيان معىن الوقف الذري.
المطلب الرابع: احلد املختار، وتوجيه التقسيم.

املبحث األول
أصول املقاصد الشرعية البانية للوقف الذري:

1. الفروق املصلحية بني الوقف الذري، والوقف اخلريي؛ ملغاة شرعا.
). الوقف وسيلة إىل مصاحل ال يشاركه غريه فيها.

3. أجور األوقاف مبقاصدها: وهي وفق أربع مراتب:
المرتبة األولى: قصد القربة اخلالصة يف الوقف.

المرتبة الثانية: قصد املصاحل الشرعية املعتربة.
المرتبة الثالثة: عقد الوقف على الرياء اخلالص.

المرتبة الرابعة: عقد الوقف على قصد اإلفساد واإلضرار.
4. تعظم أجور األوقاف بعظم مصاحلها.

5. الوقف الذري فضله تابع ألسباب التفضيل الشرعية.
6. الوقف الذري ومصاحله ال يبطله فساد تصرفات الناس فيه.

7. الوقف الذري بني اإلحسان واالحتيال.



املبحث الثاني

القاعــدة املقاصــدية للوقــف، ودورهـا يف إصــالح الوقف الذري
الـمـطـــلــب األول: الوقف الذري بني اإلصالح، واإلفساد.
الـمـطــلـب الثـــاني: إصـــــالح األوقــــاف الذرية، ال إلغــــاؤهــــا.

المطلب الثالث: أبرز املآخذ على أوقاف الذرية الدافعة إىل املطالبة 
بإلغائها.

املقيمة  للوقـف  املقاصدية االقتصادية  القاعدة  المطلب الرابع: أركان 
لتصرفاته:

الركن األول للقاعدة المقاصدية الوقفية:
الباعث الفطري التعبدي األخالقي. 

الركن الثاني للقاعدة المقاصدية الوقفية:
سعة املصدر، وتنوع املصرف.

الركن الثالث للقاعدة المقاصدية الوقفية:
كسر االكتناز، وحفظ األساس.

المطلب الخامس: وسائل إصالح األوقاف الذرية:
1. الوسائل املتعلقة باجلانب التنظيمي.
). الوسائل املتعلقة باجلانب اإلداري.

3. الوسائل املتعلقة باجلانب املايل وفيه:
أوال: الواقف، ثانيا: الـعــــني املوقـــوفـة، ثالثا: شــروط الواقـــف، رابـــعــــــــا: 

الــنــــاظـــر، خــامســا: مؤسســـات الدراســات واالستشارات الوقفية.
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المطلب السادس: معـــاجلـــة عمــلية ألبرز املفـــــاســد اليت ظـهــرت يف 
تاريخ األوقاف الذرية:

أسئلة البحث:

س1. هل توجد أصول وقواعد مقاصدية حتكم األوقاف الذرية؟.
س). هل للوقف قاعدة مقاصدية حتكم جزئياته كلها؟.

س3. ما أبرز املآخذ الشرعية واالجتماعية الطارئة على األوقاف الذرية؟.
س4. ما سبل إصالح األوقاف الذرية؟.

س5. ما دور قاعدة الوقف املقاصدية يف إصالح األوقاف الذرية؟.

أهداف البحث:

1. إقامة مقاصد األوقاف الذرية وفق أصول ترد إليها جزئياهتا.
). بناء قاعدة الوقف املقاصدية االقتصادية.

3. إظهار أبرز املآخذ الشرعية واالجتماعية الطارئة على األوقاف الذرية.
4. عــــالج املآخـــذ على األوقــــاف الذرية وفـــق القــــاعدة املقــــاصديــة الوقفـــية.
5.وضع مجلة من احللول املعاصرة العلمية لألوقاف الذرية املسامهة يف إصالحها.
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الدراسات السابقة:
حبسب املتوفر لدي من الدراسات والبحوث العلمية، مل أجد من 
تناول مشكلة هذا البحث الذي أنا بصدده: )) الوقف الذري، مقاصده، 
أحد  تناولت  اليت  البحوث  بعض  وجدت  لكن  إصالحه (( ،  ووسائل 
املتغريين: إما مقاصد ومصاحل الوقف وحدها، أو الوقف الذري وحده، 

من أقرهبا اآليت:

1. )) المقاصد الشرعية واألبعاد المصلحية، لنظام الوقف، في 
ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية (( ، د. عبد الرمحن بن مجيل قصاص، 
جامعة أم القرى. تطرق فيه الباحث إىل خصائص نظام الوقف اإلسالمي، 

ومقاصد الوقف وأبعاده، وبعض القواعد الشرعية.

). )) المقاصد التشريعية لألوقاف اإلسالمية (( ، انتصار مصطفى 
اليوسف، رسالة مقدمة استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري، 
يف الفقه وأصوله، اجلامعة األردنية، 007)م. ناقشت الباحثة دور الوقف 

يف إقامة الضرورات واحلاجيات والتحسينيات وذكرت أمثلة لذلك.

3. )) الوقف مفهومه ومقاصده (( ، أ. د. عبد الوهاب بن إبراهيم 
أبو سليمان، ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العربية السعودية من 5) 
- 7) حمرم 0)14 هـ. أبرز ما تناول فيه الباحث مقاصد األوقاف إما 
أهنا تعود إىل كوهنا قربة، أو إىل كوهنا عطية وهبة، وكل فريق من العلماء 
اجته إىل ناحية من النواحي، مث وضع مخسة ضوابط يف األوقاف لتطويرها 

والرقي هبا.
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عبداجلبار  بن  أمحد  د.  إعداد  ومقاصده (( ،  تعريفه  )) الوقف   .4
العربية السعودية من 5)- الوقفية يف اململكــة  الشعيب، ندوة املكــــتبات 

7) حمرم 0)14 هـ. حاول الباحث إظهار أبرز املقاصد العامة واخلاصة 
للوقف، مع التمثيل هلا.

5. )) رعــــــايـــة المصلحـة فــي الــوقــف اإلســالمـــي ((  الشيـخ د.عبد 
اهلل بن بيه، ألقى الشيخ بن بيه الضوء على أثر املصلحة يف األوقاف؛ 
كاستبدال الوقف، أو نقله للمصلحة، ووقف النقود للمصلحة، واستثمار 

غلة الوقف للمصلحة، وتأقيت الوقف للمصلحة.. اخل.

6. )) منهج اليقين في بيان أن الوقف الذري من الدين((  للشيخ 
حممد حسنني خملوف، رد فيه بردود حمررة وحمكمة، على من أراد إقصاء 

الوقف الذري وإسقاطه، مقيما ذلك على مقاصد الشارع يف األوقاف.

الوقف  على  تطبيق  اإلسالمي،  الفقه  في  الجنف  )) وقف   .7
الزهراين، جملة  بن مجعان  ماله ((  د.عدنان  الرجل لكل  الذري، ووقف 
معاصرة  صورا  الباحث  نقد  1434هـ.  رجب،   ،59 العدد  العدل، 
ذلك  وأصَّل  األوقاف،  الشارع يف  مقاصد  عن  مالت  الذرية،  لألوقاف 
باألدلة اخلاصة والعامة من الشريعة اإلسالمية. وغري هذه البحوث كثري 

تركتها إيثارًا لالختصار.

وهذا أوان الشروع يف البحث على ما تقدم من تفصيل خطته سابقاً 
فإىل التمهيد :
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متهــــيد

 تعريف الوقف
الــذري وبيــانه
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املطلب األول
تعريف الوقف، لغة واصطالحا

1. تعريف الوقف لغة:
الوقــف مصــدر وقــف يقــف وقفــا، وهــو يــؤول إىل معــىن احلبــس واملنع، 
قــال ابــن فــارس )ت395هـــ(: )) الــواو والقــاف والفــاء أصــل واحــد، يــدل 
علــى تمكــث فــي الشــيء، يقــاس عليــه (( )1)، يقــال: وقـََفــت الدابــة تقــف 
وقفــاً، ووقوفــاً، مبعــىن: ســكنت، وقفــت الرجــل عــن الشــيء وقفــاً: منعتــه 
الــدار  الــدار وقفــاً: حبســتها يف ســبيل اهلل. وأمــا أوقفــت  عنــه، ووقفــت 

والدابــة باأللــف، فلغــة متيــم، وأنكرهــا األصمعــي، وهــي لغــة رديئــة))).

2. تعريف الوقف اصطالحا:
اختلفت تعاريف الفقهاء للوقف بناء على اختالفهم يف حقيقته:

ملـــك  علـــى  العيـــن  )) حبـــس  هـــو:  الوقـــف  حنيفـــة  أيب  فعنـــد  أ. 
الواقـــف، والتصـــدق بالمنفعـــة، بمنزلـــة العاريـــة (( )3)؛ فالوقـــف عنـــده ـ رمحـــه 
اهلل ـ جائـــز، غـــري الزم، مبنزلـــة العاريـــة، وال يلـــزم إال بشـــيئني: إمـــا حيكـــم بـــه 
حاكـــم، أي يقضـــي بـــه قـــاض، أو يقـــول: إذا مـــت فقـــد وقفتـــه، فيخرجـــه 

خمـــرج الوصيـــة)4).

مقاييس اللغة )135/6(.  )1(

انظر: لسان العرب )359/9(، املصباح املنير )669/2(، مادة )وقف(.  )2(

انظر: الهداية يف شرح البداية )15/3(، تبيني احلقائق )325/3(، رد احملتار )338/4(.  )3(

انظر: تبيني احلقائق )325/3(، فتح القدير )203/6(، رد احملتار )338/4(.  )4(



أمـــا صاحبـــاه أبـــو يوســـف، وحممـــد بـــن احلســـن فيعرفـــان الوقـــف بأنـــه: 
)) حبـــس العيـــن علـــى حكـــم ملـــك اهلل تعالـــى؛ فيـــزول ملـــك الواقـــف عنـــه 

إلـــى اهلل تعالـــى، علـــى وجـــه تعـــود منفعتـــه إلـــى العبـــاد؛ فيلـــزم، وال يبـــاع، 
وال يوهـــب، وال يـــورث (( )1).

فاالختـالف بـني اإلمـام وصاحبيـه يف الوقـف، مـن جهـة انتقـال ملـك 
الوقف من مالكه إىل ملك اهلل سبحانه؛ فعند الصاحبني ال ميلك الرجوع 
الرجـوع يف  ميلـك  اإلمـام  ، وعنـد  اهلل  ملـك  إىل  الوقـف؛ النتقالـه  يف 
حياتـه؛ ألنـه بـاق علـى ملكـه، وبعـد وفاتـه ميلـك الورثـة بيعـه وهبتـه، وهبـذا 
يظهر أن الوقف ال يفيد شيئا جديدا، وال يؤثر أي أثر على املال املوقوف 
عنـد اإلمـام أيب حنيفـة؛ ألنـه ميلـك الرجـوع عنـه يف احليـاة، وبعـد املمـات 
ميلـك الورثـة التصـرف فيـه؛ لـذا قـال ابـن اهلمـام )ت861هــ(: )) وحقيقتـه 
لـه؛ ألن  معـىن  ال  آخـره،  إىل  حبـس  ولفـظ  باملنفعـة،  التصـدق  إال  ليـس 
لـه بيعـه مـى شـاء، وملكـه مسـتمر فيه،كمـا لـو مل يتصـدق مبنفعتـه؛ فلـم 
حيـدث الواقـف إال مشـيئة التصـدق مبنفعتـه، ولـه أن يـرتك ذلـك مـى شـاء، 
وهـذا القـدر كان ثابتـا لـه قبـل الوقـف بـال ذكـر لفـظ الوقـف، فلـم يفـد لفـظ 
الوقـف شـيئا، وهـذا معـىن مـا ذكـر يف املبسـوط وغـريه مـن كتـب احلنفيـة مـن 

الهداية يف شرح البداية )15/3(.  )1(
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قوهلـم: )) كان أبـو حنيفـة ال جييـز الوقـف (( )1)، مـع اتفاقهـم علـى لـزوم وقـف 
املسجد، وال ميلك الرجوع فيه؛ ألنه حبس على ملك اهلل باإلمجاع، فبقي 
مـا سـوى املسـجد فيـه اخلـالف، مث اسـتقرت الفتـوى عنـد األحنـاف علـى 

رأي الصاحبـني))).

ب. أمـا املالكيـة فقـد عرفـوا الوقـف بأنـه: )) إعطـاء منفعـة شـيء مـدة 
وجـوده الزمـاً بقـاؤه، فـي ملـك معطيـه، ولـو تقديـراً (( )3)؛ فعنـد املالكيـة 
ال يـزول ملـك الوقـف عـن صاحبـه، فهـو بـاق علـى ملكـه، لكنـه ال ميلـك 
التصـرف والرجـوع فيـه، إال إذا اشـرتط أن الوقـف مؤقتـا ملـدة حمـددة فبعـد 

مضـي املـدة ميلـك التصـرف فيـه؛ فالتأبيـد ليـس شـرطا عنـد املالكيـة.

فيـــه  الوقـــف ال يشـــرتط  قـــال احلـــــــطاب ) ت954هــــ ( : ))  وألن 
التأبيـــد(( )4)، وهـــذا الفـــرق بـــني املالكيـــة وأيب حنيفـــة يف الوقـــف؛ فيتفقـــان يف 
بقـــاء ملـــك العـــني املوقوفـــة علـــى ملـــك صاحبهـــا، وخيتلفـــان يف التصـــرف 
فيهـــا؛ فاملالكيـــة مينعـــون التصـــرف فيهـــا، إال إذا اشـــرتط كـــون الوقـــف مـــدة 

فتح القدير )205/6(.  )1(

انظر: رد احملتار )338/4(.  )2(

)3(  مواهب اجلليل )18/6(.

مواهب اجلليل )20/6(.  )4(
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حمـــدودة؛ فيجـــوز بعـــد متـــام املـــدة، بينمـــا أبـــو حنيفـــة جييـــز التصـــرف فيهـــا 
مطلقـــا، حـــى بـــدون شـــرط)1).

ج. أمـا الشـافعية فعرفـوه بأنـه: )) حبـس مـال يمكـن االنتفـاع بـه مـع 
بقـاء عينـه، بقطـع التصـرف فـي رقبتـه علـى مصـرف مبـاح موجـود (( ))).

د. وعرفه احلنابلة بأنه: )) تحبيس األصل، وتسبيل المنفعة (( )3).

ويظهـــر مـــن تعريـــف الشـــافعية واحلــــنابلة االتفـــاق مـــع أيب يوســــف 
وحممـــد بـــن احلســـن، يف ارتفـــاع ملكيـــة الواقـــف عـــن العـــني املوقوفـــة، مبجـــرد 

وقفهـــا، فـــال ميلـــك التصـــرف فيهـــا.

انظر: فتح القدير )205/6(، مواهب اجلليل )18/6(.  )1(

حتفة احملتاج بشرح املنهاج )235/6(.  )2(

املقنع يف فقه اإلمام أحمد )307/2(.  )3(
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املطلب الثاني
تعريف الوقف الذري

األهلـــي ((  مصطلـــح  )) الوقـــف  أو  الـــذري ((   )) الوقـــف  مصطلـــح 
أن  إال  املتقدمـــني،  الفقهـــاء  عنـــد  اللفـــظ  هبـــذا  يوجـــد  مل  حـــادث، 
لفقهـــاء  ا عـــرف  وقـــد  اْلُمَعقَّبَـــُة (( )1)،  )) األحبـــاس  يســـمونه:  املالكيـــة 
مـــن  بعـــدد  الـــذري ((   أو  األهلـــي،  ))الوقـــف  واملعاصـــرون  ملتأخـــرون  ا

التعريفـــات مـــن أمههـــا:

1. )) حبـــس العـــني، والتصـــدق مبنفعتهـــا علـــى معّينـــني مـــن ذوي 
قرابـــة الواقـــف أو غريهـــم ((  ))).

). )) مـــا كان علـــى جهـــة بـــر، حتتمـــل االنقطـــاع عـــادة؛ كالوقـــف 
علـــى النفـــس، والذريـــة، واألقربـــاء، وحنـــو ذلـــك ممـــا حيصـــى ((  )3).

3. )) مـــا جــــعل أول األمـــر علـــى معـــني؛ ســـواء كان واحـــدا أو أكثـــر، 
وســـــواء كـــــانوا معـــــينني بالذات كأمحـــــد، وإبراهـــــيم، وحممـــــود أوالد فالن، 
أو معينـــني بالوصـــف؛ كأوالده، أو أوالد فـــالن، وســـواء كانـــوا أقـــارب 

أوال، مث مـــن بعـــد هـــؤالء املعينـــني علـــى جهـــة بـــر ((  )4).
انظر: البيان والتحصيل )93/10(، مختصر خليل )ص172(.  )1(

قال خليل يف التوضيح يف شرح مختصر ابن احلاجب )237/6(: )) وذكر ابن سهل أن ثمانية أشياء ال يحكم فيها إال القاضي:   
بَة، والنظر يف مال األيتام، والنظر يف أمر الغائب، والنظر  التسفيه، والترشيد، والنظر يف الوصايا، والنظر يف األحباس املَُعقَّ

يف األنساب، والنظر يف الوالء، زاد أبو محمد صالح: والنظر يف احلدود والقصاص (( .

منهج اليقني يف بيان أن الوقف األهلي من الدين )ص7(.  )2(

منهج اليقني يف بيان أن الوقف األهلي من الدين )ص28(.  )3(

أحكام الوصايا واألوقاف بني الفقه والقانون )ص339(.  )4(
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ـــر عـــلــــى نفـــــــــس الــــواقـــــــــــف،  4. )) الـــــــذي يوقـــــــــف يف ابتـــداء األمـــــــــ
أو أي شخــــص، أو أشخــــاص معــــيــــنني، ولـــو جـــــــعـــــــل آخـــــره جلــــــهـــة 
خـــــــريية، كأن يقـــــف عـــــلى نفـــــســــــه، مث علـــى أوالده، مث مـــــــن بعدهــــــم 

علـــى جــــــــــهة خرييـــة ))  )1).

5. )) مـــا جعـــل اســـتحقاق الريـــع فيـــه أواًل لشـــخص معـــني، أو أشـــخاص 
معينـــني، ســـواء كانـــوا مـــن أقاربـــه، أم ال ))  ))).

6. )) يكــــــــون الوقـــــــف علـــى األحـــــــفـــــاد، أو األقــــــارب، ومـــن بعــدهــــم، 
إىل الفقـــراء ))  )3).

الفقه اإلسالمي وأدلته )7607/10(.  )1(

املعامالت املالية أصالة ومعاصرة )574/16(.  )2(

فقه السنة )515/3(.   )3(
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املطلب الثالث
بيان معنى الوقف الذري

يــظـــهــــر من خــــــالل النــــــظـر يف التعريفـــــات الســـــــابقــــة أن  ))  الوقف األهلي 
أو الذري (( )1)، عند من عرفه مشتمل على األوصاف التالية:

األول: كـــون الوقـــف علـــى فئـــة حمصـــورة باســـم أو وصـــف، وليـــس مـــن 
الزمـــه كوهنـــم مـــن أقاربـــه، بـــل يســـمى ذريـــا أو أهليـــا، حـــى لـــو كان علـــى غريهـــم، 
فاملـــدار كونـــه علـــى معـــني حمصـــور، بوصـــف أو اســـم، ولـــذا فبعـــض املتقدمـــني 
كالشـــريازي )ت476هــــ(، وبعـــض املعاصريـــن، يســـميه الوقـــف اخلـــاص، وهـــو 

يقابـــل الوقـــف العـــام))).

وال  اسم،  أو  بوصف  حمصورا  الوقف  الواقف  يبتدئ  أن  الثاني: 
مانع من إطالقه بعد ذلك على جهة عامة، أو إيقافه كما يف التعريف 
الثاين، حبيث ال يتعدى هذه اجلهة، ال العكس؛ إذ لو ابتدأ جبهة عامة، 
فهذا يسمى عندهم خرييا، وال يسمى  بعد ذلك حتول إىل خاصة؛  مث 
ذريا، ويف هذا يقول د. حممد مصطفى شليب )ت1418هـ(: )) فلو جعل 
أرضه املعينة وقفا على نفسه مدة حياته، مث من بعده على أوالده، مث من 
بعدهـــــم على مسجــــد اجلهة، أو مجيعــــة احملــــافظة على القرآن؛ كــــان وفــــقا 
أهـــليا. ولو جـــــعــــل هـــــذه األرض وقــــفا ابتــداء على مجعــــية احملـــافظة على 
القــــرآن مــــــدة مخـــس سنوات، مث بعـــد انقضـــــائها تكــــــون وقــــفـا عــــلــيه مـــــدة 

)) الوقف الذري ((  تسمية جاءت يف القطر السوري، وأما )) الوقف األهلي ((  فهي تسمية جاءت يف القطر املصري. انظر:   )1(
محاضرات يف الوقف )ص44(.

انظر: املهذب )324/2(، دراسة تأصيلية لقضايا معاصرة من أحكام الوقف )ص20(.  )2(
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حـــــــــياته، مث على أوالده من بعده؛ كان الوقف خرييا؛ فمدار التفرقة بينهما 
هو اجلهة املوقوف عليها أول األمر ((  )1).

وفصله  الذري،  الوقف  مفهوم  على حتديد  املعاصرين  والذي محل 
عن مفهوم الوقف اخلريي، إلغاء وحل األوقاف الذرية كلها، أو تقييدها 
ببعض القوانني واألنظمة اليت ختتص هبا دون سائر األوقاف األخرى يف 
عدد من البلدان اإلسالمية؛ فوجب وضع حد له ليعرف امللغي من غريه، 
ويف هذا يقول د. حممد أبو زهرة )ت1394هـ(: )) إن القانون السوري قد 
عرَّف الوقف اخلريي الذي استمر باقيا، لتيميز عن الوقف الذي زال، وأما 

القانون املصري فقد ترك األمر للقضاء (( ))).

ففي بعض الدول مت تأقيت الوقف الذري، ويف بعضها مت إبطاله مطلقا.

يكـــون إال  الزحيلـــي )ت1436هــــ( : )) وقـــف ال  يقـــول د. وهبـــة 
مؤقتـــاً، وتأبيـــده باطـــل: وهـــو الوقـــف األهلـــي، فـــإن وقَّتـــه بســـنني، وجـــب 
أال تزيـــد علـــى ســـتني ســـنة، مـــن وفـــاة الواقـــف، وإن وقَّتـــه بطبقـــات، وجـــب 
أال تزيـــد علـــى طبقتـــني مـــن املوقـــوف عليهـــم بعـــد الواقـــف، وال ســـند لذلـــك 
التأقيـــت إال املصلحـــة.مث ألغـــي الوقـــف األهلـــي يف ســـورية ســـنة )1949(، 

ويف مصـــر ســـنة ))195( بالقانـــون رقـــم )180) (( )3).

أحكام الوصايا واألوقاف )ص339(.  )1(

محاضرات يف الوقف )ص45(.  )2(

الفقه اإلسالمية وأدلته )7658/10(.  )3(
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املطلب الرابع
التعريف املختار، وتوجيه التقسيم

وميكـــن اخلـــروج بالتعريـــف التـــايل للوقــــف الـــذري أو األهلـــي، علـــى 
مصطلـــح مـــن اعتـــربه: )) حبـــس األصـــل، والتصـــدق بمنفعتـــه، علـــى معيـــن، 

اســـما، أو وصفـــا (( .

ولـــو كان االصطـــالح يف تقســـيم الوقـــف إىل )) خـــاص ((  و)) عـــام (( ، 
رمبـــا يكـــون أنســـب مـــن تقســـيمه إىل )) ذري ((  و)) خيـــري ((  ألســـباب ثالثـــة:

األول: أن وقفـه علـى الذريـة وصـف غـري الزم هلـذا النـوع؛ ألنـه 
يشـمله  فـال  غريهـم،  أو  األقـارب  مـن  الذريـة  غـري  علـى  يكـون  قـد 

الوصـف، وهـذا ضعـف يف االصطـالح.

الثاني: أن كال النوعني خريي؛ إذ يوحي مفهوم )) خيري((  املقابل 
صطلِـح؛ 

ُ
لــ)) الـذري ((  أن غـريه ليـس خبـريي، وهـذا غـري مـراد عنـد امل

فوجـب رفـع التوهـم، ملـا فيـه مـن إشـكال شـرعي، يناقـض أصـل وضـع 
الوقـف، ومـى أوهـم املصطلـح معـىن غـري مـراد، تعـني تركـه.

الثالـث: أن اخلصوصـــــية والعمــــومية يف األوقـاف، ُتظهـر بعـض 
األثـر يف أحـكام الوقـف، خبـالف )) الـذري ((  و)) الخيـري))، فأثرمهـا 
ليس بظاهر، وهلذا مال فقهاء الشـافعية تقسـيمه إىل: خاص وعام، 
كما عند الشـريازي )ت476هـ(، وإىل وقـــف: متليك، ووقف قُربة، 
كمـا عنـد إمـام احلرمـني )ت478هــ(، وتـارة قسـموه إىل: وقـف علـى 
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معــــني، ووقـــــف علـى غـــــري معــــني، كمـا عنـد الرافعـي )ت3)6هــ(، 
، وكل   (1( بينهمـا  فروقـا  ورتبـوا  هـذا،  علـى  بعـده  جـاء  مـن  وتابعـه 
هذه التقسيمــات تــــؤول إىل معنــــى اخلصــــوصية والعمــومية، وســـيأيت 

الـكالم عليهـا ))).

انظر: املهذب )324/2(، نهاية املطلب )362/8(، العزيز شرح الوجيز )255/6، 259(، روضة الطالبني )317/5(، كفاية   )1(
النبيه )61/12(. وانظر دراسة هذه الفروق واثرها يف املبحث األول ص18.

انظر: الفروق املترتبة على هذا التقسيم يف املبحث األول ص18.  )2(
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املبحث األول 

أصــول املقــاصــد 
الشـرعية البانية 
لـلـوقــف الـــذري
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ــذري، والوقـــف  ــة بـــن الوقـــف الـ ــروق املصلحيـ 1. الفـ
ــاة شـــرعا:  اخليـــري؛ ملغـ

أ. األصـــل أن الوقـــف الـــذري جـــزء مـــن الوقـــف عمومـــا، مصاحلـــه الشـــرعية 
هـــي مصـــاحل الوقـــف داخلـــة يف حقيقـــة الوقـــف، ال فـــرق بينهمـــا، وكل توهـــم 
فـــرق بينهمـــا؛ فهـــي فـــروق غـــري معتـــربة للشـــارع، وال يقيمهـــا أصـــل لـــه اعتبـــار، 
بنـــص أو معـــىن؛ فمـــا يثبـــت ألحدمهـــا يثبـــت لآلخـــر، ومـــا ينفـــى عـــن أحدمهـــا 
ينفـــى عـــن اآلخــــر مـــن املصـــاحل، وتقســـيم الفقــــهاء املعاصريـــن الوقـــف إىل أقســــام 
ثالثـــة: )) خيـــري (( ، و)) ذري أو أهلـــي (( ، و)) مشـــترك بينهمـــا )))1)؛ تقســـيم 
حـــادث مل يشـــتهر عنـــد الفقهـــاء املتقدمـــني، قـــال الشـــيخ حممـــد حســـنني خملـــوف 
)ت1355هــــ(: )) وتقســـيم الوقـــف إىل أهلـــي: وهـــو مـــا كان علـــى جهـــة بـــر، 
حتتمـــل االنقطـــاع عـــادة؛ كالوقـــف علـــى النفـــس، والذريـــة واألقربـــاء، وحنـــو ذلـــك 
ممـــا حيصـــى. وإىل خـــريي: وهـــو مـــا كان علـــى جهـــة بـــر، ال حتتمـــل االنقطـــاع 
عـــادة؛ كالفقـــراء، واملســـاكني؛ اصطـــالح فقهـــي حـــدث أخـــريا، وحقيقـــة الوقـــف 
شـــاملة هلـــــــما مشـــــــول الـــــنــــــوع ألفـــــــراده، وكالمهـــا نـــوع مـــن اخلــــــري والـــرب كمـــا 
صــــــــرحت بـــه اآليـــات، واألحـــــاديث، وقــــــد جيتمعــــــان يف وقــــــف واحـــــد بطــــــــــريق 
االشــــــرتاك أو التعاقب، وقد ينفرد اخلريي عــــــن األهــلــــــي، كــــــما ينفــــــرد األهـــلــــــي 

عـــــــن اخلــــريي ((  ))).

انظر: أحكام الوصايا واألوقاف )ص339(، أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية )42/1(.  )1(

منهج اليقني )ص28(.  )2(
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وقـــال الشـــيخ مصطفـــى الزرقـــا )ت0)14هــــ(: )) يريـــد بعـــض الباحثـــني 
مـــن رجـــال هـــذا العصـــر أن يفرقـــوا يف املشـــروعية بـــني الوقـــف اخلـــريي علـــى 
وجـــوه الـــرب، والوقـــف الـــذري علـــى األوالد واألعقـــاب؛ فـــريون أن األول 
مشـــروع، والثـــاين غـــري مشـــروع، حملاذيـــر يروهنـــا فيـــه.. والواقـــع أن مـــن خالـــف 
مجــــهـــــور األئـــــــمة يف جـــواز الوقـــف، كأيب حنيفـــة؛ مل يفــــــرقوا يف خالفــهــــــم 
ـــدمه،  ـــواز وعــــ ـــهم يف اجلــــ ـــم لديـــ ـــل احلـــكــ ـــذري، بــــ ـــريي والـ ـــني الوقـــف اخلـــ بــــ
ـــذري (( )1)،  ـــال النوعــــــــــني اخلــــــريي، والــ ـــيان، يف كـــ ـــدمه ســـــ ـــزوم وعــــ أو يف اللــــ
ــيم الوقـــف إىل خـــريي، وذري،  وقــــــال د. حممـــد الكبيســـي: )) أرى أن تقسـ
ومشـــرتك؛ اصطـــالح فقهـــي حـــادث، وحقيقـــة الوقـــف شـــاملة هلـــا مشـــول 
النـــوع ألفـــراده؛ فجميـــع األنـــواع حتمـــل مـعــــــىن اخلـــري، والـــرب، والصدقـــة))))).

ــيم عنـــد بعـــض املذاهـــب أصـــال،  ــذا التقسـ ب. لكـــن املتأمـــل جيـــد أن هلـ
كمـــا عنـــد املالكيـــة فيســـمون الوقـــف الـــذري بــــ)) المعقَّـــب ((  قـــال ابـــن رشـــد 
)ت0)5هــــ(: )) وهـــذا االختـــالف كلـــه إمنـــا هـــو يف التحبيـــس املعقـــب، أو علـــى 
النفـــر بأعياهنـــم، وأمـــا حتبيـــس ذلـــك كلـــه لينتفـــع بعينـــه يف الســـبيل، أو ليجعـــل 
ــع  ــة إلصـــالح الطـــرق أو منافـ ــراء وغـــريه، موقوفـ ــة مـــن ذلـــك، بكـ ــه غلـ ــة مالـ غلـ

أحكام األوقاف )ص24(.  )1(

أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية )42/1(.  )2(
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املســـاجد أو لتفـــرق علـــى املســـاكني أو مـــا أشـــبه ذلـــك، فـــال اختـــالف يف جـــوازه 
مـــا عـــدا العبيـــد واإلمـــاء (( )1).

وعنـد الشـافعية أشـار الشـريازي )ت476هــ( إىل تقسـيم الوقـف إىل 
خـاص وعـام، ورتـب عليـه أثـرا فقـال يف دخـول الواقـف يف وقفـه: )) وألن يف 
الوقف العام يدخل فيه من غري شـرط، وال يدخل يف الوقف اخلاص (( )))، 
مث جاء بعده إمام احلرمني )ت478هـ( وقسم األوقاف إىل: وقف متليك، 
ووقـف قربـة فقـال: )) والـذي يتجـه فيـه أن الوقـف ينقسـم إىل وقـف متليـك، 
وإىل وقـف قُربـة، فأمـا وقـف التمليـك، فهـو مبثابـة الوقـف علـى معينـني، 
وهـو جائـز، وإن مل يكـن فيـه قُربـة، وهـو كالوقـف علـى الكفـار. والقسـم 
الثـاين: الوقـف علـى جهـات القربـة، فأمـا الوقـف علـى الِبيَـع، فليـس متليـكاً، 
وال قربـة، فبطـل، والوقـف املطلـق حيتمـل الصـرف إىل القربـة، فانقـدح فيـه 

اخلـالف علـى البعـد (( )3).

إال أن الرافعـــي )ت3)6هــــ( مل ميـــض علـــى تقســـيم إمـــام احلرمـــني، 
وقســـمه تقســـيما آخـــر قـــد يكـــون أقـــرب، وأوضـــح؛ فقســـم الوقـــف إىل: 
ــاء بعـــده  ــه مـــن جـ الوقـــف علـــى معـــني، والوقـــف علـــى غـــري معـــني، مث تابعـ
علـــى هـــذا التقســـيم؛ كالنـــووي )ت676هــــ(، وابـــن الرفعـــة )ت710هــــ( 

البيان والتحصيل )189/12(.  )1(

املهذب )324/2(.  )2(

)3(  نهاية املطلب )362/8(.
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وغريمهـــا )1)، وهـــذا التقســـيم قـــد يكـــون أوىل مـــن تقســـيم إمـــام احلرمـــني؛ 
ألن كال نوعـــي الوقـــف فيهمـــا معـــىن القربـــة غالبـــا، إال أن القربـــة رمبـــا تكـــون 

ــا. ــد ختفـــى أحيانـ ــر، وقـ أظهـ

وقـــد أثبتـــوا هلـــذا التقســـيم بعـــض التأثـــري يف األحـــكام؛ بنـــاء علـــى 
اخلصوصيـــة والعموميـــة، والتقســـيم ال ضـــري فيـــه إذا كان لإليضـــاح والبيـــان، 

وترتيـــب بعـــض األحـــكام عليـــه))).

لكـــن التفريـــق بـــني النوعـــني مـــن حيـــث أصـــل الوقـــف بـــأن يتطـــرق إىل 
أحدمهـــا اإللغـــاء واملنـــع، واآلخـــر ال يتطـــرق إليـــه إلغـــاء؛ فهـــذه فـــروق غـــري 
معتـــربة شـــرعا، وال يرتتـــب عليهـــا أثـــر؛ ألن هـــذا ممـــا يوهـــم أن الشـــريعة فرقـــت 
بـــني النوعـــني؛ فأحـــكام الوقـــف )) الـــذري أو األهلـــي ((  عنـــد كافـــة الفقهـــاء، 
تـــدرج ضمـــن أحـــكام الوقـــف، دون متييـــز أو فصـــل بينهمـــا، وإمنـــا تـــأيت 
ضمـــن مقيـــدات الوقـــف ببعـــض القيـــود املقللـــة إلطالقـــه؛ كأن يكـــون الوقـــف 

علـــى أهـــل بلـــد، أو قبيلـــة، أو ذريـــة الرجـــل؛ فهـــي ضمـــن هـــذا الســـياق.

انظر: نهاية املطلب )362/8(، املهذب )324/2(، العزيز شرح الوجيز )255/6، 259(، روضة الطالبني )317/5(، كفاية   )1(
النبيه )61/12(.

مثال: هنا جملة من الفروق بني الوقف على معني وغير املعني: 1. )) النظر ((  فإن كان على معني ثبت النظر له، وإن كان على   )2(
غير معني يكون الناظر احلاكم. 2. جهة متليك غير املعني: ال يدخل ملك أحد، أما املعني فيدخل ملك من وقف عليه. 3. من 
حيث اشتراط القبول وعدمه فاملعني يشترط فيه القبول، بخالف العام فال يشترط فيه القبول. 4. وأيضا من حيث انتفاع 
الواقف من وقفه؛ ففي اخلاص ال ينتفع منه، بخالف العام فيجوز له االنتفاع. 5. الزكاة إن كان معينا بعضهم يقول فيها الزكاة 
ألنه ملكهم، وإن كان غير معني فال جتب فيها الزكاة، ويف كل واحدة من هذه خالف. انظر: نهاية املطلب )362/8(، املهذب 
)324/2(، العزيز شرح الوجيز )255/6ـ259(، روضة الطالبني )317/5(، كفاية النبيه )61/12(، مواهب اجلليل )18/6(.
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جهتـــني  علـــى  داره  وقــــــف  )) وإن  )ت0)6هــــ(:  قدامـــة  ابـــن  قـــال 
ــى املســـاكني، نصـفـــــني،  ــل أن يـقـفـــــهـــــا علـــى أوالده، وعـــلـــ خمتلفتـــــني، مـــثـــــ
أو أثالثـــا، أو كيفمـــا كان؛ جـــاز، وســـواء جعـــل مـــآل املوقـــوف علـــى أوالده 
وعلـــى املســـاكني، أو علـــى جهـــة أخـــرى ســـواهم؛ ألنـــه إذا جـــاز وقـــف اجلـــزء 
مفـــردا، جـــاز وقـــف اجلزأيـــن. وإن أطلـــق الوقـــف، فقـــال: أوقفـــت داري 
هـــذه علـــى أوالدي، وعلـــى املســـاكني؛ فهـــي بينهمـــا نصفـــني؛ ألن إطـــالق 
اإلضافـــة إليهمـــا تقتضـــي التســـوية بـــني اجلهتـــني، وال تتحقـــق التســـوية إال 
ــا علـــى زيـــد وعمـــر واملســـاكني؛ فهـــي بينهـــم  بالتنصيـــف، وإن قـــال: وقفتهـ

أثالثـــا (( )1).

ج. فاعتـــىن الفقهـــاء عنايـــة كبـــرية بضبـــط اللفـــظ، ومعنـــاه لغـــة وعرفـــا، 
ليعـــرف الداخـــل فيـــه واخلـــارج منـــه كــــ: )) قرابتـــي ((  أو )) أوالدي ((  أو )) ذريتـــي((  
أو )) عـــقـــــــبي ((  أو )) بني ((  أو )) أهــــــل بيتــــي ((  أو )) مـــوالـــــــي ((  أو )) قـبـيـلـتـــــــي ((  
أو)) أهل إقليمي ((  أو )) أهل بلدي (( ..اخل)))، قال ابن رشـــد )ت0)5هـ(: 
)) احلبـــس املَعقَّـــب تفـــرتق أحكامـــه باختـــالف ألفاظـــه، ولـــه مخســـة ألفـــاظ، 
وهـــي: الولـــد، والعقـــب، والبنـــون، والذريـــة، والنســـل، ويف كل لفـــظ منهـــا 
مخـــس مســـائل.. (( )3)؛ فهـــذه كلهـــا النظـــر فيهـــا ملعـــىن اللفـــظ، ومـــا يدخـــل فيـــه 

املغني )37/6(.  )1(

انظر: املغني )354/5ـ 358(، الذخيرة)324/6ـ 325(.  )2(

البيان والتحصيل )986/2(.  )3(

ُ
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ومـــا خيـــرج عنـــه، وليســـت خمصصـــة بأحـــكام مســـتقلة عـــن عمـــوم الوقـــف، 
فماهـــي إال أمثلـــة وتطبيقـــات علـــى الوقـــف، وعلـــى شـــروط الواقفـــني.

وهبـــذا يفهـــم أن الوقـــف )) الـــذري أو األهلـــي ((  ليـــس مصطلحـــا 
فقهيـــا معتـــربا عنـــد غالـــب العلمـــاء، لـــه أثـــر يف األحـــكام؛ إذ املصطلحـــات 
الفقهيـــة ال تقـــام إال حيـــث يرتتـــب أثـــر يف األحـــكام؛ فصناعـــة الفقهـــاء 
للمصطلحـــات مبنيـــة علـــى أثرهـــا يف األحـــكام؛ ألهنـــا نابعـــة عنـــد واضعهـــا 
مـــن اســـتقراء النصـــوص ومعانيهـــا، واملصـــاحل املعتـــربة للشـــارع؛ فيبـــين املصلطـــح 

ــار. ــذا االعتبـ الفقهـــي هبـ

فـــكل مصطلـــح فقهـــي حمـــدود مببتـــدأ ومنتهـــى، ال يدخـــل علـــى 
ــة  ــتقلة بأحـــكام خاصـ غـــريه، وال يدخـــل غـــريه عليـــه؛ ألن لـــه حقيقـــة مسـ
بـــه، فهـــي فارقـــة بـــني نـــوع وآخـــر، ومـــن هنـــا تـــأيت األنـــواع واألقســـام يف 
الفقـــه هبـــذا االعتبـــار؛ فمثـــال يف الشـــركة قســـمت إىل مخســـة أنواع:عنـــان، 
ومضاربة،ووجـــوه، وأبـــدان، ومفاوضـــة، وكل نـــوع يســـتقل بأحـــكام، بنـــاء 
افـــرتاق  تداخـــل، ومناطـــق  ففيهـــا مســـاحات  اختـــالف حقيقتـــه؛  علـــى 
بينهـــا، واحلجـــر قســـم إىل نوعـــني: حلـــق الغـــري وحلـــظ النفـــس، والصلـــح إىل 
نوعـــني: إقـــرار، وإنـــكار، واخليـــار إىل مخســـة أقســـام؛ فهـــذه التقســــــيمات 
جــــــاءت بســـبب انفصاهلـــا يف األحـــكام عـــن بعضـــــها؛ فـــــوجب التحفـــــظ 
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والرتيـــث، يف إقامـــة مصطلـــح حـــادث، يشـــطر الوقـــف شـــطرين كبرييـــن، 
دون أن يكـــون هلـــذا التقســـيم مصـــاحل شـــرعية معتـــربة ظاهـــرة.

د. وممــا يبــني عــدم اســتقالل الوقــف الــذري، عــن حقيقــة الوقــف 
عمومــا ودخولــه فيــه؛ صعوبــة فصلــه عنــه؛ فبينهمــا تداخــل قــوي، ال يســتقل 
أحدمها عن اآلخر؛ فإنه ملا ألغي الوقف الذري يف مصر عام )195م)1)؛ 

جــر هــذا إىل إلغــاء أنــواع مــن الوقــف، لقــوة التداخــل بينهــا يف األحــكام.

 يقـــول الشـــيخ د.حممـــد أبـــو زهـــرة )ت1394هــــ(: )) وإنـــه بإلغـــاء الوقـــف 
األهلـــي يف مصـــر وســـوريا، وباحلقـــوق الـــيت اكتســـبتها وزارة األوقـــاف بالنســـبة 
لألوقـــاف اخلرييـــة؛ انقطـــع الوقـــف بشـــطريه: األهلـــي واخلـــريي؛ فاألهلـــي 
مقطـــوع حبكـــم القانـــون، واخلـــريي قطـــع ملـــا لوحـــظ مـــن االنقطـــاع بـــني ذريـــة 
الواقـــف والوقـــف، والتصـــرف املطلـــق لـــوزارة األوقـــاف يف إرادتـــه، بـــل إنـــه 
لوحـــظ أن الذيـــن وقفـــوا، وكان هلـــم حـــق الرجـــوع؛ رجـــع كثـــريون منهـــم عـــن 

أوقافهـــم (( ))).

انظر: محاضرات يف الوقف )ص44(، أحكام الوصايا واألوقاف )ص488(، أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية )48/1(.   )1(

محاضرات يف الوقف )ص46(.  )2(
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2. الوقف وسيلة إلى مصالح، ال يشاركه غيره فيها:

أ. هـــذا جيمـــع بـــني أصلـــني مهمـــني يف الوقـــف: كونـــه وســـيلة، وكونـــه 
ينفصـــل عـــن غـــريه خبصائـــص جيـــب حفظهـــا للوقـــف، بكافـــة أشـــكاله وصـــوره، 
اخلـــاص منـــه والعـــام، واملطلـــق واملقيـــد، علـــى القريـــب والبعيـــد، وعلـــى جهـــات 
بـــر متمحضـــة أو حمتملـــة؛ فهـــو وســـيلة مـــن الوســـائل، لتحقيـــق غايـــات ومصـــاحل 
شـــرعية معتـــربة يف الصدقـــات؛ ألنـــه حتـــت أصـــل الصدقـــة، وللوســـائل أحـــكام 
املقاصـــد، ومعـــىن كونـــه وســـيلة: ينتفـــي يف غالبـــه التوقيـــف، ويكـــون النظـــر 

الدائـــم فيـــه إىل املصـــاحل املعتـــربة للشـــارع.

لكن كونه وسيلة أيضــــــــا ال يلغـــــــي خصائصه ومصاحلــــــــــــه اخلــــــاصـــــــة؛ 
الوقـــف بتحقيـــق  الواقـــف، تعهـــد مقاصـــد الشـــارع يف  إذ يتوجـــب علـــى 
مقاصـــده وغاياتـــه؛ فهـــذا أصـــل يف الصدقـــات كلهـــا؛ كل صدقـــة هلـــا مصـــاحل 
وصدقـــة  والعتـــق،  والوقـــف،  الوصيـــة،  ففـــي  غريهـــا؛  يرعاهـــا  ال  ترعاهـــا، 
التطـــوع، والـــزكاة؛ كل واحـــد منهـــا فيـــه مصـــاحل ليســـت يف اآلخـــر، وإن 
ــال،  ــة املـ ــام بعمـــوم مصلحـــة صدقـ ــا حتـــت أصـــل واحـــد للقيـ اندرجـــت كلهـ
وجـــاءت الشـــريعة حبفـــظ هـــذه املصـــاحل، وإقامتهـــا، وعـــدم خلطهـــا ببعضهـــا، 
لتحفـــظ لـــكل جهـــة مصاحلهـــا وال تفســـدها؛ لـــذا قـــال الشـــافعي يف الوقـــف: 
)) وال أن يرجـــع إليـــه حبـــال، كمـــا ال يكـــون ملـــن ســـبل مثـــره عليـــه بيـــع األصـــل، 
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وال مرياثـــه؛ فـــكان هـــذا مـــاال خمالفـــا لـــكل مـــال ســـواه؛ ألن كل مـــال ســـواه 
خيـــرج مـــن مالكـــه إىل مالـــك (( )1).

فعنـــد حتريـــر أحـــكام الوقـــف جيـــب التنبـــه هلـــذا األصـــل، بإبقـــاء كيـــان 
الوقـــف ظاهـــراً بـــارزاً، منفصـــاًل عـــن غـــريه، حـــى رمبـــا بـــدا للناظـــر أن الفقهـــاء 
يف أحـــكام الوقـــف لديهـــم أحـــكام توقيفيـــة تعبديـــة، خصوصـــا مـــا يتعلـــق 
باألعيـــان املوقوفـــة، والتأبيـــد، و االســـتبدال، حـــــــى قـــــــال اإلمـــــــام مــــــــالك: 
)) ال يبـــاع احلبـــس، وإن خـــرب، وال يرجـــع فيـــه (( )))؛ ألن التشـــدد يف بيعـــه 
مـــاض وقائـــم علـــى أصـــل مصـــاحل الوقـــف وغاياتـــه؛ حفظـــا لـــه مـــن الضيـــاع 
والتســـاهل بالبيـــع ألدىن أمـــر؛ فجانـــب التوقيـــف يف األوقـــاف ال يكـــون إال 
مـــــــــن جهـــــــة ما حيقــــــق مقاصــــــد الوقـــــــف اخلـــاصـــــــة، وحيــفــظــــــــه مــــــن الضــــــــياع 

أو االختـــالط بغـــريه، ويفصلـــه عـــن غـــريه؛ لئـــال تضيـــع خصائصـــه.

ففـــي الوقـــف نصـــوص خاصـــة تقيـــم أصـــل هيكلـــه وحتمـــي بنـــاءه، 
وتقيـــم مصاحلـــه اخلاصـــة، وتفصلـــه عـــن مداخلـــة غـــريه لـــه، ولكـــن غالـــب 
أحكامـــه التفصيليـــة الفرعيـــة اجتهاديـــة، أخـــذت مـــن نصـــوص الصدقـــات 
العامـــة، ومـــن املصـــاحل املرســـلة، ومـــن قواعـــد العقـــود يف الشـــريعة، والقواعـــد 
الفقيهـــة األخـــرى، ومـــن القيـــاس، وخصوصـــا قيـــاس الشـــبه؛ تـــارة يلحقونـــه 

األم )55/4(.  )1(

النوادر والزيادات )83/12(.  )2(
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ــيخ مصطفـــى  ــال الشـ ــة، قـ ــرة بالوصيـ ــة، ومـ ــارة باهلديـ ــبهونه بالعتـــق، وتـ ويشـ
الفقـــه  املقـــررة يف  الوقـــف  الزرقـــا )ت0)14هــــ(: )) أمـــا تفاصيـــل أحـــكام 
فهـــي مجيعـــا اجتهاديـــة قياســـية، للـــرأي فيهـــا جمـــال.. ومجيـــع تلـــك األحـــكام 
التفصيليـــة منهـــا مـــا قـــد أخـــذ مـــن نصـــوص القـــرآن العامـــة الـــيت تأمـــر باإلنفـــاق 
يف ســـبيل اخلـــري، وبصيانـــة احلقـــوق، وأداء األمانـــات.. اخل، ومنهـــا مـــا قـــد 
اســـتنبط مـــن بعـــض نصـــوص الســـنة القوليـــة أو العمليـــة.. ومنهـــا - وهـــو 
األغلـــب - أحـــكام بنيـــت: إمـــا علـــى القواعـــد الفقهيـــة العامـــة، بطريـــق 

القيـــاس علـــى أشـــباهبا يف العلل..وإمـــا علـــى املصـــاحل املرســـلة (( )1).

إال أنـــه يتنبـــه هنـــا إىل أن تفعيـــل كل هـــذه األصـــول يف أحـــكام الوقـــف، 
يكـــون باســـتصحاب خصائـــص الوقـــف، وبنـــاء كيانـــه، وعـــدم التعـــدي عليـــه 

باجتهـــادات تقضـــي علـــى خصائصـــه وتبطـــل مصاحلـــه.

ب. وممـــا يبـــني كونـــه وســـيلة: أنـــه يصـــح، حـــى مـــع النيـــة الباطلـــة فيـــه، 
ألي غـــرض مـــن أغـــراض الريـــاء أو املباهـــاة أو غريهـــا؛ فيثبـــت الوقـــف، دون 
األجـــر؛ كتعليـــم العلـــم، واجلهـــاد، يثبتـــان لثبـــوت مصاحلهمـــا بـــال أجـــر، وهلـــذا 
ملـــا قـــال احلجـــاوي )ت968هــــ( يف اإلقنـــاع يف وصـــف الوقـــف: )) يصـــرف 
ريعـــه، إىل جهـــة بـــر؛ تقربـــا إىل اهلل تعـــاىل (( ؛ تعقبـــه البهـــويت )1051هــــ( 
بقولـــه: )) ولعـــل املـــراد اعتبـــار ذلـــك، لرتتـــب الثـــواب عليـــه، ال لصحـــة الوقـــف، 

أحكام األوقاف )ص19(.  )1(
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فكثـــري مـــن الواقفـــني ال يقصـــد ذلـــك، بـــل منهـــم مـــن يقصـــد قصـــدا حمرمـــا، 
كمـــن عليـــه ديـــون، وخـــاف بيـــع عقـــاره فيهـــا، كمـــا أشـــار إليـــه يف شـــرح 

املنتهـــى. أو يقـــال: هـــذا بيـــان أصـــل مشـــروعية الوقـــف (( )1).

إيضاحـــا  األمـــر  هـــذا  البهـــويت )1051هــــ(   ويف موضـــع آخـــر زاد 
بقولـــه: )) واســـتظهر يف شـــرحه أن قولـــه ((  تقربـــا إىل اهلل تعـــاىل )) إمنـــا هـــو يف 
ــان قـــد يقـــف علـــى غــــــريه تـــوددا،  ــإن اإلنسـ ــه الثـــواب، فـ وقـــف يرتتـــب عليـ
أو علـــى أوالده خشـــية بيعـــه بعـــد موتـــه وإتـــالف مثنـــه، أو خشـــية أن حيجـــر 
عليـــه فيبـــاع يف دينـــه، أو ريـــاء وحنـــوه، وهـــو وقـــف الزم، ال ثـــواب فيـــه؛ ألنـــه 

ــاىل (( ))). ــه اهلل تعـ ــه وجـ ــغ بـ مل يبتـ

ج. وممـــا يبـــني أنـــه مـــن الوســـائل أيضـــا: أنـــه يصـــح مـــن الكافـــر؛ ألنـــه 
غـــري مقصـــود بذاتـــه، بـــل املقصـــود مصاحلـــه، وقـــد أَوصـــى خُمَرْيِيـــق اليهـــودي)3)، 
ــا حيـــث أراه  ــال: إن َأصبـــت فأمـــوايل حملمـــد يضعهـ ــه للنـــيب ملسو هيلع هللا ىلص، وقـ بَأموالـ
اهلل، وشـــهد ُأُحـــًدا فُقتـِــَل هبـــا؛ فقبضهـــا رســـول اهلل وتصـــدق هبـــا، وهـــي عامـــة 

كشاف القناع )241/4(.   )1(

شرح منتهي اإلرادات )398/2(.  )2(
مخيريق النضري اإلسرائيلي، اختلف يف إسالمه فذكر إسالمه الواقدي يف مغازيه، وخالفه ابن سعد يف طبقاته فذكر أنه   )3(
خرج وهو على دينه، ينصر محمد صلى اهلل عليه وسلم، وعده ابن حجر يف اإلصابة من الصحابة حيث قال يف اإلصابة 
يف متييز الصحابة )6/ 46(: )) ذكر الواقدّي أنه أسلم، واستشهد بأحد، وقال الواقدي، والبالذرّي: ويقال: إنه من بني 
قينقاع. ويقال من بني القطيون، كان عاملا، وكان أوصى بأمواله للنبّي صلّى اهللَّ عليه وآله وسلّم، وهي سبع حوائط: امليثب، 

والصائفة، والّدالل، وحسنى، وبرقة، واألعواف، ومشربة أم إبراهيم، فجعلها النبّي صلّى اهللَّ عليه وآله وسلّم صدقة )) .
بينما قال ابن سعد يف طبقاته )502/1(: )) فخرج مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، إلى أحد ينصره، وهو على دينه (( .  
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صدقـــات رســـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وكان خمرييـــق أيســـر بـــين قينقـــاع، وكان مـــن أحبـــار 
يهـــود، وعلمائهـــا بالتـــوراة، فخـــرج مـــع رســـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل أحـــد ينصـــره، 

وهـــو علـــى دينـــه، فقـــال رســـول اهلل، ملسو هيلع هللا ىلص: مخيريـــق خيـــر يهـــود.

وكان عمر بن عبد العزيز يقول يف خالفته خبناصرة: مسعت باملدينة، 
والنـــاس يومئـــذ هبـــا كثـــري، مـــن مشـــيخة املهاجريـــن واألنصـــار أن حوائـــط 
النـــيب، ملسو هيلع هللا ىلص، يعـــين الســـبعة الـــيت وقـــف مـــن أمـــوال خمرييـــق، وَأمســـاء أَمـــوال 
خُمَرْيِيـــق الـــيت صـــارت للنـــيب ملسو هيلع هللا ىلص: الـــدالل، وبرقـــة، واأَلْعـــَواف، والصاِفيَـــة، 
ـــيِثب، وُحْســـىَن، وَمْشـــَربة أُم ِإبراهيـــم، ِوإمنـــا مُسَيـــت )) مشـــربة أم ِإبراهيـــم ((   ـ

َ
وامل

أَلن أُم ِإبراهيـــم مـــن رســـول اللّـــه ملسو هيلع هللا ىلص، ولدتـــه فيهـــا، وتعلقـــت حـــني ضرهبـــا 
املخـــاض خبشـــبة مـــن خشـــب تلـــك املشـــربة، فتلـــك اخلشـــبة اليـــوم معروفـــة يف 
املشـــربة)1)، حـــى قيـــل:إن أول وقـــف يف اإلســـــــالم، وقــــــــف رســـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
مـــن أمــــــوال خمرييـــق الـــى أوصـــــــى هبــــــــا لـــه يف السنــــــــة الثالثـــة)))، قـــال الســـهيلي 
)ت581هــــ(: )) فجعـــل رســـول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص  حـــني انصـــرف مالـــه أوقافـــا، 
وهـــو أول حبـــس حبـــس يف اإلســـالم ((  )3)، قـــال الشـــيخ مصطفـــى الزرقـــا 
)ت0)14هــــ( : )) وجيـــوز وقـــف الذمـــي علـــى فقـــراء املســـلمني، وغريهـــم (( )4).

انظر: تاريخ املدينة )ص173(، مغازي الواقدي )378/1(، الطبقات الكبرى البن سعد )501/1(، قال ابن رجب يف فتح   )1(
الباري )299/3(: )) وروى ابن سعد ذلك بأسانيد متعددة، وفيها ضعف (( .

انظر: مغازي الواقدي )263/1(، املجموع )327/15(، فتح الباري )402/5(.  )2(
الروض األنف )29/6(.  )3(

أحكام األوقاف )ص67(.  )4(
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ــرد حبـــس  ــم يف الوقـــف: فليـــس جمـ ــل املهـ ــذا األصـ ــرر هـ د. ومـــى تقـ
املـــال عـــن التصـــرف فيـــه، يكـــون قربـــة، ويثبـــت لـــه واألجـــر والثـــواب مـــن اهلل 
ســـبحانه وتعـــاىل، بـــل املـــدار علـــى املصلحـــة؛ إذ احلبـــس مبجـــرده مفســـدة 
ملـــا فيـــه مـــن تعطيـــل حركـــة املـــال، وإيقـــاف تداولـــه، ويف هـــذا يقـــول الشـــيخ 
حممـــد حســـنني خملـــوف )ت1355هــــ(: )) بـــل حبـــس العـــني، ومنـــع التصـــرف 
فيهـــا، ببيـــع، أو هبـــة، أو إرث؛ ليـــس مبجـــرده قربـــة، وال مطلوبـــا شـــرعا، وإمنـــا 
هـــو قربـــة مـــن حيـــث كونـــه وســـيلة إىل التصـــدق بالعـــني بثمـــرة العـــني، ودوام 

االنتفـــاع هبـــا، والوســـيلة تعطـــى حكـــم مقصدهـــا (( )1).

ولكونـــه وســـيلة يبقـــى مفتـــوح الطرفـــني إىل جهـــات اخلـــري والشـــر، ولـــذا 
قـــال بعـــض الفقهـــاء: إن الوقـــف ميكـــن جريـــان األحـــكام التكليفيـــة اخلمســـة 
فيـــه)))، وكونـــه مـــاال يضاعـــف اخلطـــورة فيـــه، ويعلـــي درجاهتـــا. والـــذي يضبـــط 
هـــذا اجلانـــب، ويقيمـــه، وال جيعلـــه يتيـــه يف حبـــور الضيـــاع املـــايل الكبـــرية 
ثـــالث ركائـــز: الدافـــع والباعـــث عليـــه، وهـــو أمـــر خفـــي، ال يطلـــع عليـــه 
إال اهلل. ونظامـــه: وهـــي شـــروط الواقـــف احملـــررة القويـــة الـــيت تقيـــم مصـــاحل 
الوقـــف. وإدارتـــه: وهـــو الناظـــر عليـــه، وال يتـــم النظـــر الصحيـــح إال بنقلـــه مـــن 
االســـتبداد الفـــردي، إىل الـــرأي الشـــوري اجلماعـــي، وســـيأيت تفصيـــل وبيـــان 

هـــذا، يف املبحـــث الثـــاين مبشـــيئة اهلل.

منهج اليقني )ص41(.  )1(

انظر: منهج اليقني )ص20(، الشرح املمتع )7/11(.  )2(
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3. أجور األوقاف مبقاصدها:

ــه األجـــر، حيتـــاج إىل أصلـــني  ــو فيـ ــه املكلـــف، يرجـ أي عمـــل يقـــوم بـ
ــرة: ــا واآلخـ ــذا العمـــل يف الدنيـ ــاحل هـ ــام مصـ لقيـ

األول: أن يوفـــق العامـــل إىل القصـــد الصحيـــح، والــــــنية الصـــالـحــــــة 
يف أصـــل انعقـــاد العمـــل.

الثانـــي: أن يقيـــم العامـــل العمـــل وفـــق مـــراد اهلل ســـبحانه وتعـــاىل 
وقصـــده مـــن أصـــل تشـــريع هـــذا العمـــل.

ــا، يشـــمله األصـــالن  والوقـــف الـــذري أو األهلـــي، وكل وقـــف عمومـ
املتقدمـــان؛ ألنـــه مـــزدوج املصـــاحل، مركـــب املنافـــع؛ ففيـــه مصـــاحل خاصـــة 
أخرويـــة بالواقـــف، ومصـــاحل دنيويـــة متعديـــة إىل املوقـــوف عليهـــم، جيـــب 
اســـتكماهلما والتحـــري فيهمـــا، فيفـــارق عقـــود املعاوضـــات مـــن البيـــع واإلجارة 
وغريمهـــا، قـــال ابـــن قدامـــة )ت0)6هــــ(: )) الوقـــف ليـــس بعقـــد معاوضـــة، 
وإمنـــا هـــو إزالـــة للملـــك يف املوقـــوف، علـــى وجـــه القربـــة (( )1)، وأوضـــح هـــذا 
الشـــيخ حممـــد خبيـــت )ت1354هــــ( بقولـــه: )) علـــى أن هنـــاك فرقـــا بـــني 
البيـــع، وحنـــوه ممـــا هـــو يف حقـــوق العبـــاد احملضـــة، وبـــني الوقـــف الـــذي هـــو مـــع 

املغني )38/6(.  )1(
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كونـــه مـــن املعامـــالت، هـــو أيضـــا مـــن العبـــادات؛ ألنـــه مشـــرتك بـــني حقـــه 
تعـــاىل، وحـــق العبـــد (( )1).

وأكمـــل األوقـــاف مـــا اســـتجمع هاتـــني املرتبتـــني: كمـــال التقـــرب بـــه 
هلل ســـبحانه وتعـــاىل، بضبـــط املقصـــد مـــن أصـــل الوقـــف، وكمـــال مصـــاحل 
اجلهـــة الـــيت أوقـــف عليهـــا، بضبـــط جهـــات الـــرب الـــيت يقـــوم عليهـــا حســـب 
االحتيـــاج واملصلحـــة، وتنقـــص مصـــاحل الوقـــف بنقـــص هاتـــني املرتبتـــني، 
وبينهمـــا تداخـــل وتأثـــر وتأثـــري بـــني بعضهـــا، وهـــذا بيـــان ملراتـــب مقاصـــد 

الواقفـــني باعتبـــار املرتبتـــني الســـابقتني:

املرتبة األولى: قصد القربة اخلالصة يف الوقف:

أ. نية التقرب إىل اهلل هي أصل الوقف، قال ابن قدامة )ت0)6هـ(: 
)) والقصـد بالوقـف القربـة (( )))، ويف موضـع آخـر قـال: )) ألن القصـد القربـة 
علـى وجـه الـدوام (( )3)، قـال الكمـال بـن اهلمـام احلنفـي )ت861هــ( يف 
األحيـاء،  بـني  الدنيـا  يف  النفـس  حمبـوب  إرادة  )) وسـببه  الوقـف:  مقاصـد 
سـبب  فجعـل  وعـز (( )4)؛  جـل  األربـاب  رب  إىل  بالتقـرب  اآلخـرة:  ويف 

نظام الوقف واالستدالل عليه )ص30(.  )1(

الكايف )251/2(.  )2(

املغني )18/6(.  )3(

فتح القدير )200/6(.  )4(
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الوقـف كونـه قربـة هلل، ويف صيغـة الوقـف الـيت أوردهـا القـرايف )ت684هــ(: 
))وقفـا صحيحـا شـرعيا، أتقـرب بـه، وأوقفـه إىل اهلل تعـاىل؛ رغبـة فيمـا لديـه، 

وذخـرية لـه إىل يـوم العـرض عليـه، يـوم جيـزي اهلل املتصدقـني، وال يضيـع أجـر 
احملسنني(( )1)، وهلذا قال الشوكاين )ت50)1هـ(: )) اعلم أن ثبوت الوقف 

يف هـذه الشـريعة، وثبـوت كونـه قربـة؛ أظهـر مـن مشـس النهـار (( ))).

ونقــل الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب )ت06)1هـــ( اإلمجــاع علــى 
أن مقصود الوقف القربة بقوله: )) فإذا عرفت أن الوقف باإلمجاع ما قصد 
بــه القربــة (( )3)، وكــذا نقــل مصطفــى الزرقــا )ت0)14هـــ( فقــال: )) غــري أن 
فقهــاء األمــة، قــد أمجعــوا فيهــا علــى شــيء: هــو أن الوقــف جيــب أن يكــون 
فيــه قربــة إىل اهلل تعــاىل، يُبتغــى هبــا رضوانــه وثوابــه، فــال يصــح أن يوقــف 

مــال، علــى مــا ليــس بقربــة مشــروعة (( )4).

إال أنـه ممـا جيـدر التنبيـه عليـه أن معـىن )) القربـة ((  يف الــوقف واسـع، 
يشـمل قصـد املبـاح ويدخـل فيـه؛ إذ ال خيلـو مبـاح مـن مصــلحة، فـال يلـزم 
أن تتمحض القـربة يف الوقف، ويكفي فيه اإلباحة فهذا مصحح للوقـف؛ 
مـى خـال عـن املعصيـة اخلــالصة، قــال ابـن شـــاس )ت616هــ(: )) وإن مل 

الذخيرة )422/10(.  )1(

السيل اجلرار )ص635(.  )2(

الدرر السنية يف األجوبة النجدية )7/ 33(.  )3(

أحكام األوقاف )ص19(.  )4(
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يشـتمل على معصـية، والظهرت فيه قربة، فهو صحيح أيًضا (( )1)، وســيأيت 
توسـيع وبيـان هـذا املعنــى بـإذن اهلل.

فإذا نوى نية القربة يف وقفه؛ كانت سببا كبريا لربكته وخريه ودوام 
يقع  اليت قد  املفاسد  الشرعية، وجمانبة  أجره، وحتقيق مصاحله ومقاصده 
بطلب  والسنة،  الكتاب  يف  النصوص  وتكاثرت  تزايدت  وهلذا  فيها، 
اإلخالص بالصدقات، وعدم إضاعتها بالرياء واملن واألذى أو وضعها يف 

غري موضعها.

قـال الشـوكاين )ت50)1هــ(: )) وأمـا قولـه: )) مـع قصـد القربـة ((  فهـو 
الركـن األعظـم، الـذي تـدور عليـه دوائـر الصحـة أو البطـالن، وليـس النطـق 
اخلصلـة  هـذه  فعـل  إرادة  عنـد  لذلـك،  القصـد  املـراد  بـل  معتـربا،  بالقربـة 
الصاحلة، والصدقة اجلارية، واحلبسـة الدائمة، والثواب املسـتمرة النفع (( )))، 
وهـذه النيـة غـري ظاهـرة، ال يعلمهـا إال اهلل سـبحانه وتعـاىل فهـو الـذي يعلـم 

دافـع الواقـف للوقـف.

ب. فيحتاج الواقف إىل تبصر وتأن هبذا األمر، ومعاجلة بعد أخرى؛ 
إذ النـاس متفاوتـون يف ختليـص النيـة؛ بعضهـم أمرهـا عليهـم سـهل يسـري، 
وبعضهـم شـاق عسـري؛ فيفكـر ويرجـع النظـر مـرة ومرتـني، حـى يتحقـق مـن 

عقد اجلواهر )964/3(.  )1(

السيل اجلرار )ص637ـ638(.  )2(
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هـذا األصـل، كـي يكـون قربـة لوجـه اهلل تعـاىل، وبـرا وذخـرا لـه عنـد وقوفـه 
عنـد ربـه، يـوم يلقـاه، فهـذا أمـر خفـي ال يعلمـه إال اهلل سـبحانه وتعـاىل، 

فبحسـب متحـض هـذا الباعـث للقربـة يعظـم األجـر.

وهلـذا املعـىن تكـررت يف أوقـاف الصحابـة ـ رضـوان اهلل عليهـم ـ كلهـم 
كـون الوقـف: )) صدقـة (( ، ومل يـأت بلفـظ )) الوقـف ((  أو )) التحبيـس ))، 
أو غريهـا، إال للتنبيـه لوضعـه عـن التصـرف فيـه، ال ملقصـده؛ فمـع كـون 
))الصدقـة (( مصطلـح مشـرتك، بـني أنـواع أخـر مـن القـرب املاليـة؛ كالـزكاة 
وصدقـة التطـوع، علـى تعـدد وتنـوع وجـوه الـرب، إال أنـه جيمعهـا كلهـا معـىن 
ليبقـى  غـريه،  علـى  املعـىن  هـذا  يف  لقوتـه  الصحابـة  فاختـاره  فيهـا؛  القربـة 
مقصـد القربـة يف النفـس، ويف املوقـوف عليهـم قائمـا، وملـن أتـى بعدهـم.

الفقراء،  بينبع، على  له  بأرض  )) أنه تصدق   : فجاء عن علي 
واملساكني، ويف سبيل اهلل، وابن السبيل، للقريب والبعيد، ويف السلم، ويف 
احلرب، ليوم تبيض وجوه، وتسود وجوه، ليصرف اهلل هبا وجهي عن النار، 
ويصرف النار عن وجهي (( )1)، واشرتط علي يف صدقته: أهنا لذي الدين، 
والفضل، من أكابر ولده)))، ويف وقف أيب طلحة : ))وإنها صدقة هلل؛ 
أرجو برها، وذخرها عـند اهلل (( )3)، ويف وقف عمر   قال للنيب ملسو هيلع هللا ىلص: 

مصنف عبد الرزاق )374/10(، تهذيب اآلثار بواسطة كنز العمال رقم )46158(، مختصر اخلالفيات للبيهقي )449/3(.  )1(

تاريخ دمشق )375/19(، مختصر اخلالفيات للبيهقي )449/3(.  )2(

صحيح البخاري )1461(، صحيح مسلم)998(.  )3(
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)) وقد أردت أن أتقرب بها إلى اهلل تعالى (( )1)؛ فقال له ملسو هيلع هللا ىلص: )) إن شئت 

حبست أصلها، وتصدقت بها؛ فَتصدق بَها عمر أَنه اَل يـَُباع َأْصلَها 
َواَل يُوهب َواَل يُورث (( ))).

أكابر  )) فيه دليل على ما كان  العيد )ت)70هـ(:  ابن دقيق  قال 
السلف والصاحلني عليه، من إخراج أنفس األموال عندهم هلل تعاىل، وانظر 
إىل تعليل عمر  ملقصوده، بكونه )) مل يصب ماال أنفس عنده منه (( )3).

هبَـــا األرقـــم  ابنـــه عثمـــان: )) َوتصـــدَّق  قـــال    ويف وقـــف األرقـــم
ــا َقَضـــى األرقـــم، يف ربعـــه يف  ــَذا َمـ ــه: َهـ َعلَـــى َولَـــده، فـََرأَيْـــت ُنْســـَخة صدقتـ
الصََّفـــا؛ ِإنّـََهـــا َصَدقَـــة مبكاهنـــا مـــن احْلـــرم، اَل تبَـــاع، َواَل تـــورث (( )4)، وقـــال 
أبـــو بكـــر عبـــد اهلل بـــن الزبـــري احلميـــدي )ت19)هــــ()5): )) وتصـــدَّق أبـــو 
بكـــر بـــداره مبكـــة علـــى ولـــده، فهـــي إىل اليـــوم، وتصـــدق عمـــر بربعـــه عنـــد 
املـــروة، وبالثنيـــة علـــى ولـــده إىل اليـــوم، وتصـــدق علـــي بأرضـــه، وداره مبصـــر، 
ــعد بـــن أيب  ــة، علـــى ولـــده، فذلـــك إىل اليـــوم، وتصـــدق سـ ــه باملدينـ وبأموالـ

سنن النسائي )3604(، السنن الكبرى للنسائي )6431(، السنن الكبرى للبيهقي )162/6(، وصححه األلباني يف صحيح   )1(
سنن النسائي.

صحيح البخاري )2737(، صحيح مسلم )1632(، من حديث ابن عمر ـ رضي اهلل عنهماـ  )2(

إحكام األحكام)152/2(.  )3(

الطبقات الكبرى )263/3(، مستدرك احلاكم )6129(، وسكت عنه الذهبي.  )4(

هو أبو عبد اهلل بن الزبير احلميدي، أحد األئمة جالس ابن عيينة تسع عشرة سنة، روى عنه البخاري، وثقه أحمد وأبو   )5(
حامت وابن سعد، ت219هـ، انظر: طبقات احلفاظ )ص533(.
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وقـــاص بـــداره باملدينـــة، وبـــداره مبصـــر، علـــى ولـــده إىل اليـــوم، وعثمـــان برومـــه 
فهـــي إىل اليـــوم، وتصـــدق عمـــرو بـــن العـــاص بالوهـــط مـــن الطائـــف، وبـــداره 
مبكـــة وباملدينـــة، علـــى ولـــده، فذلـــك إىل اليـــوم، وتصـــدق حكيـــم بـــن حـــزام 
بـــداره مبكـــه علـــى ولـــده فذلـــك إىل اليـــوم، قـــال ومـــن ال حيضـــرين كثـــري (( )1).

وهلـــذا كان قصـــد القربـــة مشـــتهرا واســـعا عنـــد الصحابـــة  مهاجرهـــم 
وأنصاريهـــم، قـــال الشـــافعي: )) ولقـــد حفظنـــا الصدقـــات عـــن عـــدد كثـــري مـــن 
املهاجريـــن واألنصـــار، لقـــد حكـــى يل عـــدد كثـــري مـــن أوالدهـــم وأهليهـــم أهنـــم 
مل يزالـــوا يلـــون صدقاهتـــم، حـــى ماتـــوا؛ ينقـــل ذلـــك العامـــة منهـــم عـــن العامـــة، 

ال خيتلفـــون فيـــه (( ))).

فعـــرب الصحابـــة عـــن مقصدهـــم فيهـــا بــــ)) الصدقـــة (( ؛ إشـــعاراً وإظهـــاراً 
ملعـــىن الـــرب والقربـــة فيمـــا أوقفـــوه؛ ألن )) الصدقـــة ((  مصطلـــح شـــرعي يوحـــي 
مبعـــىن التقـــرب والتعبـــد هبـــا هلل ســـبحانه وتعـــاىل يف آيـــات الكتـــاب العزيـــز، 

والســـنة النبويـــة املطهـــرة.

وهلـــذا قـــال الشـــافعي: )) ومل حيبـــس أهـــل اجلاهليـــة، علمتـــه دارا، وال 
ــا حبـــس أهـــل اإلســـالم (( )3)، مـــع أن كل األمـــم  ــا؛ تـــربرا حببســـها، وإمنـ أرضـ
لديهـــا أوقـــاف كثـــرية، ولكنهـــا عاريـــة عـــن معــــــىن الـــرب والـــــقربة هبـــا إىل اهلل 

السنن الكبرى للبيهقي )161/6(، مختصر اخلالفيات للبيهقي)448/3(.  )1(

األم )55/4(.  )2(

األم )54/4(.  )3(
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سبــــحــــــــــانه وتعــــــاىل، بل كــــــانت على سبــــــيل الفخـــــــر والتـــعــــــايل والكـــــــــربياء، 
أو كانـــت خالصـــة جلهـــات باطلـــة، كمـــا يف الســـائبة، والوصيلـــة واحلـــام، فلـــم 
يقم به هلل  خالصا غري مشـــوب بباطل وال فخر، إال أهل اإلســـالم)1).

فمعاجلة هذا األصل يف الوقف وبيانه، وختليص النفوس مما يضاده 
وينازعه؛ أصل صالح األوقاف كلها؛ ألهنا يبىن عليها كل ما يأيت بعدها، 
وهذا حيتاج إىل إصالح القلب كامال من مهلكاته يف الصدقات كما قال 
ِي  َذى َكلَّ

َ
ِيَن آَمُنوا َل ُتبِْطلُوا َصَدقَاتُِكْم بِالَْمّنِ َواْل َها الَّ يُّ

َ
تعاىل: ) يَاأ

ُينْفُِق َماَلُ رِئَاَء انلَّاِس َوَل يُْؤِمُن بِاهللِ َواْلَوِْم اْلِخرِ َفَمَثلُُه َكَمَثِل َصْفَواٍن 
ا َكَسُبوا  ٍء ِممَّ َيْقِدُروَن َعَ َشْ ا َل  َكُه َصْلً َفَتَ َوابٌِل  َصابَُه 

َ
فَأ تَُراٌب  َعلَيْهِ 

َواهلُل َل َيْهِدي الَْقوَْم الَْكفِرِيَن (  ] البقرة: 64) [ ؛ فمى فسد أصل القربة 
لزامــــا؛  بعــــده  ما  األوقـــــاف، فســــد  مقــاصد  الذي هو أصل  الوقف،  يف 
إذ ال ميكن إصالح فرع مع فساد أصله، وهذا مقدم على إصالح اجلهة 
اجلهة،  األهم ضبط  أن  الرأي  بادئ  وإن ظهر  إليها، حى  اليت يصرف 
ونية املتصدق له، و ال تعود على الوقف بشيء. لكن هذا بعيد ألمرين: 
أن النية الباطلة تفسد الوقف مبا يسلط اهلل عليه من املفسدات الظاهرة 
والباطنة اليت ال يعلمها إال هو. الثاين: أن نية الواقف ال بد أن تظهر يف 

انظر:حتفة احلبيب )242/3(، منح اجلليل )109/8(، حاشية الصاوي على الشرح الصغير )97/4(، منهج اليقني )ص35(،   )1(
أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية )22/1(.
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نوع اجلهة، والناظر الذي يتوىل الوقف مهما حاول سرتها؛ فتعود على 
أصل الوقف بالضعف أو البطالن والفساد.

املرتبة الثانية: قصد املصالح الشرعية املعتبرة:

أن يقصـــد املكلـــف مـــن وقفـــه املصـــاحل املعتـــربة للشـــارع؛ ســـواء كان 
ذريـــا خاصـــا أو عامـــا، دون اســـتحضار معـــىن القربـــة اخلـــاص، وإن كان معـــىن 
ــم، وتوفـــري  ــه، جبمعهـ ــا؛ كأن يقـــف الوقـــف ينـــوي اخلـــري ألبنائـ التقـــرب عامـ

حيـــاة طيبـــة، ويرفـــع عنهـــم احلاجـــة والفقـــر، وتكفـــف النـــاس.

أو يقصـد حفـظ املـال هلـم وعـدم تضييعـه، أو ينـوي بوقـف عـام راحـة 
النـاس، أو شـفاء طوائـف معينـة مـن مـرض مـن األمـراض اخلطـرية، أو يقـف 
على ذوي العاهات املستدمية؛ كالعميان والعرجى واملشلولني، أو الضعفاء 
واملساكني؛ يفعل ذلك كله رمحة بالناس، وحمبة هلم، وشفقة عليهم؛ فهذه 

النيـة صحيحـة، وهـي تـأيت بعـد الدرجة األوىل.

وعليهـا حيمـل عمـل الرجـل الـذي سـقى الكلـب، الـذي كان يـأكل 
الثـرى مـن شـدة العطـش؛ فغفـر اهلل لـه بعملـه هـذا، ومل يظهـر منـه معـىن 
التقـرب اخلـاص، وإمنـا ظهـرت منهـا الشـفقة هلـذا الكلـب بقولـه: )) لقـد بلـغ 
هـذا مثـل الـذي بلـغ بـي؛ فمـأل خفـه، ثـم أمسـكه بفيـه، ثم رقي؛ فسـقى 
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الكلـب؛ فشـكر اهلل لـه؛ فغفـر لـه (( )1)، وكـذا الـذي قطـع شـجرة يف طريـق 
املسـلمني فدخـل اجلنـة رمحـة بأهـل اإلسـالم؛ ألهنـا كانـت تؤذيهـم، فقـال 
ملسو هيلع هللا ىلص: )) لقـد رأيـت رجـال يتقلـب فـي الجنـة، فـي شـجرة قطعهـا مـن ظهـر 
الطريـق؛ كانـت تـؤذي النـاس (( )))، ويف لفـظ: )) إن شـجرة كانـت تـؤذي 

المسـلمين فجـاء رجـل فقطعهـا؛ فدخـل الجنـة (( )3).

النية  القربة اخلاصة، وقد صحت  كل هؤالء مل يظهر منهم معىن 
تعاىل:  بقوله  واإلحسان  الرب  آيات  يف  داخلة  ألهنا كلها  االعتبار؛  هبذا 
بِيِل  َذوِي الُْقْرَب َواْلََتاَم َوالَْمَساكنَِي َوابَْن السَّ )..َوآَت الَْماَل َعَ ُحّبِهِ 
ائِلنَِي َوِف الّرِقَاِب.. (  ] البقرة: 177[ ..، وقوله تعاىل: ) َواْعُبُدوا اهلَل  َوالسَّ
يِْن إِْحَسانًا َوبِِذي الُْقْرَب َواْلََتاَم َوالَْمَساكنِِي  َوَل تُْشُِكوا بِهِ َشيًْئا َوبِالَْوادِلَ
َوَما  بِيِل  السَّ َوابِْن  بِاْلَنِْب  اِحِب  َوالصَّ اْلُُنِب  َواْلَارِ  الُْقْرَب  ذِي  َواْلَارِ 

ْيَمانُُكْم..(  ] النساء: 36 [.
َ
َملََكْت أ

يقـــول الشـــيخ حســـنني خملـــوف )ت1355هــــ(: )) فـــإن الوقـــف مثـــال 
عمـــل مـــن األعمـــال الصاحلـــة، قـــد يقصـــد بـــه وجـــه اهلل تعـــاىل، وامتثـــال أمـــره، 
بـــدون مالحظـــة شـــيء ســـواه مـــن ثـــواب دنيـــوي أو أخـــروي، وقـــد يقصـــد بـــه 
ثـــواب أخـــروي كالفـــوز بدخـــول اجلنـــة، أو النجـــاة مـــن النـــار، وقـــد يقصـــد 

صحيح البخاري )2363(، صحيح مسلم )2244(، من حديث أبي هريرة ـ رضي اهلل عنه.  )1(

صحيح مسلم )1914( من حديث أبي هريرة ـ رضي اهلل عنه.  )2(

صحيح مسلم )1914( من حديث أبي هريرة ـ رضي اهلل عنه.  )3(



49

ــام، وســـد عـــوز  ــة األرحـ ــاء، وصلـ ــة البغضـ ــه حـــظ دنيـــوي كالتآلـــف، وإزالـ بـ
الفقـــراء، وكفايتهـــم شـــر االســـتجداء، ومكافـــأة عامـــل أخلـــص يف عملـــه، 
أو صانـــع معـــروف أحســـن يف صنعـــه، وقـــد يقصـــد بـــه حفـــظ العـــني مـــن 
الضيـــاع لـــدوام االنتفـــاع هبـــا، أو خشـــية اســـتيالء ظـــامل عليهـــا، أوحنـــو ذلـــك 

مـــن املقاصـــد احملمـــودة، الـــيت رغـــب الشـــارع يف حصوهلـــا (( )1).

االنتصـار  منهـا  يقصـد  الـيت  النيـة  عقـد  الدرجـة:  هـذه  يف  ويدخـل 
للنفـس، أو القــــبيلة، أو العائلـة إظـــــهارا خلرييتهـا وحمــــــبتها للـرب واإلحــــسان، 
وبـرا  هلـم  القبيلـة ومحيـة  أو  العائلـة  الكـرم واجلـود ملصـاحل  إظهـار  أو قصـد 
هبـم هبـذا الوقـف، فهـو داخـل يف عمـوم املنافسـة يف اخلـريات والتسـابق إىل 
يقصـد  مل  مـا  معتـربة صحيحـة،  حممـودة  مصـاحل  وهـذه كلهـا  الطاعـات، 
فسـادا بذلـك، أو الدفـع لفسـاد حمـرم شـرعا؛ فمـى أدخـل فيـه أشـياء حمرمـة 
فهـو حمـرم، لقصـده االعتـداء والبغـي والعـدوان، أو قصـد التعـايل علـى النـاس 
واسـتنقاصهم، ومـى انتفـت هـذه املقاصـد الباطلـة، وقصـد خـريا مـن ذلـك؛ 
البغضـاء،  وإزالـة  التآلـف،  والـرب؛ كقصـد  اإلحسـان  دائـرة  ضمـن  دخـل 
وسـد عـوز الفقـري، وقـد يقصـد حفـظ العـني مـن الضيـاع لـدوام االنتفـاع، 
وحنـو ذلـك مـن األغـراض احملمـودة واملصـاحل املطلوبـة، العائـدة علـى اجملتمـع 
بالسعادة والرفاهية يف األوىل واآلخرة)))، قال الشيخ حممد حسنني خملوف 

منهج اليقني )ص36(.  )1(

انظر: منهج اليقني )ص36(.  )2(



50

الصاحلـة  األعمـال  مـن  املشـروع  الوقـف  أن  شـك  )) وال  )ت1355هــ(: 
لتلـك احلظـوظ الثالثـة؛ فقـد يقصـد بـه وجـه اهلل تعـاىل، وقـد يقصـد بـه حـظ 
دنيـوي، أو أخـروي؛ كسـائر األعمـال الصاحلـة املقرتنـة بنياهتـا املتفاوتـة، وقـد 
علمـت أن العمـل يقـع طاعـة وخيـرج بـه املكلـف مـن عهـدة التكليـف مبجـرد 
املطلـوب،  الفعـل  وأنـه يكفـي قصـد  النهـي،  أو  لألمـر  امتثـاال  بـه  اإلتيـان 
حبيـث لـو سـئل عـن املوجـب لـه ألجـاب: أنـه األمـر والنهـي؛ ألنـه املقـرر 

للطاعـة، واملعصيـة، والكراهيـة (( )1).

املرتبة الثالثة: عقد الوقف على الرياء اخلالص:

وذلك بأن يدعي بأنه هلل سبحانه وتعاىل، وهو يقصد الرياء والفخر 
والعلـو وإظهـار اجلـود والكـرم أمـام النـاس، والبحـث عـن مكانـة يف قلـوب 
النـاس، أو يقصـد االنتصـار للنفـس أو القبيلـة أو أمـام املسـؤولني والكـرباء، 
ويظهـر أن ذلـك هلل وحـده سـبحانه وتعـاىل، وهـذا عقـد ريـاء يصـح فيـه 
الوقـف، ولكنـه فاسـد مـن حيـث القصـد، ال يعـود عليـه بشـيء مـن األجـر، 
بـل األصـل أنـه يعـود عليـه بـاإلمث، لكونـه كـذب بإظهـاره أمـرا غـري الـذي 
الذيـن أول مـن تسـعر هبـم  الثالثـة،  خيفيـه ويريـده، وعليـه حيمـل حديـث 
النار جاء يف املنفق، واملتصدق: )) ورجـــل وســــع اهلل علـــيه، وأعطــــاه من 
أصنـاف المـال كلـه؛ فأتـي بـه فعرَّفـه نعمـه فعرفهـا، قـال: فمـا عملـت 

منهج اليقني )ص40(.  )1(
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فيهـا ؟ قـال: مـا تركـت مـن سـبيل تحـب أن ينفـق فيهـا، إال أنفقـت فيها 
لـك، قـال: كذبـت، ولكنـك فعلـت ليقـال: هـو جـواد، فقـد قيـل، ثـم 

أمـر بـه فسـحب علـى وجهـه، ثـم ألقـي فـي النـار (( )1).

ومـــن هنـــا يظهـــر الفـــرق بـــني عقـــد الريـــاء وعقـــد عمـــوم املصـــاحل؛ 
فعمـــوم املصـــاحل نظـــره إىل املصلحـــة ذاهتـــا، وأمـــا الريـــاء فمـــراده نفســـه أوال، 
ويوهـــم فيـــه أنـــه يريـــده هلل، وهـــو يريـــد مصلحـــة ذاتـــه اخلاصـــة، واختـــذ إظهـــار 
كونـــه هلل ســـلما لينـــال الثنـــاء يف قلـــوب اخللـــق، وبـــني هـــذه املقاصـــد البهـــويت 
)ت1051هــــ( بقولـــه: )) واســـتظهر يف شـــرحه أن قولـــه ((  تقربـــا إىل اهلل تعـــاىل 
ـــان قـــد يقــــف علـــى  ـــإن اإلنســــ )) إمنـــا هـــو يف وقـــــف يرتتـــب عليـــه الثـــواب، فـــــ
غــــــــــريه تـــــــوددا، أو علـــى أوالده، خشـــية بيـــــــعه بعـــــــد موتــــــه، وإتـــــــالف مثـــــــنه، 
أو خشـــية أن حيجـــر عليـــه فيبـــاع يف دينـــه، أو ريـــاء وحنـــوه، وهـــو وقـــف الزم 

ال ثـــواب فيـــه؛ ألنـــه مل يبتـــغ بـــه وجـــه اهلل تعـــاىل (( ))).

املرتبة الرابعة: عقد الوقف على قصد اإلفساد و اإلضرار:
مـن عقـد الوقـف علـى نيـة اإلفسـاد أو اإلضـرار هبـذا الوقـف؛ فقـد 
جعـل الوقـف لغـري مـا شـرع لـه وتعـدى حـدود اهلل وحرماتـه، واختـذ آيـات 
اهلل هـزوا ولعبـا، وصـري الوقـف سـلما وذريعـة ألغـراض فاسـدة، وهـذا باطـل 

صحيح مسلم )1905(، من حديث أبي هريرة ـ رضي اهلل عنه.  )1(

شرح منتهي اإلرادات )398/2(.  )2(



52

يف كل تصرفـات املكلفـني، قـال الشـاطيب )ت790هــ( : )) كل مـن ابتغـى 
يف تكاليـف الشـريعة غـري مـا شـرعت لـه، فقـد ناقـض الشـريعة، وكل مـن 
ناقضها فعمله يف املناقضة باطل؛ فمن ابتغى يف التكاليف ما مل تشـرع له 

فعملـه باطـل (( )1).

ويف الوقــف الــذري يظهــر هــذا جليــا؛ كمحابــاة بعــض األوالد علــى 
بقيتهــم، أو منــع اإلرث عــن بعــض الورثــة ممــن يرثــون مــن أقاربــه، أو املضــارة 
بالزوجــة أو ببعــض الزوجــات إذا كان لــه أكثــر مــن واحــدة.. اخل، أو يقصــد 
أي نــوع مــن أنــواع اإلفســاد هبــذا الوقــف، وإن كان ظاهــره القربـــــة كـــــما 
يف مســجد الضــرار وحنــوه، وهــذا ال خيفــى فســاد القصــد فيــه؛ ألنــه وظــف 
الوقــف يف غــري مقصــده، وطوائــف مــن العلمــاء أيضــا يبطلــون هــذا النــوع 
مــن األوقــاف، وال ميضوهنــا، مــى ظهــر فيهــا قصــد اإلفســاد أو املضــارة))).

4. تعظم أجور األوقاف بعظم مصاحلها:

أ. ال يكفـــي يف الوقـــف عمومـــا ووقـــف الذريـــة خصوصـــا، ضبـــط النيـــة 
فهـــذا األصـــل األول، ولكـــن حيتـــاج معهـــا إىل ضبـــط اجلهـــة؛ فهـــي املكـــون 
الثـــاين ـ مـــع النيـــة ـ لتحصيـــل األجـــور الكاملـــة إذ كـــون الوقـــف وســـيلة ليـــس 
غايـــة، وال مقصـــدا بذاتـــه مـــن جهـــة مصرفـــه، حيتـــاج إىل نظـــر وفحـــص وتـــأن 

املوافقات )333/2(.  )1(
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للجهـــة الـــيت يقـــف عليهـــا؛ فيجـــب إقامـــة قصـــد الشـــارع يف الوقـــف خاصـــة 
ــل؛  ــد مـــع العمـ ــق القصـ ــق ويتطابـ ـــر ليتوافـ ــري بذلـــك أكث ــريه، والتحـ دون غـ
فيثمـــر املصـــاحل الكاملـــة للوقـــف؛ فـــال يكفـــي قيـــام املكلـــف بتحصيـــل أحـــد 
األصــــــلني، إال بإقـــــــامة األصلـــني معـــــــا: القـصــــــد والعــمــــــل؛ إذ قـــد يعـــود 
أحدمها علـــى اآلخـــر بالـــضعــف، ويف هـــذا يقـــول الشـــاطيب )ت790هـ(: 
)) وال يعـــارض املخالفـــة، موافقـــة القصـــد الباعـــث علـــى العمـــل؛ ألنـــه مل 
حيصـــل قصـــد الشـــارع يف ذلـــك العمـــل علـــى وجـــه، وال طابـــق القصـــد 

العمـــل؛ فصـــار اجملمـــوع خمالفـــا(( )1).

فمجـــرد حتبيـــس املـــال علـــى جهـــة مـــن اجلهـــات، ليـــس مقصـــودا بذاتـــه؛ 
ســـواء كانـــت خاصـــة أم عامـــة، بـــل املقصـــود حتقيـــق مصـــاحل شـــرعية، ونفـــع 
معتـــرب؛ تعـــود علـــى األمـــة أفـــرادا ومجاعـــات جـــراء هـــذا التحبيـــس، وكلمـــا 
وفـــق املكلـــف إلصابـــة املصـــاحل الكـــربى، الـــيت تتبـــع حاجـــة النـــاس وشـــدهتم 

وعوزهـــم يف دينهـــم ودنياهـــم؛ كان ترتـــب األجـــر أعظـــم وأجـــل.

 قـال العـز بـن عبـد السـالم )ت660هــ(: )) وأبـواب املعـروف ضـروب 
اإلحسـان كلهـا دقهـا وجلهـا، مصـاحل دنيويـة أو أخرويـة يف حـق املبـذول 
لـه، أخرويـة يف حـق باذهلـا، خيتلـف أجرهـا باختـالف فضلهـا وشـرفها (( ))).

املوافقات )347/2(.  )1(
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فليـــس هنـــاك جهـــة ثابتـــة هـــي األفضـــل، بـــل الفضـــل يتبـــع شـــدة 
احلاجـــة، وعظـــم املصلحـــة، قـــال النـــووي )ت676هــــ(: )) ومنهـــا أن األفضـــل 
يف صدقـــة التطـــوع أن ينوعهـــا يف جهـــات اخلـــري، ووجـــوه الـــرب، حبســـب 

املصلحـــة، وال ينحصـــر يف جهـــة بعينهـــا (( )1).

مث بني الشوكاين )ت50)1هـ( بأن كل مصلحة رتب عليها الشارع 
األجـــر يصـــح الوقـــف عليهـــا، وكل مـــا شـــاركها معناهـــا؛ صـــح الوقـــف عليهـــا، 
ــه رســـول اهلل  ــريعة، ورغـــب فيـ ــه الشـ ــاءت بـ ــذا الوقـــف الـــذي جـ ــال: )) هـ فقـ
ملسو هيلع هللا ىلص أصحابـــه، هـــو الـــذي يتقـــرب بـــه إىل اهلل  حـــى يكـــون مـــن الصدقـــة 
اجلاريـــة الـــيت ال ينقطـــع عـــن فاعلهـــا ثواهبـــا، فـــال يصـــح أن يكـــون مصرفـــه 
غـــري قربـــة؛ ألن ذلـــك خـــالف موضـــوع الوقـــف املشـــروع، لكـــن القربـــة توجـــد 
يف كل مـــا أثبـــت فيـــه الشـــرع أجـــرا لفاعلـــه كائنـــا مـــا كان؛ فمـــن وقـــف مثـــال 
علـــى إطعـــام نـــوع مـــن أنـــواع احليوانـــات احملرتمـــة؛ كان وقفـــه صحيحـــا؛ ألنـــه 
قـــد ثبـــت يف الســـنة الصحيحـــة: )) أن فـــي كل كبـــد رطبـــة أجـــرا (( ، ومثـــل هـــذا 
لـــو وقـــف علـــى مـــن خيـــرج القـــذاة مـــن املســـجد، أو يرفـــع مـــا يـــؤذي املســـلمني 
ــة علـــى ثبـــوت  ــة الدالـ ــورود األدلـ ــإن ذلـــك وقـــف صحيـــح، لـ ــم؛ فـ يف طرقهـ
األجـــر لفاعـــل ذلـــك؛ فقـــس علـــى هـــذا غـــريه، ممـــا هـــو مســـاو لـــه يف ثبـــوت 

األجـــر لفاعلـــه، ومـــا آكـــد منـــه يف اســـتحقاق الثـــواب (( ))).

شرح النووي على صحيح مسلم )83/7(.  )1(

السيل اجلرار )ص637(.  )2(
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ب. فــــــأجــــــــر الوقف تابـــــــع لــــعــــظــــــم مصــلــحــــتــــــه، وميكن النظــــــر هــــــــنا 
يف املصـــاحل مـــن عـــدة اجتاهـــات:

والتحســـينيات،  واحلاجيـــات،  الضروريـــات،  اجتـــاه  األول: 
والتدقيـــق يف ذلـــك؛ فمـــا عـــاد إىل ضـــرورات النـــاس يف حفـــظ دينهـــم، 
وأبداهنـــم، ونســـلهم، وعقوهلـــم، وأمواهلـــم؛ فهـــو مقـــدم علـــى حاجياهتـــم، 

واحلاجيـــات مقدمـــة علـــى التحســـيينات والكماليـــات.

الثانـــي: الرتتيـــب بـــني الضروريـــات نفســـها، والنظـــر يف ضـــرورة 
الديـــن والنفـــس والنســـل والعقـــل واملـــال واملوازنـــة بـــني  هـــذه األصـــول؛ 
باألوقـــاف البانيـــة للديـــن أصـــال وفرعـــا، واألوقـــاف البانيـــة للنفـــس حفظـــا 
ألصـــل الصحـــة، وإقامـــة لطـــرد نواقضهـــا بدنيـــة كانـــت أو نفســـية، 
واألوقـــاف  ومحايتهـــا،  واألســـرة  النســـل  لضـــرورة  املقيمـــة  واألوقـــاف 
املقيمـــة للعقـــل بأنـــواع العلـــوم البانيـــة للفكـــر، واألوقـــاف املقيمـــة للمـــال 
حفظـــا واســـتثمارا، كل واحـــدة منهـــا يـــوازن فيهـــا بـــني أصـــول كل ضـــرورة 
وبـــني كلياهتـــا وجزئياهتـــا؛  وبـــني مقاصدهـــا ووســـائلها،  ومكمالهتـــا، 
فضـــرورة الديـــن مقدمـــة علـــى غريهـــا، وضـــرورة النفـــس مقدمـــة علـــى 
املـــال، والضـــروري مقـــدم علـــى مكمـــل غـــريه؛ فضـــروري النفـــس مقـــدم 
علـــى مكمـــل ضـــروري الديـــن، والكلـــي مقـــدم علـــى اجلزئـــي، ويـــوازن 
بـــني جزئـــي ضـــروري وجزئـــي ضـــروري آخـــر حبـــــــسب مصـــاحل كل واحـــد 
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منهمـــا، كمـــا أن احلـــال والظـــرف الزمـــاين واملـــكاين، هلـــا أمهيـــة كــــــــربى 
يف املوازنـــة.

الثالـــث: النظـــر يف كل ضـــرورة بذاهتـــا، والتفريـــق بـــني أصوهلـــا 
مـــن  عـــاد  فمـــا  ومقاصدهـــا،  وســـائلها  بـــني  والتفريـــق  ومكمالهتـــا، 
األوقـــاف إىل أصـــل الضـــروري أفضـــل وأعلـــى ممـــا عـــاد إىل مكمالتـــه، 
ومـــا عـــاد إىل مكمالتـــه، أفضـــل ممـــا عـــاد إىل وســـائله؛ فقـــد يقـــف وقفـــا 
علـــى تعليـــم الصـــالة خاصـــة، أو علـــى أركان اإلســـالم، أو علـــى نشـــر 
التوحيـــد، أو حفـــظ الســـنة وفقههـــا، أو علـــى هتذيـــب األخـــالق ورعايـــة 

ــا. ــا املقاصـــد ال تتـــم إال هبـ ــائل لكوهنـ اآلداب، وقـــد تقـــدم الوسـ

ـــامة  الرابـــع: املوازنـــة بـــني املصـــاحل العامـــة واخلاصـــة: فليســـــت العـــ
يف األوقـــاف أفضـــل بإطـــالق، وال اخلاصـــة بإطـــالق، بـــل كل واحـــد 
منهمـــا لـــه وجـــه فضـــل مـــن جهـــة، ونقـــص مـــن جهـــة أخـــرى؛ فنحتـــاج إىل 
تـــأن ونظـــر يف العائـــد مـــن هذيـــن النوعـــني، ومعرفـــة حـــدود اخلصوصيـــة، 
واملوازنـــة بينهـــا فغالبـــا العموميـــة تفتقـــد قـــوة األثـــر، إال أن هلـــا مشـــوال 
وانتشارا أوســع. وغـــــالبا اخلــــصوصية تكـــــون أجنع وأكـــــــثر أثرا، إال أن 
امتدادهـــا أضيـــق، فـــال يوجـــد قاعـــدة وأصـــل ميضـــى معـــه، فلـــو اجتمعـــت 
قـــوة االنتشـــار، وقـــوة األثـــر فهـــو األفضـــل، لكـــن هـــذا نـــادر؛ فرمبـــا كان 

اخلـــاص أفضـــل مـــن وجـــه، والعـــام أفضـــل مـــن وجـــه آخـــر، وهكـــذا.
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الخامـــس: املوازنـــة بـــني حفـــظ املصـــاحل القائمـــة، أو بنـــاء مصـــاحل 
مســـتجدة: املوازنـــة بـــني احلفـــاظ علـــى مصـــاحل قائمـــة، أو إقامـــة مصـــاحل 
مســـتجدة، وهـــذه مـــن األمهيـــة مبـــكان، فهـــي مـــن موازيـــن املفاضلـــة يف 
األوقـــاف، فيجـــب النظـــر يف نـــوع املصـــاحل القائمـــة وتكلفـــة احلفـــاظ 
عليهـــا، أو نـــوع املصـــاحل املســـتجدة الـــيت يـــراد بناؤهـــا، وقـــدر تكلفتهـــا 
وعائدهـــا؛ كاملفاضلـــة بـــني الوقـــف علـــى التطبيقـــات اإللكرتونيـــة، وبـــني 

دعـــم الوســـائل التقليديـــة.

الســـادس: املوازنـــة بـــني املصـــاحل املتيقنـــة وبـــني املصـــاحل املظنونـــة: 
أو قـــد نقـــول: املصـــاحل احلاضـــرة واملصـــاحل املتوقعـــة: وهـــذا يتنـــازع فيـــه 
يقـــني املصلحـــة مـــع عظمهـــا؛ فقـــد يكـــون الوقـــف علـــى بعـــض املصـــاحل 
املظنونـــة املتوقعـــة أهـــم وأقـــوى مـــن الوقـــف علـــى بعـــض املصـــاحل املتيقنـــة، 
لعظـــم املصـــاحل املظنونـــة، وضعـــف املتيقنـــة، لكـــون املظنونـــة مآالهتـــا 
خطـــرية، وكبـــرية؛ فوجـــب النظـــر لـــكال النوعـــني لئـــال ننخـــرط يف أحدهـــا، 
وهنمـــل األخـــرى، دون أدلـــة واضحـــة، ومـــن املقـــرر أن املصـــاحل املتيقنـــة 
ليســـت كثـــرية، وال توجـــد وســـائل تكشـــف عنهـــا؛ فغالـــب املصـــاحل هـــي 
يف حيـــز الظنـــون، ويف هـــذا يقـــول العـــز بـــن عبـــد الســـالم )ت660هــــ( 
يف املصـــاحل: )) وأكثرهـــا يبـــىن علـــى الظـــن واحلســـبان، إلعـــواز اليقـــني 

والعرفـــان (( )1). 
الفوائد يف اختصار املقاصد )ص42(  )1(
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الســـابع: املوازنـــة بـــني املصـــاحل املؤقتـــة والدائمـــة: املصـــاحل املؤقتـــة 
أو العارضـــة قـــد تكـــون ذات أمهيـــة لكوهنـــا تفـــوت وتنتهـــي مصاحلهـــا، 
إذا مل نبـــادر إىل حفظهـــا، ولكـــن الدائمـــة املســـتمرة قـــد تكـــون أهـــم 
وأوىل مـــن جهـــة الـــدوام؛ فاألوقـــاف عليـــه حيقـــق معـــىن ومقصـــد الوقـــف.

الثامـــن: وممـــا يـــربز املصـــاحل النظـــر يف االحتيـــاج والواقـــع؛ فمـــى 
قلـــت املســـاجد كان أعظـــم األوقـــاف إقامـــة املســـاجد، ولـــو تزامحـــت 
وضـــار بعضهـــا بعضـــا حـــرم بنـــاء املســـجد، ومـــى قـــل املـــاء كان أعظمهـــا 
سقيا املاء، ومى زاد عن حاجة الناس كان الوقف عليه عبثا وضياعا 
للمـــال، ومـــى احتاجـــت األمـــة إىل اجلهـــاد كان أعظـــم األوقـــاف مـــا 
كان علـــى اجلهـــاد وأهلـــه، بالعـــدد والعـــدة واملـــال، ومـــى قـــل العلـــم 
كان أعظـــم األوقـــاف مـــا أقـــام العلـــم كتابـــا وخطابـــا، ومـــى كثـــر األيتـــام 
واألرامـــل واحملاويـــج عظمـــت النفقـــة علـــى هـــؤالء، ومـــى كان األوالد 

واألقـــارب يف حاجـــة كان الوقـــف عليهـــم أعظـــم مـــن غريهـــم.

قـــال الشـــيخ حممـــد حســـنني خملـــوف )ت1355هــــ(: )) ومـــى 
حتققـــت حماســـن الوقـــف وأغراضـــه احملمـــودة أي غـــرض منهـــا؛ كان مـــن 
أفضـــل الـــرب والقـــرب املرغـــب يف حصوهلـــا: ال فـــرق بـــني كونـــه علـــى غـــين 
أو فقـــري، قريـــب أو بعيـــد، بـــل قـــد يكـــون يف الغـــين أو البعيـــد أرجـــح 
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منـــه يف الفقـــري أو القريـــب، وإن كانـــا مهـــا األصـــل فيـــه، وقـــد يتســـاويان 
حســـبما هـــو املقصـــود منـــه، والباعـــث عليـــه مـــن املصـــاحل املتفاوتـــة (( )1).

فيـــه اإلنســـان إىل أن  وهـــذا حبـــر خضـــم كبـــري واســـع، حيتـــاج 
يســـأل ويتحـــرى، ولـــذا كان الصحابـــة يأتـــون إىل النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص بأوقافهـــم، 
ويضعوهنـــا بـــني يديـــه، ليضعهـــا يف أفضـــل املصـــاحل، ويأخـــذون بتوجيهـــه 
ــا فعـــل أبـــو طلحـــة  قـــال الباجـــي  ــا فعـــل عمـــر ، وكمـ ملسو هيلع هللا ىلص كمـ
)ت474هــــ( يف وقـــف أيب طلحــــــة لـمـــــا جــعــلــــــه بـــني يـــدي النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص: 
)) وأراد أن يضعهـــا أيضـــا يف أفضـــل وجـــوه اإلنفـــاق، واســـتعان علـــى 
ذلـــك بإرشـــاد النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص ووضعهـــا حيـــث يـــرى؛ فإنـــه ال يـــرى لـــه، وال 

خيتـــار؛ إال األفضـــل، مـــن وجـــوه الـــرب (( ))).

فينبغـــي للواقـــف استشـــارة أهـــل اخلـــربة واملعرفـــة واســـتنصاحهم، 
بركـــة  فيـــه  فهـــذا  وســـؤاهلم؛  وحاجاهتـــم،  النـــاس  بأمـــور  أحـــاط  ممـــن 
للواقـــف بتجـــرده عـــن حظـــوظ نفســـه مـــن جهـــة، وفيـــه استشـــارة أهـــل 
الذكـــر واخلـــربة والـــرأي فيقـــع الوقـــف موقعـــه وحيصـــل مصاحلـــه مـــن جهـــة 
بتقـــدمي االستشـــارات  الوقفيـــة  املكاتـــب  أمهيـــة  تظهـــر  أخـــرى، وهنـــا 
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النـــاس،  مبصـــاحل  احمليطـــة  العلـــم،  علـــى  القائمـــة  الفاحصـــة  للواقفـــني 
احتياجاهتـــم. ورتـــب 

5. الوقف الذري فضله تابع ألسباب التفضيل الشرعية:

أ. الوقف الذري أو الوقف األهلي مناط فضله وأجره بقوة احلاجة إليه 
يف مكانه وزمانه، وحالة األهل واألوالد، وتقدير ما حييط هبم من فقر وحاجة 
وعوز؛ فقد يكون أفضل األوقاف، وقد يكون متوسطا، وقد يكون ضعيفا، 
حبسب مقتضيات وأسباب التفضيل؛ فمى قامت أسباب التفضيل وتكاملت 
تكامل فضله، ومى نقصت كان موضع نظر وموازنة وترجيح بينه وبني غريه.

يقول الشيخ حممد حسنني خملوف )ت 1355هـ (: )) ومى حتققت 
الرب  أفضل  منها ؛ كان من  الوقف وأغراضه احملمودة أي غرض  حماسن 
والقرب املرغب يف حصوهلا: ال فرق بني كونه على غين أو فقري، قريب أو 
بعيد، بل قد يكون يف الغين أو البعيد؛ أرجح منه يف الفقري أوالقريب، وإن 
كانا مها األصل فيه، وقد يتساويان حسبما هو املقصود منه، والباعث 
عليه من املصاحل املتفاوتة؛ فإذا وقف على األغنياء أوالعتقاء لباعث حممود، 
وترك الفقراء واألقرباء لعدم وجود ذلك الباعث، أوألرجحية باعث الغين 
أو البعيد على الفقري أو القريب؛ كان من الوقف املشروع والرب احملمود، 

حسبما وردت به أدلته (( )1).
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ظهرت وترجحت للواقف كان هو األفضل، بغض النظر عن أي شيء 
آخر؛ فلو استغىن القريب، أو الفقري بأوقاف أخر، أو كانا على غري تقوى 
وهدى، وعادهتما صرف األموال يف احملرمات؛ كان النظر يف مصاحل أخر 

أحرى وأوىل، النعدام املصلحة أو ضعفها.

ب. وإذا نظرنـــا يف أقـــوى أســـباب التفضيـــل يف الصدقـــات جندهـــا 
أوصافـــا ثالثـــة: احلاجـــة، وعظـــم املصلحـــة، والقرابـــة، قـــال العـــز بـــن عبـــد 
الســـالم )ت660هــــ(: )) يرتتـــب رتـــب املعونـــات واملســـاعدات، علـــى الـــرب 
والتقـــوى، علـــى رتـــب مصاحلهمـــا (( )1)، وأمـــا التقـــوى فهـــو وصـــف مكمـــل 
لـــكل واحـــد منهمـــا، غـــري مســـتقل بذاتـــه، بدليـــل جـــواز الوقـــف أصـــال علـــى 
الكتـــايب، وعلـــى احليـــوان، إال أنـــه يقـــوي اجلهـــة الـــيت يكـــون فيهـــا، وأمـــا 
))احلاجـــة ((  و)) عظـــم املصلحـــة ((  و)) القرابـــة (( ؛ فـــكل واحـــد منهـــا وصـــف 
مســـتقل بذاتـــه يف اســـتحقاق الـــرب، مـــى اجتمعـــت كانـــت الصدقـــة فيهـــا 

أفضـــل الصدقـــات، ومـــى افرتقـــت متـــت املوازنـــة بينهـــا.

فاحلاجـــة مـــع القرابـــة، مـــع عظـــم املصلحـــة، إذا اجتمعـــت علـــى جهـــة؛ 
كانـــت أعظـــم اجلهـــات بـــرا، و أوالهـــا باإلحســـان، ومـــى افرتقـــت وازنـــا 
بينهـــا فمثـــال اجتمـــاع )) احلاجـــة ((  مـــع )) القرابـــة (( ، علـــى أربـــع مراتـــب، مرتبتـــان 
متوســـطتان، ومرتبـــة قويـــة، وأخـــرى ضعيفـــة؛ فقليـــل مـــن احلاجـــة مـــع كثـــري 
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مـــن القرابـــة، أو قليـــل مـــن القرابـــة مـــع كثـــري مـــن احلاجـــة، أو قليـــل منهمـــا، 
أو كثـــري منهمـــا؛ فاحلاجـــة درجـــات وأنـــواع، والقرابـــة درجـــات وأنـــواع، وإذا 
ــابكا، وصعبـــت  ــا وتشـ ــر تركيبـ ــة (( ؛ زاد األمـ ــا )) عظـــم املصلحـ ــا معهـ أدخلنـ
املوازنـــة؛ ألن املصـــاحل الكبـــرية أيضـــا أنـــواع؛ لـــذا قـــال العـــز بـــن عبـــد الســـالم 
)ت660هــــ(: )) وكذلـــك خيفـــى التفـــاوت بـــني املفاســـد واملصـــاحل؛ فيجـــب 
البحـــث عـــن ذلـــك بطرقـــه املوصلـــة إليـــه، والدالـــة عليـــه، ومـــن أصـــاب ذلـــك 

فقـــد فـــاز بقصـــده، ومبـــا ظفـــر بـــه (( )1).

وهـــذا حيتـــاج إىل مزيـــد نظـــر وموازنـــة بـــني هـــذه املتغـــريات؛ فيـــوازن 
بـــني هـــذه الدرجـــات يف التفضيـــل فدرجـــات القرابـــة ومراتبهـــا، حبســـب قـــوة 
القرابـــة، وقـــوة اإلدالء، وتعـــدد طرقـــه؛ فاألصـــول والفـــروع مقدمـــون علـــى 
غريهـــم، واحلواشـــي حبســـب اإلدالء ودرجاتـــه قربـــا وبعـــدا مـــن املتصـــدق؛ 
فمـــن أدىل بأكثـــر مـــن جهـــة أقـــوى ممـــن أدىل جبهـــة واحـــدة، ومـــن كان 
أقـــرب جهـــة فهـــو أوىل، وإن مل يـــدِل إال جبــــهــــة واحـــــــدة. وينظـــــــــر يف 
مــــراتــــــب حاجاهتـــم، مـــع إضافـــة وصــــــف ))التقـــوى ((  فـــريجــــــــح بـــــــه عنـــد 
ــه بعـــــــــــض  ــا لـ ــارب أيـــــضـــــ ــداوات يف األقــــــ ــود العــــــ ــا أن وجـ ــاوي، كمـ التسـ
االعــــــتبار الشـــرعــــي يف التفــضــــــيل: )) أفــــضـــل الصـــدقــــة على ذي الـــرحــــم 
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الـكــــــاشــــــح ((  )1)، و)) ذي الرحـــم الكاشـــح ((  القاطـــع، املضمـــر للعـــداوة)))؛ 
فهـــذه كلهـــا مؤثـــرة يف ترجيـــح قـــوة القرابـــة واالســـتحقاق بالوقـــف مـــن عدمـــه.

ج. ومما يبني قوة اختصاص وصف )) القرابة ((  باإلحسان، انفصاله 
عن وصف )) الفقر ((  يف مثان آيات كرميات وتقدميه عليهم، سواء كانوا 
أغنياء أو فقراء، فهم داخلون يف سبب استحقاق اإلحسان باملال، وغريه 
تعاىل:   قوله  والغين يف  الفقري  الذي يشمل  الرب؛ كاإلهداء  من ضروب 
يِْن إِْحَسانًا  َتْعُبُدوَن إِلَّ اهلَل َوبِالَْوادِلَ ائِيَل َل  َخْذنَا ِميَثاَق بَِن إِْسَ

َ
أ )ِإَوذْ 

تــــعــــاىل:  وقـــــولـــه   ،  ]  83 البقــــرة:   [   ) َوالَْمَساكنِِي  َواْلََتاَم  الُْقْرَب  َوذِي 
وقـــــوله   ،]  38 الروم:   [ السَِّبيِل (  َواْبَن  َواْلِمْسِكنَي  َحقَُّه  اْلُقْرَب  َذا  )َفآِت 
َوابَْن  َوالَْمَساكنَِي  َواْلََتاَم  الُْقْرَب  َذوِي  ُحّبِهِ  َعَ  الَْماَل  ) َوآَت  تـعـــــاىل: 

ائِلنَِي َوِف الّرِقَاِب ( ]البقرة: 177[. بِيِل َوالسَّ السَّ

وما جاء يف السنة وّضح وجلَّى اآليات الكرميات باعتبار كون وصف 
القربة مؤثراً يف معىن العطاء، حيث قال ملسو هيلع هللا ىلص: ))دينار أنفقته في سبيل اهلل، 
ودينــــار  مســـكين،  به على  ودينــــار تصدقت  رقبة  في  أنفقتـه  ودينار 
أنفقـــته على أهلك؛ أعـظـمـــها أجــــرا للذي أنفقته على أهــلك)))3)، وقـال 

وصححه  الذهبي،  ووافقه   )1475( واحلاكم  األعظمي  ووافقه   )2386( خزمية  ابن  وصححه   ،)402/3( أحمد  مسند   )1(
األرناؤوط يف حتقيقه ملسند أحمد )36/24(.

انظر: الترغيب والترهيب )682/1(.  )2(
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ملسو هيلع هللا ىلص: ))كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته (( )1)، ويف حديث 
جابر: )) ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فألهلك، فإن 
فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء 
فهكذا وهـكـــذا، يقـــول: فــــبين يديك وعــــن يمينك وعن شمالك (( )))، 

أي تصدق بني يديك وعن ميينك وعن مشالك.

قال املاوردي )ت450هـ(: )) وقوله تعاىل: ) َوآَت الَْماَل َعَ ُحّبِهِ 
ِقَبل أبويه،  َذوِي الُْقْرَب (  ]البقرة: 177[ يريد قرابة الرجل من طرفيه من 
فإن كان ذلك حممواًل على الزكاة، روعي فيهم شرطان: أحدمها: الفقر. 
والثاين: سقوط النفقة. وإن كان ذلك حممواًل على التطوع؛ مل يعترب واحد 
منهما، وجاز مع الغىن والفقر، ووجوب النفقة وسقوطها، ألن فيهم مع 

الغىن، صلة رحم مربور)) )3).

وهلـــذا انعقـــد اإلمجـــاع علـــى تفضيـــل الصدقـــة علـــى األقـــارب هلـــذه 
املعطيـــات واملعـــاين احملققـــة لألوصـــاف املعتـــربة للشـــارع؛ إقامـــة لصلـــة الرحـــم، 
ودفعـــا عـــن قطعهـــا، قـــال النـــووي )ت676هــــ(: )) أمجعـــت األمـــة علـــى أن 
الصدقـــة علـــى األقـــارب أفضـــل مـــن األجانـــب، واألحاديـــث يف املســـألة كثـــرية 
مشـــهورة، قـــال أصحابنـــا: وال فـــرق يف اســـتحباب صدقـــة التطـــوع علـــى 

صحيح مسلم )996( من حديث عبد اهلل بن عمرو ـ رضي اهلل عنهما ـ .   )1(

صحيح مسلم )997( من حديث جابر ـ رضي اهلل عنه ـ .   )2(

النكت والعيون )226/1(.  )3(



65

ــه  ــه نفقتـ ــه علـــى األجنـــيب بـــني أن يكـــون القريـــب ممـــن تلزمـ القريـــب، وتقدميـ
أو غـــريه، قـــال البغـــوي: دفعهـــا إىل قريـــب يلزمـــه نفقتـــه أفضـــل مـــن دفعهـــا 
إىل األجنـــيب.. وال فـــرق بينهمـــا، وهكـــذا الكفـــارات، والنـــذور، والوصايـــا، 
واألوقـــاف، وســـائر جهـــات الـــرب، يســـتحب تقـــدمي األقـــارب فيهـــا حيـــث 
يكونـــون بصفـــة االســـتحقاق، واهلل تعـــاىل أعلـــم، قـــال أبـــو علـــي الطـــربي 
والسرخســـي، وغريمهـــا مـــن أصحابنـــا: يســـتحب أن يقصـــد بصدقتـــه مـــن 
أقاربـــه أشـــدهم لـــه عـــداوة، ليتألـــف قلبـــه، ويـــرده إىل احملبـــة واأللفـــة، وملـــا فيـــه 

مـــن جمانبـــة الريـــاء، وحظـــوظ النفـــوس (( )1).

د. وهلـــذا تكاثـــرت أوقـــاف الصحابـــة   علـــى قراباهتـــم، وأهليهـــم، 
ومواليهـــم، ومـــن يليهـــم، فقـــد أشـــرك عمـــر القـــرب مـــن ذريتـــه يف وقفـــه 
فـــكان علـــى: )) الفقـــراء، وفـــي القربـــى، وفـــي الرقـــاب، وفـــي ســـبيل اهلل، 
وابـــن الســـبيل، والضيـــف )))))، وقـــال عثمـــان : )) رباعـــي التـــي بمكـــة 
  يســـكنها بنـــي، ويســـكنونها مـــن أحبـــوا  (( )3)، ورد ملسو هيلع هللا ىلص أبـــا طلحـــة
إىل أن جيعـــل وقفـــه يف قرابتـــه)4)، وأشـــرك علـــي  يف وقفـــه الـــذي بينبـــع 
ولـــده)5) ويف وقـــف آخـــر: اشـــرتط علـــي يف صدقتـــه: أهنـــا لـــذي الديـــن، 

املجموع )239/6(.  )1(

صحيح البخاري )2737(، صحيح مسلم )1632( من حديث ابن عمر ـ رضي اهلل ـ عنهما.  )2(

مصنف ابن ابي شيبة )350/4(.  )3(

صحيح البخاري )1461(، صحيح مسلم )998(.  )4(

مصنف عبد الرزاق )374/10(، تهذيب اآلثار بواسطة كنز العمال رقم )46158(، مختصر اخلالفيات للبيهقي )449/3(.  )5(
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والفضـــل، مـــن أكابـــر ولـــده)1)، وجعـــل عمـــرو بـــن العـــاص  وقفـــه الـــذي 
يف الوهـــط، لولـــده))).

وجعـــل الزبـــري  دوره صدقـــة علـــى بنيـــه، ال تبـــاع وال تـــورث، وأن 
للمـــردودة مـــن بناتـــه أن تســـكن غـــري مضـــرة، وال مضـــار هبـــا، فـــإن هـــي 
ــه  ــم  داره الـــيت يف مكـ ــا)3)، ووقـــف األرقـ ــتغنت بـــزوج، فـــال حـــق هلـ اسـ
علـــى ولـــده، قـــال الـــراوي: )) فلـــم تـــزل هـــذه الـــدار صدقـــة قائمـــة، فيهـــا ولـــده 
يســـكنون، و يؤاجـــرون، و يأخـــذون عليهـــا، حـــى كان زمـــن أيب جعفـــر (( )4)، 
قـــال أبـــو بكـــر عبـــد اهلل بـــن الزبـــري احلميـــدي )ت19)هــــ(: )) تصـــدق أبـــو 
بكـــر بـــداره مبكـــة علـــى ولـــده، فهـــي إىل اليـــوم، وتصـــدق عمـــر بربعـــه عنـــد 
املـــروة، وبالثنيـــة علـــى ولـــده إىل اليـــوم، وتصـــدق علـــي بأرضـــه، وداره مبصـــر، 
ــعد بـــن أيب  ــة، علـــى ولـــده، فذلـــك إىل اليـــوم، وتصـــدق سـ ــه باملدينـ وبأموالـ
وقـــاص بـــداره باملدينـــة، وبـــداره مبصـــر، علـــى ولـــده إىل اليـــوم، وعثمـــان برومـــه 
فهـــي إىل اليـــوم، وتصـــدق عمـــرو بـــن العـــاص بالوهـــط مـــن الطائـــف، وبـــداره 
مبكـــة وباملدينـــة، علـــى ولـــده، فذلـــك إىل اليـــوم، وتصـــدق حكيـــم بـــن حـــزام 
بـــداره مبكـــه علـــى ولـــده فذلـــك إىل اليـــوم، قـــال ومـــن ال حيضـــرين كثـــري (( )5).

تاريخ دمشق )375/19(، مختصر اخلالفيات للبيهقي )449/3(.  )1(

مصنف عبد الرزاق )377/10(.  )2(

سنن الدارمي )3343( وصحح إسناده محققه حسني أسد، السنن الكبرى للبيهقي)166/6(.  )3(

الطبقات الكبرى )263/3(، مستدرك احلاكم )6129(، وسكت عنه الذهبي.  )4(

السنن الكبرى للبيهقي )161/6(، مختصر اخلالفيات للبيهقي )448/3(.  )5(
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هــــ. ومـــن هنـــا جنـــد فقهـــاء الشـــافعية واحلنابلـــة رجحـــوا عنـــد انقـــراض 
املوقـــوف عليهـــم، صـــرف الوقـــف إىل أقـــارب املوقـــوف عليهـــم، لفضـــل 
الصدقـــة علـــى األقـــارب، قـــال ابـــن قدامـــة )ت0)6هــــ( معلـــال هـــذا الـــرأي: 
)) الدليـــل علـــى صرفـــه إىل أقـــارب الواقـــف؛ أهنـــم أوىل النـــاس بصدقتـــه، بدليـــل 
قـــول النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص: )) صدقتـــك علـــى غيـــر رحمـــك صدقـــة، وصدقتـــك علـــى 
رحمـــك صدقـــة وصلـــة (( ، وقـــال ملسو هيلع هللا ىلص: )) إنـــك أن تـــدع ورثتـــك أغنيـــاء 
خيـــر مـــن أن تدعهـــم عالـــة يتكففـــون النـــاس (( ، وألن فيـــه إغناءهـــم وصلـــة 
النـــاس بصدقاتـــه النوافـــل واملفروضـــات، كذلـــك  أرحامهـــم؛ ألهنـــم أوىل 
صدقتـــه املنقولـــة. إذا ثبـــت هـــذا، فإنـــه يف ظاهـــر كالم اخلرقـــي، وظاهـــر كالم 
أمحـــد، يكـــون للفقـــراء منهــــــم واألغـــــنياء؛ ألن الوقــــــف ال خيـــــتص بالفقـــراء، ولـــــو 

وقـــــف علــــى أوالده، تنـــــاول الفــــــقراء واألغــــــنياء، كذا هــاهـــنــــــا (( )1).

ويف فتـــوى البـــن حجـــر اهليتمـــي )ت974هــــ( إذا وقـــف علـــى ســـبيل 
الـــرب، وأطلـــق ذلـــك، قـــال: )) يصـــرف ألقاربـــه، مث ألهـــل الـــزكاة كمـــا قالـــه 
الرافعـــي، قيـــل: وظاهـــر كالمهـــم دخـــول القريـــب البعيـــد والغـــين يف ذلـــك، 
وفـــارق مســـألة االنقـــراض بـــأن املصـــرف املعـــني مـــن الواقـــف فيهـــا تعـــذر؛ 
فاحتيـــج ملرجـــح، وأقـــواه القرابـــة؛ ألن الصدقـــة علـــى األقـــارب أفضـــل، وملـــا 
كانـــت القرابـــة مشـــتملة علـــى جهـــات، راعينـــا أفضلهـــا، وهـــي مـــن جهـــة 

املغني )22/6(.  )1(
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الفقـــر والقـــرب؛ فـــإن كان واحـــد غنيـــا، واآلخـــر فقـــريا؛ رجحنـــا بالفقـــر؛ ألن 
الصدقـــة عليـــه أفضـــل (( )1).

6. مصالــح الوقــف الــذري ال يبطلــه فســاد تصرفــات 
النــاس فيــه)2):

أ. هــذا أصــل كبــري ومهــم يف األوقــاف وغريهــا جيــب التنبــه لــه، ومــن 
فاتــه جــىن علــى الشــريعة، واهتمــا مبــا ليــس مــن أصلهــا وال فرعهــا، وال يوجــد 
هــذه األيــام أعظــم مــن إقامــة هــذا األصــل وبيانــه؛ فــكل خطــأ يقــع مــن 
النــاس علمــاء وعامــة يف فهمهــم ملقاصــد الشــريعة وغاياهتــا، ويف عملهــم 
بأحكامهــا وفرائضهــا؛ رمبــا نســبه بعــض النــاس إىل الشــريعة وجعلــه منهــا، 
بــل أحيانــا يتعــدون حدودهــا املضروبــة وأعالمهــا املنصوبــة؛ فيخيــل لطوائــف 
أن هــذه هــي الشــريعة، وأن هــذه هــي مقاصدهــا ومصاحلهــا، وهــذا منتهــى 
أحكامهــا وحدودهــا، وهــي يف احلقيقــة مقاصــد الفاســدين مــن الظاملــني، 
الذيــن جعلــوا الشــريعة ســلما ألغراضهــم وأهوائهــم، وتلبســوا هبــا تدليســا 

وخداعــا، أو جهــال وعيــا.

وهذا خطأ جسـيم، عميم الشـر، واسـع املفاسـد، جيب على العلماء 
حتريـره وبيانـه؛ لئـال ينسـب للشـريعة ماهـي مـربأة منـه، ومنزهـة عنـه؛ إذ ليـس 

الفتاوى الفقهية الكبرى )260/3(.  )1(

ينظر يف هذا: نظام الوقف واالستدالل عليه )ص64(، منهج اليقني )ص52(، أحكام األوقاف )ص25(.  )2(
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فهم أحد أو عمله حجة على شريعة اهلل، بل الشريعة حجة على اجلميع، 
فلو تذرع أحد بالطالق أو النكاح أو البيع أواحلجر أو العبادات أو تعدد 
الزوجات أو القضاء أو اإلمامة اخلاصة أو العامة أو الواليات كلها كبريها 
وصغريهـا أو غريهـا ألغـراض فاسـدة لفسـاده، أو ظـامل لظلمـه؛ فـال يفضـي 
هذا إىل فساد هذه األصول ذاهتا، وال جيعل من أحكام الشريعة نقصا أو 
ضعفا أوظلما أبدا، قال الشـيخ حسـنني خملوف )ت1355هـ( يف الوقف 
الـذري: )) ومـا يعـرض لـه مـن أطمـاع القـوَّام، ومسـاءة املسـتحقني، ومطاولـة 
خيـل حبكمتـه؛  وال  أصـل وضعـه،  عـن  القضـاء يف خصوماتـه؛ ال خيرجـه 
إذ هـو خـارج عنـه ال دخـل يف طبيعتـه، وال يف شـرعية حكمـه، كسـائر 
األعمـال املشـروعة، إذا عـرض هلـا مـا يوجـب كراهتهـا، أو منعهـا؛ كالتفقـه 
لغـري الديـن، أو التعلـم لغـري العمـل، والصـالة املقرونـة بريـاء، أو غفلـة، أو 
وقـوع يف دار مغصوبـة، أو أزمنـة حمرمـة، أو مكرهـوة؛ فإهنـا ال تـزال مطلوبـة 

شـرعا؛ ألن الـدال علـى طلبهـا كتابـا، أو سـنة؛ ال يـزال قائمـا (( )1).

وأخذها  أصلها  من  الشرعية  لألحكام  الرجوع  جيب  بل  ب. 
مجلة، وعدم االجتزاء ببعضها، وفهم مقصود الشارع منها فهما كامال، 
على  املصاحل  وتظهر  لتتكامل  البعض،  بعضها  إىل  أجزائها كلها  بضم 
أشدها ومجاهلا، واالطالع على أقوال العلماء ومنهج الصحابة يف العمل 
بأحكامها وأقواهلم فيها؛ إذ حمال أن ينشأ عن األحكام الشرعية مفاسد 

منهج اليقني )ص5(.  )1(
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تكون مقصودة بأصلها، قال ابن اجلوزي )ت595هـ(: )) الشريعة سياسة 
إهلية، وحمال أن يقع يف سياسة اإلله خلل (( )1).

فال ميكن للشارع أن يقصد إىل مفسدة أبدا، وال ميكن للشارع 
أن يقصد جورا أو ظلما ألحد أبدا، وال ميكن أن يقصد الشارع اعتداء 
أو طلب قطيعة رحم أو بغي أو عدوان أبدا، ولو تُوهم هذا ألسقطنا 
حمكمات الشريعة وأصوهلا وركائزها وأصلها الذي قامت عليه ونزلت به، 
ونُقضت عرى الشريعة بنقض مئات النصوص يف الكتاب والسنة اليت 
تقرر وتقيم هذا األصل، وهدمنا بعمل الناس وفسادهم أصول الشريعة 
وكلياهتا؛ فجزئي الشريعة ال يقدر على هدم أصلها، فكيف جيعل فساد 

الناس وأهواؤهم وظلمهم وجهلهم، حكما على شريعة رب العاملني؟.

وفيــه  إال  ســبب مشــروعا،  )) فــإذا ال  الشــاطيب )ت790هـــ(:  قــال 
مصلحــة ألجلهــا شــرع؛ فــإن رأيتــه وقــد انبــىن عليــه مفســدة، فاعلــم أهنــا 

ليســت بناشــئة عــن الســبب املشــروع (( ))).

ـــه وأقامـــه العلمـــاء قاطبـــة مـــن عهـــد الصحابـــة  ولكـــن األصـــل الـــذي أمَّ
إىل يومنـــا هـــذا: إصـــالح مـــا انـــدرس مـــن الشـــريعة، وتقـــومي مـــا أفســـده النـــاس 
بتصرفاهتـــم وأهوائهـــم وجهلهـــم، وإزالـــة وإبانـــة مـــا علـــق يف الشـــريعة ممـــا ليـــس 

تلبيس إبليس )ص119(.  )1(

املوافقات )238/1(.  )2(
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منهـــا علمـــا وعمـــال واعتقـــادا، وإعـــادة النـــاس إىل أصـــل مقصـــد الشـــارع 
الصحــــــــــيح الناصـــــــع البني اجللي، وهــــــدم ما بنــــــــــاه الناس إقـــــــامة ألطمـــــاعهم 
وأهــــــــــوائهم؛ ســـــــواء كان هـــذا يف الوقـــف أو البيـــع أو النـــكاح أو الطــــــالق 
أو الوصيـــة أو اإلرث أو الواليـــات العامـــة واخلاصـــة أو العبـــادات أو غريهـــا.

ويف هــذا يقــول الشــيخ حممــد حســنني خملــوف )ت1355هـــ(: )) وقــد 
علمــت أن العيــوب الــيت يذكروهنــا للوقــف ال توجــب حمــوه وإلغــاءه، وال 
تقضــي علــى مــا فيــه مــن حماســن ومصــاحل، وإمنــا توجــب التفكــري اجلــدي يف 
وضــع نظــام صــاحل، يــدرأ هــذه العيــوب، يصــون الوقــف مــن عبــث العابثــني، 
حــى يرجــع إىل ســريته األوىل، الــيت كان عليهــا يف الصــدر األول، ويبقــى 
ملصلحــة الوقــف واملســتحقني، بعيــدا عــن متنــاول الطامعــني، وتلــك هــي 
الســنة يف اإلصــالح، وجمــاراة تطــور الزمــن، وال فــرق يف ذلــك بــني وقــف 

أهلــي وخــريي؛ فإهنمــا ســواء يف العيــوب واحلاجــة إىل اإلصــالح (( )1).

7. الوقف الذري بن اإلحسان واالحتيال:

األهلي، كونه  الذري  الوقف  يف  النقد  إليه  توجه  ما  أعظم  من  أ. 
طريقا إىل التحايل على أحكام اهلل سبحانه وتعاىل احملكمة يف الفرائض، 
وذريعة لنقض أحكام املواريث وإبطاهلا، وهذا سبيل من سبل كيد الشيطان، 

منهج اليقني )ص52(.  )1(
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ومكره بالناس، بأن يتخذ أحد الشريعة ليضرب أحكامها بعضها ببعض، 
ويبطل حكما حبكم، يقول الشاطيب )ت790هـ(: )) فال يكون عن املشروع 
وذلك  شرعــــا،  تقصد  مصلحــــة  املمنوع  عـــن  وال  شرعا،  تقصد  مفسدة 
كحال أهل العينة، ىف جــــعل السلعة واسطة ىف بيع الدينار بالدينارين، إىل 
أجل (( )1)، وهـــذا من فساد القلوب والنفــــــــوس، وهلــــــــذا أكد املــوىل سبحـــــــــانه 
وتـــعـــــــاىل يف الوصـــايا اليت هي شبيهة األوقاف بعدم املضـــارة بأهـــــل الـمــرياث 
ْو َديٍْن َغْيَ ُمَضاّرٍ  (  ] النساء: )1[ ، قال 

َ
بقوله: ) ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة يُوَص بَِها أ

الشاطيب )ت790هـ( غري مضار: )) يعىن بالورثة؛ بأن يوصي بأكثر من 
الثلث، أو يوصي لوارث؛ احتياال على حرمان بعض الورثة ((  ))).

فكل من جعل الوقف األهلي طريقا للمحاباة والظلم، أو حرمان 
أهل احلق من حقهم؛ بأن صريه ذريعة إلبطال احلقوق وإسقاطها، أو سبيال 
للفساد؛ خرج بالوقف عن مقاصده وأصل وضعه، وحاد به عن معانيه 
ومقتضياته الشرعية؛ فأصل إقامته كونه قربة إىل اهلل سبحانه وتعاىل، يتبع 
فيها الواقف املصلحة أينما كانت، دون هوى أو ميل لشهواته ونوازعه، 
ومن رام فيه غري هذا السبيل فقد اختذ آيات اهلل هزوا، وأحكامه لعبا، 
ونادى على نفسه باجلهل والظلم؛ ألنه مل حيمل األمانة اليت محل إياها، 

واشرتى بأحكام اهلل مثنا قليال، وأجرا زهيدا.

املوافقات )243/1(.   )1(

املوافقات )382/2(.  )2(
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ب. ولذا ضج مجع من أهل العلم هبذا املسلك املائل املتجانف لإلمث؛ 
الذي بدأ مبكرا؛ فإن أم املؤمنني عائشة -رضي اهلل عنها- ضاقت باملضارة 
بالصدقة  الرجل  ليتصدق  إنه  )) واهلل  فقالت:  بالصدقة  البنات  ببعض 
العظيمة على ابنته؛ فترى غضارة صدقته عليها، وترى ابنته األخرى، 
صدقته(( )1)،  من  أخـــرجــها  أبوها  لمــا  الخصاصة،  عليها  ليعرف  وإنه 
وقال علي   : )) ال حبس عن فرائض اهلل، إال ما كان من سالح، 
أو كراع (( )))، وحاول عمر بن عبد العزيز تصحيح األوقاف، ورد صدقات 
الناس اليت أخرجوا منها النساء، إال أنه ماتـ  رمحه اهللـ  قبل أن يتمكن)3).

وهكـــذا مـــن أتـــى بعدهـــم؛ فأبوحنيفـــة كان ختوفـــه مـــن الوقـــف بســـبب 
تعطيـــل الفرائـــض وأحـــكام اإلرث؛ فـــكان جيعلـــه بعـــد املـــوت إىل الورثـــة وال 
ــه الرمحـــة: ال  ــة عليـ ــال أبـــو حنيفـ يؤبـــده، قـــال الكاســـاين )ت587هــــ(: )) قـ
جيـــوز، حـــى كان للواقـــف بيـــع املوقـــوف وهبتـــه، وإذا مـــات يصـــري مرياثـــا 
  لورثتـــه... وأليب حنيفـــة عليـــه الرمحـــة مـــا روي عـــن عبـــد اهلل بـــن عبـــاس
ــا الفرائـــض، قـــال رســـول  ــاء، وفرضـــت فيهـ ــا نزلـــت ســـورة النسـ ــه قـــال: ملـ أنـ
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: )) ال حبـــس عـــن فرائـــض اهلل تعالـــى (( ، أي ال مـــال حيبـــس بعـــد 
ـــة بـــني ورثتـــه، والـــوقــــــــف حـــــبــــــس عـــن فرائـــــــض  مـــوت صاحبـــه عـــن القـســمــــ

اهلل تعـــاىل عـــز شـــأنه، فـــكان منفيـــا شـــرعا (( )4).
املدونة )423/4(  )1(

مصنف ابن أبي شيبة )349/4(.  )2(

انظر: املدونة )423/4(  )3(

بدائع الصنائع )218/6(.  )4(
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وقـــال ابـــن قدامـــة )ت0)6هــــ(: )) وحـــكاه بعضهـــم عـــن علـــي، وابـــن 
مســـعود، وابـــن عبـــاس (( )1)، يقصـــد مذهـــب أيب حنيفـــة، وتوقـــف شـــريح 
القاضـــي فيـــه فقال:جـــاء حممـــد مبنـــع احلبـــس)))، وكأنـــه هـــو الـــذي أراده 
بقولـــه: ال حبـــس عـــن فرائـــض اهلل)3)؛ ملـــا فيـــه مـــن املضـــارة بالورثـــة، وهـــو 
ــار حيـــل النـــاس علـــى الفرائـــض، قـــال الطحـــاوي  القاضـــي الـــذي يـــدرك آثـ
)ت370هــــ(: )) وهـــذا ال يســـع القضـــاة جهلـــه، وال يســـع األئمـــة تقليـــد مـــن 
جيهـــل مثلـــه، مث ال ينكـــر ذلـــك عليـــه منكـــر؛ مـــن أصحـــاب رســـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 

ــم(( )4). ــة اهلل عليهـ وال مـــن تابعيهـــم رمحـ

ج. واإلمـــام مالـــك أنكـــر كل شـــرط يتضمـــن إنـــكار حـــق البنـــات، 
قـــال ابـــن رشـــد )ت0)5هــــ(: )) مالـــك يكـــره احلبـــس علـــى الولـــد، بشـــرط 
إخـــراج البنـــات منـــه (( )5)، وقـــال القـــرايف )ت684هــــ(: )) وقـــال ابـــن القاســـم: 
إن كان احملبِّـــس حيـــا فســـخه، وأدخـــل فيـــه البنـــات، وإن حيـــز أو مـــات 
فـــات، وكان علـــى مـــا حبســـه عليـــه، وقـــال أيضـــا: إن كان حيـــا فســـخه بعـــد 
اجلـــور لقولـــه - ملسو هيلع هللا ىلص - يف هـــــــــــبة النعمـــان بـــن بشـــري: )) ال أشـــهد علـــى 
جـــور((  ، وألن إخـــراج البنـــات خـــالف الشـــرع، واتبـــاع اجلاهليـــة، قـــال ابـــن 

املغني )360/5(.  )1(

مصنف ابن أبي شيبة )350/4(.  )2(

شرح معاني اآلثار )96/4(، السنن الكبرى للبيهقي )296/6 (.  )3(

شرح معاني اآلثار )96/4(.  )4(

البيان والتحصيل )12/ 258(.  )5(
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شـــعبان: مـــن أخـــرج البنـــات بطـــل حبســـه (( )1)، ويف خمتصـــر خليـــل: )) يبطـــل 
الوقـــف إذا كان علـــى بنيـــه، دون بناتـــه (( ))).

وقـــال اإلمـــام أمحـــد يف تفضيـــل بعـــض الذريـــة علـــى بعـــض: )) إن كان 
علـــى طريـــق األثـــرة؛ فأكرهـــه (( )3)، يقصـــد إن مل يكـــن هنـــاك معـــىن شـــرعيا 
القيـــم )ت751هــــ(: )) إذا ســـئل عـــن مســـألة  ابـــن  قـــال  التفضيـــل،  هلـــذا 
فيهـــا شـــرط واقـــف مل حيـــل لـــه أن يلـــزم بالعمـــل بـــه، بـــل وال يســـوغه علـــى 
فـــإن كان خيالـــف حكـــم اهلل  الشـــرط،  ينظـــر يف ذلـــك  اإلطـــالق، حـــى 

ورســـوله فـــال حرمـــة لـــه، وال حيـــل لـــه تنفيـــذه، وال يســـوغ تنفيـــذه (( )4).

ومساه الشيخ حممد بن عبد الوهاب )ت06)1هـ( )) وقف اجلنف، 
واإلمث (( )5)، وجعله من أعظم املنكرات، وأكرب الكبائر، ملا فيه من التحايل 
على تغيري شرع اهلل)6)، ومسوه ضالال واحنرافا، وأبطل العلماء الوقف هلذا 

املقصد املائل عن مقاصد الوقف الشرعية.

الذخيرة )302/6(.  )1(

انظر:مختصر خليل )ص212(.  )2(

املغني )360/5(.  )3(

إعالم املوقعني )137/4(.  )4(

الدرر السنية )38/7(.  )5(

الدرر السنية )39/7 ـ 40(.  )6(
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قـــال الشـــوكاين )ت50)1هــــ(: )) ومـــن وقـــف شـــيئا مضـــارة لوارثـــه؛ 
ــراد  ــا األوقـــاف الـــيت يـ فهـــو باطـــل (( )1)، وبينـــه يف مـــكان آخـــر بقولـــه: )) وأمـ
هبـــا قطـــع مـــا أمـــر اهلل بـــه أن يوصـــل، وخمالفـــة فرائـــض اهلل ، فهـــو باطـــل 
مـــن أصلـــه، ال ينعقـــد حبـــال، وذلـــك كمـــن يقـــف علـــى ذكـــور أوالده دون 
بـــل أراد  يـــرد التقـــرب إىل اهلل،  فـــإن هـــذا مل  إناثهـــم، ومـــا أشـــبه ذلـــك؛ 
ــدة ملـــا شـــرعه لعبـــاده، وجعـــل هـــذا  املخالفـــة ألحـــكام اهلل عزوجـــل، واملعانـ
الوقـــف الطاغـــويت ذريعـــة إىل ذلـــك املقصـــد الشـــيطاين؛ فليكـــن هـــذا منـــك 

علـــى ذكـــر فمـــا أكثـــر وقوعـــه يف هـــذه األزمنـــة (( ))).

وشـــرح هـــذا وبّينـــه أكثـــر الشـــيخ د.حممـــد أبـــو زهـــرة )ت1394هــــ( 
فقـــال: )) فـــكل وقـــف يقصـــد صاحبـــه منـــه مضـــارة الـــوارث، أو نقـــص حقـــه 
يف فريضـــة اهلل الـــيت فرضهـــا، ووصيتـــه املوثقـــة الـــيت أوصـــى هبـــا ففعلـــه إمث، 
وإذا قـــام لـــدى القاضـــي الدليـــل علـــى مقصـــده، ووضعـــت بـــني يديـــه الدالئـــل 
علـــى غرضـــه اآلمث؛ فعليـــه أن يبطـــل وقفـــه، ويـــرد كيـــده يف حنـــره؛ ألن الشـــريعة 
ال حتمـــي مـــا يناقضهـــا، وال ترعـــى مـــا يناهضهـــا (( )3)؛ الحنرافـــه مبقصـــد الوقـــف 

األهلـــي عـــن غاياتـــه الشـــرعية ومعانيـــة النبويـــة العليـــا.

الدرر البهية مع الدراري املضية )2/ 299(.  )1(

السيل اجلرار )ص637(.  )2(

محاضرات يف الوقف)ص233(.  )3(
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د. أمـــا إن كان التفضيـــل ألحـــد مـــن الذريـــة يف الوقـــف لوصـــف، 
الشـــارع لـــه فيـــه اعتبـــار؛ كفقـــر أو كثـــرة عيـــال، أو طلـــب علـــم، أو مـــرض، 
أو صـــالح، دون هـــوى النفـــس وميلهـــا، أو قصـــد املضـــارة؛ فهـــذا ال بـــأس، 
ووأصـــاف  ملعـــان    أوالدهـــم  علـــى  الصحابـــة  أوقـــاف  وهـــذه كانـــت 
شـــرعية، ال لقصـــد املضـــارة واحملابـــاة، قـــال ابـــن رشـــد )ت0)5هــــ( يف قســـمة 
الوقف على األوالد: )) فـــــإن اخــتــلــــفت فُــــــضِّل ذو احلــــــاجة منهــــم على مــــــن 
ــا يـــؤدي إليـــه االجتهـــاد، علـــى قـــدر قلـــة عيالـــه، أو كـــــثرهتم (( )1)،  ســـواه، مبـ
ويف موضع آخر قــــــال: )) إنه يفضــــــل ذو العيال بقــــــدر عــــــياله، هو املشهور 
يف املذهـــب؛ أن احملبـــس املَعّقـــب يُقســـــم قـــْدَر احلـــــاجة، وكثـــرة العيـــال مـــن 

قلتـــه (( ))).

وقـــال ابـــن قدامـــة )ت0)6هــــ(: )) فـــإن خالـــف فســـوى بـــني الذكـــر 
واألنثـــى، أو فضلهـــا عليـــه، أو فضـــل بعـــض البنـــني، أو بعـــض البنـــات علـــى 
بعـــض، أو خـــص بعضهـــم بالوقـــف دون بعـــض، فقـــال أمحـــد، يف روايـــة 
حممـــد بـــن احلكـــم: إن كان علـــى طريـــق األثـــرة فأكرهـــه، وإن كان علـــى أن 
بعضهـــم لـــه عيـــال، وبـــه حاجـــة، يعـــين فـــال بـــأس بـــه، ووجـــه ذلـــك: أن الزبـــري 
خـــص املـــردودة مـــن بناتـــه، دون املســـتغنية منهـــن بصدقتـــه. وعلـــى قيـــاس 
قـــول أمحـــد، لـــو خـــص املشـــتغلني بالعلـــم مـــن أوالده بوقفـــه، حتريضـــا هلـــم 

مسائل أبي الوليد ابن رشد )2/ 924(، وانظر:منح اجلليل شرح مختصر خليل )171/8(.  )1(

البيان والتحصيل )212/12(.  )2(

ُ
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علـــى طلـــب العلـــم، أو ذا الديـــن، دون الفســـاق، أو املريـــض، أو مـــن لـــه 
فضـــل مـــن أجـــل فضيلتـــه، فـــال بـــأس، وقـــد دل علـــى صحـــة هـــذا أن أبـــا بكـــر 
الصديـــق  حنـــل عائشـــة جـــذاذ عشـــرين وســـقا، دون ســـائر ولـــده (( )1).

املغني )360/5(.  )1(
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املبحث الثاني 

القـــــاعدة 
املقاصـدية للوقـف
ودورهــا فـي إصالح 
الــوقـــف الــــــذري
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املطلب األول
الوقف الذري بن اإلصالح، واإلفساد)1)

تعــرض الوقــف بشــقيه اخلــريي واألهلــي عــرب تاريــخ اإلســالم حملــاوالت 
كثــرية كانــت هتــدف إللغائــه وإبطالــه، تــارة بشــبه حمتملــة، وأخــرى بباطــل، 
وكان العلمــاء يف كل زمــان يوازنــون بنظــر معتــدل ورأي متــزن؛ فيبطلــون مــا 
داخــل الوقــف مــن الفســاد؛ فيقيمــون عوجــه ويرأبــون صدعــه، حــى يعــود 
لوظيفته وغايته اليت شرع ألجلها؛ فهم يف عمل دائم وشغل قائم ال يفرت، 
ينفــون عنــه املفاســد العالقــة بــه مــن أفهــام وتصرفــات النــاس الباطلــة الــيت 
داخلتــه، وحــادت بــه عــن جادتــه وســبيله، ممــا كاد أن يفســده باحنرافــه عــن 
مقاصــده وغاياتــه الشــرعية، ومــا كان فيــه مــن اعتــداء علــى مصــاحل الوقــف 

وأصولــه، ليبقــى الوقــف بصورتــه العظيمــة الــيت أرادهــا الشــارع احلكيــم.

وكان ميل الوقف األهلي واحنرافه عن مقاصده أكثر من اخلريي، 
أدركه  مبكرا  هذا  وكان  النوعني،  طالت كال  اإلشكاالت  وإن كانت 
الصحابة  فقد جاء يف املدونة بأن عائشة ـ رضي اهلل عنها ـ كانت 
إذا ذكرت صدقات الناس اليوم، وإخراج الرجال بناهتم منها، تقول: ما 
وجدت للناس مثال اليوم يف صدقاهتم، إال كما قال اهلل : )) َوقَالُوا َما 
يَُكْن  ْزَواِجَنا ِإَوْن 

َ
أ ٌم َعَ  َوُمَرَّ ُكورِنَا  ِلُ َخالَِصٌة  نَْعاِم 

َ
اْل َهِذهِ  ُبُطوِن  ِف 

َكُء ((  ] األنعام: 139[ ، قالت: واهلل إنه ليتصدق الرجل  َميَْتًة َفُهْم فِيهِ ُشَ

يف هذا املدخل التاريخي، استفدت من كتاب: محاضرات يف الوقف للشيخ د.محمد أبو زهرة، أحكام الوقف يف الشريعة   )1(
اإلسالمية حملمد عيد الكبيسي )35/1 (، وما بعدها، الوقف يف الفكر اإلسالمي )250/2 ( وما بعدها.
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ابنته  وترى  عليها،  غضارة صدقته  فرتى  ابنته؛  على  العظيمة  بالصدقة 
األخرى، وإنه ليعرف عليها اخلصاصة، ملا أبوها أخرجها من صدقته (( )1(.

وهلـــذا حـــاول عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز تصحيـــح األوقـــاف فكتـــب إىل 
أيب بكـــر بـــن حـــزم أن يفحـــص لـــه عـــن الصدقـــات، وكيـــف كانـــت أول مـــا 
كانـــت، قـــال: فكتبـــت إليـــه أذكـــر لـــه صدقـــة عبـــد اهلل بـــن زيـــد، وأيب طلحـــة، 
وأيب الدحداحـــة، وإن عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز مـــات حـــني مـــات، وإنـــه لرييـــد 
أن يـــرد صدقـــات النـــاس الـــيت أخرجـــوا منهـــا النســـاء)))، وممـــا جـــاء يف املدونـــة 
ــا  ــن ثابـــت، حبسـ ــد بـ ــر، وزيـ ــد اهلل بـــن عمـ ــر أن عبـ ــا: )) إن مالـــكا ذكـ أيضـ
علـــى أوالدمهـــا دورا، وإهنمـــا ســـكنا يف بعضهـــا؛ فهـــذا يـــدل علـــى قـــول 
عائشـــة أن الصدقـــات فيمـــا مضـــى إمنـــا كانـــت علـــى البنـــني والبنـــات حـــى 
ــز  ــد العزيـ ــر بـــن عبـ ــزم عمـ ــا كان مـــن عـ ــراج البنـــات، ومـ أحـــدث النـــاس إخـ
علـــى أن يـــرد مـــا أخرجـــوا منهـــا البنـــات، يـــدل علـــى أن عمـــر ثبـــت عنـــده أن 

الصدقـــات كانـــت علـــى البنـــني والبنـــات (( )3).

فكانــت حمــاوالت العلمــاء دائمــة لتصحيــح الوقــف دون إبطالــه، وكان 
للقضــاة اجتهــادات يف هــذه التصحيحــات، ورمبــا وقــع اخلــالف بــني العلمــاء 
والقضــــاة يف هــــذا، كمــا جــــاء عــن القاضــي إمساعيــل بــن اليســع الكنــدي 

املدونة )423/4(  )1(

املدونة )423/4(  )2(

املدونة )423/4(  )3(
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)ت بعد167هـــ( ملــا ويل قضـــاء مصــر، وكان حنفيــا، فــكان ال يــرى لــزوم 
الوقــف باعتمــاد مذهــب أيب حنيفــة؛ فحــاول تصحيــح األوقــاف مــن خــالل 
هــذا الــرأي فأمضــى رأي شــيخه بإبطالــه كثــريا مــن األوقــاف، مــع صالحــه يف 
نفســه، إال أن هــذا اعتــرب فيــه جــرأة علــى الوقــف، وتضييــع ألعظــم مصاحلــه 
وهــي الــدوام والبقــاء، وهلــذا أنكــر عليــه الليــث بــن ســعد )ت175هـــ( تصرفــه؛ 
فجــاء الليــث إىل إمساعيــل بــن اليســع القاضــي، وجلــس بــني يديــه، فرفعــه 
إمساعيــل، فقــال: إمنــا جئــت خماصمــا لــك. قــال: يف مــاذا؟ قــال: يف إبطالــك 
أحبــاس املســلمني، قــد حبــس رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وأبــو بكــر، وعمــر، وعثمــان، 
وعلــي، وطلحــة، والزبــري فمــن بقــي بعــد هــؤالء.مث كتــب الليــث إىل أمــري 
املؤمنني املهدي: )) إنك وليتنا رجال يكيد ســنة رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بني أظهرنا، 
مــع أنــا مــا علمنــاه يف الدينــار والدرهــم إال خــريا (( ؛ فــورد الكتــاب بعزلــه)1).

ومـــع تقـــدم الزمـــن كثـــرت األوقـــاف واتســـعت، ومشلـــت أراض واســـعة، 
ودورا ورباعـــا، وحوانيـــت وغريهـــا؛ فتوســـع االحنـــراف فيهـــا بقـــدر ســـعتها، 
هـــذا مـــن جهـــة، وكثـــر الطامعـــون فيهـــا مـــن فســـدة القضـــاة والـــوالة مـــن 
ــتيالء عليهـــا؛ ألن  ــا واالسـ ــا وإلغائهـ جهـــة أخـــرى؛ فكانـــت مدعـــاة إلبطاهلـ
األوقـــاف تقـــف ضـــد الطامعـــني هبـــا؛ فمـــى ثبتـــت وقفيتهـــا؛ صعـــب انتزاعهـــا 

أو املســـاومة عليهـــا بـــأي مثـــن مهمـــا كانـــت.

كتاب الوالة، وكتاب القضاة للكندي )ص: 269(.  )1(
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ويف هـــذا يذكـــر املقريـــرزي )ت845هــــ( يف خططـــه منـــاذج مـــن هـــذا 
الفســـاد؛ مـــن تظاهـــر األمـــري مجـــال الديـــن يوســـف أيـــام امللـــك الناصـــر فـــرج، 
وقاضـــي احلنفيـــة كمـــال الديـــن عمـــر بـــن العـــدمي يف االســـتيالء علـــى األوقـــاف 
فـــكان يقـــول: )) فتظاهـــرا معـــا علـــى إتـــالف األوقـــاف، فـــكان مجـــال الديـــن 
إذا أراد أخـــذ وقـــف مـــن األوقـــاف، أقـــام شـــاهدين يشـــهدان بـــأن هـــذا 
املـــكان يضـــّر باجلـــار واملـــاّر، وأن احلـــظ فيـــه، أن يســـتبدل بـــه غـــريه، فيحكـــم 
لـــه قاضـــي القضـــاة كمـــال الديـــن عمـــر بـــن العـــدمي باســـتبدال ذلـــك، وشـــره 
مجال الدين يف هذا الفعل كما شـــره يف غريه، فحكم له املذكور باســـتبدال 
القصـــور العامـــرة، والـــدور اجلليلـــة هبـــذه الطريقـــة، والنـــاس علـــى ديـــن ملكهـــم، 
فصـــار كّل مـــن يريـــد بيـــع وقـــف أو شـــراء وقـــف ســـعى عنـــد القاضـــي املذكـــور 
جبـــاه أو مـــال، فيحكـــم لـــه مبـــا يريـــد مـــن ذلـــك، واســـتدرج غـــريه مـــن القضـــاة 
إىل نـــوع آخـــر، وهـــو أن تقـــام شـــهود القيمـــة فيشـــهدون بـــأن هـــذا الوقـــف 
ضـــاّر باجلـــار واملـــار، وأن احلـــظ واملصلحـــة يف بيعـــه أنقاضـــا، فيحكـــم قـــاض 

شـــافعّي املذهـــب ببيـــع تلـــك األنقـــاض (( )1).

ويف موضع آخر يقول: )) فلما مات الظاهر، فحش األمر يف ذلك، 
واســـتوىل أهـــل الدولـــة علـــى مجيـــع األراضـــي املوقوفـــة مبصـــر والشـــامات، 
وصـــار أجودهـــم مـــن يدفـــع فيهـــا ملـــن يســـتحق ريعهـــا عشـــر مـــا حيصـــل لـــه، 
وإاّل فكثـــري منهـــم ال يدفـــع شـــيئا البتـــة، ال ســـيما مـــا كان مـــن ذلـــك يف بـــالد 
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الشـــام، فإنـــه اســـتهلك وأخـــذ، ولذلـــك كان أســـوأ النـــاس حـــاال يف هـــذه احملـــن 
الـــيت حدثـــت منـــذ ســـنة ســـت ومثامنائـــة الفقهـــاء، خلـــراب املوقـــوف عليهـــا، 

وبيعـــه واســـتيالء أهـــل الدولـــة علـــى األراضـــي (( )1).

مـــن  )ت676هــــ(  النـــووي  اإلمـــام  موقـــف  القويـــة:  املواقـــف  ومـــن 
ــا الـــيت  الظاهـــر بيـــربس )ت676هــــ(، ملـــا أراد نـــزع األراضـــي الوقفيـــة وغريهـ
كانـــت بأيـــدي النـــاس، ملـــن ال يســـتطيع إثبـــات دليـــل علـــى ملكيتهـــم هلـــا، 
واعـــرتض علـــى ذلـــك النـــووي؛ بـــأن مـــن يف يـــده شـــيء فهـــو ملكـــه، ال حيـــل 
االعـــرتاض عليـــه، وال يكلـــف بإثبـــات، وجـــادل بيـــربس، ورد عليـــه، حـــى 
عـــدل عـــن رأيـــه)))، وحـــاول برقـــوق أتابـــك )ت801هــــ( أحـــد والة مصـــر 
إلغـــاء بعـــض أنـــواع األوقـــاف، وعقـــد جملســـا للعلمـــاء فيـــه الشـــيخ ســـراج 
الديـــن البلقيـــين؛ فـــرأى البلقيـــين التفريـــق بـــني األوقـــاف الصحيحـــة والباطلـــة 
فصحـــح الصحيـــح، ووافـــق علـــى إبطـــال الباطـــل؛ فانفصـــل األمـــر علـــى 

مقالـــة البلقيـــين)3).

وكان لالســـتيالء علـــى األوقـــاف طريقـــان: تقويـــة القـــول بعـــدم دوامهـــا، 
وأنـــه ميكـــن بيعهـــا والتصـــرف فيهـــا، ويقـــوون يف هـــذا رأي اإلمـــام أيب حنيفـــة، 
فـــإن مل ينفـــع هـــذا الطريـــق ذهبـــوا إىل القـــول جبـــواز اســـتبداهلا ببيعهـــا والتصـــرف 

املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار )4/ 89(.  )1(

انظر: حسن احملاضرة)102/1(.  )2(
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بثمنهـــا، وهلـــذا شـــدد العلمـــاء يف هـــذا، واشـــرتطوا للقاضـــي الـــذي يقضـــي 
باســـتبدال الوقـــف علمـــه وعدالتـــه، قـــال الطرابلســـي)ت))9هـ(: )) وجيـــب 
أن خيصـــص بـــرأي أول القضـــاة الثالثـــة، املشـــار إليـــه بقولـــه ملسو هيلع هللا ىلص: قـــاض ىف 
اجلنـــة  وقاضيـــان ىف النـــار؛ املفســـر بـــذي العلـــم والعمـــل؛ لئـــال حيصـــل التطـــرق 

إىل إبطـــال أوقـــاف املســـلمني، كمـــا هـــو الغالـــب ىف زماننـــا (( )1).

مث اشـــرتط ابـــن جنيـــم )ت970هــــ( شـــرطا آخـــر، وهـــو أن االســـتبدال 
يكـــون بعقـــار ال بدراهـــم، وال بدنانـــري ويف هـــذا يقـــول: )) وجيـــب أن يـــزاد 
آخـــر يف زماننـــا وهـــو أن يســـتبدل بعقـــار، ال بالدراهـــم والدنانـــري؛ فإنـــا قـــد 
شـــاهدنا النظـــار يأكلوهنـــا، وقـــل أن يشـــرتى هبـــا بـــداًل، ومل نـــر أحـــداً مـــن 
القضـــاة يفتـــش علـــى ذلـــك، مـــع كثـــرة االســـتبدال يف زماننـــا، مـــع أين نبهـــت 

بعـــض القضـــاة علـــى ذلـــك، وهـــمَّ بالتفتيـــش، مث تـــرك (( ))).

مث عـــادت األمـــور يف هـــذا العصـــر وكانـــت أشـــد؛ فـــكان فيهـــا تضخيـــم 
مشـــاكل األوقـــاف األهليـــة واخلرييـــة، واتســـعت األوقـــاف اتســـاعا كبـــريا، 
حـــى كانـــت يف زمـــن حممـــد علـــي مبصـــر تبلـــغ األوقـــاف ثلـــث أرض مصـــر 
ــيخ د.حممـــد أبوزهـــرة )ت1394هــــ(: )) حـــى إن حممـــد  ــال الشـ ــة، قـ الزراعيـ
علـــي يف مصـــر عندمـــا مســـح البـــالد املصريـــة ليعـــرف مســـاحتها بالتعيـــني؛ 

اإلسعاف يف أحكام األوقاف )ص32(.  )1(

البحر الرائق )241/5(.  )2(
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وجـــد أن مســـاحة األراضـــي الزراعيـــة يف إبانـــه؛ كانـــت تبلـــغ مليونـــني مـــن 
ــتمائة ألـــف فـــدان، أي  ــا تبلـــغ حنـــو سـ ــا أوقافـ األفدنـــة، ووجـــد أن مـــن بينهـ

حنـــو ثلـــث األراضـــي الزراعيـــة يف ذلـــك الوقـــت (( )1).

مث بعـــد هـــذا انتـــزع حممـــد علـــي األراضـــي كلهـــا، ويواصـــــل الشيـــــخ 
د.أبوزهره قوله: )) بعث حممد علي نظرية ملكية األراضي املصرية والشامية 
والعراقيـــة مـــن مرقدهـــا، ومل يكـــن يف عصـــره مثـــل حميـــي الديـــن النـــووي يقـــف 
يف وجهـــه، ولذلـــك قبـــض علـــى األراضـــي املصريـــة كلهـــا، واســـتوىل علـــى 
األوقـــاف كلهـــا، بـــكل أنواعهـــا؛ فاســـتوىل علـــى أوقـــاف املســـاجد وجهـــات 
الـــرب؛ ألنـــه تعهـــد باإلنفـــاق علـــى املســـاجد ومصـــارف الـــرب، واســـتوىل علـــى 

األوقـــاف األهليـــة، واألراضـــي اململولكـــة بطـــرق كثـــرية (( ))).

وكان مـــن سياســـة حممـــد علـــي باشـــا يف مصـــر جتـــاه أوقـــاف مصـــر 
أن أخـــذ مـــا كان للمســـاجد مـــن الـــرزق وأبدهلـــا بشـــيٍء مـــن النقـــد ُيســـّمى 
)فائـــض رزنامـــة( ال يســـاوي جـــزًءا مـــن األلـــف مـــن إيرادهـــا، وأخـــذ مـــن 
أوقـــاف اجلامـــع األزهـــر مـــا لـــو بقـــي لـــه اليـــوم لكانـــت غلتـــه ال تقـــل عـــن 
نصـــف مليـــون جنيـــه أو أكثـــر يف الســـنة، وقـــرر لـــه بـــدل ذلـــك مـــا يســـاوي 

حنـــو أربعـــة آالف جنيـــه يف الســـنة آنـــذاك)3).
محاضرات يف الوقف )ص27(.  )1(

محاضرات يف الوقف )ص28(.  )2(
انظر: مجلة املنار، املجلد اخلامس، ص175، وبحث بعنوان: )) املقاصد الشرعية واألبعاد املصلحية لنظام الوقف يف ضوء   )3(

القرآن الكرمي والسنة النبوية (( ، د.عبد الرحمن جميل قصاص )ص3(.
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األوقـاف  إيقـاف  يف  واعتمـد  األوقـاف كلهـا،  أوقـف  ذلـك  بعـد 
وإبطاهلا على فتوى مفيت األحناف  باألسـكندرية الشـيخ اجلزايرىل، عندما 
أرسـل إليـه حممـد علـي يسـتفيته مضمنـا الفتـوى مفاسـد األوقـاف الـيت آلـت 
إليهـا، وبنـاء علـى رأي أيب حنيفـة بعـدم لـزوم الوقـف، أو بكونـه منسـوخا 
أصـال؛ أفـى لـه بذلـك، وأخـذ هبـذه الفتـوى حممـد علـي، وأصـدر أمـرا منـع 

فيـه الوقـف، وكان ذلـك عـام )6)1هــ.

وبعـد ذهـاب حممـد علـي عـادت األوقـاف يف مصـر مـرة أخـرى شـيئا 
فشـيئا، وكان ذلـك بـني عـام 1867 ـ 1891م، رفعـت جزئيـا مث كليـا، 
وقد خصصت الدولة املصرية ديوانا يرعى األوقاف، مث حتول إىل وزارة)1)، 
ولكـن هـذه الـوزارة مل تسـتطع ضبـط األوقـاف وتنقيتهـا مـن الفسـاد الـذي 
حلـق هبـا، حيـث بـدأت األصـوات الـيت انطلقـت مـن جملـس النـواب املصـري 
مـن جديـد تطالـب بإصـالح األوقـاف، وبعـض األصـوات تطالـب بإلغـاء 

األوقـاف رأسـا، وكان ذلـك عـام 6)19م.

واشتد واحتدم النقاش بقوة بني املؤيدين واملعارضني، وتعلل املؤيدون 
إللغاء األوقاف األهلية: بضرره على االقتصاد لكون مُثن األرضي الزراعية 
تؤول إىل األوقاف، وهي حمبسـة ال يسـتطيع التصرف فيها، وكوهنا تسـبب 
بطالـة، وضعـف اإِلنتـاج فيهـا؛ إذ القائمــني عليهـا ال يقومـون هبـا، وضيـاع 

انظر: محاضرات يف الوقف )ص29، ص30، ص32ـ 33(.  )1(



88

األمـوال عنـد النظـار، وقلـة األمـوال العائـدة لكثـرة املوقـوف عليهـم، وقـد آل 
األمـر إىل تنظيـم األوقـاف األهليـة، وإعـادة تشـكيل قوانيهـا وأنظمتهـا، يف 

حماولـة لدفـع املفاسـد الكثـرية الـيت صحبتهـا.

إال أن األصـــوات واملطالبـــات عـــادت مـــن جديـــد تطالـــب بإلغـــاء 
بـــأن  الثـــورة املصريـــة عـــام )195م وبقـــوة، وادعـــوا  بعـــد  الـــذري  الوقـــف 
األوقـــاف تعـــارض مبـــادئ الثـــورة، برتكيـــز األراضـــي بيـــد أعـــداد حمـــددة، ومت 
اإللغـــاء يف مصـــر وســـوريا، ســـوريا أوال، مث يف مصـــر بعـــد ذلـــك، ومت تنظيمـــه 
يف لبنـــان، وكان ذلـــك عـــام )195هــــ)1)، ويكفـــي أن ثـــالث قضايـــا فقـــط 
كشـــف عنهـــا النقـــاب مـــا بـــني )198 إىل 1983م تشـــري إىل أن الضائـــع 
واملغتصـــب مـــن أراضـــي وعقـــارات األوقـــاف يف مصـــر يقـــدر مبـــا قيمتـــه ســـتة 
مليـــارات جنيـــه، وهنـــاك أمـــالك تقـــدر مبليـــارات اجلنيهـــات مـــن األوقـــاف 

متـــت ســـرقتها بدعـــاوى مزيفـــة))).

انظرما سبق: محاضرات يف الوقف )ص44(، أحكام الوصايا واألوقاف )ص488(، أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية   )1(
.)48/1(

انظر: الوقف يف الفكر اإلسالمي )225/2ـ 227(.  )2(
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املطلب الثاني

إصالح األوقاف الذرية ال إلغاؤها

يف كل زمـــن كان العلمـــاء علـــى أصـــل واحـــد مل يشـــذ منهـــم أحـــد: 
يصححـــون احنرافـــات النـــاس عـــن الشـــرع، ويعيـــدون األمـــة إىل شـــريعتها، وال 
يهدمـــون األحـــكام الشـــرعية ويلغوهنـــا جملـــرد احنـــراف النـــاس هبـــا عـــن مســـارها 
الشـــرعي، ويف إلغـــاء األوقـــاف الذريـــة يف مصـــر وقـــف عـــدد مـــن العلمـــاء 
الكبـــار دون اإللغـــاء ونقضـــوه شـــرعا، وبينـــوا هتافـــت أقـــوال امللغـــني، ونـــادوا 
بإصـــالح األوقـــاف ممـــا علـــق هبـــا مـــن احنـــراف، إال أنـــه مل يســـمع لصوهتـــم، 
ومل يرتضـــوا قوهلـــم، وعلـــى رأس مـــن قـــاوم إلغـــاء األوقـــاف األهليـــة الشـــيخان 
الفاضـــالن: حممـــد خبيـــت املطيعـــي )ت1354هــــ( احلنفـــي، وحممـــد حســـنني 
خملـــوف العـــدوي  )1355هــــ( املالكـــي، إذ طالبـــا بإصـــالح األوقـــاف الذريـــة 
وإقامتهـــا علـــى مصاحلهـــا الشـــرعية، ال هدمهـــا ونقضهـــا وحلهـــا كاملـــة، 
وهـــذا منهـــج وطريـــق العلمـــاء يف كل األزمـــان، يصححـــون احنرافـــات النـــاس 
عـــن الشـــرع، وال يلغـــون أو يوقفـــون األحـــكام الشـــرعية ويعطلوهنـــا لفســـاد 
النـــاس، وقـــرروا أن األوقـــاف الذريـــة هـــي جـــزء مـــن الوقـــف، وال يعـــرف 

للتفريـــق بـــني األوقـــاف الذريـــة واألوقـــاف اخلرييـــة أصـــل شـــرعي معتـــرب)1).

وكما كان هناك وقفة قوية من العلماء يف مصر، كانت الوقفة أيضا 
أقـــوى يف العـــراق إذ حـــاول مجاعـــة مـــن جملـــس النـــواب عـــام 9)19م تقـــدمي 
اقـــرتاح يقضـــي بســـن تشـــريع يلغـــي األوقـــاف الذريـــة فتصـــدى هلـــم العلمـــاء 
الوقف  )) نظام  بكتاب:  طبعت  الذرية  األوقاف  إلغاء  لنقض  احملاضرات  من  عددا  املطيعي  بخيت  محمد  الشيخ  ألقى   )1(
واالستدالل عليه ((  كما كتب الشيخ محمد حسنني مخلوف كتابا قيما بعنوان: )) منهج اليقني يف أن الوقف الذري من الدين))  
قرر فيه أصول الوقف الذري بأدلته الشرعية من النصوص واملعاني العقلية وأبرز مقاصد الشريعة يف الوقف الذري، ورد 

على إلغائه بكالم أقام فيه احلجة ودحض فيه الشبهة.
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مبعارضـــة شـــديدة إلصـــدار هـــذا القانـــون، فتأجـــل حـــى عـــام )195م، 
وقـــد رصـــد ذلـــك الشـــاعر العراقـــي الكبـــري معـــروف الرصـــايف )ت1364هــــ( 

بقصيـــدة، ممـــا قـــال فيهـــا عـــن األوقـــاف:

كنز لو استشفوا به من دائهم .... لتدجروا منه الدواء الشافي 
ولو ابتغـــوا للنــشء فــيه ثقــــافة .... لتثقفوا منه بخير ثقاف))(.

قال الشيخ مصطفى الزرقا )ت0)14هـ(: )) واحملاذير اليت يلحظوهنا 
اليـــوم، يف واقـــع حـــال األوقـــاف الذريـــة، جيـــب أن تعـــاجل بطريـــق آخـــر مـــن 
ــاء يف  ــاجل الفقهـ ــا عـ ــة، كمـ التدابـــري، غـــري الطعـــن يف أصـــل املشـــروعية الثابتـ
خمتلـــف العصـــور ســـائر املشـــكالت الـــيت ظهـــرت يف عصورهـــم، مـــن بعـــض 

التصرفـــات ألن الشـــرع قائـــم علـــى جلـــب املصـــاحل، ودرء املفاســـد (( ))).

وممـــا حيســـن اإلشـــارة إليـــه هنـــا أن أصـــول العلمـــاء كلهـــا تـــرد أي وقـــف 
اختـــذ ذريعـــة وحيلـــة لإلفســـاد واملضـــارة؛ ملـــا فيـــه مـــن امليـــل واحليـــف واجلنـــف، 
واإلضـــرار باآلخريـــن؛ ســـواء كان إضـــرارا بالورثـــة باملنـــع الكامـــل، أو كان 
إضـــرارا باإلنـــاث علـــى وجـــه التحديـــد، ملـــا فيـــه مـــن خـــروج عـــن غايـــات 
ومقاصـــد الوقـــف الشـــرعية األصليـــة الـــيت جـــاء ليقيمهـــا، كمـــا ســـبق تقريـــره 

انظر: الوقف يف الفكر اإلسالمي )259/2(.  )1(

أحكام األوقاف )ص25(.  )2(
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عـــن طوائـــف مـــن الصحابـــة والتابعـــني واألئمـــة األربعـــة ومـــن بعدهـــم)1)، 
حـــى إن الشـــيخ حممـــد بـــن عبـــد الوهـــاب )ت06)1هــــ( رمحـــه اهلل نـــادى 
ــا ميـــل وجـــور، ومســـى  ــة، الـــيت فيهـ ــاء أضـــرب مـــن أوقـــاف الذريـ ــوة بإلغـ بقـ
هـــذا النـــوع مـــن األوقـــاف )) وقـــف الجنـــف واإلثـــم (( )))، ومأخـــذه يف هـــذا 
مـــا عـــرب عنـــه بقولـــه: )) إذا أراد اإلنســـان أن يقســـم مالـــه علـــى هـــواه، وفـَـــرَّ 
مـــن قســـمة اهلل، ومتـــرد عـــن ديـــن اهلل، مثـــل أن يريـــد أن امرأتـــه ال تـــرث مـــن 
هـــذا النخـــل، وال تـــأكل منـــه إال حيـــاة عينهـــا، أو يريـــد أن يزيـــد بعـــض 
أوالده علـــى بعـــض، فـــراراً مـــن وصيـــة اهلل بالعـــدل، أو يريـــد أن حيـــرم نســـل 
البنـــات، أو يريـــد أن حيـــرم علـــى ورثتـــه بيـــع هـــذا العقـــار، لئـــال يفتقـــروا بعـــده، 
ويفـــيت لـــه بعـــض املفتـــني أن هـــذه - البدعـــة امللعونـــة - صدقـــة بـــر تقـــرب 
إىل اهلل، ويقـــف علـــى هـــذا الوجـــه قاصـــداً وجـــه اهلل، فهـــذه مســـألتنا؛ فتأمـــل 
هـــذا بشراِشـــر قلبـــك، مث تأمـــل مـــا نذكـــره مـــن األدلة.فنقـــول: مـــن أعظـــم 
املنكـــرات وأكـــرب الكبائـــر: تغيـــري شـــرع اهلل ودينـــه، والتحيـــل علـــى ذلـــك 
بالتقـــرب إليـــه؛ وذلـــك مثـــل أوقافنـــا هـــذه، إذا أراد أن حيـــرم مـــن أعطـــاه اهلل 
مـــن امـــرأة، أو امـــــــرأة ابـــن، أو نســــــــل بنـــات، أو غـــــــــري ذلـــك، أو يعطــــــــي 
مـــن حـــــــَرَمه اهلل، أو يزيــــــد أحـــــــداً عــــــما فـــرض اهلل، أو ينقصـــــــه مـــن ذلـــك، 
ويريـــــــد التقـــرب إىل اهلل بذلـــك، مـــع كـــــونه مبــعــــــداً عـــن اهلل، فاألدلـــة علـــى 

ينظر ما سبق حتت املبحث األول، رقم: 7 ـ الوقف الذري بني اإلحسان واالحتيال.  )1(

الدرر السنية )38/7(.  )2(
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بطـــــــالن هـــذا الوقـــف، وعـــوده طلقـــاً، وقســـمه علـــى قســـم اهلل ورســـوله أكثـــر 
مـــن أن حتصـــر.. (( )1).

العلمـاء جبوازهـا،  مـن  قـال مجـع  الشـيخ  الـيت ذكرهـا  الصـورة  وهـذه 
وهـذه إشـكاالت قـد تتوسـع وتكـرب يف جمتمـع ويف زمـان ومـكان معينـني؛ 
فيجـب النظـر يف كل قضيـة حبسـب واقعهـا ومسـاقاهتا وأحواهلـا، ال ختـرج 
عنهـا حبـال؛ إال أنـه ميكـن إلغـاء كل وقـف ذري أريـد بـه املضـارة؛ فيلغـى 
ويبطـل مـى حتقـق هـذا، وتوضـع الشـروط الصحيحـة إلقامتـه كـي ال يكـون 

وقـف جنـف.

وبعـــد ابـــن عبـــد الوهـــاب جـــاء الشـــيخ فـــاحل بـــن حممـــد الظاهـــري 
)ت89)1هــــ( الـــذي جتـــاوز ابـــن عبـــد الوهـــاب، مطالبـــا بإلغـــاء الوقـــف كلـــه، 
ملـــا فيـــه مـــن املفاســـد الـــيت خـــرج هبـــا عـــن الشـــرع كامـــال؛ معتمـــدا يف ذلـــك 
علـــى رأي أيب حنيفـــة يف جـــواز الرجـــوع عـــن الوقـــف، وأبـــان عـــن أســـباب 
ــا الفقهـــاء خارجـــة  ـــيت فرعهـ ــع ال ــرة التفاريـ ــود إىل كثـ ــده يعـ إلغـــاء الوقـــف عنـ
عـــن حـــدود الشـــريعة، وأن األوقـــاف ال تلـــم بشـــيء مـــن مقاصـــد الواقـــف، 
بـــل هـــي للظلمـــة والنظـــار عليهـــا، كمـــا أن الواقفـــني يقصـــدون هبـــا حرمـــان 
الورثـــة؛ فهـــم يوقفـــون علـــى البنـــني دون البنـــات، يقـــول: ومـــع هـــذه القصـــود 
ال أظـــن أحـــدا اليـــوم يقـــول جبـــوازه، ومـــن أراد أن حيـــوز فضـــل الصدقـــة اجلاريـــة 

الدرر السنية )39/7 ـ 40(.  )1(
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فليتصـــدق ببيـــت مـــن بيوتـــه، أو حـــــــائط مـــن حـــــوائطه، مـــا دون الثلـــث 
صــــــدقة، مثــــــال علـــى فقـــــري، أو طالـــب علـــم، أو رجـــل صـــاحل؛ حتصـــل لـــه 

هـــذه الفضيلـــة علـــى أكمـــل وجـــه )1).

وهـــذه كلهـــا جيـــب عـــدم إخراجهـــا عـــن إطارهـــا وظرفهـــا الزمـــاين، 
األوقـــاف  يف  دوهنـــا  احليلولـــة  يســـتطيعوا  مل  مفاســـد  إىل  نظـــروا  بكوهنـــم 
فتمـــت مطالبتهـــم هبـــذا اإللغـــاء، واجتهـــادات العلمـــاء ليســـت حاكمـــة علـــى 
الشـــريعة؛ إذ إهنـــا مقصـــورة علـــى زماهنـــم وحاهلـــم، ال تتعـــدى لغـــريه مـــن 
األزمنـــة، خبـــالف أحـــكام الشـــريعة فهـــي دائمـــة مســـتمرة غـــري منقطعـــة.

انظر: أجنح املساعي يف اجلمع بني صفتي السامع والواعي )ص221(.  )1(
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املطلب الثالث
أهم املآخذ على أوقاف الذرية الدافعة 

إلى املطالبة بإلغائها)1)

للوقـــف عمومـــا،  الطويـــل  الســـابق  التاريـــخ  اســـتعراض  خـــالل  مـــن 
ولوقـــف الذريـــة علـــى وجـــه اخلصـــوص، جنـــد أن أبـــرز وأقـــوى املآخـــذ الـــيت 

جعلـــت املطالبـــة بوقـــف الذريـــة تتمثـــل يف: 

1. توســـع النـــاس يف األوقـــاف مـــن العقـــارات واألراضـــي الزراعيـــة، 
يشـــل احلركـــة التجاريـــة؛ ألنـــه جيعـــل هـــذه األوقـــاف حبيســـة حمتكـــرة غـــري 
حـــرة، ال ميكـــن تنميتهـــا بالتجـــارة فيهـــا؛ فاملتاجـــرة فيهـــا هـــي احملـــرك هلـــا 

اقتصاديـــا.

اجملتمـــع،  البطالـــة، وتوقـــف حركـــة  مـــن  الذريـــة  األوقـــاف  تزيـــد   .(
وتضعـــف االقتصـــاد، الطمئنـــان النـــاس إىل ضمـــان أرزاقهـــم، ومـــى ضمـــن 
الـــرزق توقفـــت احلركـــة والبحـــث عـــن العيـــش، وهبـــذا يعـــم الكســـل، وترختـــي 

األمـــة، ويقتـــل اإلبـــداع واالبتـــكار؛ ألهنمـــا قريـــن احلاجـــة.

3. فســـاد طوائـــف مـــن النظـــار باحليـــل علـــى مســـتحقي األوقـــاف، 
لصغرهـــم أو جهلهـــم، فيأكلـــون أمواهلـــم، وال يعطوهنـــم إال القليـــل، فتقـــوم 

املشـــاحنات واخلصومـــات بينهـــم، وبـــني النظـــار، ومتتلـــئ احملاكـــم هبـــم.

4. قـــد تكـــون األوقـــاف الذريـــة ســـببا للديـــون والربـــا؛ فمـــع تكاثـــر 
حاجـــة أهـــل األوقـــاف لألمـــوال؛ فرمبـــا اقرتضـــوا علـــى غالهتـــم، مث ضاعـــف 
الوقف )ص35(، أحكام األوقاف  والواعي)ص221(، محاضرات يف  السامع  املساعي يف اجلمع بني صفتي  انظر: أجنح   )1(

)ص17(، الوقف يف الفكر اإلسالمي )249/2ـ251(، دراسة تأصيلية لقضايا معاصرة من أحكام الوقف )ص30(.
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عليهـــم املقرضـــون القـــرض، بزيـــادات ربويـــة عنـــد عـــدم الســـداد، ممـــا يـــؤدي 
إىل تراكـــم الديـــون عليهـــم وكثرهتـــا.

5. النزاعـــات واملخاصمـــات بـــني أصحـــاب االســـتحقاق الوقفـــي مـــع 
بعضهـــم البعـــض، فيعـــود علـــى الرحـــم بالبغضـــاء، والتفـــكك، والتقاطـــع.

6. تضـــاؤل االســـتحقاق لـــكل طبقـــة مـــع الزمـــن، حـــى يـــؤول إىل 
مبالـــغ قليلـــة جـــدا، ليـــس هلـــا أي قيمـــة؛ فيضيـــع الوقـــف وتتوقـــف مصاحلـــه.

7. ضعف رعاية األوقاف، وتوقف مصاحله مع الوقت؛ ألن الوقف 
مع الزمن تقل قيمته تدرجييا، حى يهمل ويعطل؛ ألنه ال مالك له، وغالبا 
ال ميكـن ألحـد أن يقـوم علـى أمـالك غـريه بتنميتهـا ورعايتهـا، كمـا يقـوم 

اإلنسـان على أمالكه.

8. األوقــاف طريــق للحيــل والكــذب يف حرمــان أصحــاب املواريــث 
من حقوقهم كالزوجة، أو بعض األوالد، أو البنات، أو األقارب؛ فالوقف 
حيبــس كل هــذه اجلهــات، وجيعــل صاحــب املــال لــه طريقــا إىل نقــض مــا 
أقامــه اهلل مــن شــرائعه احملكمــة يف الفرائــض، وهــذا يعتــرب مــن أقــوى املفاســد 

الــيت دفعــت باملطالبــة بإلغــاء األوقــاف.
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9. األوقـــاف حيلـــة لألمـــراء، والـــوالة، وأصحـــاب النفـــوذ، بتوقيـــف 
بعـــض األمـــالك ظاهـــرا، ويتـــم مـــن خـــالل شـــروط الواقـــف تفصيـــل هـــذه 

الشـــروط، وفـــق أهوائهـــم باالســـتئثار هبـــا.

ــريعة الظلـــم  ــل الشـ ــوة، وحتميـ ـــذري بقـ 10. التطـــرف بنقـــد الوقـــف ال
واجلـــور احلاصـــل مـــن بعـــض الواقفـــني جيعـــل الشـــريعة تتهـــم بنقـــص أحكامهـــا، 

وضعـــف تشـــريعاهتا، بأهنـــا تقنـــن الظلـــم وتقيمـــه وحتميـــه.

11. انتفـــاء حصـــول مقاصـــد الوقـــف، بكوهنـــا تعـــود إىل أغنيـــاء مـــن 
الذريـــة؛ ففيـــه زيـــادة تكديـــس لثرواهتـــم، وحرمـــان للفقـــراء منهـــا.
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املطلب الرابع:
أركان القاعدة املقاصدية االقتصادية

 للوقف املقيمة لتصرفاته

). كل مـــا ســـبق وذكـــر بكوهنـــا مآخـــذ علـــى الوقـــف الـــذري، ميكـــن 
قلبهـــا وتكـــون آثـــارا ومصـــاحل حســـنه، وهـــذا كلـــه يـــؤول ملـــا مت تقريـــره ســـابقا 
ــاحل كبـــرية  ــا فتولـــد مصـ ــيلة ميكـــن التصـــرف فيهـ ــيلة، والوسـ ــأن الوقـــف وسـ بـ
جـــدا، أو مفاســـد عظيمـــة وواســـعة، حبســـب املتصـــرف فيهـــا، ونيتـــه عنـــد 
الواقفـــني، واألمانـــة  القائـــم أصلـــه علـــى شـــروط  الوقـــف  الوقـــف، ونظـــام 
واألهليـــة والكفايـــة إلدارة األوقـــاف، وهـــذا مصـــدر قـــوة الوقـــف وخطورتـــه 
معـــا؛ ألنـــه مـــى وجــــــه وضبـــط ووضـــع يف موضعـــه الصحيـــح؛ حقـــق نتائـــج 

باهـــرة وقويـــة.

غــــــري أن مـشــكالت األوقاف الذرية واخلـــــريية من خـــــالل االستــــعراض 
التـــــاريــخــــي والنــــــظر الواقــــــعي لـــــيست مقصـــــورة علـى جهـة واحـــــدة، بـــــل 
كــــل جــــهة مؤثـرة يف الوقـف هلـا أثـــرهــــــا قــــوة وضــعــــفا علـى الوقـف، فـــــإن 
مل تضبـــط عــــادت على الوقـــــف بالضعــــف، بل التمـــزق واالحنـــــالل، قـــال 
الشيــــخ د.حممـد أبـو زهـرة )ت1394هــ(: )) غـري أن جعـل ديـوان األوقـاف 
وزارة، مل يكن من شانه أن يزيل ما عساه يكون يف العمل بنظام األوقاف، 
علـى النحـو الـذي يسـلكه النـاس مـن عيـوب؛ فـإن هـذه العيـوب معـددة 
النواحـي، بعضهـا يف شـروط الواقفـني الـيت تتجانـف إلمث، وبعضهـا يف نظـام 
الوالية واإلشراف، وبعضها يف اإلفراط يف األوقاف، الذي أدى إىل التأثري 
يف النظام االقتصادي واالجتماعي، وقد ترتب على كثرة األوقاف، وجود 
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طائفـة مـن املسـتحقني ألفـت البطالـة، منهـم مـن أوغـل يف الفسـاد، واضطـر 
إىل االسـتدانة بالربـا الفاحـش (( )1).

2. وميكـــن لـــكل مـــا ذكـــر مـــن مفاســـد واعوجـــاج، إقامتـــه بالقاعـــدة 
املقاصديـــة لألوقـــاف يف الشـــريعة الـــيت تضـــم ثالثـــة أركان، تنفـــرد هبـــا عـــن 
أي قاعـــدة  اقتصاديـــة أخـــرى؛ فهـــي رافعـــة اقتصاديـــة، ميكـــن اســـتثمارها 
تعبديـــة  األوقـــاف مبصـــاحل  علـــى  يعـــود  مبـــا  األمثـــل وتوظيفهـــا،  االســـتثمار 
أخالقيـــة واقتصاديـــة واجتماعيـــة عاليـــة، وعلـــى مـــر التاريـــخ كلمـــا أقيمـــت 
مرتكـــزات هـــذه القاعـــدة حقـــق الوقـــف مقاصـــده، وأقـــام مصاحلـــه، وكلمـــا 

ضيعـــت ضاعـــت األوقـــاف.

وأبرز أسس القاعدة المقاصدية الوقفية أنها ذات أركان ثالثة:
). الباعث الفطري التعبدي األخالقي.
2. ســـعـــة المـصدر، وتــنـــوع المـــصرف.
3. كـــسـر االكـــــتـناز وحــفــظ األســـــاس.

محاضرات يف الوقف )ص35(.  )1(
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ـــة: الباعـــث الفطـــري  ـــة الوقفي الركـــن األول للقاعـــدة املقاصدي
التعبـــدي األخالقـــي:

االقتصـاد،  وروافـع  نواهـض  أقـوى  التعبـدي  الفطـري  الباعـث   .(
املسـتجيبة  االقتصـادي،  العمـل  القيـم واألخـالق يف  العتمادهـا منظومـة 
لدواعـي الفطـرة اإلنسـانية، العائـدة حملبـة اخلـري واإلحسـان والبـذل والعطـاء؛ 
فهـذا أصـل فطـري يدفعـه إميـان قلـيب، مـى ترادفـا وتراكبـا علـى عمـل، ولـدا 
غريـزة  مـن  نابـع  فطـري  مركـب  اإلحسـان  فأصـل  املصـاحل؛  وأكـرب  أعظـم 
اإلنسـان احملبـة للخـري؛ فتجـد النفـس فرحتهـا ولذهتـا وسـرورها بعمـل اخلـري، 
يـدرك طعـم هـذا مـن جربـه وعايشـه، ال مـن قطعـه وهجـره وناقـض فطرتـه 
وغريهـا، قـال ابـن عبـاس ـ رضـي اهلل عنهمـا ـ ثالثـة ال أكــــافئهم:  )) رجـل 
َبَدأنِـي بالسـالم، ورجـٌل وّسـع لـي فـي المجلـس، ورجـل اغبـّرت قدمـاه 
في المشـي إلّي، إرادة التسـليم علّي، فأما الرابع فال يكافئه عّني إال 
اهلل جـّل وعـّز. قيـل: ومـن هـو؟ قـال: رجــــل نـزل بـه أمٌر، فبـــــات ليَلتــــه 
يفّكـر بَمـْن يُنزلـه، ثـم رآنـي أهـاًل لحاجتـه فأنزلهـا بـي ((  )1(، وقـال حكيم 
بـن حـزام ـ رضـي اهلل عنـه:  )) مـا أصبحـت يومـا وببـايب طالـب حاجـة، إال 
ببـايب  علمـت أهنـا مـن منـن اهلل تعـاىل علـي، ومـا أصبحـت يومـا وليـس 

طالـب حاجـة، إال علمـت أهنـا مـن املصائـب )) )2(.

عيون األخبار )177/3(.  )1(

تاريخ دمشق )125/15(، سير أعالم النبالء )51/3(.  )2(
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وهلذا فإن كل فقهاء اإلسالم عامة عنوا هبذا البعد األخالقي للوقف 
قـال الشـيخ مصطفـى الزرقا)ت0)14هــ(:  ))  غـري أن فقهـاء األمـة، قـد 
أمجعـوا فيهـا علـى شـيء: هـو أن الوقـف جيـب أن يكـون فيـه قربـة إىل اهلل 
تعـاىل، يُبتغـى هبـا رضوانـه وثوابـه، فـال يصـح أن يوقـف مـال، علـى مـا ليـس 

بقربـة مشـروعة ((  )1(.

النـاس  حوائـج  لتقضـي  تطمـح  فطرهتـا  أصـل  يف  نفـس  فـكل   .2
ومطالبهـم؛ ففيهـا لـذة خفيـة نابعـة عـن أصـل حـب اخلـري واملعـروف اجملبولـة 
الركيـزة األوىل هـي معقـد  الزكيـة، والقلـوب السـليمة؛ فهـذه  النفـوس  عليـه 
وبـه  واالجتماعيـة،  واالقتصاديـة  التعبديـة  أبعـاده  األوقـاف يف كل  صحـة 
وتنميـة  وتوجيـه  املرتكـزه إلدارة  اخلفيـة  القـوة  فهـي  ويقـوى؛  وينمـو  يزدهـر 
وحفـظ الوقـف، املمسـكة بقطبـه وحمـوره؛ تؤثـر يف كل أجـزاء نظريـة الوقـف 
االقتصاديـة بكاملهـا، عليهـا تبـىن بقيـة املقاصـد، وتقـام النظريـات األخـرى؛ 
ألن دافعـه الشـعور الـذايت باملسـؤولية عـن اجملتمـع، تقربـا إىل اهلل سـبحانه 
الوقـف يتسـامى ويتعـاىل  الشـعور اإلميـاين األخالقـي جيعـل  وتعـاىل؛ فهـذا 
وترتقـي  منـه،  املطامـع  فتنتفـي  الدنيويـة  واحلظـوظ  الشـهوات،  علـى كل 
النفـوس لتصـل ملعانيـه الشـرعية الكبـرية؛ فوجـب إظهـار هـذا املعـاين العاليـة 
لألوقـاف، وإشـهارها وإشـاعتها عنـد الواقفـني، علـى كافـة صيـغ البيانـات 
اخلطابيـة واملقاليـة، ليسـتقر أصـال يف النفـوس، وينبـين يف القلـوب؛ ألن كل 

أحكام األوقاف )ص19(.  )1(
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الرتاحـم واحملبـة واملـودة واإلحسـان؛  تفـرغ مـن معـاين  تـكاد  االقتصاديـات 
فهـي مسـلوبة األخـالق والقيـم العائـدة علـى الغـري باخلـري.

3. ولـــو عدنـــا للمآخـــذ الســـابقة علـــى األوقـــاف الذريـــة؛ جندهـــا 
ــاء  ــال علـــى الفرائـــض، وإقصـ ــة إمياينـــة كاالحتيـ ــا أخالقيـ يف أصـــل ضعفهـ
بعـــض األوالد، وطمـــع النظـــار أو القضـــاة أو الـــوالة يف األوقـــاف، وســـوء 
اإلدارة، وإمهـــال الوقـــف...اخل؛ فهـــذا الركـــن األول مـــن قاعـــدة مقاصـــد 
الوقـــف يعـــاجل قـــدرا واســـعا مـــن كل هـــذه اإلشـــكاالت، ولـــذا جيـــب علـــى 
كل اجلهـــات املعنيـــة بالوقـــف عامـــة أو خاصـــة؛ إفـــراد هـــذا الركـــن مـــن 
قاعـــدة مقاصـــد الوقـــف، بالبحـــث والتأليـــف والتأثـــري يف كل اجملتمـــع، إذا 
كانـــت لدينـــا إرادة جازمـــة وعازمـــة علـــى إصـــالح األوقـــاف؛ فهـــو البنـــاء 

األول واملرتكـــز األســـاس إلصـــالح األوقـــاف.

وإقامـــة هـــذه النظريـــة بـــكل تأثرياهتـــا هـــي حتـــٍد لألمـــة كلهـــا، ليـــس علـــى 
مســـتوى الوقـــف فحســـب، بـــل علـــى كافـــة املســـتويات؛ ألن الوقـــف ينالـــه 
مـــن الضعـــف حبســـب مـــا ينـــال منظومـــة القيـــم واألخـــالق املرتكـــزة علـــى 
أصـــل اإلميـــان يف اجملتمـــع كلـــه؛ فالضعـــف اإلميـــاين األخالقـــي جيـــر الفســـاد 

ــا. ــا ومناحيهـ إىل كل تصرفـــات النـــاس وحياهتـــم، بـــكل أبعادهـ
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الركـــن الثانـــي للقاعـــدة املقاصديـــة الوقفيـــة: ســـعة 
املصـــرف:  وتنـــوع  املصـــدر، 

مـــن أقـــوى قواعـــد الوقـــف االقتصاديـــة املقيمـــة لـــه ســـعة الوقـــف يف 
جهتيه:جهـــة األخـــذ وجهـــة العطـــاء، وكلمـــا اســـتطعنا تفعيـــل هـــذا الركـــن قـــام 
الوقـــف، وقـــوي وانتشـــر، وعمـــت منافعـــه وســـادت كل اجلهـــات، وحلـــت 
اإلشـــكاالت كلهـــا؛ إذ ال تبقـــى مشـــكلة يف احليـــاة إال يســـاهم الوقـــف 
حبلهـــا، وكل مـــن جعـــل الوقـــف مشـــكلة بذاتـــه، مل ينظـــر هنـــا إىل هـــذا الركـــن 
يف قاعـــدة الوقـــف املقاصديـــة النظـــرة املتكاملـــة املهمـــة، فمهمـــا عظمـــت 
املشـــكالت، فاألوقـــاف طريـــق ووســـيلة حللهـــا، فـــال ميكـــن أن يكـــون الوقـــف 
مصـــدر املشـــكلة، ووســـيلة احلـــل يف آن واحـــد، بـــل هـــو طريـــق حـــل وجتفيـــف 
نبـــع املشـــكالت كلهـــا، وحماصرهتـــا. وميكـــن مناقشـــة هـــذا الركـــن، مـــن القاعـــدة 

املقاصديـــة الوقفيـــة مـــن خـــالل جهتـــني مهـــا:

). سعة المصــدر.
2. تنوع المصرف.

أوال: سعة املصدر:
). وسعت الشريعة جهة األخذ يف األوقاف توسيعا كبريا، ليستوعب 
كل ما مسي ماال فيصح وقفه، فال يوجد حد ألقله وال ألكثره، وكل مال مباح 
ميكن االنتفاع به، مع بقاء عينه يصح وقفه، إذا سلم من املوانع؛ فسعة مصادر 
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بأي  يسهم  أن  يستطيع  الناس  فغالب  االقتصاد؛  منابع  أقوى  جتعله  الوقف 
قدر ممكن من الوقف مهما قل، فكانوا يوقفون الدلو والفأس واألواين والفرش 
الكتب واملناجل واملراجل واحلبال والكيزان واألباريق،  وامليزان واملصاحف و 
كل حبسب قدرته وطاقته، وحبسب ما يتوفر لديه، وقد يساهم بأقل القليل 
مما يبقى ويدوم وحيتاج الناس إليه، وهلذا كثرت األوقاف واتسعت ومتددت، 
لتشمل كل حاجات الناس، قال الشافعي يف القدمي رمحه اهلل: )) بلغين أن مثانني 
صحابياً من األنصار تصدقوا بصدقات حمرمات (( )1)، ومعىن حمرمات: أي حرم 
متلكهن بعد إيقاف أرباهبا هلا، هذا يف األشياء الكبرية، أما األشياء الصغرية 

فال حياط هبا.

الفقهي هنا جند أن الشافعية واحلنابلة لديهم كل ما  النظر  2. وعند 
صح بيعه، مع بقاء عينه صح وقفه، قال ابن قدامة )ت0)6هـ(: )) الذي جيوز 
وقفه، ما جاز بيعه، وجاز االنتفاع به، مع بقاء عينه، وكان أصال يبقى بقاء 

متصال؛ كالعقار، واحليوانات، والسالح، واألثاث، وأشباه ذلك (( ))).

)) وأقرب  فقال:  للوقف  حد  أقرب  )ت8)7هـ(  تيمية  ابن  وذكر 
احلدود يف الوقوف: أنه كل عني جتوز عاريتها (( )3).

مغني احملتاج )523/3(.  )1(

املغني )36/6(.  )2(

مجموع الفتاوى )426/5(.  )3(
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وقال املرداوي )ت885هـ(: )) فأدخل يف حده أشياء كثرية، ال جيوز 
أيضا  وجوز  واألصحاب (( )1)،   - اهلل  رمحه   - أمحد  اإلمام  عند  وقفها 
وقف ما يستهلك بشرط بقائه مدة طويلة؛ كوقف الدهن على املسجد 

لإلضاءة، وطيب املسجد))).

بينما ضيق األحناف الوقف فجعلوا ضابط ما يوقف: الثابت غري 
املنقوالت  من  والكراع  السالح،  ذلك  من  واستثنوا  العقار،  من  املنقول 
لورود النصوص فيها، وما عرف من األشياء اليسريه وقفه؛ كالدلو والفأس 
واملر والقدوم واملنشار والقدور واملراجل واملصاحف)3)، ومنزعهم: إىل أن 

أصل مقصد الوقف الدوام والبقاء، واملنقوالت ال حتقق هذا املقصد.

وأما املالكية؛ فجوزوا وقف املنافع، وجوزوه مؤقتا؛ فكل شيء ميكن 
وقفه، ولو لفرتة زمنية قصرية؛ كوقف البيت املستأجر أو الدابة املستأجرة.. 
اخل، وهو قول عند الشافعية، قال النووي )ت676هـ(: )) قال: وقفت هذا 
على زيد شهرا، على أن يعود إىل ملكي بعد الشهر، فباطل على املشهور. 

ويف قول: يصح (( )4).

مجموع الفتاوى )426/5(.  )1(

اإلنصاف )12/7(.  )2(

انظر: بدائع الصنائع )220/6(، الهداية شرح بداية املبتدئ )17/3(.  )3(

روضة الطالبني )327/5(.  )4(
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ووافق املالكية ابن تيمية على ذلك)1) فاملالكية أوسع املذاهب يف 
األوقاف؛ ألن التأبيد عندهم من جهة شرط الواقف، ال من جهة الشرع)))، 

بدليل قوله ملسو هيلع هللا ىلص: )) إن شئت حبست أصلها.. ((  فأرجعه ملشيئته.

قال ابن دقيق العيد )ت)70هـ(: )) وحيتمل من حيث اللفظ: أن 
ثبوته  فيكون  الوقف.  هذا  يف  األمر  هذا  شرط  إىل  إرشادا  ذلك  يكون 

بالشرط، ال بالشرع (( )3).

عن  وجه  وهو  والفضة،  الذهب  النقدين  وقف  املالكية  وأجاز 
الشافعية، وقول عند احلنابلة)4).

قال الشريازي )ت476هـ(: )) واختلف أصحابنا يف الدراهم والدنانري 
فمـن أجـاز إجارهتـا أجـاز وقفهـا، ومـن مل جيـز إجارهتـا مل جيـز وقفهـا (( )5)، 
وهــــــــــذا مـــن التوســـــع، وهـــــذا فيه توســـــيع للنـــــاس يف القــــرض واالقــــــرتاض، 

يف حاجـات كثـرية للنـاس ال تتناهـى.

الفتاوى  الكبير للدردير )76/4(، الشرح الصغير للدردير )98/4(،شرح مختصر خليل للخرشي )79/7(،  انظر: الشرح   )1(
الكبرى )426/5(.

قال ابن شاس يف عقد اجلواهر )967/3(: )) وال يشترط فيه التأبيد، بل لو قال: على أن من احتاج منهم باع، أو أن العني   )2(
احملبسة تصير ألحدهم ملًكا؛ صح واتبع الشرط. وكذلك لو حبس على معني حياته، أو أطلق، ولم يقل حياته، صح )) .

إحكام األحكام )152/2(.  )3(

انظر: روضة الطالبني )315/5(، اإلنصاف )11/7( ،الشرح الكبير للدردير )77/4(، وألبي السعود )ت981هـ( احلنفي   )4(
رسالة بعنوان: )) رسالة يف جواز وقف النقود ((  جوز فيها وقف النقود ودافع عنه، وخرجه على قول محمد بن احلسن 

القاضي بصحة وقف ما تعارف الناس على وقفه. انظر: دراسة تأصيلية لقضايا معاصرة من أحكام الوقف ص57(.

املهذب )323/2(.  )5(
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3. وهنا يظهر أن رأي املالكية، ومن قال بقوهلم بتوسيع املوقوف 
عليه ليشمل املنافع، واألعيان املنقولة، وغري املنقولة، دائمة أو مؤقتة؛ ينتظم 
مع هذا الركن من قاعدة مقاصد الوقف، الرامية إىل تكثري األوقاف، لتغطي 
حاجات الناس ومصاحلهم، ويشمل أهل األوقاف بأن يغنموا األجر من 
جهة أخرى، حى إنه ال خيتص به األغنياء، إال أن هذا التوسيع يتعارض 
مع الركن الثالث من القاعدة، وهو مقصد التحبيس والثبات والبقاء؛ ألن 
هذا أصل معترب يف الوقف، بل هو أقوى أصوله، ولكن ميكن أن يقال: 
كلية،  األوقاف، ال  من  أحوال جزئية  الوقف، يف  وتأقيت  املنافع  بوقف 
فال يقرر كأصل يف األوقاف عام؛ ألنه ليس من مقاصد األوقاف األصلية 
تأقيتها، لكنها تكون مقاصد تابعة، ميكن االستفادة منها يف بعض األحوال 

اليت تكون املصلحة يف األخذ برأي املالكية.

ثانيا: تنوع املصرف: 

). وأمـــا تنـــوع مصـــارف األوقـــاف فظاهـــر معـــروف يف تاريـــخ املســـلمني، 
وهـــو أعظـــم وأقـــوى مقاصـــد الوقـــف؛ ألن حاجـــات األمـــة واســـعة، وكثـــرية، 
ومتجـــددة، ومتنوعـــة، ومتغـــرية؛ فجـــاءت أحـــكام الوقـــف مقيمـــة هلـــذا املقصـــد 
الكبـــري؛ فأطلقـــت الشـــريعة جهـــات الصـــرف يف األوقـــاف كلهـــا، ومل تقيدهـــا 
بقيـــود تقصرهـــا علـــى جهـــة مـــن اجلهـــات، وجعلـــت الواقـــف يبـــين شـــروطه الـــيت 
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يريـــد وفـــق مـــا يـــراه علـــى جهـــات الـــرب، وأعطـــت كامـــل االعتبـــار التنظيمـــي 
للواقـــف لينظـــر يف احلاجـــات، مث حيـــدد ويقيـــم شـــروطه وفقهـــا.

فالشـــرط الـــذي اتفـــق العلمـــاء عليـــه يف مصـــرف الوقـــف: أن اليكـــون 
علـــى معصيـــة، وأصلـــه القـــرب، وهـــو وصـــف واســـع؛ فـــكل مـــا كان مصلحـــة 
شـــرعية بذاتـــه، أو وســـيلة إليهـــا، أو وســـيلة لـــدرء مفســـدة مـــن املفاســـد 
الشـــرعية؛ دخـــل ضمـــن حـــدود القربـــة، الـــيت هـــي أصـــل مصـــارف الوقـــف، 
وبعض العلماء توسع أكثر، فأجاز الوقف على املباحات كلها، وبعضهم 

توســـع أكثـــر وذهـــب إىل أبعـــد مـــن ذلـــك فأجـــازه حـــى يف املكروهـــات.

قـــال ابـــن شـــاس )ت616هــــ(: )) وإذا كان الوقـــف علـــى جهـــة عامـــة، 
الوقـــف علـــى الفقـــراء والعلمـــاء واملســـاكني، فهـــو  فـــإن كانـــت فيـــه قربـــة 
صحيـــح. وإن كان معصيـــة، كالوقـــف علـــى عمـــارة البيَـــع، ونفقـــة قطـــاع 
الطريـــق، فباطـــل. وإن مل يشـــتمل علـــى معصيـــة، والظهـــرت فيـــه قربـــة، فهـــو 

صحيـــح أيًضـــا (( )1).

وقـــال النـــووي )ت676هــــ(: )) وإن وقـــف علـــى جهـــة معصيـــة؛ كعمـــارة 
الكنائـــس فباطـــل، أو جهـــة قربـــة؛ كالفقـــراء، والعلمـــاء، واملســـاجد واملـــدارس؛ 

صـــح، أو جهـــة ال تظهـــر فيهـــا القربـــة كاألغنيـــاء صـــح يف األصـــح (( ))).

عقد اجلواهر )964/3(.   )1(

منهاج الطالبني )ص168(.  )2(
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يكــون  )) أن  الوقــف:  مصــرف  املــرداوي )ت885هـــ( يف  وقــال 
علــى جهــة بــر؛ ســواء كان الواقـــف مســلما أو ذميــا، نــص عليــه اإلمــام 
أمحــد - رمحــه اهلل -؛ كاملســاكني واملســاجد والقناطــر واألقــارب، وهــذا 
بــه كثــري منهــم. وقيــل:  املذهــب، وعليــه مجاهــري األصحــاب، وقطــع 
يصــح الوقــف علــى مبــاح أيضــا. وقيــل: يصــح علــى مبــاح، ومكــروه (( )1).

وقـال ابـن جـزي املالكـي )ت741هــ(: )) وأمـا احملبَّـس عليـه: فيصـح 
املوجـود  واملـدارس، ويصـح علـى  أو غـريه؛ كاملسـاجد،  إنسـانا  يكـون  أن 

واملعـدوم، واملعـني واجملهـول، واملسـلم والذمـي، والقريـب والبعيـد (( ))).

ومـــن تتبـــع الوصـــف الـــذي اعتـــىن بـــه الفقهـــاء، يف نفيـــه عـــن الوقـــف، 
ــة مـــن عدمـــه،  ــا، ظهـــر كونـــه معصيـ ــة املوقـــوف عليهـ يف حتقيـــق منـــاط اجلهـ
دون كونـــه يف مبـــاح؛ ألن املبـــاح جـــزء مـــن حاجـــة النـــاس ومعاشـــهم، الـــذي 
ال ينفكـــون عنـــه، ويبعـــد وجـــود مبـــاح ِصـــْرف، بـــل املباحـــات يف غالبهـــا 

تـــؤول إىل مصـــاحل شـــرعية يف أمـــور دينيـــة أو دنيويـــة.

اإلسـالم  تاريـخ  يف  األوقـاف  جنـد  األصـل  هـذا  علـى  وبنـاء   .2
تضمنـت: الكثـرة والوفـرة، والسـعة والتنـوع والتعـدد، لتشـمل مصـاحل النـاس 
بـكل مراتبهـا: الضـروري واحلاجـي والتحسـيين؛ فقـد اتسـعت األوقـاف منـذ 

اإلنصاف )12/7(.  )1(

القوانني الفقهية )ص243(.  )2(
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عهـد الصحابـة  إىل كل احلاجـات يف زماهنـم؛ فلـم يكـن منهـم أحـد ذا 
سـعة، إال وقـف؛ فأوقافهـم ظاهـرة مشـتهرة إىل زمـن اإلمـام مالـك فإنـه ملـا 
قيـل ملالـك: إن شـرحيا كان ال يـرى احلبـس، ويقـول: ال حبـس عـن فرائـض 
اهلل، فقـال مالـك: )) تكلـم شـريح ببـالده، ومل يـرد املدينـة فـريى آثـار األكابـر 
مـن أزواج النـيب - َصلَّـى اللَّـُه َعَلْيـِه َوَسـلََّم -  وأصحابـه، والتابعـني بعدهـم، 
وهلـم جـرا إىل اليـوم؛ ومـا حبسـوا مـن أمواهلـم، ال يطعـن فيـه طاعـن؛ وهـذه 
صدقات النيب - َعَلْيِه السَّاَلُم - سبعة حوائط؛ وينبغي للمرء أن ال يتكلم 

إال فيمـا أحـاط بـه خـربا (( )1).

البيـان اإلمـام الشـافعي بقولـه: )) وإن أكثـر مـا عندنـا باملدينـة  ومتـم 
املسـلمون مـن  يـزل يتصـدق هبـا  الصدقـات كمـا وصفـت؛ مل  ومكـة مـن 

فيهـا كالتكلـف (( ))). نقـل احلديـث  ماتـوا، وأن  يلوهنـا حـى  السـلف 

وقـــال اإلمـــام أمحـــد: )) قـــد أوقـــف أصحـــاب رســـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وهـــذه 
وقوفهـــم باملدينـــة، أبـــو بكـــر. وعمـــر. والزبـــري. وأصحـــاب رســـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
وقوفهـــم باملدينـــة ظاهـــرة معروفـــة؛ فمـــن رد الوقـــف، فإمنـــا يـــرد الســـنة الـــيت 
أجازهـــا رســـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وفعلهـــا أصحابـــه يف حيـــاة رســـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وبعـــد 

وفاتـــه؛ مل يـــزل أهـــل املدينـــة، وأهـــل احلجـــاز علـــى ذلـــك (( )3).

الوقوف والترجل مختصرا )ص20(، املقدمات املمهدات )418/2(.  )1(

األم )55/4(.  )2(

الوقوف والترجل )ص20(، شرح الزركشي )270/4(.  )3(
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ويف كل وقـــف جنـــد فيـــه التعـــدد والتنـــوع فشـــمل عمـــر  الـــذي هـــو 
أصـــل لألوقـــاف كلهـــا ـ  يف وقفـــه أنواعـــا كثـــرية، غطـــت غالـــب حاجـــات 
اجملتمـــع، حـــى الضيـــف مشلـــه، أوصلهـــا بعـــض الباحثـــني بعـــد تتبعهـــا، إىل 
عشـــرة مصـــارف)1)؛ فوقـــف علـــى: )) الفقـــراء، ويف القـــرب، ويف الرقـــاب، ويف 
ســـبيل اهلل، وابـــن الســـبيل، والضيـــف (( ))) ، وزاد ابـــن حبـــان: )) والغربـــاء (( )3)؛ 

فهـــذا تنـــوع وتوســـع يف الوقـــف ليشـــمل حاجـــات النـــاس يف معاشـــهم.

أن  التحســـينيات  أو  احلاجيـــات  ليشـــمل  الوقـــف  تنـــوع  يبـــني  وممـــا 
حفصـــة رضـــي اهلل عنهـــا ـ زوج النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص؛ اشـــرتت حليـــا بعشـــرين ألفـــا؛ 
فحبســـته علـــى نســـاء آل اخلطـــاب)4) لتتزيـــن بـــه النســـاء مـــن آل خطـــاب.

للبـس  وقفـه  فيصـح  احللـي،  )) أمـا  قدامـة )ت0)6هــ(:  ابـن  قـال 
والعارية؛ ملا روى نافع، قال: ابتاعت حفصة حليا بعشرين ألفا، فحبسته 
علـى نسـاء آل اخلطـاب، فكانـت ال ختـرج زكاتـه، رواه اخلـالل بإسـناده.. 
والتحلـي مـن املقاصـد املهمـة، والعـادة جاريـة بـه، وقـد اعتـربه الشـرع يف 

إسـقاط الـزكاة عـن متخـذه، وجـوز إجارتـه لذلـك (( )5).

بن جمعان  د.عدنان  ماله (( ،  لكل  الرجل  ووقف  الذري،  الوقف  على  تطبيق  اإلسالمي،  الفقه  اجلنف يف  )) وقف  انظر:   )1(
الزهراني، مجلة العدل، العدد 59، رجب، 1434هـ، )ص109، 110(.

صحيح البخاري )2737(، صحيح مسلم )1632( من حديث ابن عمر ـ رضي اهلل ـ عنهما.  )2(

صيح ابن حبان )4901(.  )3(

الوقوف والترجل )ص72(.  )4(

املغني )35/6(.  )5(
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وممـا يُظهـر تنـوع وتعـدد األوقـاف، مـا وصفـه ابـن بطوطـة )ت779هــ( 
يف رحلتـه عـن دمشـق حيـث قـال: )) واألوقـاف بدمشـق ال حتصـر أنواعهـا، 
ومصارفهـا لكثرهتـا، فمنهـا أوقـاف العاجزيـن عـن احلـج يعطـي ملـن حيـج عـن 
الرجل منهم كفايته، ومنها أوقاف على جتهيز البنات  إىل أزواجهن، وهي 
اللـوايت ال قـدرة ألهلهـن علـى جتهيزهـن، ومنهـا أوقـاف لفـكاك األسـاري، 
ومنهـا أوقـاف ألبنـاء السـبيل يعطـون منهـا مـا يأكلـون ويلبسـون ويتـزودون 
لبالدهـم، ومنهـا أوقـاف علـى تعديـل الطـرق، ورصفهـا؛ ألن أزقـة دمشـق 
لكّل واحد منها رصيفان يف جنبيه، مير عليهما املرتجلون، ومير الرّكبان بني 

ذلـك، ومنهـا أوقـاف لسـوى ذلـك مـن أفعـال اخلـري (( )1).

وقــال ابــن كثــري )ت774هـــ(، عــن نــور الديــن زنكــي )ت569هـــ(: 
))وبىن بدمشــق مارســتانا مل ينب يف الشــام قبله مثله، وال بعده أيضا، ووقف 

وقفــا علــى مــن يعلــم األيتــام اخلــط والقــراءة، وجعــل هلــم نفقــة وكســوة، وعلــى 
اجملاوريــن باحلرمــني، ولــه أوقــاف دارة علــى مجيــع أبــواب اخلــري، وعلــى األرامــل 
واحملاويــج.. وقــد بــىن اخلانــات الكثــرية يف الطرقــات واألبــراج، ورتــب اخلفــراء 
يف األماكــن املخوفــة، وجعــل فيهــا احلمــام اهلــوادي الــيت تطلعــه علــى األخبــار 

يف أســرع مــدة، وبــىن الربــط واخلانقــات (( ))).

رحلة ابن بطوطة )330/1(.  )1(

البداية والنهاية )344/12(.  )2(
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ومـن تنـوع وتعـدد األوقـاف: األوقـاف علـى املسـاجد، وهـي أشـهر 
مـن أن تذكـر، واألوقـاف علـى بيـوت العلـم والكتـب والكتـاب والنسـاخ 
وعلـى الطلبـة واملعلمـني، وكان يف مدينـة مـن مـدن صقليـة وحدهـا ثالمثائـة 
ُكتـاب، وذكـر أن الكتـاب الواحـد يتسـع للمئـات أو اآلالف مـن الطلبـة، 
آلـة اجلهـاد، وعلـى اخليـل، وبنـاء املستشـفيات، ويسـموهنا  وأوقـاف علـى 
البيمارسـتانات، وكانـت أحيـاء كاملـة هـي بيـوت لألطبـاء والصيادلـة موقوفة 
بأدواهتـا، وبنـاء اخلانـات والفنـادق للمسـافرين احملتاجـني، وسـقايات املـاء، 
وحفـر اآلبـار يف الطـرق العامـة، واألوقـاف الـيت علـى األطعمـة للمسـافرين 
النـاس،  إليهـا  ويدعـى  الطرقـات  علـى  املوائـد  متـد  فكانـت  السـبيل  وأبنـاء 
وخصصـوا علـى طـرق احلـج، أوقافـا كثـرية لنـزل احلجـاج، كمـا جعلـوا أوقافـاً 
إلنشـاء الطـرق واجلسـور، ودور الرعايـة للقطـاء والعجـزة واملقعديـن، وتوفـري 
رجال للعميان يقودهنم وخيدموهنم، وأوقافاً على أسـر السـجناء وأوالدهم، 
وأوقافـاً علـى غـري القادريـن علـى احلـج، وأوقافـاً علـى تزويـج اليتامـى، وأوقافـاً 
علـى اخلتـان،  للمرضعـات، وأوقافـاً خاصـة علـى تعليـم الصبيـان، وأوقافـاً 
وأوقافـاً للنسـاء الـيت حيـدث بيهنـا وبـني زوجهـا نفـورا، تذهـب للوقـف تـأكل 
وتشـرب، حـى يـزول مـا بينهمـا، وأوقافـاً لنقـل األزبـال، وإضـاءة البلـد، ورفع 
احلجـارة مـن الطرقـات، وكانـت يف دمشـق أرض يقـال هلـا املـرج األخضـر، 
عـادوا  مـا  يطردهـا أصحاهبـا؛ ألهنـم  الـيت  العاجـزة  املسـنة  للخيـول  وقفـت 



113

ينتفعـون هبـا، فـكان هنـاك موظفـون خمصصـون يأخذوهنـا، فرتعـى يف أرض 
الوقـف حـى متـوت.

وكان يف أوقـاف العديـد مـن املـدن اإلسـالمية أماكـن خاصـة لرعايـة 
العميـاء، واجلرحيـة واملكسـورة األذرع، وبقـي هـذا يف بـالد  القطـط  مئـات 
وقفـا خاصـا  زنكـي  الديـن  نـور  أقـام  وقـد  جـًدا،  قريـب  وقـت  إىل  الشـام 
الفقـراء،  يسـتمتع  دمشـق كـي  ربـوة  الفقـراء ((  يف  )) قصـر  بالفقـراء ومسـاه: 
ويتنزه فيه، أسـوة باألغنياء وقد وقف عليه قرية: )) داريا ((  وهي أعظم قرى 

وأغناهـا)1). الغوطـة 

مـن  أكثـر  لـه  قـد خصـص  احلـرم  محـام  أن  األوقـاف  طرائـف  ومـن 
مائـة وقـف يف مصـر يف القـرى واألريـاف، يذهـب ريعـه لغذائـه، وكثـري مـن 
األوقـاف يف تركيـا أوقفـت علـى محـام احلـرم، ال تـزال قائمـة حـى اآلن))).

وهكـذا حـى مشلـت األوقـاف مـن ينـزل الكنائـس، والِبيَـع مـن املـارة، 
قـال احلارثـي احلنبلـي )ت711هــ( )) قـال األصحـاب: إن وقـف علـى مـن 
ينـزل الكنائـس، والبيـع مـن املـارة واجملتازيـن؛ صـح، قالـوا: ألن هـذا الوقـف 

انظر:الوقف يف الفكر اإلسالمي )126/1ـ143(، وما بعدها، فقد قام مؤلفه بجمع عشرات األنواع الوقفية يف تاريخ أهل   )1(
اإلسالم، على امتداد رقعة بالد اإلسالم، التي اتسعت لكل مراتب مقاصد الشريعة: الضرورية، واحلاجية، والتحسينية.

أحد  األوسط  للشرق  هذا  أفاد  وقد   ،13732 رقم  العدد  28/رمضان/1437،  األحد  األوسط  الشرق  جريدة  انظر:   )2(
املتخصصني بتاريخ مكة هو األستاذ / سمير برقة.
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عليهـم، ال علـى البقعـة، والصدقـة عليهـم جائـزة، وصاحلـة للقربـة، وجـزم بـه 
يف املغـين، والشـرح، وغريمهـا (( )1).

مصارد  وسعة  مرونة  أدركنا  وفقهناه  املقصد  هذا  أدركنا  ومى   .3
األوقاف وتعددها، وتنوع وسعة مصارفها، وكثرهتا، وهذا ميكن لألوقاف 
مصدرا  فتكون  تنميتها؛  وسبل  مداخليها،  زيادة  ضمان  وتثمريا،  إدارة 
وختتفي  وتتوارى  تعطيلها،  وعدم  وازدهارها،  األموال  ومناء  لالستثمار 
املفاسد، وتزول املآخذ اليت أخذت على األوقاف؛ ألن كل عيب وقصور 
الواقفني  جلهل  يعود  بل  الشرعية،  أحكامها  إىل  يعود  ال  األوقاف،  يف 
النظار  من  أو  مصاحله،  وتوقف  الوقف  تقيد  بتسطريهم شروطا ضعيفة 
لضعف  أو  والتفريط  والبخس  باإلمهال  األوقاف  على  يقضون  الذين 

أهليتهم ونقص كفاءهتم.

وإين ألستغرب من كالم بعض الباحثني املتخصصني، ممن يفرتض أن 
لديهم إملاما واسعا، بأصول نظرية مقاصد األوقاف االقتصادية، القائمة على 
السعة واملرونة البالغة، مع قوة وصالبة يف حفظ الوقف وأصله، ومع ذلك 

يشكون من ختلف األوقاف عن مسايرة األوضاع االقتصادية والتنموية.

اإلنصاف )14/7(.  )1(
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األوضـــاع  تطـــور  أن  )) بيـــد  اهلل:  عبـــد  بـــن  حممـــد  األســـتاذ  يقـــول 
االقتصاديـــة يف عـــامل اليـــوم؛ كشـــف عـــن مســـافة اخللـــف، وابتعـــاد النظـــر 
بـــني آثـــار نظـــام الوقـــف، وبـــني مـــا تتطلـــب األوضـــاع االقتصاديـــة مـــن حريـــة 
تـــداول املـــال، ومـــا جـــد يف ثناياهـــا مـــن معـــاين الـــرب.. ولذلـــك أضحـــى نظـــام 
الوقـــف أداة حلبـــس املـــال عـــن التـــداول، وعقبـــة كـــؤودا يف ســـبيل تطـــور احليـــاة 
االقتصاديـــة، علـــى حنـــو جعـــل الفقـــراء يف طليعـــة ضحايـــا هـــذا النظـــام، ذلـــك 
أن نصيبهـــم مـــن خـــريات الوقـــف تضـــاءل، حـــى أصبـــح نـــزر النصيـــب، عـــدمي 

اجلـــدوى، ضئيـــل العائـــدة (( )1).

فهـذا كالم غريـب مـن باحـث يف الوقـف، يفـرتض أنـه يعـرف أبعـاده 
االقتصاديـة وطرائـق وسـبل تثمـريه الواسـعة، الـيت حتـل مثـل هـذه اإلشـكاالت 
الواضحـة؛ فهـو مـع مـا مجـع مـن مـادة الوقـف الكبـرية، إال أنـه مل يسـتوعب 
قاعـدة الوقـف االقتصاديـة الكاملـة، فنظـر يف بعـض اآلثـار، دون وعـي كامـل 
عاضـدوا  الذيـن  العلمـاء  بعـض  ومثلـه  االقتصاديـة،  وأبعـاده  الوقـف  مبفهـوم 
املسـلمني،  بـالد  بعـض  مـن  األوقـاف  إقصـاء  يف  والربملانيـني  االقتصاديـني 
لألخطاء اليت وقعت فيها األوقاف بسبب شروط الواقف، أو إمهال الناظر، 

ومل ينظـروا إىل أصـل تشـريع األوقـاف.

الوقف يف الفكر اإلسالمي )249/2(.  )1(
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أنـه  يعلـم  االقتصاديـة،  الوقـف  لقاعـدة مقاصـد  املـدرك  الناظـر  وإن 
تعارضـه،  وال  وتقيمـه،  ترعـاه  إال  االسـتثمار،  سـبل  مـن  سـبيل  يوجـد  ال 
وال يوجـد سـبيل مـن سـبل احلفـظ والضبـط إال تقيمـه وتتبنـاه، وكل ختلـف 
وتأخر يف سـبل تنمية األوقاف، وضعف إيراداهتا؛ فليس منها شـيء عائد 
إىل أصـل أحـكام الوقـف الشـرعية، إمنـا مرجعـه إىل إدارة الوقـف، أو نظامـه 
العائدة إىل بناء التشريعات الناجتة عن شروط الواقفني املؤدية إىل إضعاف 

األوقـاف وإماتتهـا.

فلو كان هناك شيء يسبب البطالة لسببها اإلرث، فهو أشد تأثريا 
مـن الوقـف؛ إذ ميلـك اإلنسـان املـال كامـال، خبـالف الوقـف فهـو متلـك 
للمنفعـة دون الرقبـة، قـال الشـيخ مصطفـى الرزقـا )ت0)14هــ(: )) فـإن 
كثـريا يرثـون أمـواال مجّـَة، يتواكلـون علـى األعمـال الـيت أفـاد هبـا ُمورِثوهـم 
مـا خلَّفـوه هلـم مـن ثـروة، وينصرفـون إىل الصـرف والتبذيـر، عـن اجلـد املنتـج 
والتوفـري، ومل يصلـح هـذا سـببا لعـدم اإلرث، ولـو مل يكـن املـاُل املوقـوُف 
وقفـا، ألصبـح إرثـا، ودامهنـا فيـه احملـذوُر نفسـه..وقد رأينـا أن نظـام الوقـف 
يف اإلسـالم كان لـه يف الواقـع مـن املنافـع العلميـة واخلرييـة مـا جيـلُّ عـن 
التقدير، وليست الكلمة لالقتصاد وحده، بل هناك مصاحل عامة أخرى 

غـري ماديـة، هلـا شـأن كبـري يف الـوزن التشـريعي (( )1).

أحكام األوقاف )ص18(.  )1(
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فاألوقاف عامة، واألوقاف الذرية خاصة جامعة بني تنمية االقتصاد، 
وتأمـني وحفـظ رأس املـال، واحتـاد ومتاسـك األفـراد واألسـر واجملتمـع عامـة، 
وهي سـبب لرفع البطالة؛ إذ ال يوجد نظام كنظام الوقف يسـتطيع تشـغيل 

هـذا العـدد مـع املالئمـة واملوائمـة بـني املنتج واآلخذ.

ومما يقيم ما ذكر: وجود مئات أو آالف األوقاف مما نعرفها مجيعا، 
قد مُثرت بطرق صحيحة، ومُنَّيت، ملا جنحت إدارهتا يف ذلك، حى وصلت 
إىل أضعاف قيمتها األصلية، وعادت بأضعاف قيمتها األصلية على اجلهة 
واألسر  األفراد  من  اآلف  مئآت  بل  آالف  منها  واستفاد  عليها،  املوقوف 
واجلهات اخلريية، على مرور األزمنة وتباعد األمكنة)1)، وهلذا الغرب اجته إىل 
األوقاف باعتبارها رافدا اقتصاديا قويا، ملا فيها من طرق عديدة يف تثمري وتنويع 

االقتصاد، ويقدر حجم الوقف العاملي مبئآت املليارات من الدوالرات))).

العلمية،  والكنائس واألكادمييات  واملؤسسات  اجلامعات  إن  حى 
أحد أقوى مصادرها األوقاف، يقول أحد الكتاب: )) تشدين جتربيت يف 
احلديث عن جتارب عاملية حديثة قدمية ـ أي عن الوقف ـ  أبدأها باعرتاف 

من األوقاف الذرية الناجحة وقف: )) احلسيني باملدينة املنورة ((  وقف ذري، مت حتبيسه يف 1174/5/27 هـ، أي قبل 267   )1(
سنة، بعقار صغير جوار احلرم النبوي، ثم توسع هذا الوقف حتى أصبح اآلن ثمان عقارات، قيمتها السوقية أكثر من مائة 
مليون، واستفادت الذرية من هذا الوقف فائدة كبيرة، يتم صرف االستحقاق يف مصارفه، حسب شروط الواقف، بكل يسر 
وسهولة كل يأخذ حصته، وهناك حصة منه لألعمال اخليرية، ولم يحصل فيه أي مشاكل بني األسرة، بسبب جناح الناظر 
يف إدارة الوقف، واآلن سيتم حتويله إلى مؤسسة وقفيه كاملة، بجهاز إداري متكامل، يخضع ألنظمة محاسبة عالية، تفصح 

عن كل األموال. أفاد بهذا ناظر الوقف األستاذ / محمد إسماعيل بن محمود سلطان. ولدي صورة من وثيقة الوقف.

انظر: جريدة الشرق األوسط الثالثاء 15/صفر/1433، العدد 12096، وموقع أرقام:  )2(
http://gulf.argaam.com/article/articledetail/340598  
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العامل  استفاد  فيه كيف  سطرت  والذي  الفرنسيات،  الباحثات  إحدى 
الغريب يف مدرسة الوقف من املسلمني، واستطاعت الكنائس واجلامعات 
نقلها ألوروبا أواًل: لتأسيس القالع الكنسية والتعليمية خلدمة التنصري يف 
أهم  الكاثوليكية متلك  الكنيسة  أن  مثاًل  تعلمون  األورويب. هل  اجملتمع 
املواقع العقارية يف وسط املدن األوروبية؟ هل تعلمون أن مواقف السيارات 
مثاًل يف مدينة لندن اليوم هي أوقاف للكنيسة، وترتفع قيمتها يوًما بعد 
يوم لكون مواقعها متميزة، غري أهنا تدّر دون توقف ودون تكلفة ُتذكر؟.

يف  سواء  املتميزة،  العمالقة  اجلامعات  الغربية  األوقاف  أعرق  من 
أوروبا أو أمريكا، وتوجد فيها معاهد أحباث يستثمر هبا رجال األعمال 
واليهود العقول وحقوق االخرتاع اليت متثل األوقاف األعلى رحبية، كوهنا 
تنتشر عاملًيا  اليت  املشاريع واملنتجات واألجهزة  متتلك جزًءا يف عائدات 
ويبقى ريعها يف ازدياد مرتاكم خلدمة أوقاف هذه اجلامعات. من أهم هذه 
مليار دوالر، وجامعة كامربدج  بأكثر من 31  اجلامعات جامعة هارفرد 

بأكثر من 4 مليارات جنيه إسرتليين (( )1).

وهي  اخلريي،  االقتصادي  للقطاع  األساسية  البنية  هي  فاألوقاف 
الغرب  فإذا كان  أصل من أصول اخلري يف اجملتمعات وركيزة من ركائزه؛ 
خارج  ملصاحله،  الراعية  ومؤسساته  املدنية،  اجملتمعات  بنظرية  يفاخر 

http://www.estithmar.org/?p=691 :مقال للدكتور / سامي تيسير سلمان يف موقع: استثمار املستقبل  )1(
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احلكومة، القائمة على تبين احلقوق، واحلفاظ على املصاحل العامة اخلارجة 
عن الدولة؛ فالوقف قد فاق هذا األمر، بأن جعل منه قياما بأصل مصاحل 
الناس االقتصادية واملالية، الناهضة بكافة احلقوق األخرى، تقربا إىل اهلل، 
بعطاء خالص هلل ال يشوبه أي شائبة منة أو طلب جزاء دنيوي، متمثلني 
َما ُنْطعُِمُكْم لِوَْجهِ اهللِ َل نُرِيُد ِمنُْكْم َجَزاًء  قوله سبحانه وتعاىل: ) إِنَّ

َوَل ُشُكوًرا (  ] اإلنسان: 9 [ .

هلذا كان الوقف من أقوى ما يقيم التنمية اجملتمعية بكافة أغراضها؛ ففي 
اللغة االقتصادية املعاصرة تعرف التنمية بأهنا: عملية مستمرة، تسعى إىل تغيري 
شامل، من خالل ختطيط حمكم؛ اهلدف منه االرتقاء باملستوى االقتصادي، 
واالجتماعي، وهذا ال يكون إال بعناصر بشرية ذات كفاءة وقدرة، وعلى 
أسس أخالقية مقبولة)1)، وكل هذه العناصر املذكورة بتعريف التنمية قد حازها 
الوقف؛ ففيه الدميومة والثبات، وقد بين على أسس أخالقيه رفيعه، وفضائل 
متينة، جامعا بني املعنوي واملادي؛ فأساس التنمية يف اإلسالم يعتمد على 

اجلانب املادي واملعنوي يف اإلنسان، برتابط بني احلياة الدنيا واآلخرة.

املؤسسة الوقفية كآلية معاصرة يف حتقيق التنمية االقتصادية )ص8(. أ.بن زيادة أسماء، أ.خلويف عائشة، مقدم للمؤمتر   )1(
العلمي الدولي الثاني، حول دور التمويل اإلسالمي غير الربحي )الزكاة، والوقف( يف حتقيق التنمية املستدامة، 20ـ21 مايو 

2013، جامعة سعد دحلب، بالبليدة، اجلزائر.
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الركن الثالث للقاعدة املقاصدية الوقفية:
كسر االكتناز، وحفظ األساس:

املواءمة بني أصلني يف املال كبريين: إخراج املال من أصل مكتنزه، 
وهذا مقصد كبري للوقف، مع حفظ أصله، وعدم إضاعته ليبقى قائما، 
رؤوس  من  بكثري  تعصف  اليت  الكبرية  املالية  التقلبات  أثناء  خصوصا 
األموال )1)؛ فالوقف ميثل صالبة اقتصادية قوية خترج رأس املال من الكنز 
باقيا؛  وأساسه حمفوظا  أصله  تبقي على  يعطله، ولكن  الذي  واالدخار 
فتعطي للمجتمع وللفقراء واجلهات املوقوف عليها؛ أمانا وطمأنينة مالية، 
قال الدهلوي )ت1176هـ( : )) ومن التربعات الوقف، وكان أهل اجلاهلية 
ال يعرفونه، فاستنبطه النيب ملسو هيلع هللا ىلص ملصاحل، ال توجد يف سائر الصدقات؛ 
فإن اإلنسان رمبا يصرف يف سبيل اهلل ماال كثريا، مث يفىن، فيحتاج أولئك 
الفقراء تارة أخرى، وجييء أقوام آخرون من الفقراء، فيبقون حمرومني، فال 
أحسن وال أنفع للعامة من أن يكون شيء حبسا للفقراء، وأبناء السبيل، 

تصرف عليهم منافعه، ويبقى أصله على ملك الواقف (( ))).

رأينا يف تقلبات األسواق املالية احمللية والعاملية، ويف تخبط املصارف والبنوك املركزية وأسواق العقار وغيرها، كيف تعصف   )1(
األزمات املالية بأموال الناس يف فترات قصيرة جدا، وكم تتغير وتتبدل أحوالهم بني الثراء والفقر الشديد خالل أيام، بل 
أثناء ساعات قالئل؛ فنظام الوقف ميثل صالبة وكتلة اقتصادية قوية تتحطم عليها مثل هذه التقلبات والتغيرات الشديدة، 

وتبقي على أصل املال مدخرا على جهاته، لتقوم باملصالح املنوطة بهذه األموال فتظل محفوظة ال تهتز والتضطرب.

حجة اهلل البالغة )180/2(. مع أن كلمة: )) فاستنبطه النبي صلى اهلل عليه وسلم ((  ال تعطي كامل داللة املعنى؛ ألن النبي   )2(
عليه الصالة والسالم مشرع، وليس مستنبط.
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واجلمـع بـني هذيـن األصلـني: كسـر اكتنـاز األمـوال وحفـظ أصوهلـا؛ 
األمـوال  أربـاب  مـن  اجملتمـع  معانـاة  إذ  للمجتمـع؛  املنافـع  وأقـوى  أعلـى 
وأصحـاب الثـروات مـن أحـد طرفـني: طـرف يضيـع األمـوال، وطـرف جيمـد 
قصـد  الـذي  الوقـف  نظـام  فـكان  منهـا؛  يسـتفاد  فـال  ويكنزهـا،  األمـوال 
مـن  العـني  إخـراج  أحدمهـا:  جزأيـن:  مـن  مركبـا  اهلل  إىل  بـه  التقـرب  منـه 
مالكهـا وحبسـها علـى التأبيـد. واآلخـر: التصـدق مبنافعهـا لزامـا)1)، وهـذا 
يلغـي هاتـني املشـكلتني معـا فتخـرج األمـوال مـن أرباهبـا فيقضـي علـى خـزن 
وتكديـس األمـوال وكنزهـا املعطـل لالقتصـاد، مـع حفـظ أساسـها وأصلهـا، 

وهبـذا حتفـظ األمـوال.

وقياما هبذا األصل واملقصد الوقفي، توقف األحناف، وبعض املالكية 
يف جواز وقف املنقول، لكونه غري دائم فهو مناقض هلذا األصل، واستثنوا 
السالح والُكراع لورود النص، واستثنوا ما جرت العادة بوقفه، كوقف الـَمر 
والقدوم، واملرجل، وثياب اجلنازة، قال الكاساين )ت587هـ(: )) ال جيوز 
وقف املنقول مقصودا؛ ملا ذكرنا: أن التأبيد شرط جوازه، ووقف املنقول 
ال يتأبد، لكونه على شرف اهلالك، فال جيوز وقفه مقصودا، إال إذا كان 
تبعا للعقار (( )))؛ فال حيقق وقف املنقول كامل مقاصد األوقاف من التأبيد 
والدوام؛ ألن الدوام مقصد أصلي يف األوقاف؛ وهلذا قال القاضي عبد 

انظر: منهج اليقني )ص55(.  )1(

بدائع الصنائع )220/6(.  )2(
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الوهاب املالكي )ت))4هـ( معلال سبب منع بعض العلماء من وقف 
املنقول: )) وألن احلبس والوقف إمنا يراد للتأبيد والدوام، وذلك ال ميكن إال 

يف العقار؛ فلم جيز يف غريه مما يتغري، وال يدوم (( )1).

فحفظ أصل املال وعدم التصرف فيه يعطي أمانا اقتصاديا للمجتمع، 
يدركه أهل اخلربة والناس كافة، بعد زوال األزمات املالية العاصفة باملال 
يعتمد ضخ  الذي  القوي  املصدر  هلذا  الغرب  تنبه  وهلذا  وزوائده،  أصله 
األموال يف اجملتمع إىل اجلهات احليوية واخلدمية، مع بقاء أصلها القائم 
على التربعات واهلبات اخلريية، وعلى التنمية واالستثمار الدائم، وهي متثل 
جانبا كبريا من مؤسسات اجملتمع املدين؛ فأوجد نوعا من التصرفات املالية 
يسمى )) التَرْست ((  trust، وهو شبيه بنظام الوقف يف اإلسالم، أقاموا 
عليه جمموعة من املؤسسات أشهرها )) جون رو كفلر ((  يف نيويورك عام 
1913م هببة قدرها 50)مليون دوالر، مث تطور هذا النظام الوقفي يف 
الغرب فشمل أنواعا ثالثة: املؤسسات الوقفية، واملؤسسات اليت ال تقصد 
الثابتة،  األصول  على  تعتمد  وكلها   ،trusts الوقفية  واألمانات  الربح، 
اخلريية  وأهدافها  مصارفها  على  وتصــرف  اخلريي،  التربع  مصدرها  اليت 

املخصصة هلا))).

املعونة على مذهب عالم املدينة )486/2(.  )1(

انظر: دراسة تأصيلية لقضايا معاصرة من أحكام الوقف )ص25(.  )2(
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ومـن هنـا لـو عدنـا إىل املآخـذ علـى األوقـاف بصـورة عامـة، والوقـف 
املقاصديـة  الوقـف  قاعـدة  مـن  الركـن  الـذري بصـورة خاصـة لوجدنـا هـذه 
يعـاجل مجلـة مـن إشـكاالت األوقـاف، فهـي إمـا إىل ضعـف عـدد املوقفـني: 
وهـذه تعـود إىل كسـر االكتنـاز، أو إىل تضييـع العـني املوقوفـة، وهـذه تعـود 

إىل حفـظ األسـاس:

أ. كسر االكتناز: أعظم ما يعاجل فيه كسر االكتناز؛ إظهار حماسن 
ومصاحل األوقاف على اإلنسان يف دنياه وأخراه، وهذا حيتاج إىل خطاب 
القريبة  مصاحلها  بعرض  متفنن  مدرك  األوقاف،  مبقاصد  حميط  متقن، 
والبعيدة العاجلة واآلجلة، يف الدنيا واآلخرة، متعايش مع جمتمعه، مدرك 
حلاجات اخلطاب فيه، ميلك رؤية متكاملة عن أهداف األوقاف، ومثارها 
اليت تعود على الواقف أوال، وعلى من أوقف عليهم ثانيا، بتنظيم وترتيب 
الركن  خدمة  مع  وقفه،  مصري  إىل  الواقف  تطمئن  حمكم،  قوي  إداري 
األول من القاعدة، وهو البعد الفطري التعبدي األخالقي، فال ميكن كسر 

االكتناز إال بربط ذلك بالركن األول من قاعدة الوقف املقاصدية.

ب. حفظ األساس: ال ميكن حفظ أساس الوقف وأصله، والبقاء 
الباحثني  أحد  يسميه  مبا  إال  دائمة،  تنمية مستمرة  وتنميته  قائما،  عليه 
مثلث اإلصالح لألوقاف، يف جهات ثالث هي: التنظيمي، واإلداري، 
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من  وقف  أي  سيسقط  املثلث،  هذا  أضالع  إصالح  وبدون  واملايل)1)، 
لوجدناها  الذري  الوقف  إشكاالت  إىل  عدنا  ولو  مهما كان،  األوقاف 
عائدة كلها إىل هذه اجلوانب الثالثة، فهي أصل وأساس ضعف األوقاف 
وفسادها، وسأقدم يف املطلب التايل مناقشة لتنظيم هذه اجلوانب الثالثة، 

وكيفية النهوض فيها.

انظر: تطوير األوقاف اإلسالمية واستثمارها )ص14(.  )1(
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املطلب اخلامس
وسائل إصالح األوقاف الذرية

املثلثـة  أضـالع  بإصـالح  إال  الذريـة،  األوقـاف  إصـالح  ميكـن  ال 
املتقاربة: اجلانب التنظيمي، واإلداري، واملايل؛ فيبدأ بالتنظيمي ألنه البناء 
الذي يقوم عليه الوقف، مث باإلداري ألنه احملقق واملقيم للجانب التنظيمي 
للوقـف إذ النظـام ال قيمـة لـه مـع فقـد اإلدارة الفاعلـة، وبـاإلدارة الفاعلـة 
يتولـد ويتكاثـر املـال فتظهـر مثـرة الوقـف، لكـن بعـد ظهـور املـال والنجـاح 
األويل للوقـف، حنتـاج إىل تنظيـم املـال وضبطـه بوضعـه مبصرفـه الصحيـح، 
مع إتقان طرق استثماره وتدويره لينمو ويزدهر الوقف ويتوسع ويتضاعف 
غـري  متصلـة  دائـرة  هـي  الثالثـة  فهـذه  وبقـاءه،  اسـتمراريته  لنضمـن  أصلـه 
منقطعة، أي خلل يف أحدها يسقط الوقف مباشرة، وبناء هذه األضالع 

الثالثـة جيـب أن تتـم علـى مسـتويني:

األول: عـــام تقـــوم هبـــا اجلهـــات احلكوميـــة واخلاصـــة ذات االختصـــاص، 
وإداريـــة  تنظيميـــة  وســـائل  الوقفيـــة،  املؤسســـات  أو  األوقـــاف  وزارة  بتبـــين 
وماليـــة، جتمـــع بـــني القـــوة واملرونـــة، تقيـــم أي وقـــف مـــن األوقـــاف، وحتفـــظ 

لـــه كيانـــه ومصاحلـــه.

الثانـــي: خـــاص تكـــون لـــكل وقـــف حبســـبه، بارتبـــاط التنظيـــم بصاحـــب 
الوقـــف، حســـب مقصـــده ومـــراده مـــن الوقـــف.
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مرتبطـة  والمالـي،  واإلداري،  التنظيمـي،  جمتمعـة:  الثالثـة  فهـذه 
يشـرتطها  الـيت  والشـروط  املوقوفـة،  العـني  الوقـف كلـه:  بأجـزاء  ومنتشـرة 

الوقـف. علـى  القائـم  والناظـر  عليهـا،  املوقـوف  واجلهـة  الواقـف، 

فالجانـب التنظيمـي للوقـف: مرجعـه الواقـف، الـذي يضـع الشـروط 
احملققـه ملصلحـة وقفـه، حسـب اجلهـة الـيت يقـف عليهـا، مـع األنظمـة العامـة 
مـن اجلهـات ذات االختصـاص املنظمـة للوقـف، الـيت تسـاعد الواقفـني علـى 

إقامـة مصـاحل أوقافهـم، لكـن األصـل واألسـاس تنطلـق مـن الواقـف.

وأما الجانب اإلداري: فمعتمده الناظر املتويل إدارة الوقف ليحقق 
ويقيم شروط الواقف.

وأما الجانب المالي: وهو العنصر األساس يف الوقف فيتأثر بأكثر 
مـن جهـة: يعتمـد علـى الناظـر يف تنميتـه للوقـف، ويعتمـد علـى املوقـوف 
وقـد  النظـار،  هـم  يكونـون  وقـد  لوقفهـم،  ومتابعتهـم  رعايتهـم  عليهـم يف 
يكون غريهم، ويعتمد على الشروط اليت يضعها الواقف من حيث قدرهتا 
علـى إبقـاء الوقـف قائمـا، ويعتمـد علـى العـني املوقوفـة؛ فـكل هـذه اجلهـات 

مشـاركة يف إقامـة اجلانـب املـايل، إنتاجـا وتوزيعـا واسـتثمارا.

 وسـأتطرق باختصـار لـكل واحـد مـن هـذه الثالثـة الضابطـة لألوقـاف 
مكونـات  خـالل  مـن  واملـايل،  واإلداري،  التنظيمـي،  ملصاحلهـا:  املقيمـة 
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الوقـف: الواقـف، والعـني املوقوفـة، وشـروط الواقـف، والناظـر، ويلحـق بذلـك 
مكاتـب االستشـارات الوقفيـة.

أوال: الواقف: 
البعد  وهو  الوقفية،  املقاصدية  القاعدة  من  األول  للركن  إقامة   .1
التعبدي األخالقي يف الوقف؛ يتأكد حتديد الدافع والباعث من الواقف 
والتصحــــيح  الدافـــع،  هذا  تصحــــيح  فيجب  فاسدا  فـــإن كان  للوقـــــف؛ 
يتواله كل من يوجد حول الواقف من أوالد أو زوج أو أقارب أو أصدقاء، 
الوقـــــــفية؛ ألن اهلل يقـــــول: ) َفَمْن َخاَف ِمْن  أو اجلــــــهات االستــــشارية 
ْصلََح بَيَْنُهْم فََل إِثَْم َعلَيْهِ إِنَّ اهلَل َغُفوٌر رَِحيٌم  (  

َ
ْو إِثًْما فَأ

َ
ُموٍص َجَنًفا أ

] البقرة: )18[؛ إذ ال حيقق الوقف مقاصده األخروية، إال بإقامة هذا الركن 

فيه، والطارئ الفاسد على الباعث أمران:

أ. أن يكــون وقفــه ريــاء، وقــد بينــت فيمــا ســبق حــد الريــاء يف 
الوقــف؛ فمــى خــال عــن الريــاء دخــل يف مراتــب املقاصــد الصحيحــة، 
وهــذا األمــر فيــه ســعة مــن أمــره، وإن فاتــه األفضــل، لكــن ال يفوتــه 
أصــل مصلحــة الوقــف، وأعظــم مــا ينفــي الريــاء التذكــري حبديــث: )) 

أول مــن تســعر بهــم النــار ثالثــة.... (( .
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ب. مقاصـد اإلفسـاد أو املضـارة، حبرمـان أصحـاب احلقـوق 
مـن حقوقهـم يف اإلرث؛ فيتخـذ الوقـف حيلـة وذريعـة إىل مقاصـد 
باطلة؛ إما أن يقصد فسادا للدين أو الدنيا، أو يقصد حرمان أهل 
احلقـوق حقوهـم، ممـن لـه حـق هبـذا املـال، بسـبب البغـض أواالحتقـار 
أو العـداوات أو احملابـاة أو غريهـا مـن األسـباب. وهـذه كلهـا مقاصـد 
باطلـة، حتـرم الواقـف مـن مصـاحل الوقـف األخرويـة؛ ألن النيـة الباطلـة 

متنـع األجـر.

العمليـة  اخلطـوة  تـأيت  الوقـف،  الباعـث علـى  بعـد معاجلـة ضبـط   .(
الكـربى واملهمـة، وهـي وضـع الوقـف يف مكانـه الصحيـح، الـذي هـو أصـل 
تشـريع الوقـف والصدقـات كلهـا؛ فيجـب االعتمـاد علـى أهـل اخلـربة واملعرفـة 
وحصـل  الشـرعية،  املصلحـة  حتصيـل  يف  السـبب  بـذل  مـن  ألن  هـذا؛  يف 
عنـده ظـن غالـب؛ فقـد برئـت ذمتـه، وانتفـت مؤاخذتـه، قـال العـز بـن عبـد 
السـالم )ت660هــ(: )) فمـن بـىن علـى ظنـه يف املصـاحل واملفاسـد، مث ظهـر 
صـدق ظنـه، واسـتمر ظنـه بذلـك؛ فقـد أدى مـا عليـه (( )1)، وهنـا يـأيت دور 
املؤسسـات الوقفيـة الفاعلـة الـيت تلتقـي فيهـا اخلـربات الشـرعية واالجتماعيـة 
واالقتصاديـة واإلداريـة، امليـداين منهـا والنظـري، باملفاضلـة أمـام الواقـف بـني 

جهـات متعـددة، منهـا الـذري، واخلـريي، واملشـرتك بينهمـا.

الفوائد يف اختصار املقاصد )ص63(.  )1(
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فال يتجه إىل الذري مطلقا، وال يتجه إىل اخلريي مطلقا، بل جنعله 
إما  هبا؛  أخذ  جهة  ألي  ترجحت  مى  املصاحل،  وحيسب  بينها،  يوازن 
اجلهات اخلريية، أو الذرية، أو جيمع بينهما، بل ويوازن نسبة كل جهة مبا 
يراه هو األصلح، وهلذا كان الصحابة ـ رضوان اهلل عليهم ـ يف أكثر من 
موقف، يستشريون الرسول عليه الصالة والسالم يف أمواهلم، كي يضعوها 
يف مكاهنا الصحيح احملقق ملصاحل الوقف؛ إذ الوقف بذاته ليس مصلحة 
حى يقع يف مكانه الصحيح، كما يف وقف عمر ـ رضي اهلل عنه ـ ملا سأل 
الرسول عليه الصالة والسالم، وكما يف وصية سعد، وكما يف وقف أيب 
طلحة، قال السرخسي )ت483هـ(: )) وفيه دليل على أن من أراد التقرب 
إىل اهلل تعاىل؛ فاألوىل أن يقدم السؤال عن ذلك، وأن الرياء ال يدخل يف 

هذا السؤال، خبالف ما يقوله جهال املتقشفة (( )1).

هــــــنا لكل جــــهة عاملة يف األوقــــــاف وضـــــع ما يســـمـــى  واقــــــــرتح 
)) سلم األولويات الوقفية ((  هذا السلم يكون واقعيا ميدانيا، يشرتك يف 
إعداده أهل اخلربة بتعدد اختصاصاهتم واهتمامتهم: الشرعي واالجتماعي 
واالقتصادي والنظامي، ليقوموا بعمليتني: حصر مث ترتيب، تعتمد العمليتان 

أصوال ومعايري وحمكات ومؤشرات معتربة للمفاضلة.

املبسوط )31/12(.  )1(
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واسعة؛  بيانات  بقاعدة  الوقفية  اجلهات  حبصر كل  أوال:  فيقوم 
النعم،  شكر  اخلريية،  اجلمعيات  الكرمي،  القرآن  حتفيظ  على  كالوقف 
تيسري الزواج، عالج املرضى، رعاية املوهوبني، تعليم العلم، إقامة ورعاية 

املساجد، السكن اخلريي.. اخل.

ثانيا: مث االجتهاد باملفاضلة والرتتيب بني هذه اجلهات، كل جهة 
املصلحة؛  أمرين: قوة احلاجة، وقوة  حبسب معايري وقفية. معتمدة على 
فقد جيتمعان، وقد يفرتقان، كما يف إقامة أصول الدين واإلميان وحفظ 
الضرورات اخلمس من جهة الوجود والعدم؛ فتتالقى قوة املصلحة مع قوة 
احلاجة، وقد تنفك اجلهتان انفكاكا تاما أو جزئيا، فيتم ذلك بدراسة كل 
جهة دراسة مستفيضة، وتوضع هلا معايري وشواهد ميكن من خالهلا إرساء 
تزويد  ويتم  العملية،  والشواهد  املعايري  مفاضلة علمية عملية، وفق هذه 
الواقف بنشرة صغرية، ينظر فيها ليحدد األفضل شرعا املقام على الدراسة 

الواقعية امليدانية املتجددة.

ويف األوقاف الذرية تدرس عائلة الواقف، بإظهار أثر الوقف الذري، 
بعد  باإلرث،  مقارنة  العائلة،  هذه  على  املتوقعة  االقتصادية،  واجلدوى 
هلا  ويوضع  واإلدارية،  واالقتصادية،  االجتماعية  بأبعادها  العائلة  دراسة 
معايري، ينظر فيها إىل حاجتها اآلنية للمال، وطبيعة األسرة وتشكالهتا، 
والقدرة على إقامة مصاحل هذه الوقف، وهل الوقف الذري وفق صياغة 
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الواقف تقدم مصاحل هلذه األسرة أم ال؟ إذ قد يكون اإلرث بأخذ كل فرد 
نصيبه، ويستقل به؛ أنفع هلم من الوقف احملبس أصله عن التصرف فيه، 
أو قد تكون طبيعة األسرة قابلة إلضاعة وفساد الوقف وختريبه لتمزقهم 

وضعفهم اإلداري واملايل.

3. مما يذكر هنا من التجارب: جتربة الصناديق الوقفية يف الكويت، 
حيـــث أنشـــأت الكويـــت مؤسســـة حكوميـــة باســـم )) المصـــارف الشـــرعية 
األوقـــاف يف 9)/1414/5هــــ،  لتنظيـــم  أهليـــة  إدارة  ذات  لألوقـــاف ((  
ــة الـــيت  ــة الوقفيـ ــذه التجربـ ــم الـــدول الـــيت عنيـــت هبـ وتعتـــرب الكويـــت مـــن أهـ
جلبـــت ونظمـــت وزودت مبـــوارد وقفيـــة جيـــدة، مبشـــروعات ذات أبعـــاد 
تنمويـــة تلـــيب احتياجـــات النـــاس، وجتديـــد الـــدور التنمـــوي للوقـــف، وتطويـــر 
العمـــل اخلـــريي، مـــن خـــالل طـــرح منـــوذج حيتـــذى بـــه، حيـــث حيـــق لـــكل 
صنـــدوق التعـــاون منفـــردا مـــع مجعيـــات النفـــع العـــام الـــيت تشـــرتك معـــه يف 
األهـــداف، وجيـــوز لـــه القيـــام مبشـــاريع مشـــرتكة مـــع تلـــك اجلمعيـــات، فقامـــت 
بتقســـيم احلاجـــات االجتماعيـــة وفـــق حاجـــات اجملتمـــع، وخصصـــت لـــكل 
حاجـــة مـــن الصناديـــق أو الوحـــدات الوقفيـــة مـــا يســـتطيع النهـــوض هبـــذه 
احلاجـــات، مث تقـــوم بتوجيـــه الواقفـــني إىل إنشـــاء الصنـــدوق، وتغطيـــة تكلفـــة 
إدارتـــه، وهـــذه مـــن أقـــوى األمـــور الـــيت ترفـــع اجملتمـــع، وقـــد مشلـــت هـــذه 
الصناديـــق قطاعـــا عريضـــا مـــن اجملتمـــع الكويـــيت ســـامهت بالنهـــوض فيـــه، 
وصلـــت إىل عشـــرة صناديـــق: للمعاقـــني، والثقافـــة والفكـــر، للقـــرآن الكـــرمي 
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وعلومـــه، والتنميـــة العلميـــة ، ورعايـــة األســـرة، واحملافظـــة علـــى البيئـــة، والتنميـــة 
الصحيـــة، ورعايـــة املســـاجد، والتعـــاون اإلســـالمي، التنميـــة اجملتمعيـــة، وهنـــاك 
أيضـــا عـــدد مـــن املشـــاريع الوقفيـــة مرادفـــة هلـــذه الصناديـــق أو ناشـــئة عنهـــا، 
ويكـــون لـــكل مشـــروع جلنـــة خاصـــة هبـــا وميزانيـــة مســـتقلة، مثـــل مشـــروع 
إعـــادة بنـــاء املســـاجد الرتاثيـــة، ومشـــروع وقـــف الدعـــاة، والتعريـــف باإلســـالم 
ونشـــره، ورعايـــة ذريـــة الواقفـــني.. اخل)1)، كمـــا أن الشـــارقة حـــذت حـــذَو 
عـــام 1996م،  لألوقـــاف  العامـــة  األمانـــة  فأنشـــأت  هـــذا؛  الكويـــت يف 
ومسيـــت )) مصـــارف (( ، وهـــي صناديـــق وقفيـــة، ووصلـــت إىل تســـعة مصـــارف 

قريبـــة مـــن الصناديـــق الكويتيـــة))).

ثانيا: العن املوقوفة: 
هي أصل الوقف وأساسه، ومنها وعليها يقوم الوقف، وبعض التجار 
لديـه القـدرة بوقـف أي عـني حبسـب املصـاحل، وهنـا يـأيت دور املؤسسـات 
الوقفيـة املهـم، بتقـدمي كامـل الرؤيـة للعـني املوقوفـة، وبوضـع دراسـات واقعيـة 
أم  العلـم  دور  أم  العقـار  أم  املصانـع  أم  املـزارع  هـل  األوقـاف:  بعـض  عـن 
املسـاجد أم األسـهم أم اآلبـار.. اخل، وهكـذا أيضـا املنقـوالت: كالسـيارات 

انظر:الصناديق الوقفية املعاصرة )ص5 ـ 14( د.محمد الزحيلي، الضوابط الشرعية والقانونية للوقف اجلماعي )ص36،   )1(
40(، د.مصطفى عرجاوي، مقدم ألعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث، قضايا مستجدة وتأصيل شرعي، الكويت 

من 11ـ13 ربيع الثاني 1428هـ، تطوير األوقاف اإلسالمية واستثمارها )ص14(.
انظر: الصناديق الوقفية املعاصرة )ص20، 21( د.محمد الزحيلي.  )2(
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وكتب العلم، واملصاحف واألثاث.. اخل أيها أوىل وأفضل يف األوقاف، مع 
إظهـار مـا متتـاز بـه كل جهـة علـى غريهـا مـن حيـث: حتصيـل مقصد الواقف، 
الـدوام، اإليـرادات، قابليتهـا لالسـتثمار والتنميـة، سـهولة الصيانـة والرتميـم، 
املصروفات، التوافق بني العني املوقوفة وجهة الوقف؛ فأحيانا تسـطيع اجلهة 
املوقـوف عليهـا الوقـف االسـتفادة مـن العـني املوقوفـة مباشـرة، دون تأجريهـا؛ 
إذ اإلجيـار قـد يكـون غـري جمـد؛ فهـذا ممـا يراعـى ملـا فيـه مـن املتغـريات املتوقعـة. 

ثالثا: شروط الواقف: 
1. شـروط الواقـف هـي البنـاء املعيـاري احملـدد ملصـاحل الوقـف علـى 
اجلهـة املوقـف عليهـا، ويتجلـى إخـالص الواقـف يف وقفـه، ومعرفتـه وخربتـه 
الشـروط؛  ضبـط  يف  عليهـا،  الوقـف  يريـد  الـيت  الوقـف  جبهـة  وإحاطتـه 
الوقـف،  مصـاحل  لتحقيـق  واملوصلـة  املفضيـة  الوسـيلة  هـي  الشـروط  ألن 
الشـيخ مصطفـى  قـال  الوقـف،  التنظيميـة يف  فهـي أهـم وأخطـر اجلوانـب 
الزرقا)ت0)14هــ(: )) النظريـة الفقهيـة يف شـرائط املوقـوف عليـه، تسـتمد 
مـن الغايـة املشـروعة يف الوقـف؛ ألن اهلـدف يف الوقـف إمنـا هـو املوقـوف 
عليـه (( )1)، ويف موضـع آخـر يقـول واصفـا شـروط الواقـف: )) يعـني هبـا نظـام 

والتوزيـع (( ))). واالسـتحقاق،  اإلدارة، 

أحكام األوقاف )ص64(.  )1(

أحكام األوقاف )ص141(.  )2(
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وألمهيتهـا وضـع العلمـاء ضابطـا مهمـا هلـا بقوهلـم: ))  شـروط الواقـف 
كنصـوص الشـارع (( )1)، ويـراد مـن هـذا الضابـط أن نصـوص الواقـف تشـبه 

نصـوص الشـارع مـن جهتـني))):

األولـــى: يف التقيـــد بالعمـــل هبـــا؛ ألهنـــا األصـــل يف إقامـــة نـــوع قربـــة 
الوقـــف علـــى جهـــات الـــرب؛ فيجـــب حفـــظ العمـــل هبـــا للقيـــام بتحقيـــق 
مصـــاحل الوقـــف؛ فهـــي مأخـــوذة مـــن الشـــرع؛ فالشـــارع هـــو الـــذي أعطـــى 
حريـــة التصـــرف باملـــال، وجعلـــه خيتـــار جهـــة الـــرب الـــيت ترتجـــح لديـــه علـــى 
غريهـــا، قـــال القـــرايف )ت684هــــ(: )) وجيـــب اتبـــاع شـــروط الواقـــف، وقالـــه 
الشـــافعي، وأمحـــد؛ فلـــو شـــرط مدرســـة، أو أصحـــاب مذهـــب معـــني، أو قـــوم 
خمصوصـــني؛ لـــزم؛ ألنـــه مالـــه، ومل يـــأذن يف صرفـــه، إال علـــى وجـــه خمصـــوص، 
واألصـــل يف األمـــوال العصمـــة (( )3)؛ فـــكأن هـــذه الشـــروط مـــن الشـــارع، 
فوجـــب حفـــظ مـــراده الصحيـــح املوافـــق للشـــرع وعـــدم إضاعتـــه، ولـــذا قـــال 
الســـبكي )ت756هــــ(: )) وأنـــا أقـــول مـــن طريـــق األدب، شـــروط الواقـــف مـــن 

)1(  انظر: شرح السير الكبير)2111/5(، الفتاوى الكبرى البن تيمية )258/4(، فتاوى السبكي )14/2(، األشباه والنظائر البن 
جنيم )ص163(.

انظر: أحكام األوقاف )ص155(.  )2(

الذخيرة )327/6(.  )3(
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نصـــوص الشـــارع (( )1)، وهلـــذا مـــى خالفـــت الشـــرع اطرحـــت وتركـــت، ومل 
ــا باالتفـــاق))). يلتفـــت إليهـ

الشـــروط؛ فيجـــب معاملتهـــا معاملـــة  الفهـــم هلـــذه  الثانيـــة: طريقـــة 
املقيمـــة  واألصـــول  القواعـــد  فيستــخــــدم  فهـــــمها؛  الشـــرعية يف  النصـــوص 
للفهـــم الصحيـــح مـــن األلفـــاظ، وعـــدم تعديهـــا، وصـــوال إىل مقصـــد ومـــراد 

الوقـــف منهـــا.

مـن  يسـتفاد  الواقـف  مـراد  أن  )) أي  تيميـة )ت8)7هــ(:  ابـن  قـال 
يعـرف  فكمـا  ألفاظـه؛  مـن  الشـارع  مـراد  يسـتفاد  املشـروطة، كمـا  ألفاظـه 

فتاوى السبكي )14/2(.  )1(

من الغريب قول اإلمام ابن القيم ـ رحمه اهلل يف إعالم املوقعني )238/1(: )) من العجب العجاب قول من يقول: إن شروط   )2(
ا جاء به قائله، وال نعدل بنصوص الشارع غيرها  الواقف كنصوص الشارع، ونحن نبرأ إلى اهللَّ من هذا القول، ونعتذر ممَّ
ها بخاصها،  أبًدا، وإن أحسنَّا الظن بقائل هذا القول ُحمل كالمه على أنها كنصوص الشارع يف الداللة، وتخصيص عامِّ
وحمل مطلقها على مقيدها، واعتبار مفهومها كما يعتبر منطوقها، وأما أن تكون كنصوصه يف وجوب االتِّباع وتأثيم من أخّل 
ارِع، بل يرد ما خالف ُحكَم اهللَّ  بشيء منها فال يُظن ذلك مبن له نسبة ما إلى العلم، فإذا كان حكُم احلاكِم ليس كنص الشَّ

ورسوله من ذلك، فشرط الواقف إذا كان كذلك كان أولى بالرد واإلبطال )) .
فابن القيم ـ رحمه اهلل ـ يف آخر كالمه أظهر مراده، فإمنا شنع على شروط الواقف املخالفة حلكم اهلل ورسوله، وهذا ال   
خالف فيه بني العلماء، ومن وضع هذا الضابط، مرادة بشروط الواقف املقيمة للحق يف هذا الوقف، املبينة واملوضحة 
جهة البر فهي من الشرع غير خارجة عنه؛ ألنها مما ال يتم الواجب إال به، فهي إذا واجبة؛ فكل التصرفات بالوقف من 
حيث اجلهة وقدر الصرف والعني والناظر.. الخ معلقة على شروط الواقف؛ فإذا غابت أو أهملناها، كان سببا لضياع 
ل األهواء يف التصرف فيه، ومن هنا شبهت بنصوص الشارع، بجامع إقامة احلق يف كل منهما،  الوقف والعبث به، وتدخَّ
وليس تشبيهها لها بالنصوص من كل وجه، بل من جهة فهمها وفهم التصرف بالوقف، وهي تابعة حلكم الشرع، وكيف 
نهمل شروطه التي تبني لنا كل التصرفات املتعلقة بالوقف؛ فوجبت العناية بهذه الشروط إقامة ملصالح الوقف؛ ألنها ليست 
مضادة وال مصادمة للشرع، بل متواردة مع الشرع إلقامة احلق وضبطه، وهذا يف كل الشروط حتى الشروط يف البيع، 

والشروط يف النكاح يجب الوفاء بها، متى تضمنت حقا معتبرا، غير مخالفة لنص من الشارع.
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العموم واخلصوص، واإلطالق والتقييد، والتشـريك والرتتيب يف الشـرع من 
ألفـاظ الشـارع؛ فكذلـك تعـرف يف الوقـف مـن ألفـاظ الواقـف (( )1).

). وبناء على ما تقدم: األصل احرتام شروط الواقف، و عدم التساهل 
هبـا ومراعاهتـا، وال هتمـل وتلغـى، حبجـة أن بعـض املصـاحل أنفـع ممـا نـص عليهـا 
هـذا  تقـرر  منفـردة؛  غـري  جمتمعـة  وآراء  دراسـات كاملـة،  تقـوم  حـى  الواقـف، 
األصـل بعيـدا عـن األهـواء، وهلـذا فـإن كالم ابـن القيـم )ت751هــ(: )) وإن مل 
خيالـف حكـم اهلل ورسـوله فلينظـر: هـل فيـه قربـة، أو رجحـان عنـد الشـارع أم 
ال؟ فـإن مل يكـن فيـه قربـة، وال رجحـان؛ مل جيـب التزامـه، ومل حيـرم، فـال تضـر 
خمالفته، وإن كان فيه قربة، وهو راجح على خالفه فلينظر: هل يفوت بالتزامه 
والتقييد به ما هو أحب إىل اهلل ورسوله، وأرضى له، وأنفع للمكلف، وأعظم 
حتصيـال ملقصـود الواقـف مـن األجـر؟ فـإن فـات ذلـك بالتزامـه؛ مل جيـب التزامـه 
وال التقييـد بـه قطعـا، وجـاز العـدول، بـل يسـتحب إىل مـا هـو أحـب إىل اهلل 

ورسـوله، وأنفـع للمكلـف، وأكثـر حتصيـال ملقصـود الواقـف (( ))).

ال يتخـــذ كالم اإلمـــام يف هـــذا حجـــة للتملـــص مـــن شـــروط الواقفـــني، 
حبجـــة املصلحـــة؛ ألن )) المصلحـــة (( كلمـــة كبـــرية محالـــة أوجـــه واســـعة، يلـــج 
منهـــا كل صاحـــب هـــوى، لالســـتيالء علـــى األوقـــاف، ملصـــاحل ذاتيـــة يراهـــا 

الفتاوى الكبرى )249/4(.  )1(

إعالم املوقعني )137/4(.  )2(
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فيتـــذرع مبثـــل كالم اإلمـــام؛ فليـــس ألحـــد يريـــد التنصـــل مـــن شـــروط الواقـــف 
حيتـــج مبثـــل هـــــذا الـــكالم، ويتصـــرف مـــن تلقـــاء نفســـه، بـــل حيــــــــتاج إىل 
ترجيح مبرجــــحات شرعــــية صحيــحة معـــتربة، واقعـــية، متكاثرة، عــــند إرادة 
خمــــــالفة شـــرط الواقـــف، وال يغـــري هـــذا إال حبكـــم احلاكـــم الـــذي يقضـــي مبثـــل 

هـــذه األمـــور.

فكلمـا حـررت شـروط الواقفـني، وضبطـت؛ حققـت مصـاحل الوقـف 
بيسـر وسـهولة، وأشـري بدراسـة معمقـة ميدانيـا مـن خـالل اجلهـات الـيت هلـا 
عالقة باألوقاف؛ كاحملاكم، و وزارة األوقاف، ومجعيات األوقاف، وبعض 
الشـروط  بأخـذ  مثمـرة،  ناجحـة  وقفيـات  أوقفـوا  الذيـن  والتجـار  احملامـني 
املتميزة اليت استطاعت حفظ مصاحل الوقف، وأقامته دون ميل أو شطط، 
وتقدميها للواقفني ليسـتفيدوا منها، وجتنب الشـروط الفاسـدة اليت جتر على 

األوقـاف املفاسـد والعقبـات.

إىل  فيهـا  ينظـر  الواقفـني،  لشـروط  متعـددة  منـاذج  وضـع  ويقـرتح 
للتغيـري  قابلـة  الشـروط  املوقوفـة عليهـم، تكـون هـذه  الوقـف، واجلهـة  نـوع 
والتحديث، حسـب مقتضيات حال الوقف، واجلهة املوقوف عليها، كما 
جيب أن تكون هذه الشروط مرنة وقابلة ملتابعة املصاحل املتغرية واملتجددة؛ 
ألن الشـروط هـي الوسـيلة الـيت يتـم بواسـطتها عمـل الناظـر، وهـي سـتمتد 
أزمنة طويلة، وحتدث متغريات واسـعة يف أحوال الناس وظروف معاشـهم، 
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وهـذا يتطلـب توسـيع معـاين ومقتضيـات هـذه الشـروط لتسـتمر بتحقيـق 
مـراد الواقـف مـن وقفـه.

الذريــة  األوقــاف  مــن  فســد كثــري  الشــروط؛  فســاد  وبســب   .3
حممــد  الشــيخ  رّد  وقــد  وأخطــاء،  غمــوض  مــن  هبــا  حييــط  ملــا  واخلرييــة، 
حســنني خملــوف )ت1355هـــ( فســاد كثــري مــن األوقــاف إىل القــوَّام أي 
النظــار، وإىل الشــروط فقــال: )) وال يضــر حبكمــة مشــروعيته؛ ألنــه يرجــع 
يف الواقــع إىل ســوء تصــرف أكثــر القــّوام وإمهــال مراقبتهــم، وتغاضــي والة 
األمــور عــن حماسبتـــــــهم، وإىل مســــــاءة املستحقــــــني وســــــوء تصرفهــم، وإىل 
بعـــــض الشــروط الــيت يشتـــرطــــــها عــــــوام الواقفـــــني، أو يشــرتطها هلـــــم جهـــــلة 
املوثقــــــني، ممــا لــو وزنــت مبيــزان احلكمــة واملصلحــة لــكان إهدارهــا أوىل، 
وإمهاهلــا أجــدى، علــى الواقــف واملســتحقني، وإىل مــايف أكثــر األوقــاف مــن 
الغمــوض، واإلهبــام يف النصــوص، واضطــراب الفكــرة، واعتــالل القصــد؛ ممــا 
أثــار النــزاع، ودقــع القــوَّام واملســتحقني إىل أبــواب القضــاء، وســبب ذلــك يف 
الواقــع جهــل الواقفــني، وصــدوره عــن أمــر املوثقــني، وأكثرهــم ال حيســنون 

التعبــري، وال يدركــون مواقــع الــكالم؛ فيضلــون وُيضلــون (( )1).

فاحلذر واجب من التعقيد والتقعر اللفظي املوغل يف املصطلحات 
احلرمني  إمام  هذا  على  نبه  وقد  هلا،  مدلول  ال  اليت  اجململة،  العائمة 

منهج اليقني )ص50(.  )1(
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واخلصوص،  العموُم  الواقفني  ألفاظ  يف  يقع  )) مثّ  بقوله:  )ت478هـ( 
واالستثناءات، والكنايات، وهي املتاهة الكربى، وجيب التثبت عندها، 
ليتبنّي انصراُف الضمائر إىل حماهّلا (( )1)؛ فعليه االجتهاد بتحرير العبارات، 
راقية  بلغة  املختصرة،  البينة  الواضحة  الدالالت  ذات  األلفاظ  وانتقاء 
مصاحله،  وتقيم  الواقف،  مقصد  حتقق  ُمفهمة؛  مستوعبة  واعية  مجيلة 
بكاتب عدل ضابط؛  إال  املتوقعه، وهذا ال حيصل  املفاسد  عنه  وتدرأ 
التامة  واملعرفة  الكامل،  والبيان  الكايف،  الفقه  الناس  لكل  يتهيأ  ال  إذ 
العزيز إىل صفة  الكتاب  نبه  للمعاين الصحيحة، وقد  املقيمة  باأللفاظ 
وتضيع  احلقوق،  ختلط  قد  اليت  األخطاء  من  احرتازا  الوثائق؛  كاتب 
األموال و األصول، بقوله تعاىل: )  َوْلَْكُتْب بَيَْنُكْم َكتٌِب بِالَْعْدِل َوَل 

ْن يَْكُتَب َكَما َعلََّمُه اهلُل  (  ] البقرة: )8) [.
َ
َب َكتٌِب أ

ْ
يَأ

الشرعية:  الوثائق  صفات كاتب  يف  )ت799هـ(  فرحون  ابن  قال 
يكون حسن  أن  وهو  نذكره،  ما  األوصاف  من  فيه  يكون  أن  )) وينبغي 
من  إليه  حيتاج  مبا  عارفا  الشرعية،  باألمور  عاملا  اللحن،  قليل  الكتابة، 
احلساب، والقسم الشرعية، متحليا باألمانة، سالكا طرق الديانة والعدالة، 
داخال يف سلك الفضالء، ماشيا على هنج العلماء األجالء، فهي صناعة 
جليلة شريفة، وبضاعة عالية منيفة، حتتوي على ضبط أمور الناس على 
القوانني الشرعية، وحفظ دماء املسلمني وأمواهلم، واالطالع على أسرارهم، 

نهاية املطلب )363/8(.  )1(
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هذه  وبغري  وعياهلم،  أمورهم  على  واالطالع  اململوك  وجمالسة  وأحواهلم، 
التنبيه البن  الصناعة ال ينال أحد ذلك، وال يسلك هذه املسالك، ويف 
املناصف: وال ينبغي أن ينصب لكتابة الوثائق إال العلماء العدول، كما 
قال مالك - رمحه اهلل - ال يكتب الكتب بني الناس إال عارف هبا، عدل 
يف نفسه، مأمون على ما يكتبه لقوله تعاىل: ) َوْلَْكُتْب بَيَْنُكْم َكتٌِب 
بِالَْعْدِل (   ] البقرة: )8)[ ، وأما من ال حيسن وجوه الكتابة، وال يقف على 
فقه الوثيقة، فال ينبغي أن ميكن من االنتصاب لذلك، لئال يفسد على 
الناس كثريا من معامالهتم، وكذلك إن كان عاملا بوجوه الكتابة، إال أنه 

متهم يف دينه، فال ينبغي متكينه من ذلك (( )1).

عليها  يعمل  اليت  التوضيحية  واخلارطة  الدليل  هي  الواقفني  فشروط 
فكلما كانت  وتعددهم؛  أفهامهم  واختالف  األزمان  تطاول  على  النظار، 
املصروفة؛  والغلة  عليهم،  واملوقوف  املوقوفة،  للعني  مراعية  وبينة،  واضحة 
حققت مصاحل الوقف، وأقامت قصد الواقف، دون تردد وال اضطراب، وكما 
أن الشروط من أسباب صالح الوقف فهي أيضا من أسباب فساده الفساد 
الشرعي احلكمي، والفساد العملي؛ إما لقصورها عن حتقيق مصاحل الواقف، 
ألكثر  قابلة  عبارات  لوجود  أو  الوقف،  مبصاحل  التامة  اإلحاطة  لعدم  أو 
من تفسري تستغل إلفساد الوقف؛ فكان النهوض بالشروط، مما يعني على 
ضبط األوقاف وتصحيحها؛ فلو وضعت مناذج لألوقاف الذري تتماشى مع 

)1(  تبصرة احلكام )272/1(.
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متطلبات الذرية مبا حيقق مصاحلها، ويدرأ عنها املفاسد املرتتبة عليها، وتكون 
صياغتها من قبل شرعيني وقانونيني تصاغ وتراجع وحتكم وجترب.

رابــعــا: النــــاظر:
1. الناظـــر أخطـــر احللقـــات؛ ألنـــه احللقـــة التنفيذيـــة النهائيـــة للوقـــف، 
فهـــو الـــذي يتـــوىل إدارة الوقـــف كاملـــة باإلنتـــاج والتوزيـــع والعمـــارة، ويدفـــع 
عـــن الوقـــف كل مفســـدة، وجيلـــب لـــه كل مصلحـــة؛ فالوقـــف يف ذمتـــه، 
واجلــــــانب  اإلداري كامــــــال،  اجلــــــانب  فيتحمـــل  مســـؤوليته كاملـــة  وعليـــه 
املــــــايل، قـــال احلجـــــــــاوي )ت978هــــ(: )) ووظيــفــــــة الناظـــر: حفـــــظ الوقــــــف، 
وعــــــمارته، وإجيـــاره، وزرعـــه، وخماصمـــة فيـــه، وحتصيـــل ريعـــه مـــن أجـــــــرة أو زرع 
أو مثـــر، واالجتـــــــهاد يف تنميتـــه، وصرفـــه يف جهــــــاته مـــن عمــــــارة، وإصــــــالح، 

وإعـــــــطاء مســـتحق (( )1).

وأكـرب معانـاة األوقـاف يف تاريـخ اإلسـالم والتاريـخ املعاصـر بـاإلدارة 
لـكل مصـاحل  اجلالبـة  الصحيحـة  الكاملـة  الشـروط  فلـو وضعـت  الوقفيـة؛ 
الوقـف، ووقـف علـى أحـوج اجلهـات وأعالهـا مصلحـة، ولكـن الناظـر كان 
ضعيفـا يف أمانتـه أو كفايتـه؛ ضـاع الوقـف، وتبـددت مصاحلـه، وانطفـأت 
الفقهـاء يكثـرون مـن شـروط  فـإن  لـذا  التعليـم؛  جذوتـه، فهـو كاملعلـم يف 

الواقـف وأعظمهـا: اخلـربة بنـوع الوقـف، واألمانـة. 
اإلقناع يف فقه اإلمام أحمد )14/3(.  )1(
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قال إمام احلرمني )ت478هـ(: )) ولذلك أي لتويل الوقف شرطان: 
السلطان  اخنرم أحدمها، تسلط  الكفاية، ولو  األمانة. واآلخر:  أحدمها: 
عليه (( )1)، وقال ابن قدامة )ت0)6هـ( يف صفة ناظر الوقف: )) مل جيز أن 
يكون إال أمينا، فإن مل يكن أمينا، وكانت توليته من احلاكم، مل تصح ))))).

يرفـع  وقـد  ممكـن،  وقـت  بأسـرع  الوقـف  بضيـاع  يعجـل  قـد  فالناظـر 
لـذا  بوقـت قصـري؛  قيمتـه  تثمـريه ومداخيلـه ويضاعـف  مـن  الوقـف ويعلـي 
فـإن الفقهـاء قـرروا بـأن عمـارة الوقـف هـي أول واجـب يلقـى علـى عاتـق 
الناظـر لعظـم املسـؤولية عليـه، وعمـارة األعيـان املوقوفـة مقدمـة علـى الصـرف 
إىل املسـتحقني، سـواء يف الوقـف اخلـريي أو األهلـي، ألهنـا تـؤدي إىل دوام 

االنتفـاع بالوقـف، وعـدم تفويـت منفعـة مـن منافعـه)3).

قال ابن قدامة )ت0)6هـ(: )) ونفقة الوقف من حيث شرط الواقف؛ 
ألنه ملا اتبع شرطه يف تسبيله، وجب اتباع شرطه يف نفقته؛ فإن مل ميكن 
فمن غلته؛ ألن الوقف اقتضى حتبيس أصله، وتسبيل نفعه، وال حيصل ذلك 
احليوان  منافع  تعطلت  وإن  من ضرورته.  ذلك  فكان  عليه،  باإلنفاق  إال 

نهاية املطلب )368/8(.  )1(

املغني )40/6(.  )2(

انظر: أحكام األوقاف )ص144ـ 145(،  )3(
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املوقوف، فنفقته على املوقوف عليه؛ ألنه ملكه، وحيتمل وجوهبا يف بيت 
املال (( )1)، والقائم بالنفقة عليه هو الناظر.

جاء يف تشخيص بعض مشكالت األوقاف اجلماعية: )) إن أكثر ما 
يعاين منه العمل العام هو سـوء اإلدارة، واالسـتغالل؛ سـواء من املتطوعني 
أو العاملـني يف املؤسسـات اخلرييـة، أو مـن خارجهـا، وإذا مـا اقـرتن سـوء 
وأخواهتـا؛  والسـرقات  األمانـة  وخيانـة  واالبتـزاز  االسـتغالل  بسـوء  اإلدارة 
النهايـة احلتميـة  الوقفيـة للدمـار واإلفـالس، وتلـك هـي  تعرضـت املشـاريع 
لـكل عمـل يفتقـد حسـن اإلدارة، وأمانـة حتمـل املسـؤولية، وعفـة اليـد عـن 
االمتـداد لألعيـان أو األمـوال املوقوفـة، أو صرفهـا يف غـري اجملـال احملـدد هلـا.. 
وهـذه اإلشـكالية هـي اخلنجـر الـذي يغـرس يف صـدر كل مشـروع مؤسسـي 

تطوعـي أو خـريي، مـا مل تتداركـه يـد احلـق والعـدل (( ))).

ويف األوقاف الذرية هناك مشـاكل كثرية تنشـأ بني الناظر وأصحاب 
االسـتحقاق؛ ففـي مصـر جعلـوا الناظـر هـو صاحـب االسـتحقاق، ويـوزع 
بينهـم النظـر حبسـب حصصهـم، وهـذا يكـون هلـا فائدتـان: احلفـاظ علـى 
العـني ألهنـم أصحاهبـا. وتقليـل احللقـات بـني اجلهـة واملـال؛ فوجـود الناظـر 

املغني )40/6(.  )1(

الضوابط الشرعية والقانونية للوقف اجلماعي )ص49(، د.مصطفى عرجاوي، مقدم ألعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية   )2(
الثالث، قضايا مستجدة وتأصيل شرعي، الكويت من 11ـ13 ربيع الثاني 1428هـ.
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يعيـق وصـول املـال إىل مسـتحقيه؛ فعندمـا يكـون املسـتحق هـو الناظـر يقـل 
اخلطـر علـى املـال.

). ومن هنا وجب االرتقاء بأسلوب النظر وتطوير آلياته، ويتجاذب 
النظر خطران؛ األول:االنفراد بإدارتــه من أفـــراد مهما بــلـغـــت كفـــاهتم، إال 
أهنـا تظـل ناقصـة قاصـرة عـن اإلحاطـة مبصـاحل الوقـف خصوصـا األوقـاف 

الذريـة الكبـرية الواسـعة؛ فاجتهـاد الناظـر الفـرد، عرضـة للظلـم واخلطأ.

والثاين: سيطرة املؤسسات احلكومية املميتة لألوقاف؛ فهذه املؤسسات 
ليس هلا إدارة اقتصادية ذات خربات مالية معرفية، تستطيع االرتقاء باألوقاف، 
كما أن الفتور والتواكل وضعف االرتباط باألوقاف لضعف املصاحل العائدة 
على العاملني هبا، حتاصر وتضعف تنمية األوقاف؛ فنجد طوائف من الناس 
ينفرون عن األوقاف عندما تضع احلكومات يدها عليها لضعف الثقة بأدائها، 
كما أن األوقاف عندما تكون حتت يد احلكومة تسهل مصادرهتا والتصرف 
فيها بعيدا عن مقاصد الواقفني، بل رمبا استولت عليها، وأصبحت نسيا منسيا، 
كما حدث يف واقع كثري من األوقاف يف بعض الدول اإلسالمية، ويكفي أن 
ثالث قضايا فقط كشف عنها النقاب ما بني )198 إىل 1983م تشري إىل 
أن الضائع واملغتصب من أراضي وعقارات األوقاف يف مصر يقدر مبا قيمته 
ستة مليارات جنيه، وهناك أمالك تقدر مبليارات اجلنيهات من األوقاف متت 

سرقتها بدعاوى مزيفة)3).

انظر: الوقف يف الفكر اإلسالمي )225/2ـ 227(.  )3(
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و كانت هناك على مر التاريخ مقاومة من العلماء من وضع الدول 
أيديهـا علـى األوقـاف، فوجدنـا الصحابـة ـ رضـي اهلل عنهـم ـ يتولـون إدارة 
األوقاف بأنفسهم قال الشافعي: )) ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كثري 
مـن املهاجريـن واألنصـار، لقـد حكـى يل عـدد كثـري مـن أوالدهـم وأهليهـم 
أهنـم مل يزالـوا يلـون صدقاهتـم، حـى ماتـوا؛ ينقـل ذلـك العامـة منهـم عـن 

العامـة ال خيتلفـون فيـه (( )1).

فليـس  االقتصاديـة ختصصيـه،  العمليـة  أصبحـت  األزمـان  هـذه  يف   .3
كل مـن قويـت أمانتـه قويـت خربتـه االقتصاديـة ومعرفتـه االسـتثمارية، حـى إن 
الفقهاء يف الزمن املتقدم نصوا على أنه مى ملس ضعف يف أمانة الناظر، جيعل 
معـه أمـني يقويـه، قـال ابـن قدامـة )ت0)6هــ( يف الناظـر: )) وإن واله الواقـف 
وهـو فاسـق، أو واله وهـو عـدل، وصـار فاسـقا؛ ضـم إليـه أمـني، ينحفـظ بـه 

الوقـف، ومل تـزل يـده؛ وألنـه أمكـن اجلمـع بـني احلقـني (( ))).

وذكـر النـووي )ت676هــ( أن واليـة الوقـف جيـوز توزيعهـا بـني أكثـر 
مـن واحـد، كل واحـد يتـوىل بعـض مصاحلـه، جلبـا لكامـل مصـاحل الوقـف؛ 
فقـال: )) وظيفـة املتـويل العمـارة، واإلجـارة، وحتصيـل الغلـة، وقسـمتها علـى 
املستحقني، وحفظ األصول والغالت على االحتياط، هذا عند اإلطالق، 

األم )55/4(.  )1(

املغني )40/6(.  )2(
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بـأن جيعـل  بعـض،  األمـور دون  لبعـض  متوليـا  الواقـف  ينصـب  أن  وجيـوز 
الغلـة، وإىل آخـر حفظهـا، وقسـمتها علـى  العمـارة، وحتصيـل  إىل واحـد 
املسـتحقني، أو يشـرط لواحـد احلفـظ، واليـد، واآلخـر التصـرف، ولـو فـرض 

إىل اثنـني، مل يسـتقل أحدمهـا بالتصـرف (( )1).

فكل ما ذكر وصوال ألعلى مراتب: األمانة والكفاية للناظر، لتحقيق 
مصـاحل الوقـف، بعمـارة الوقـف وتثمـريه وحفظـه، ورفـع مداخيلـه، واسـتمرار 
ريعـه، وجتـدده وتزايـده، وحفـظ جهـات الصـرف بطريقهـا الصحيـح، وضبط 
األمـوال صرفـا واسـتثمارا، فاالعتنـاء واالرتقـاء بأسـاليب النظـر، خصوصـا 
يف هـذا الزمـن؛ ضـرورة ملحـة، لنتجـاوز االجتهـادات الشـخصية، واآلراء 

الفرديـة؛ فاسـتبداد النظـار أكـرب اإلشـكاالت اجلالبـة ملفاسـد األوقـاف.

فنحتـــاج إقامـــة مؤسســـات وقفيـــة إلدارة الوقـــف، وفـــق نظـــام متكامـــل 
يرعـــى النظـــارة، خيضـــع كل النظـــار لـــه، يتضمـــن إفصاحـــات ماليـــة واســـتثمارية 
علـــى  اجلاريـــة  التصرفـــات  تشـــمل كل  تتـــواله مكاتـــب حماســـبية،  مدققـــة 
األوقـــاف، كـــي ال تكـــون يـــد النظـــار مطلقـــة للعبـــث يف األوقـــاف والتســـاهل 
اقتصاديـــا  متكاملـــة  ذات كيانـــات  وتكـــون  حمـــددة،  ماليـــة  بنســـب  هبـــا، 
واجتماعيـــا وشـــرعيا ونظاميـــا؛ تتـــوىل اإلنتـــاج والتوزيـــع، والتنميـــة واالســـثمار؛ 
فـــال يكفـــي حـــى جمـــرد جملـــس نظـــر مؤلـــف مـــن عـــدة أشـــخاص؛ ألن الناظـــر 

روضة الطالبني )347/5(.  )1(
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أعظـــم مـــا يقـــع علـــى عاتقـــه حفـــظ وتنميـــة العـــني املوقوفـــة، الســـتجالب 
أقـــوى املداخيـــل املاليـــة، وهـــذا حيتـــاج إىل متخصصـــني، هلـــم القـــدرة علـــى 
مثـــل هـــذه اإلدارة، كمـــا أن اجلانـــب القانـــوي يف النظـــر مهـــم ليدفـــع عـــن 

الوقـــف اإلشـــكاالت النازلـــة عليـــه وحيفـــظ حقـــوق الوقـــف كاملـــة.

فكوننـــا نـــكل األوقـــاف إىل أفـــراد، أو إىل القضـــاة، فهـــذا مضعـــف 
للوقـــف موقـــف ملصاحلـــه، الرتباطـــه بأشـــخاص، يـــزول بزواهلـــم، ويضعـــف 
بضعفهـــم، خبـــالف املؤسســـات القائمـــة علـــى نظـــم كاملـــة ال تتغـــري وتتبـــدل 
بتبـــدل األفـــراد، جـــاء يف أحـــد األحبـــاث الوقفيـــة: )) بالنظـــر إىل الوســـيلتني 
الســـابقتني يف إدارة األوقـــاف جنـــد كال الطرفـــني: ســـواء األهـــل، أو القضـــاة 
كناظريـــن علـــى األوقـــاف، غـــري قادريـــن علـــى النهـــوض هبـــذا األخـــري تنمويـــا، 
األمر الذي يفرض مأسسة النظارة، واليت تعترب أفضل صيغة إلدارة شؤون 
األوقـــاف، كصيغـــة تنظيميـــة وإداريـــة؛ ألهنـــا تتصـــف بالدميومـــة واالســـتمرارية، 
خبـــالف األشـــخاص الذيـــن يزولـــون بـــزوال األعمـــار، مث إن العصـــر الـــذي 
نعيـــش فيـــه هـــو عصـــر املؤسســـات، فمـــا اتصـــل هبـــا دام وازدهـــر، ومـــا انفصـــل 

عنهـــا زال وانقطـــع (( )1).

املؤسسة الوقفية كآلية معاصرة يف حتقيق التنمية االقتصادية )ص5(، أ.بن زيادة أسماء، أ.خلويف عائشة، مقدم للمؤمتر   )1(
العلمي الدولي الثاني، حول دور التمويل اإلسالمي غير الربحي )الزكاة، والوقف( يف حتقيق التنمية املستدامة، 20ـ21 مايو 

2013، جامعة سعد دحلب، بالبليدة، اجلزائر.
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خامسا: مؤسسات االستشارات الوقفية: 
ثـالث  تقـدم  أن  منهـا  فاملؤمـل  هبـا  واالرتقـاء  تطويرهـا  جيـب  وهـذه 

رئيسـة:  خدمـات 

األولـى: خدمـة شـرعية للواقـف فتعطيـه دراسـة شـرعية عـن الوقـف، 
وفضلـه، وأنواعـه، وتصحـح لـه الباعـث والدافـع لـه للقيـام بالوقـف، وهـذا 

أهـم مـا تعتـين بـه.

وذلـك:  ومصارفهـا؛  األوقـاف  جهـات  عـن  واقعيـة  خدمـة  الثانيـة: 
برصدهـا، وحصرهـا، واملفاضلـة بينهـا، وفـق آليـات ومؤشـرات وحمـكات، 
حسـب االحتياج واملصلحة، كما سـبق بيانه، يف سـلم األولويات الوقفية. 

تتـم إعانتـه لصياغـة شـروطه احملققـة  بعـد اختيـاره للجهـة،  الثالثـة: 
للمصـاحل الشـرعية مـن الوقـف، وهـذا مهـم جـدا فهـو تنزيـل الوقـف بأصلـه 
الشرعي على جهة الرب احملققة للمصلحة؛ فهذا فيه حتقيق املناط الشرعي 
الشـرعي  املنـاط  فتحقيـق  وأخطرهـا  املراحـل  أصعـب  وهـو  الوقـف،  مـن 

الصحيـح هـو الثمـرة النهائيـة الدائمـة للوقـف.
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املطلب السادس
معاجلة عملية ألبرز املفاسد التي ظهرت

يف تاريخ األوقاف الذرية

مـن خـالل املآخـذ الـيت مت طرحهـا علـى األوقـاف الذريـة، أضـع هنـا 
ثـالث عشـرة  بلغـت  املآخـذ  لتلـك  املتعـددة  العمليـة  املعاجلـات  مـن  طرفـا 
معاجلة، وإذا كانت املعاجلات واسعة، إال أهنا على سبيل املثال ال احلصر، 
فـإن كل باحـث يسـتطيع أن يقـرتح ويبـدع وجيـدد يف إجيـاد احللـول الفاعلـة 

ملشـكلة األوقـاف الذريـة، ومـن هـذه املعاجلـات مايلـي:

1. اليقن بصالحية األوقاف الذرية:

أ. اليقـــني بصالحيـــة الوقـــف أعظـــم مصلـــح للوقـــف، والتشـــكيك 
بصالحيتهـــا أوســـع أبـــواب إفســـاد األوقـــاف وخراهبـــا؛ فـــأي خلـــل حصـــل 
لبعـــض األوقـــاف اخلـــــاصة أو العــــــامة؛ عـــــــائد إمـــا إىل ضــــــعف إدارة الوقـــــــف 
أو شـــروط الواقـــف، ال إىل أصـــل تشـــريعه؛ إذ األوقـــاف وســـيلة تصلـــح 
وتســـتقيم بـــاإلدارة الصحيحـــة، وتفســـد بـــاإلدارة الفاســـدة، كأي وســـيلة مـــن 

الوســـائل، وأداة مـــن أدوات االســـتثمار املـــايل.

فمن أدارها إدارة صحيحة؛ ظهر له أهنا أعظم وعاء حلفظ املال من 
الضياع؛ ألهنا جتمع بني حفظ أصل املال حفظا ماديا، وبني حفظ اجملتمع 
حفظـا غيبيـا خرييـا ربانيـا؛ فـكل صدقـة ختـرج هـي حافظـة للمجتمـع، علـى 
معىن قوله عليه الصالة والسالم: )) احفظ اهلل حيفظك (( )1(؛ فتعود بالربكات 

مسند أحمد )293/1(، سنن الترمذي )2516( وقال: حسن صحيح، شعب اإلميان )27/2( من حديث ابن عباس ـ رضي   )1(
األرناؤوط يف  إسناده  وقوى   ،)80/4( املختارة  الضياء يف  وأروده  الذهبي.  ووافقه  احلاكم)6303(  عنهما، وصححه  اهلل 

حتقيقه للمسند )487/4(.
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علـى اجملتمـع، وتعـود أيضـا باخلـريات علـى املـال املوقـوف، والصدقات أقوى 
حافـظ لألفـراد واجلماعـات، وهلـذا ظهـر أثـر هـذا يف التقلبـات املاليـة الكبـرية 
الـيت عصفـت بكثـري مـن رؤوس األمـوال الكـربى كمـا يف األزمـات املاليـة 
املتكاثـرة علـى النـاس، فأبقـت رؤوس األمـوال الوقفيـة الـيت مل يطاهلـا اللعـب 
هبـا، ورهنهـا للجهـات الربويـة اآلكلـة أمـوال النـاس بالباطـل؛ فالوقـف ميثـل 
صالبـة اقتصاديـة قويـة ختـرج رأس املـال مـن الكنـز واالدخـار الـذي يعطلـه، 
إال أهنـا تُبقـي علـى رأس املـال كـي ال يضيـع، وهـذا أعلـى وأقـوى املنافـع 
وضعفـه؛  فلنقصـه  الوقـف  مـن  باالسـتفادة  تعثـر  جمتمـع  وأي  للمجتمـع، 
فلـم تـرق أخالقهـم وأفكارهـم االقتصاديـة واالجتماعيـة ليسـتفيدوا مـن هـذا 

التشـريع الربـاين العـايل.

ب. ونـرتك الشـيخ حممـد حسـنني خملـوف )ت1355هــ( وهـو يبـني 
لنـا أثـر الوقـف األهلـي يف حفـظ األمـوال فيقـول: )) ولـوال فضـل األوقـاف 
األهليـة عليهـم، ووقوفهـا دون تيـار شـهواهتم لوقعـوا يف شـر عظيـم، وبـؤس 
أليـم، ومـن تأمـل أحـوال األغنيـاء اآلن، وأكثرهـم علـى مـا يعهـد مـن حـب 
املـال، واحلـرص علـى وفرتـه، والشـح بـأداء حقوقـه، وشـاهد ذرياهتـم، ومـا 
هـم فاعلـون بأمـوال آبائهـم؛ وجـد العـالج الوحيـد لتذليـل نفوسـهم، وحفـظ 
أمواهلهـم، هـو الوقـف األهلـي، الـذي لـواله ملـا سـخوا بشـيء مـن أمواهلـم 
يف وجـوه اخلـري؛ فـإن كثـريا منهـم إذا قصدتـه يف معـروف وقـيت، لسـد عـوز 
فقـري، أو قضـاء حاجـة مضطـر، أو اشـرتاك يف مصلحـة عامـة؛ ال تسـمح 
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نفسـه باإلنفـاق يف هـذا السـبيل...فأمثال هـؤالء ال سـبيل حلفـظ أمواهلـم، 
الوقـف  وصيانـة بيوهتـم، وكفايـة ذريتهـم شـر االسـتجداء، والتكفـف، إال 
وبعـد  مسـتقيمني،  أحيـاء  مادامـوا  ظلـه،  رغـد حتـت  ليعيشـوا يف  األهلـي، 
انقـراض ذريتهـم، يـؤول إىل جهـات الـرب الدائمـة، وبذلـك ينتفعـون بأمواهلـم 
ويفوزون بسعادة دائمة دينا ودنيا، فكيف يقال مع هذا: أن الوقف ليس 
مـن القـرب الدينيـة؟.. ال نـزاع أنـه منـدوب، وأنـه مـن القـرب الدينيـة، الـيت 

حثـت الشـريعة علـى طلبهـا (( )1(.

)) واحلقيقـة  بقولـه:  اهلل  عبـد  بـن  حممـد  األسـتاذ  املذكـور  املعـىن  ويكمـل 
أن حـل األوقـاف األهليـة، أو املعقَّبـة، كمـا نسـميها يف بالدنـا؛ يصيـب عـددا 
كبـريا، وقسـما مهمـا مـن الثـروة العقاريـة هبـزة عنيفـة، وانكمـاش اقتصـادي مـروع، 
إشـكاالت  إىل  وتـؤدي  املاليـة،  الصعوبـات  مـن  ضربـا  ختلـق  مدمـرة؛  وصدمـة 

مزمنـة، ومنازعـات وخصومـات، ال حـد هلـا (( )2(.

ج. ولـذا كان املسـتعمر أول مـا حيطـم يف أي أمـة حيـل فيهـا نظامـي 
املصـادر  إقامـة  يف  الكبـري  لدورمهـا  اجملتمـع،  مـن  فيغيبهمـا  والـزكاة؛  الوقـف 
الـيت يقيـم هبـا اجملتمـع كل حاجاتـه وضروراتـه ويعلـو  الكبـرية  املاليـة  واملـوارد 

منهج اليقني )ص52(.  )1(

الوقف يف الفكر اإلسالمي )250/2(.  )2(
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بسببها الوعي والعلم والفكر؛ فإقصاء هذه املنابع املالية، هو إحدى وسائل 
سـيطرته السياسـية والعسـكرية واالجتماعيـة واالقتصاديـة علـى اجملتـم)1(.

فهـــذا وقـــف عثمـــان  الـــذي ورد امســـه يف أمســـاء املؤسســـني يف جبـــل 
عمـــر مبكـــة ) مببلـــغ عيـــين ميثـــل: 9)10.537.9 ( ريــــال؛ يبـــني لنـــا عظـــم 
حفظهـــا لألمـــوال وإبقائهـــا عليهـــا، وقـــد درس باحـــث أمريكـــي حـــال أكثـــر 
األســـر األمريكيـــة ثـــراء منـــذ تأسســـت أمريـــكا ومـــاذا آل إليـــه حـــال الورثـــة بعـــد 
ســـنوات طويلـــة، فوجـــد أن عائلـــة الثـــري األمريكـــي )روك فلـــر( هـــي الوحيـــدة 
مـــن بـــني قدمـــاء العوائـــل الثريـــة الـــيت احتفـــظ أبناؤهـــا وبناهتـــا بثرائهـــم بعـــد وفـــاة 
عميـــد األســـرة مبائـــة ســـنة، والســـبب أنـــه: منعهـــم مـــن بيـــع أصـــول الرتكـــة 

وأوصـــى بتوزيـــع العائـــد عليهـــم وجـــزء منـــه للمشـــاريع اخلرييـــة)2(.

بيروت،  الفلسطينية يف  الدراسات  التي أصدرتها مؤسسة  أوقاف فلسطني،  الشهيرة يف  العلمية  الرسالة  يكفي يف هذا   )1(
بعنوان:)) سياسة إسرائيل جتاه األوقاف اإلسالمية يف فلسطني ) 1948ـ 1988م( )) ِ للباحث البريطاني )) مايكل دمير )) ِ، وقد 
حصل فيه على شهادة الدكتوراه، من جامعة اكسترا، ويعد هذا الكتاب وثيقة جديدة تكشف للمرة األولى عن جانب مهم 
من الصراع الفلسطيني اليهودي من الدولة العثمانية، مرورا باالنتداب البريطاني، انتهاء باالحتالل اإلسرائيلي، الذي فرغ 
التاريخية،  الوثائق والدراسات  كافة األوقاف الفلسطينية، واستولى عليها، وخصوصا يف القدس، واعتمد على عشرات 
وامليدانية؛ فأثبت استيالء إسرائيل على أكثر من 430 الف دومن، وغيرها كثير. انظر: الوقف يف الفكر اإلسالمي )35/1(، 

دراسة تأصيلية لقضايا معاصرة من أحكام الوقف )ص29(.

انظر: الوقف واحلضارة اإلسالمية، مقال يف مجلة البيان د.عبد الرحمن اجلريوي، العدد: مجلة البيان العدد 312 شعبان   )2(
1434هـ، يونيو - يوليو 2013م.
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2. تكوين شركة الوقف الذري يف األوقاف الكبيرة: 

جيـــب أن يتحـــرك النظـــار وفـــق هـــذا األصـــل، وحـــل هـــذه اإلشـــكاالت، 
يف ظـــل األنظمـــة اجلديـــدة للتجـــارة، وهـــذا متـــاح وميســـور؛ فيفـــرتض أن 
يدخـــل كل واحـــد ممـــن وقـــف عليـــه مـــن الذريـــة بأســـهم لتكويـــن شـــركة 
الوقـــف الـــذري، والمانـــع مـــن قيـــام حتالفـــات، وإدمـــاج أوقـــاف ذريـــة حبســـب 
احلصـــص بينهـــم، يكـــون جملـــس إدارة يتـــوىل الشـــركة الوقفيـــة، حتفـــظ أصـــل 
ــا  ــا مكانـ ــا؛ فبـــدل كوهنـ ــا وحفظهـ ــا يتـــم التوســـع فيهـ رأس املـــال، ومـــن ريعهـ
أقـــوى  مـــن  الوقفيـــة  فالشـــركة  عليهـــا؛  للقضـــاء  مصـــدرا  تكـــون  للبطالـــة، 
دعائـــم االقتصـــاد واالســـتثمار؛ فالوقـــف األهلـــي أو الـــذري مـــن أعمـــال 
الـــرب االقتصاديـــة، اجلامـــع بـــني الـــرب بالذريـــة، وحفـــظ رأس املـــال، يف أوعيـــة 
اســـتثمارية حافظـــة ألصوهلـــا، تتيـــح اســـتثمارها وتوزيـــع عوائدهـــا، وتؤكـــد 
علـــى عـــدم إفنائهـــا باالســـتهالك أو اهلـــالك؛ فهـــي بـــر اقتصـــادي، يهـــدف 
إىل احلفـــاظ علـــى ثـــروات األمـــة، واإلبقـــاء علـــى أصوهلـــا الثابتـــة اإلنتاجيـــة، 

وعلـــى اســـتمرار إنتاجهـــا وعطائهـــا)1(.

ولـــو نظرنـــا يف خصائـــص الشـــركات لوجدنـــا أن بينهـــا وبـــني الوقـــف 
تشـــاهبا فمـــن ذلـــك أهنـــــــا: 1. هلـــا شــــخصية قانونيـــة مســــتقلة. 2. عـــدم 
حمدودية مدة الشــــركة. 3. تــداول أسهـمـهـا. 4. كـثرة عدد املسامهني عـــادة. 

انظر:الوقف وشروطه )ص157(.   )1(
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5. الفصـــل بـــني اإلدارة وامللكيـــة. وهـــذه يف غالبهـــا تنطبـــق علـــى الوقـــف)1(، 
وهـــذه مـــن األمـــور املهمـــة الـــيت جيـــب لفـــت نظـــر املوقفـــني، وقفــــا ذريـــا هلـــا؛ إذ 
ال بقـــاء لألوقـــاف ودميومـــة اإلنتـــاج، وتكاثـــر األمـــوال إال مبثـــل هـــذا التالقـــي 

واالندمـــاج املقـــوي هلـــا.

إن دمـج األوقـاف مـع بعضهـا ال يوجـد مـا مينعـه شـرعا، مـى ضبـط 
قدر كل وقف حبصص معلومة مثبتة، وكانت دراسات اجلدوى االقتصادية 
تقـرر زيـادة مداخيلـه علـى وضعـه القائـم، وقـد نـص مجـع مـن فقهـاء املالكيـة 
واحلنابلة وغريهم، على جواز استبدال الوقف خبري منه، قال الزنايت املالكي 
)ت618هــ(: )) قـال ابـن وهـب وغـريه: وكمـا جـوز مالـك بيـع احليـوان عنـد 
فسـاده، وضعفـه، وإبدالـه جبنسـه؛ فكذلـك الرَّبْـع إذا خـرب وضعـف؛ جيـوز 
أن يبـدل بقائـم قـوي مـن جنسـه، ويكـون حبسـا، وهـذا لـو بيـع واسـتبدل 

بثمنـه؛ فكيـف مبعاوضتـه مبثلـه مـن غـري تعـرض لـه ببيـع؛ فإنـه أسـهل (( )2(.

الوقـف، وصـار  تعطـل  )) إذا  احلنبلـي )ت)77هــ(:  الزركشـي  وقـال 
حبيـث ال يـرد شـيئا، أو يـرد شـيئا ال عـربة بـه، ومل يوجـد مـا يعمـر بـه، فـإن 
الناظر فيه يبيعه، ويشرتي بثمنه ما فيه منفعة، يرد على أهل الوقف، نص 
عليـه أمحـد، وعليـه األصحـاب ملـا اشـتهر عـن عمـر  أنـه كتـب إىل سـعد 

انظر:الوقف وشروطه )ص153(.  )1(

بُْع: الداُر بعينها حيُث كانت، وجمعها ِرباٌع وُربوٌع وأَْرباٌع واْربٌَع.انظر: الصحاح )3/ 1211(. حكم بيع األحباس )ص71(. الرَّ  )2(
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ملـا بلغـه أنـه قـد نقـب بيـت املـال الـذي بالكوفـة: أن انقـل املسـجد الـذي 
بالتماريـن، واجعـل بيـت املـال يف قبلـة املسـجد، فإنـه لـن يـزال باملسـجد 
مصـل. وهـذا مبحضـر مـن الصحابـة، ومل يظهـر خالفـه، فيكـون إمجاعـا، 
وألنـه جتـب احملافظـة علـى صـورة الوقـف ومعنـاه، فلمـا تعـذر إبقـاء صورتـه، 

وجبـت احملافظـة علـى معنـاه (( )1(.

والتعليل األخري قوي ومهم فيجب حفظ معىن الوقف دون صورته، 
وهــذا كلــه يتحقــق مبــا ذكــر، بــل قــد يتحقــق أفضــل مــن صورتــه األصليــة؛ 
لــذا فــإن بعــض العلمــاء نصــوا علــى أنــه ال يشــرتط توقــف املنافــع كلهــا، بــل 
عندما تقل املنافع، ويكون استبداهلا خبري منها؛ فهذا جوزه بعض العلماء؛ 
كابــن تيميــة )ت8)7هـــ(، وصنــف فيــه رســالة، وذكــر األدلــة، خلــص فيهــا 
منهــا)2(؛  خــريا  غريهــا  وكان  نفعهــا،  قــل  إذا  املنافــع  اســتبدال  جــواز  إىل 
هلــذا جــاءت مصطلحــات: )) المناقلــة (( ، و)) المعاوضــة (( ، و)) االســتبدال ((  
عندهــم يف األوقــاف طلبــا لألنفــع للوقــف)3(؛ ألن الشــركات تنمــو وتزدهــر، 

شرح الزركشي على مختصر اخلرقي )289/4(.  )1(

انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )299/31(، دراسة تأصيلية لقضايا معاصرة من أحكام الوقف )ص115(.  )2(
ويجب أن ينبه هنا إلى أن تشديد غالب العلماء يف عدم جواز استبدال الوقف بغيره، حتى لو تعطلت مصاحله كلها؛ يعود   
إلى رعاية مصالح أخرى مهمة للوقف تعود إلى أصل مقصده، وهي حفظ العني؛ فكأنهم جعلوه تعبدا حلفظه الوقف من 
أيدي العابثني وسارقي األوقاف ممن يدعي تعطلها، أو يعطلها ليستولي عليها؛ فسد الذرائع الفاسدة متعني، حماية للعني 
املوقوفة من الضياع، قال ابن كنانة كما يف النوادر والزيادات )12/ 87(: ))  وال ينقض بنيان احلبس، ويبنون فيه حوانيتا 
للغلة، وهو ذريعة إلى تغيير احلبس (( . وملا منع مالك بيع الدار احملبسة، قال صاحب كتاب: ))حكم بيع احلبس ((   )ص63(: 
)) سدا للذريعة، وحسما للباب (( . وقال اللخمي يف التبصرة )3437/7(: ))  والذي آخذ به يف الرباع منع البيع لئال يتذرع إلى 

بيع األحباس ((  .

انظر:حكم بيع األحباس )ص62(.  )3(
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مــى وجــدت إدارة صحيحــة، وتتوســع هبــذه األوقــاف، وتصبــح مصــدر قــوة، 
وثــراء للعائلــة املوقــوف عليهــا.

ويف هـذا تظهـر التجربـة السـودانية لألسـهم الوقفيـة، وهـي إن كانـت 
ميكـن  لكـن  الـذري،  الوقـف  وليـس يف  عامـة،  بصـورة  اخلـريي  الوقـف  يف 

استنسـاخ جـزء مـن التجربـة للوقـف الـذري:

)) فمنـــذ عـــام 1989 بـــدأت هيئـــة األوقـــاف الســـودانية يف اســـتقطاب 
العديـــد مـــن الكـــوادر اإلداريـــة والفنيـــة املؤهلـــة وحصـــرت كل األوقـــاف، 
وقامـــت بتوثيقهـــا واســـتعادت مـــا أخـــذ منهـــا بالغصـــب، ووضعـــت اخلطـــط 
والربامـــج لتنميـــة األوقـــاف رأســـيا وأفقيـــا، ومـــن هـــذه الربامـــج الرائـــدة جتربـــة 
األســـهم الوقفيـــة الـــيت أتاحـــت لصغـــار املاحنـــني املســـامهة يف جمـــال الوقـــف 
بإصـــدار أســـهم وقفيـــة، يكتتـــب فيهـــا الواقفـــون المتـــالك حصـــة موقوفـــة 
منهم، يف مشـــروع معني، مث أنشـــأت اهليئة الشـــركة الوقفية األم، وهي شـــركة 
ــة برأمســـال مصـــرح بـــه مقـــداره 3 مليـــارات جنيـــه ســـوداين، ومل  ــة قابضـ وقفيـ
ميـــض وقـــت طويـــل حـــى اســـتطاعت اهليئـــة أن حتقـــق العديـــد مـــن االجنـــازات؛ 
فأنشـــأت العديـــد مـــن العقـــارات الوقفيـــة احلديثـــة، مثـــل جممـــع ســـوق الذهـــب، 
وعمـــارة األوقـــاف بالســـوق العـــريب، وجممـــع أيب جنزيـــر التجـــاري، وســـوق 
النســـاء بـــواد مـــدين، ويف ظـــل هـــذه اإلصالحـــات الواســـعة حتولـــت األوقـــاف 
مـــن مصلحـــة حكوميـــة تعيـــش عالـــة علـــى مـــوارد الدولـــة الشـــحيحة، إىل 
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هيئـــة فاعلـــة مؤثـــرة تقـــدم الدعـــم ملؤسســـات التعليـــم واجلمعيـــات اخلرييـــة 
ومتنـــح املســـاعدات للفقـــراء (( )1(.

3. العدل وعدم احليف واجلور: 

وهـــذا أصـــل كبـــري يف بقـــاء واســـتقامة ودميومـــة األوقـــاف الذريـــة، بـــأن 
يعـــدل يف شـــروط الوقـــف بـــني أوالده، ويتجنـــب احملابـــاة والظلـــم، ويكـــون 
الوقـــف بينهـــم بالســـوية بألفـــاظ واضحـــة؛ ألن تـــرك املســـاواة لغـــري اعتبـــار 
شـــرعي؛ ســـبب للبغضـــاء واحلقـــد والتقاطـــع والتدابـــر، وهـــذا يعـــود باملنازعـــات 

والشـــكاوى الـــيت تفســـد الوقـــف وختربـــه. 

4. شراء أسهم يف شركات رائدة:

وذلـــك بـــأن يشـــرتي يف شـــركات رائـــدة متميـــزة ذات عوائـــد رحبيـــة 
جيـــدة، مث يقـــوم بوقفهـــا علـــى الذريـــة، ويشـــرتط أيضـــا بـــأن نســـبة مـــن األربـــاح 
تعـــود علـــى شـــراء أســـهم وقفيـــة أخـــرى، حبيـــث يســـتمر منـــو عـــدد األســـهم، 
مـــع تكاثـــر أعـــداد أفـــراد العائلـــة، وهبـــذه األســـهم يكـــون هلـــم دخـــل مســـتقر 
فيـــه، ال جمـــال  الناظـــر حمـــدودا  إدارة، ويكـــون دور  ثابـــت ال حيتـــاج إىل 

ــه)2(. للتالعـــب فيـ
تطوير األوقاف اإلسالمية واستثمارها )ص15(.  )1(

ينظر يف وقف األسهم، بحث بعنوان: )) حكم وقف األسهم والصكوك واملنافع ((  ، أ. د. خليفة بابكر احلسن، مت إعداده للدورة   )2(
التاسعة عشرة ملجمع الفقه اإلسالمي املقرر عقدها يف إمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة يف: 2 / جمادى 

األولى / 1430هـ. املوافق: 26 / 4 / 2009.
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5. تأقيت الوقف الذري:

تأقيـــت الوقـــف الـــذري ببطنـــني مـــن البطـــون، أو طبقتـــني، أو مبـــدة 
معينـــة؛ كخمســـني أو ســـتني عامـــا مـــن وفـــاة الواقـــف، وبعدهـــا يـــؤول إىل 
جهـــة خرييـــة، هكـــذا نظـــام األوقـــاف يف مصـــر عـــام 1946م كان قبـــل 
اإللغـــاء التـــام لألوقـــاف الذريـــة، اســـتدراكا علـــى مفاســـد انتشـــار الوقـــف 
واحنســـار نتاجـــه، مـــع متـــدد الذريـــة وكثرهتـــا)1(، والـــذي أراه هنـــا أن هـــذا 
تأقيـــت للوقـــف، واألصـــل عنـــد اجلمهـــور عـــدم التأقيـــت، بـــل التأبيـــد هـــو 
األصـــل، فهـــو أبـــرز مقاصـــد ومصـــاحل الوقـــف، وهـــذا ليـــس حـــال كامـــال، بـــل 
جـــزء مـــن احلـــل؛ ألن احلـــل إقامـــة الوقـــف كامـــال بتنميتـــه واســـتثماره، ونعـــرف 
أعـــدادا مـــن األوقـــاف الذريـــة الـــيت هلـــا ســـنوات مديـــدة وتعاقـــب عليهـــا بطـــون 

كثـــرية وريعهـــا واســـع، ينمـــو ويـــزداد.

6. الوقف االستثماري: 

للوقـــف؛  اســـتثمارا  املوقـــف نســـبة معينـــة دائمـــة، تكـــون  ختصيـــص 
كثلـــث الوقـــف أو ربعـــه، وقـــد اطلعـــت علـــى بعـــض الوقفيـــات أدت هـــذه 
النســـبة دورا مهّمـــاً يف تنميـــة الوقـــف، وهـــذا فيـــه مكاثـــرة للوقـــف وتوســـع لـــه، 
يقـــارب أو يـــوازي توســـع الذريـــة، ويكتـــب ذلـــك يف الشـــروط، حبيـــث ينمـــى 

مـــن جهـــات أخـــرى، ويســـتمر ذلـــك.

انظر:محاضرات يف الوقف )ص36(.  )1(
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7. التأمن الوقفي الذري:

جعـــل الوقـــف الـــذري جانـــب تأميـــين لألمـــور الطارئـــة فقـــط، وإنشـــاء 
مـــن  بدقـــة  الواقـــف غرضـــه  فيحـــدد  الوقفـــي؛  التعـــاوين  للتأمـــني  صنـــدوق 
هـــذا الوقـــف، ويصـــاغ نظامـــه صياغـــة معينـــة حبيـــث ال يعـــود علـــى البطالـــة 
والكســـاد، بـــل يكـــون هـــذا الصنـــدوق الـــذري، لـــكل مـــن أصابتـــه جائحـــة، 
أو مصاريـــف خارجـــة عـــن املعتـــاد، ملـــرض أو زواج أو بنـــاء منـــزل أو شـــراء 
ســـيارة، ويعطـــى نســـبة معينـــة كــــ 50% مـــن مصروفاتـــه هبـــة، والباقـــي يقـــرض 
إياهـــا، ويردهـــا أقســـاطا ميســـرة للصنـــدوق، وهبـــذا جنمـــع بـــني املســـاعدة، 
وعـــدم البطالـــة، ويكـــون جـــزء مـــن ريـــع هـــذا الوقـــف للتنميـــة واالســـتثمار.

8. الوقف الذري النقدي)1): 

ــاء الصناديـــق الوقفيـــة الذريـــة الـــيت تعتمـــد علـــى وقـــف النقديـــن،  إنشـ
وقـــد جـــوز املالكيـــة وقـــف النقديـــن، وهـــو قـــول عنـــد الشـــافعية، و احلنابلـــة، 
اختـــاره ابـــن تيميـــة، ســـبق بيانـــه)2(، وكانـــوا يقصـــدون مـــن وقـــف النقديـــن 
القـــرض، وهـــي مصلحـــة معتـــربة حـــث عليهـــا الشـــارع، وقـــارب هبـــا الصدقـــة، 

بـــل بعـــض العلمـــاء فضـــل القـــرض علـــى الصدقـــة)3(.

هنا جملة من الدراسات املعاصرة يف وقف النقود منها: )) وقف النقود وصيغ االستثمار فيه ((  ، د.وليد عوجان. ))  وقف النقود   )1(
كآلية متويل غير ربحي (( ، د.عالش أحمد. ))  وقف النقود، حكمه، تاريخه.. ((   د.عبد اهلل الثمالي. ))  وقف النقود ودوره يف 

النهوض بالتعليم ((   أ.د.محمد األرناؤوط. 

انظر: الركن الثاني للنظرية املقاصدية الوقفية: سعة املصدر، وتنوع املصرف، )ص70(.  )2(

انظر: املبسوط )180/11(.  )3(
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قـال أبـو الـدرداء  : )) وعـن أبـي الـدرداء، أنـه قـال: )) ألن أقـرض 
ديناريـن ثـم يـردان، ثـم أقرضهمـا، أحـب إلـي مـن أن أتصـدق بهمـا (( )1(، 
وهذه صورة وقف املال، وهو فقه أيب الدرداء   ببقاء مصلحة اإلقراض 
واسـتمرارها، خبـالف الصدقـة الـيت تنتهـي بـأول مـرة، كمـا أن القـرض ليـس 
خاصـا بالفقـري، فقـد يقـرتض الغـين وغـريه ففيـه تفريـج للكربـات، خبـالف 

الصدقـات الـيت قـد يأنـف األغنيـاء منهـا، ألن القـرض ال يكـره.

مـــن  القـــرض  ليـــس  أمحـــد:  )) قـــال  قدامـــة )ت0)6هــــ(:  ابـــن  قـــال 
املســـألة. يعـــين ليـــس مبكـــروه؛ وذلـــك ألن النـــيب صلـــى اهلل عليـــه وســـلم كان 
يســـتقرض، بدليـــل حديـــث أيب رافـــع، ولـــو كان مكروهـــا، كان أبعـــد النـــاس 
منـــه. وألنـــه إمنـــا يأخـــذه بعوضـــه، فأشـــبه الشـــراء بديـــن يف ذمتـــه (( )2(، ويف 
هـــذا العصـــر زادت وتوســـعت احلاجـــة إليـــه، والوقـــف علـــى القـــرض ال يولـــد 
بطالـــة وال كســـادا، بـــل تعـــني احملتـــاج ليقرتضهـــا ويـــرد بدهلـــا، وميكـــن تنميـــة 
الصنـــدوق مـــن جهـــة أخـــرى، مث تعـــود اســـتثماراته ألصحابـــه فيعطـــون مـــن 

ــبا معينـــة، مـــع احملافظـــة علـــى رأس املـــال املوقـــوف)3(. أرباحـــه نسـ

السنن الكبرى للبيهقي )353/5(.  )1(

املغني )208/4(.  )2(

الفقهية  الوقف  للوقف اجلماعي )ص80(، د.أحمد احلداد، مقدم ألعمال منتدى قضايا  والقانونية  الشرعية  الضوابط   )3(
الثالث، قضايا مستجدة وتأصيل شرعي، الكويت من 11ـ13 ربيع الثاني 1428هـ.
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كمـــا أن هنـــاك ســـبيال آخـــر لالســـتفادة مـــن وقـــف النقديـــن غـــري 
القـــرض، بـــأن تدفـــع للمضاربـــة فيهـــا، ويتـــم توزيـــع حصـــة مـــن الربـــح علـــى 
الذريـــة، واإلبقـــاء علـــى بقيـــة الربـــح لتنميـــة رأس املـــال، قـــال الشـــيخ مصطفـــى 
وســـائر  والدنانـــري،  الدراهـــم  اســـتغالل  )) وطريقـــة  )ت0)14هــــ(:  الزرقـــا 
األمـــوال االســـتهالكية إذا تعـــورف وقفهـــا، بـــأن تدفـــع الدراهـــم والدنانـــري ملـــن 
يعمـــل فيهـــا علـــى ســـبيل شـــركة املضاربـــة مثـــال، ومـــا خيـــرج للوقـــف مـــن الربـــح 
يتصـــدق بـــه يف جهـــة الوقـــف، والقمـــح وحنـــوه يبـــاع ويدفـــع مثنـــه مضاربـــة 
كذلـــك، ولـــو وقـــف القمـــح وحنـــوه علـــى أن يقـــرض منـــه مـــن ال بـــذر لـــه مـــن 

ــه مـــن حمصولـــه؛ صـــح ذلـــك (( )1(. الفالحـــني، مث يســـتوىف عوضـ

9. الوقف الذري التزايدي:

يف الوقـــف الـــذري يتـــم فيـــه تشـــجيع األفـــراد القادريـــن علـــى تنميـــة 
الوقـــف الـــذري، مبزيـــد مـــن األوقـــاف عليـــه مـــن أفـــراد العائلـــة مـــن الطبقـــات 
األخـــرى، ممـــن تتيســـر أحواهلـــم؛ فـــكل طبقـــة تســـاهم بزيـــادة يف هـــذا الوقـــف 
ويكـــون تصاعديـــا، بوضـــع أســـهم معينـــة يف صنـــدوق العائلـــة الوقفـــي ليشـــارك 
فيـــه أفـــراد العائلـــة امليســـورين، بـــدل توقـــف الوقـــف علـــى الواقـــف األول، فـــال 

يـــزال الوقـــف ينمـــو ويتمـــدد ويتوســـع، مـــع توســـع العائلـــة.

أحكام األوقاف )ص61(.  )1(
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10. التشارك اخليري: 

جعـــل فيـــه نســـبة مـــن الوقـــف الـــذري ألعمـــال خرييـــة خارجـــة عـــن 
األســـرة؛ فهـــذا ممـــا يبـــارك فيـــه ويقـــوي مصارفـــه، ويعطـــي لـــه بعـــدا تعبديـــا 
يستشـــعر فيـــه الذريـــة غايـــة حممـــودة لصاحـــب الوقـــف يكـــون قـــدوة هلـــم، 
يدفعهـــم إىل الصدقـــة، وإىل عمـــل اخلـــري، واإليقـــاف علـــى هنجـــه وطريقتـــه.

11. تقاسم النظر:

فـــكل واحـــد يكـــون ناظـــرا علـــى حصتـــه مـــن الوقـــف، وهبـــذا تنمـــوا 
األوقـــاف، وتتســـع، وحيصـــل التنافـــس بينهـــم يف تنميتـــه اســـتثماره؛ ألن كل 
واحـــد ســـيعمل علـــى تنميـــة نصيبـــه، واحلفـــاظ عليـــه مـــن التلـــف واخلـــراب، 
كمـــا أنـــه يقلـــل احللقـــات بـــني صاحـــب االســـتحقاق وأصـــل الوقـــف إذ 
الفســـاد يكـــون غالبـــا مـــن النظـــار باســـتيالئهم علـــى األمـــوال، دون علـــم 

صاحـــب االســـتحقاق.

12. الوقف الذري االمتيازي: 

قصـــر الوقـــف الـــذري علـــى املتميزيـــن أو املبدعـــني أو املتفوقـــني يف 
ـــنة أو القـــرآن  ـــفظ قـــدرا مـــن الســــ ـــمية أومـــن حــــ ـــابقات العلـ الذريـــة، أو املســـــ
الكـــــــرمي أو مـــــــن قــــــــــرأ أو كــــــتب يف علم معــــيــــــن، أو ابتكــــــر ابتكــــــارا نافعـــــــا، 
أو ختصيصـــه بطلـــب علـــم معـــني فيـــه مصـــاحل أخرويـــة أو دنيويـــة، أو احلصـــول 
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علـــى شـــهادة ورتبـــة معينـــة، وهـــذا فيـــه تنافـــس للخـــريات وحتصيـــل العلـــوم 
النافعـــة.

13. اإلعارة الوقفية الذرية:

بوصـف  الذريـة،  االحتياجـات  مـن  خـاص  لنـوع  الوقـف  ختصيـص 
معـني، يكـون إعـارة لصاحـب احلاجـة، ينتفـع بـه مـادام حمتاجـا إليـه، مـى 
اسـتغىن أعـاده إىل أصـل الوقـف، مـع احلفـاظ عليـه وأخـذ الضمانـات عليـه 
بذلك؛ كوقف صالة أفراح ملناسـبات الزواج، أو ما مياثلها من املناسـبات، 
أو السـكىن يف منـزل لوصـف منضبـط واضـح، فمـن احتـاج سـكن، ومـن 
فـإذا  مـع حاجتهـم،  يسـتعملوهنا  للذريـة عاريـة  أو سـيارات  تـرك،  اسـتغىن 

اسـتغنوا ردوهـا، وهكـذا.
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الـخـاتـمـة
القـارئ  أمـام  وأضـع  البحـث،  هـذا  إلمتـام  أعانـين  الـذي  هلل  احلمـد 

التوصيـات: وأبـرز  البحـث،  نتائـج  أهـم  علـى  تشـتمل  خامتـة،  الكـرمي 

أوال: أهم نتائج البحث:
1. الوقــــــــف الذري، هــــو أي وقــــف خـــاص ســـــواء كان بوصــف أو 
اســم. واألوىل تقســيم األوقــاف إىل خــاص وعــام، بــدل تقســيمه إىل: ذري 

وخريي.

). ال يظهـــر يل فـــرق مصلحـــي شـــرعي بـــني الوقـــف الـــذري واخلـــريي، 
وإن وجـــدت فروقـــا يف بعـــض األحـــكام.

3.  الوقـــف وســـيلة إىل مصـــاحل شـــرعية، ينفـــرد هبـــا ال يشـــاركه غـــريه 
فيهـــا؛ فيجـــب اســـتصحاب هـــذا املعـــىن يف االجتهـــاد الوقفـــي.

4. ترتتـــب أجـــور األوقـــاف الذريـــة حبســـب قـــوة اإلخـــالص فيهـــا وهـــي 
علـــى أربـــع مراتـــب. كمـــا تعظـــم أجورهـــا بعظـــم مصاحلهـــا، وأهـــم األوصـــاف 
املقيمـــة ملصـــاحل الوقـــف ثالثة:القرابـــة، واحلاجـــة، وعظـــم املصلحـــة، مـــى 

اجتمعـــت عظـــم فضلـــه، ومـــى فقـــد بعضهـــا يـــوازن بينهـــا.
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الوقـــف  التاريـــخ واحتالـــوا علـــى  مـــر  النـــاس علـــى  بعـــض  5. حـــاد 
الـــذري، وترتـــب علـــى هـــذا مآخـــذ متعـــددة علـــى األوقـــاف الذريـــة؛ فـــكان 
الســـبيل الشـــرعي إصالحهـــا بـــدل إبطاهلـــا، وهـــذا دأب العلمـــاء كلهـــم.

ــاف تقـــوم علـــى ثالثـــة أركان  ــة الشـــرعية لألوقـ 6. القاعـــدة املقاصديـ
هـــي: أ. الدافـــع الفطـــري التعبـــدي األخالقـــي. ب. ســـعة املصـــدر وتنـــوع 

املصـــرف. ج. كســـر االكتنـــاز وحفـــظ األســـاس.

7. ميكن معاجلة اخللل يف الوقف الذري بضبط ثالث جهات:اجلهة 
التنظيميـــة، واإلداريـــة، واملاليـــة، وهـــذه داخلـــة ضمـــن أجـــزاء الوقـــف: الواقـــف 

وشـــروطه والعـــني واجلهـــة املوقـــوف عليهـــا والناظر.

8. يوجـــد مجلـــة مـــن املعاجلـــات العمليـــة لألوقـــاف الذريـــة مـــن أبرزهـــا: 
اليقـــني بصالحهـــا، تكويـــن الشـــركات، العـــدل، شـــراء أســـهم، التأقيـــت، 
االســـتثمار الدائـــم، الوقـــف النقـــدي، الوقـــف التزايـــدي، تعديـــة املصـــاحل، 

ــة. ــارة الوقفيـ ــاز الوقفـــي، اإلعـ ــيم النظـــر حبســـب احلصـــص، االمتيـ تقسـ
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ثانيا: أهم التوصيات:
1. نشـــر ثقافـــة الوقـــف القائمـــة علـــى إدراك مقاصـــد الوقـــف الـــذري 
اخلاصـــة والعامـــة، بأســـلوب ســـهل خطابيـــا وكتابيـــا، ويســـتفاد مـــن وســـائل 

التواصـــل احلديثـــة ملـــا هلـــا مـــن قـــوة إعالميـــة كبـــرية.

للجانـــب  املضمـــن  الوقفيـــة  األولويـــات  ســـلم  بوضـــع  التســـريع   .(
العلمـــي والعملـــي للوقـــف، ليكـــون خارطـــة ودليـــال لوضـــع خيـــارات متعـــددة 
ومتنوعـــة أمـــام الواقـــف، ليختـــار األنســـب لـــه ماليـــا ومصلحيـــا ســـواء كان 

علـــى ذريتـــه، أو غريهـــا.

3. تفعيـــل دور مكاتـــب االستشـــارات الوقفيـــة لرتافـــق املوقـــف مـــن 
بـــدء االستشـــارة الوقفيـــة حـــى ينتهـــي الواقـــف مـــن الوقـــف كامـــال، لتســـاعده 
علـــى معرفـــة مقاصـــد الوقـــف الـــذري، و حتقيـــق املنـــاط الشـــرعي الصحيـــح 

للوقـــف؛ كـــي ال خيطـــئ الطريـــق علميـــا أو عمليـــا.

4. التوســـع مبكاتـــب االستشـــارات الوقفيـــة املدعمـــة بكفـــاءات شـــرعية 
ــا  ــا، ملـ ــة، وحـــث الواقفـــني علـــى الوقـــف عليهـ ــة واجتماعيـ ــة واقتصاديـ وإداريـ
هلـــا مـــن دور كبـــري يف تصحيـــح مقاصـــد الواقفـــني يف األوقـــاف كلهـــا، ويف 

األوقـــاف الذريـــة علـــى وجـــه اخلصـــوص.
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5. بنـــاء ومـــد اجلســـور الدائمـــة، بـــني كافـــة املعنيـــني باألوقـــاف عامـــة، 
واألوقـــاف الذريـــة خاصـــة؛ مـــن النظـــار، والقضـــاة، واملكاتـــب االستشـــارية 
الوقفية، واحملامني، والشرعيني، يف لقاءات دورية، ومراسالت، واتصاالت، 
يتـــم فيهـــا احلـــوار والنقـــاش للخـــروج بالتوصيـــات املصلحـــة لألوقـــاف الذريـــة، 
املظهـــرة ملقاصـــد الوقـــف الـــذري، وعـــرض احلـــاالت الطارئـــة للموقفـــني وقفـــا 

ذريـــا، للتشـــاور يف أنفـــع الصيـــغ الوقفيـــة عليـــه.

6. إجيـــاد صيـــغ وقفيـــة ذريـــة جاهـــزة، مت جتريبهـــا أكثـــر مـــن مـــرة، 
الواقـــف. منهـــا  ليســـتفيد 

7. النظـــر الدائـــم يف أحـــوال اجملتمـــع ومتغـــريات النـــاس، وإعـــداد القوائـــم 
املتغـــرية حبســـب االحتيـــاج لألوقـــاف، دون اجلمـــود علـــى أنـــواع تقليديـــة 

لألوقـــاف، ال يتعداهـــا أصحاهبـــا.
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املــصـــادر

األحاديـــث املختـــارة، أليب عبـــد اهلل حممـــد بـــن عبـــد الواحـــد بـــن أمحـــد احلنبلـــي . 1
املقدســـي، حتقيـــق عبـــد امللـــك بـــن دهيـــش، مكتبـــة النهضـــة احلديثـــة، الطبعـــة 

األوىل، مكـــة املكرمـــة، 1410هــــ.

إحـــكام األحـــكام شـــرح عمـــدة األحـــكام، أليب الفتـــح تقـــي الديـــن حممـــد بـــن . )
علـــي املشـــهور بــــ )) ابـــن دقيـــق العيـــد ((  ، حتقيـــق أمحـــد شـــاكر، عـــامل الكتـــب، 

الطبعـــة الثانيـــة، بـــريوت ،1407هــــ.

أحـــكام األوقـــاف، مصطفـــى الزرقـــا، دار عمـــار، الطبعـــة األوىل، عمـــان، . 3
1418هــــ.

أحـــكام الوصايـــا واألوقـــاف بـــني الفقـــه والقانـــون، حملمـــد مصطفـــى شـــليب ،دار . 4
التأليـــف، مصـــر، )138هــــ.

أحكام الوقف يف الشـــريعة اإلســـالمية، د. حممد الكبيســـي، مطبعة اإلرشـــاد، . 5
بغداد، 1397هـ.

اإلســـعاف يف أحـــكام األوقـــاف، لرباهيـــم بـــن موســـى الطرابلســـي، املطبعـــة . 6
اهلنديـــة باألزبكيـــة، الطبعـــة الثانيـــة، مصـــر، 0)13هــــ.

األشـــباه والنظائـــر علـــى مذهـــب أيب حنيفـــة النعمـــان، زيـــن الديـــن إبراهيـــم . 7
بـــن جنيـــم، حتقيـــق عبـــد الكـــرمي الفضيلـــي، املكتبـــة العصريـــة، الطبعـــة األوىل، 

بـــريوت، 1418هــــ.
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إعـــالم املوقعـــني عـــن رب العاملـــني، أليب عبـــد اهلل حممـــد بـــن أيب بكـــر الدمشـــقي . 8
املعـــروف بــــ )) ابـــن قيـــم اجلوزيـــة (( ، حتقيـــق حممـــد عبـــد الســـالم إبراهيـــم، دار 

الكتـــب العلميـــة، الطبعـــة األوىل، بـــريوت، 1411هــــ.

اإلصابة يف متييز الصحابة، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين، . 9
دار اجليل، الطبعة الثانية، بريوت، )141هـ.

ــد بـــن موســـى بـــن . 10 ــد بـــن حنبـــل، ملوســـى بـــن أمحـ ــام أمحـ ــه اإلمـ اإلقنـــاع يف فقـ
ســـامل بـــن عيســـى بـــن ســـامل احلجـــاوي املقدســـي، مث الصاحلـــي، شـــرف الديـــن، 
أبـــو النجـــا، حتقيـــق: عبـــد اللطيـــف حممـــد موســـى الســـبكي، دار املعرفـــة، 

بـــريوت.

بـــريوت، . 11 املعرفـــة،  دار  الشـــافعي،  إدريـــس  بـــن  حممـــد  اهلل  عبـــد  األم، أليب 
1410هــــ.

أجنـــح املســـاعي يف اجلمـــع بـــني صفـــيت الســـامع والواعـــي، لفـــاحل بـــن حممـــد . )1
الظاهـــري، ختريـــج إبراهيـــم احلازمـــي، دار الشـــريف.

اإلنصـــاف يف معرفـــة الراجـــح مـــن اخلـــالف، أليب احلســـن عـــالء الديـــن علـــي . 13
العـــريب، حتقيـــق حممـــد حامـــد  الـــرتاث  إحيـــاء  املـــرداوي، دار  بـــن ســـليمان 

الفقـــي، بـــريوت.

البحـــر الرائـــق شـــرح كنـــز الدقائـــق، لزيـــن الديـــن إبراهيـــم بـــن حممـــد الشـــهري بــــ . 14
ــة. ــة الثانيـ ))ابـــن جنيـــم ((  ، دار الكتـــاب اإلســـالمي ،الطبعـ
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بدائـــع الصنائـــع يف ترتيـــب الشـــرائع، أليب بكـــر عـــالء الديـــن بـــن مســـعود بـــن . 15
أمحـــد الكاســـاين، دار الكتـــاب العـــريب، الطبعـــة الثانيـــة، بـــريوت، )198م.

البدايـــة والنهايـــة، أليب الفـــداء إمساعيـــل بـــن كثـــري القرشـــي، حتقيـــق أمحـــد أبـــو . 16
ملحـــم وآخريـــن، دار الريـــان للـــرتاث، الطبعـــة األوىل، القاهـــرة، 1408هــــ.

بلغـــة الســـالك ألقـــرب املســـالك )حاشـــية الصـــاوي علـــى الشـــرح الصغـــري(، . 17
ــر. ــارف، مصـ ــاوي ((  ، دار املعـ ــيهر بــــ )) الصـ ــد اخللـــويت الشـ ــد بـــن حممـ ألمحـ

املســـتخرجة، أليب . 18 ملســـائل  والتعليـــل  والتوجيـــه  والشـــرح  والتحصيـــل  البيـــان 
الوليـــد حممـــد بـــن أمحـــد بـــن رشـــد القرطـــيب، حتقيـــق: حممـــد حجـــي وآخـــرون، 

دار الغـــرب اإلســـالمي، الطبعـــة الثالثـــة، بـــريوت، 1408هــــ.

تاريـــخ املدينـــة البـــن شـــبة ،أليب زيـــد عمـــر بـــن شـــبة )وامســـه زيـــد( بـــن عبيـــدة . 19
بـــن ريطـــة النمـــريي البصـــري، حتقيـــق: فهيـــم شـــلتوت، طبـــع علـــى نفقـــة: الســـيد 

حبيـــب حممـــود ـ جـــدة، 1399هــــ.

بــــ )) ابـــن . 0) بـــن احلســـن املعـــروف  تاريـــخ مدينـــة دمشـــق، أليب القاســـم علـــي 
بـــريوت،  الفكـــر،  دار  العمـــروي،  عمـــرو  الديـــن  حمـــب  حتقيـــق  عســـاكر))، 

1415هــــ.

تبصـــرة احلـــكام يف أصـــول األقضيـــة ومناهـــج األحـــكام، إبراهيـــم بـــن علـــي بـــن . 1)
حممـــد، ابـــن فرحـــون، برهـــان الديـــن اليعمـــري، دار الكتـــب العلميـــة، بـــريوت، 

)141هـ.
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التبصـــرة، لعلـــي بـــن حممـــد الربعـــي املعـــروف بــــ ))  اللخمـــي ((  ، حتقيـــق: د.أمحـــد . ))
جنيـــب، وزارة األوقـــاف والشـــؤون اإلســـالمية، قطـــر، الطبعـــة األوىل، )143هــــ.

الديـــن . 3) بـــن، فخـــر  بـــن علـــي  الدقائـــق، عثمـــان  تبيـــني احلقائـــق شـــرح كنـــز 
الزيلعـــي احلنفـــي، املطبعـــة الكـــربى األمرييـــة - بـــوالق، القاهـــرة، الطبعـــة األوىل، 

1313هــــ.

حتفـــة احلبيـــب علـــى شـــرح اخلطيـــب )) حاشـــية البجريمـــي علـــى شـــرح اخلطيـــب ((   . 4)
ويســـمى )) حاشـــية البجريمـــي علـــى اإلقنـــاع ((  ، لســـليمان بـــن حممـــد بـــن عمـــر 

البجريمـــي الشـــافعي، دار الفكـــر.

حتفـــة احملتـــاج بشـــرح املنهـــاج، لشـــهاب الديـــن أمحـــد بـــن حممـــد بـــن حجـــر . 5)
الـــرتاث العـــريب. 1357هــــ. اهليتمـــي املكـــي، دار إحيـــاء 

ــة النظـــار يف غرائـــب األمصـــار وعجائـــب األســـفار، حملمـــد بـــن عبـــد اهلل . 6) حتفـ
الشـــهري بــــ )) ابـــن بطوطـــة ((  ، أكادمييـــة اململكـــة املغربيـــة، الربـــاط، 1415هــــ.

الرتغيـــب والرتهيـــب مـــن احلديـــث الشـــريف، لزكـــي الديـــن عبـــد العظيـــم املنـــذري، . 7)
حتقيق إبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، ط1، بريوت،1417هـ.

تطويـــر األوقـــاف اإلســـالمية واســـتثمارها، إبراهيـــم خليـــل عليـــان، جامعـــة . 8)
القـــدس املفتوحـــة، فلســـطني، مقـــدم ملؤمتـــر بيـــت القـــدس الرابـــع، 1434هــــ.

تلبيـــس إبليـــس، أليب الفـــرج مجـــال الديـــن عبـــد الرمحـــن ابـــن اجلـــوزي، حتقيـــق . 9)
ــة األوىل، بـــريوت. حمـــي الديـــن حممـــد بعيـــون، دار ابـــن زيـــدون، الطبعـ
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هتذيـــب اآلثـــار، وتفصيـــل معـــاين الثابـــت عـــن رســـول اهلل صلـــى اهلل عليـــه . 30
وســـلم مـــن األخبـــار، أليب جعفـــر حممـــد بـــن جريـــر الطـــربي، حتقيـــق ناصـــر 

الرشـــيد، مطابـــع الصفـــا، مكـــة املكرمـــة، 1404هــــ.

املالكيـــة . 31 إســـحاق  بـــن  احلاجـــب، خلليـــل  ابـــن  شـــرح خمتصـــر  التوضيـــح يف 
املصـــري، ت د.أمحـــد جنيـــب، مركزجنيبويـــه للمخطوطـــات، الطبعـــة األوىل، 

9)14هــــ.

اجلامـــع الصحيـــح )) ســـنن الرتمـــذي ((  ، أليب عيســـى حممـــد بـــن عيســـى بـــن . )3
ســـورة، حتقيـــق أمحـــد شـــاكر، دار الكتـــب العلميـــة، بـــريوت.

اجلامـــع الصحيـــح املســـند مـــن حديـــث رســـول اهلل صلـــى اهلل عليـــه وســـلم، . 33
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الديـــن الســـيوطي، حتقيـــق: حممـــد أبـــو الفضـــل إبراهيـــم، دار إحيـــاء الكتـــب 
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الرتكمـــاين ((    دار الفكـــر.
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مشـــكالهتا، . )6 أشـــكاهلا، حكمهـــا،  تكييفهـــا،  املعاصـــرة،  الوقفيـــة  الصناديـــق 
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)141هـ.
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