
رسالة األمانة العامة لألوقاف هي نرش الثقافة الوقفية،
لذا فكل إصداراهتا غري خمصصة للبيع

اجلزء الثاين

إدارة الدراسات والعالقات اخلارجية
1442هـ/2020م 

مدونة أحكام الوقف الفقهية



مجيع احلقوق حمفوظة
ح األمانة العامة لألوقاف ٢٠٢٠م

الدسمة - قطعة 6 - شارع محود عبد اهلل الرقبة
دولة الكويت

ص. ب 48٢ الصفاة 13٠٠5

هاتف 18٠4777 - فاكس ٢٢54٢5٢6

املوقع االلكرتوين لألمانة العامة لألوقاف
www.awqaf.org.kw

الربيد اإللكرتوين لألمانة العامة لألوقاف
amana@awqaf.org

الربيد اإللكرتوين إلدارة الدراسات والعالقات اخلارجية
serd@awqaf.org

الطبعة الثانية )منقحة( 144٢هـ/٢٠٢٠م

اآلراء الواردة يف هذا الكتاب تعرب عن وجهة نظر مؤلفها،
وال تعرب بالرضورة عن اجتاهات تتبناها األمانة العامة لألوقاف.

فهرسة مكتبة الكويت الوطنية أثناء النرش 

رقم اإليداع: 1717-٢٠٢٠
ردمك: ٢-٩٩٢1-745-1٢-٩78



فهرس املحتويات       

3

فهر�س املحتويات

صفحةالبيان
15الف�شل اخلام�س: �شروط املوقوف عليه

17املبحث الأول: ا�شرتاط القربة. 

32املبحث الثاين: الوقف على النف�س )انتفاع الواقف بوقفه(.

39املبحث الثالث: ا�شرتاط �شحة التملك.

44املبحث الرابع: ا�شرتاط حيازة املوقوف عليه للوقف. 

50املبحث اخلام�س: الوقف على اجلهات اخلريية: 

50امل�صاألة الأوىل: ا�صرتاط تعيني اجلهة املوقوف عليها وبيان م�صرفها.

54امل�صاألة الثانية: ا�صرتاط عدم انقطاع اجلهة.

ي:  رِّ 60املبحث ال�شاد�س: ق�شمة الوقف الُذّ

60امل�صاألة الأوىل: كيفية الق�صمة بني الأولد يف الوقف.

66امل�صاألة الثانية: ال�صرتاك يف الوقف على القرابة.

68امل�صاألة الثالثة: ال�صرتاك يف الوقف على العقب.

70امل�صاألة الرابعة: ال�صرتاك يف الوقف على اأقرب النا�س.

71امل�صاألة اخلام�صة: ال�صرتاك يف الوقف على غري القرابة.

ي واخلريي )توزيع ريع الوقف بني الذرية واخلريات(. رِّ 74املبحث ال�شابع: الوقف امل�شرتك بني الُذّ

77املبحث الثامن: انقرا�س املوقوف عليهم.

82املبحث التا�شع: غيبة امل�شتحقني يف الوقف الذري.

85م�صادر ومراجع الف�صل اخلام�س.

89الف�شل ال�شاد�س: �شروط الواقف اجَلْعلّية 

91املبحث الأول: �شروط الواقفني: 

91اأوًل: التعريف ب�صروط الواقفني.

93ثانًيا: هل الأ�صل يف ال�صروط احلظر اأو الإباحة؟ 

96ثالًثا: العمل ب�صرط الواقف )اآثار ال�صرط(.

100املبحث الثاين: املعترب يف دللة األفاظ الواقفني: 

100اأوًل: اآراء العلماء يف اعتبار العرف.

105ثانيا: معنى �صرط )اأو ن�س( الواقف كن�س ال�صارع.
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صفحةالبيان
106ثالثا: و�صائل التعبري عن ال�صروط.

107رابعا: حالت عدم اللتزام بال�صروط.

107املبحث الثالث: تق�شيمات الفقهاء ل�شروط الواقفني اجَلْعلّية: 

107التق�صيم الأول: باعتبار الو�صف ال�صرعي.

108التق�صيم الثاين باعتبار احلكم الو�صعي: 

108الق�صم الأول: ال�صروط ال�صحيحة.

110الق�صم الثاين: ال�صروط الباطلة.

111الق�صم الثالث: ال�صروط الفا�صدة.

111النوع الأول: �صروط باطلة مبطلة للوقف.

112النوع الثاين: �صروط فا�صدة غري مبطلة للوقف )عند احلنفية(.

112م�صاألة: املراد بال�صرط املخالف.

114التق�صيم الثالث: باعتبار حمل ال�صرط ومتعلَّقه: 

114اأوًل: ال�صروط اخلا�صة بالعني املوقوفة التي ي�صرتطها الواقف.

115ثانًيا: ال�صروط اخلا�صة باملوقوف عليهم )امل�صتفيدين(: 

117ثالًثا: ال�صروط اخلا�صة بالناظر اأو متويل الوقف: 

1117 - ا�صرتاط النظارة للواقف نف�صه.

2119 - ا�صرتاط النظارة لأ�صخا�س معينني.

3119 - ا�صرتاط تعدد النظار.

4121- ا�صرتاط الواقف تفوي�س النظارة للناظر.

5122- �صرط الواقف يف حتديد ناظر الوقف.

6122- التزام الناظر ب�صروط الواقف، ومدى جواز اخلروج عنها؟ 

122التق�صيم الرابع لل�صروط: باعتبار وجوب تنفيذها، اأو منع تنفيذها، اأو جوازه: 

122اأ( تق�صيم ال�صروط:

122النوع الأول: ال�صروط التي يجب تنفيذها.

123النوع الثاين: ال�صروط املمنوعة. 

123ب( �صوابط اللزوم ل�صروط الواقف ال�صحيحة.

124ج( خمالفة ال�صروط ال�صحيحة.
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صفحةالبيان
126د( خمالفة �صروط الواقف يف تعيني جهة خريية واحدة لت�صمل جهة خريية اأخرى: 

128هـ( ما هو  هلل ل باأ�س اأن ينتفع به فيما هو هلل.

130و( جواز �صراء دار للإمام من وفر الوقف.

130ز( جواز امل�صالفة بني امل�صاجد.

130املبحث الرابع: ال�شروط الع�شرة: 

131اأوًل: �صرطا الإدخال والإخراج.

134ثانًيا: �صرطا ال�صتبدال )التغيري اأو التبديل( وعدم ال�صتبدال: 

135اأ( الفرق بني التبديل والتغيري يف ال�صروط.

135ب( ا�صتبدال عني الوقف.

140ج( �صروط ال�صتبدال عند املذاهب الفقهية.

142د( م�صاألة: ا�صتبدال امل�صجد.

149هـ( ثمـن الوقف.

150و( �صروط ال�صتبدال.

152ثالًثا: �صرطا الزيادة والنق�صان.

153رابًعا: �صرطا املنح واحلرمان.

155خام�ًصا: �صرطا تعديل م�صارف غلة الوقف، اأو عدم تعديله.

155املبحث اخلام�س: العربة يف �شروط الواقف والقواعد الأ�شولية لتف�شري األفاظ الواقف: 

155اأوًل: هل العربة يف �صروط الواقف بالألفاظ اأو باملق�صود؟

157ثانًيا: من يف�صر ويرجح الق�صد على اللفظ.

158ثالًثا: للواقف احلي تف�صري األفاظه.

158املبحث ال�شاد�س: اإثبات �شروط الواقفني: 

158اأوًل: ا�صرتاط تاأقيت الوقف.

161ثانًيا: تقييد ويل الأمر الواقف يف �صروطه.

165ثالًثا: من �صور تقييد ويل الأمر الواقَف يف �صروطه عند الفقهاء.

171م�صادر ومراجع الف�صل ال�صاد�س.

177الف�شل ال�شابع: األفاظ الواقفني و�شرحها

179املبحث الأول: تف�شري األفاظ الواقفني: 
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صفحةالبيان
179اأ( حمل اللفظ على ظاهره.

180ب( حمل اللفظ على العرف.

181ج( تعار�س الظاهر مع العرف.

182املبحث الثاين: دللة حروف العطف: مثل »ثم« و»الواو« على الرتتيب اأو ال�شرتاك.

183املبحث الثالث: ترتيب الوقف على طبقات.

189املبحث الرابع: دللة معاين األفاظ الواقفني: 

1189( البن - البنون.

2192( البنة- البنات.

3193( الأبناء.

4194( اأبناء البنني.

5195( الذكور.

6196( الإناث.

7197( الولد- الأولد.

8200( ذكور الأولد.

9200( ولد الولد - اأولد الأولد.

10201( ولد الظهر.

11202( ولد البنت - اأولد البنات.

12202( ولد بنات البنات. 

13203( اأولد بنات البنني.

14203( اأولد الذكور. 

15204( اأولد الإناث.

16204( ال�صلب )من يولد من ظهره- ولده من �صلبه- ابن ال�صلب- بنت ال�صلب(.

17205( الذرية.

18206( الأخ- الأخت )الإخوة(.

19208( اأبناء الأخ - اأبناء الأخت.

20208( العقب- الأعقاب- اأعقاب الأعقاب.

21210( القرابة.
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صفحةالبيان
22212( الآباء.

23214( الأمهات.

24214( الأحفاد- اأحفاد الأحفاد.

25215( الأعمام.

26216( الع�صبة.

27217( الأقرب، فالأقرب.

28217( البطن )بطًنا بعد بطن(.

29218( الن�صل )التنا�صل- ما تنا�صلوا(.

30219( الورثة.

31221( الطبقة )الطبقة الأوىل- الطبقة الثانية- الطبقة الثالثة.. الخ(.

32222( النت�صاب. 

33223( الأر�صد.

34223( الأ�صلح.

35224( اليتيم.

36225( ال�صغري- ال�صغار.

37226( الفقراء.

38228( النقرا�س.

39229( القبيلة، والبطن، والفخذ، والع�صرية.

ِة. 40231( اْلِعرْتَ

41232( الأجنبي.

42233( الأ�ْصَباُط.

43234( الأ�صرت، الأورع.

44236( املوايل.

45237( اأهل بيته.

46238( بنو اآدم.

47238( بنو فلن.

48239( امل�صلمون وامل�صلمات.
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صفحةالبيان
49240( ما يح�صى، ما يح�صون، ما ل يح�صى.

50241( الأرامل، الأرملة.

51242( الها�صميون.

52242( القوم.

53243( �صبيل اهلل.

54244( �صبيل الرب )اأو اخلري اأو الثواب(.

55245( ابن ال�صبيل.

56245( الغارمون.

247م�صادر ومراجع الف�صل ال�صابع.

259الف�شل الثامن: النظارة على الوقف

261متهيد.

261اأوًل: حكمة ت�صريع النظارة على الوقف. 

264ثانًيا: مفهوم النظارة على الوقف. 

266املبحث الأول: ولية النظارة على الوقف: 

266مقدمة.

266اأ( تعيني الناظر.

269ب( م�صوؤولية الناظر.

271اأوًل: ا�صرتاط الواقف النظارة لنف�صه.

277ثانًيا: ح�صر النظارة على معني.

280ثالًثا: اأحوال ا�صتخلف الناظر عند موته وفقده.

285رابًعا: اإذا مل يعني الواقف ناظًرا.

290املبحث الثاين: �شروط ناظر الوقف: 

290اأوًل: �صروط ناظر الوقف املتفق عليها بني الفقهاء: 

290ال�صرط الأول: اأهلية الت�صرف.

291ال�صرط الثاين: الكفاية.

292ال�صرط الثالث: العقل.

296ال�صرط الرابع: الأمانة.
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صفحةالبيان
298ال�صرط اخلام�س: الر�صد.

300ال�صرط ال�صاد�س: الذكورة.

301ثانًيا: �صروط ناظر الوقف املختلف فيها عند الفقهاء: 

301ال�صرط الأول: الإ�صلم.

303ال�صرط الثاين: البلوغ.

305ال�صرط الثالث: العدالة.

311ال�صرط الرابع: احلرية.

312ال�صرط اخلام�س: عدم طلب النظارة.

314املبحث الثالث: اأعمال الناظر: 

314الوظيفة الأوىل: زيادة الأ�صول املوقوفة.

317الوظيفة الثانية: الزيادة الراأ�صمالية للأ�صول املوقوفة )زيادة القيمة(. 

328الوظيفة الثالثة: حتويل الريع اإىل اأ�صل موقوف.

331الوظيفة الرابعة: ا�صتثمار ريع الوقف.

334الوظيفة اخلام�صة: �صرف ما يتعلق بالريع من حقوق.

334اأ( العمل على اإ�صلح الوقف ملا فيه من املحافظة عليه وعلى مقا�صده.

336ب( دفع م�صتحقات العمال والقائمني عليه.

337ج( دفع م�صتحقات امل�صارف امل�صروعة التي �صرطها الواقف على قدر الإمكان.

339د( ق�صاء الديون املتعلقة يف ذمة الوقف.

340هـ( دفع التعوي�صات املالية لل�صرر الناجت عن الوقف.

342الوظيفة ال�صاد�صة: دفع زكاة العني املوقوفة.

346م�صاألة: دفع زكاة غلة الأر�س وثمار ال�صجر )ريع الوقف(.

350الوظيفة ال�صابعة: ا�صتثمار اأر�س الوقف بالبناء والغرا�س.

352الوظيفة الثامنة: تعمري اأعيان الوقف.

355الوظيفة التا�صعة: ا�صتثمار الأ�صول املوقوفة.

356اأ( ال�صتثمار ببيع العني املوقوفة وا�صتبدالها بغريها )الإبدال وال�صتبدال(: 

357امل�صاألة الأوىل: حكم بيع العقارات املوقوفة )اإبدال وا�صتبدال العقارات املوقوفة(.

361امل�صاألة الثانية: حكم بيع الأعيان املوقوفة غري العقارات.
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صفحةالبيان
364ب( ال�صتثمار باإحداث زيادة منفعة يف الأ�صول املوقوفة.

367الوظيفة العا�صرة: توزيع الريع على م�صتحقيه.

368الوظيفة احلادية ع�صرة: تنفيذ �صروط الواقف. 

373الوظيفة الثانية ع�صرة: املحافظة على حقوق الوقف: 

1373- املخا�صمة اأمام املحاكم حل�صاب الوقف.

2374- ت�صمني املتعدي على الوقف.

3374- اإبراء الذمة املالية للوقف عن طريق عقد احلوالة.

4375- اأخذ الرهن حلق الوقف.

377الوظيفة الثالثة ع�صرة: مراعاة اأحوال ال�صتدانة على الوقف.

تقت�صيه  مبا  اإل  الوقف  حقوق  اإ�صقاط  عدم  مراعاة  ع�صرة:  الرابعة  الوظيفة 

ال�صرورة: 
380

1381- ال�صلح على حقوق الوقف.

2381- رفع ال�صرر الناجت عن الوقف.

3382- اإ�صقاط احلق يف ال�صفعة.

383الوظيفة اخلام�صة ع�صرة: الحتياط يف اإعارة الناظر الوقف.

385الوظيفة ال�صاد�صة ع�صرة: منع رهن الوقف.

388الوظيفة ال�صابعة ع�صرة: �صبط ح�صابات الوقف وتوثيقها: 

391املبحث الرابع: تفوي�س النظارة للغري: 

392اأوًل: التوكيل بالنظر.

393ثانًيا: اإي�صاء الناظر بالنظارة.

394ثالًثا: امل�صادقة على النظر.

395رابًعا: اإ�صقاط الناظر حقه يف النظر لغريه.

398خام�ًصا: حكم تفوي�س النظارة للغري.

400�صاد�ًصا: ا�صرتاط قبول الناظر للنظارة: 

401اأ( قبول النظارة باللفظ.

401ب( قبول النظارة بغري اللفظ: 

1402- القبول بالفعل.
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صفحةالبيان
2402- قبول النظارة بال�صكوت.

403ج( تراخي قبول النظارة عن الإيجاب.

405�صابًعا: النـزول عن النظارة.

406ثامًنا: العتيا�س عن نزول حق النظر للغري.

408املبحث اخلام�س: الرقابة على اأعمال الناظر: 

410اأوًل: حالت �صم ناظر اأمني اإىل اإىل الناظر اخلا�س.

412ثانًيا: مدى ا�صتقللية الناظر الأ�صيل عند �صمِّ ناظر ح�صبة اإليه.

413ثالًثا: حما�صبة الناظر.

415رابًعا: حما�صبة املوقوف عليهم الناظر.

416خام�ًصا: كيفية حما�صبة الناظر.

420املبحث ال�شاد�س: عزل الناظر:

421الفرع الأول: عزل الناظر نف�صه.

423الفرع الثاين: عزل الناظر من قبل من له تولية النظر: 

423اأ( عزل الواقف الناظر: 

1423- ا�صرتاط الواقف العزل لنف�صه.

2424- ا�صرتاط الواقف النظارة لنف�صه.

3425- عدم ا�صرتاط الواقف النظارة لنف�صه ول عزل الناظر.

427ب( عزل و�صي الواقف الناظر.

427ج( عزل املوقوف عليه الناظر.

428د( عزل القا�صي الناظر.

430الفرع الثالث: م�صوغات عزل الناظر: 

431اأوًل: الف�صق: 

431اأ( عزل الناظر مبجرد ف�صقه.

433ب( اإعادة الناظر الفا�صق بعد توبته اإىل الولية.

434ج( عدم جتزوؤ الف�صق.

434ثانًيا: اخليانة.

435ثالًثا: اجلنون.
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436رابًعا: موت الواقف.

437خام�ًصا: موت القا�صي.

438�صاد�ًصا: زوال الأهلية.

439�صابًعا: العجز عن اإدارة الوقف.

439ثامنًا: اإهمال الوقف.

439الفرع الرابع: الآثار املرتبة على عزل الناظر: 

439اأوًل: اأثر عزل الناظر على ت�صرفاته.

441ثانًيا: ت�صرف الناظر قبل العلم بالعزل.

442ثالًثا: قبول قول الناظر املعزول يف الت�صرف يف الوقف.

444املبحث ال�شابع: �شمان الناظر: 

446امل�صاألة األأوىل: اأحوال ت�صمني الناظر: 

446احلالة األأوىل: تعدي الناظر: 

446اأ( الإتلف.

447ب( اإنكار مال الوقف.

448ج( ت�صرف الناظر مبا يتعار�س مع م�صلحة الوقف.

450د( خمالفة �صرط الواقف.

450هـ( ت�صرف الناظر يف مال الوقف مبا يعود على الناظر.

451و( ت�صرف الناظر يف الوقف ت�صرًفا ي�صر باملوقوف عليهم: 

451احلالة الثانية لت�صمني الناظر: التق�صري والتفريط: 

452اأ( ت�صمني الناظر بالتق�صري والتفريط: 

453ب( من �صور تق�صري الناظر يف �صرف الغلة التي وردت لدى الفقهاء.

453ج( اجتاهات الفقهاء يف ت�صمني الناظر املجّهل اإذا مات.

456د( القيمة التي ي�صمن بها املتويل املتعدي اأو املق�صر.

456امل�صاألة الثانية: اأحوال اإ�صقاط ال�صمان عن الناظر: 

457اأوًل: �صور عدم التعدي والتفريط.

458ثانًيا: �صور ملا يفعله الناظر باأمر من القا�صي.

459امل�صاألة الثالثة: علقة ذمة الناظر املالية بذمة الوقف املالية.

463املبحث الثامن: اأجرة الناظر: 
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صفحةالبيان
463اأوًل: ا�صرتاط الواقف اأجًرا للناظر.

464ثانًيا: عدم ا�صرتاط الواقف اأجًرا للناظر.

466ثالًثا: من يقدر اأجرة الناظر: 

466اأ( تقدير الواقف اأجر الناظر.

468ب( تقدير القا�صي اأجر الناظر.

469رابًعا: مورد اأجر ناظر الوقف.

471خام�ًصا: وقت ا�صتحقاق الناظر الأجر: 

471اأ( وقت ا�صتحقاق الأجر اإذا كان مقدًرا من قبل القا�صي.

472ب( وقت ا�صتحقاق الأجر اإذا كان مقدًرا من قبل الواقف.

473�صاد�ًصا: تربع الناظر بالنظارة.

474�صابًعا: تقدير اأجرة املثل للناظر.

475ثامًنا: �صور و�صوابط تقدير اأجرة املثل للناظر.

477تا�صًعا: اأجرة اأعوان ناظر الوقف.

481عا�صًرا: �صابط الأعمال الداخلة يف اخت�صا�س الناظر على الوقف.

484حادي ع�صر: م�صمولت اأجرة الناظر املعا�صرة: 

1484- الت�صويق.

2484- العلقات العامة والإعلم.

3485- احلوافز واملكافاآت.

4485- بناء مقار لإدارات الأوقاف وتاأثيثها.

5486- اأجرة املحامني.

6486- النرثيات.

487املبحث التا�شع: نظارة الوقف بني ال�شخ�شية الطبيعية والعتبارية: 

487اأوًل: ال�صخ�صية الطبيعية.

487ثانًيا: ال�صخ�صية العتبارية.

489ثالًثا: اأوجه الت�صابه والختلف بني ال�صخ�صيتني العتبارية والطبيعية.

491املبحث العا�شر: نظارة املوؤ�ش�شات )الأ�شخا�س العتبارية(.

495م�صادر ومراجع الف�صل الثامن.

511اأع�صاء اللجنة العلمية ملنتدى ق�صايا الوقف الفقهية.
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للموقوف عليه مجلة من الرشوط بحثها الفقهاء، وفيام يأيت أمهها: 

املبحث الأول

ا�صرتاط القربة

هنالك قوالن لدى املذاهب الفقهية يف اشرتاط القربة مها: 
القول األول: اشرتط أن يكون الوقف عىل قربة وطاعة: وإىل ذلك ذهب احلنفية، ورأي 

عند الشافعية، ورأي عند احلنابلة، كام ذهب إليه الزيدية، واإلمامية. 
القول الثاين: أن ال يكون الوقف عىل معصية )ويدخل فيه بعضهم املباح، واملكروه لدى 
بعضهم(: وإىل ذلك ذهب املالكية، والشافعية يف املذهب، واحلنابلة يف املذهب، واإلباضية. 

وتفصيل ذلك عىل النحو اآليت: 
القول األول: الذي يشرتط أن يكون الوقف عىل قربة وطاعة: 

اأوًل: احلنفية: 

املذهب أنه ال بد أن يكون الوقف قربة يف ذاته)1(، فلو وقف عىل األغنياء وحدهم مل 
جيز)٢( ألنه ليس بقربة، أما لو جعل آخره للفقراء فإنه يكون قربة يف اجلملة، لكن هنالك من 

رصح بأن يف التصدق عىل الغني نوع قربة دون قربة الفقري)3(. 
ولذلك اجته فقهاء املذهب ليصح الوقف أن يذكر يف مرصف الوقف مرصفا فيه حاجة 
حقيقة كالفقراء، أو استعامال بني الناس كاليتامى والزمني ألن الغالب فيهم الفقر، وعند 
ذاك يصح لألغنياء والفقراء منهم إن كانوا حيصون وإال فلفقرائهم فقط. وروى عن حممد 
أنه  والفتوى  ثامنون،  وقيل  أربعون،  وقيل  مائة،  يوسف  أيب  وعن  عرشة،  حيىص  ال  ما  أن 
مفوض إىل رأي احلاكم)4(. ولذلك أجاز فقهاء املذهب أيًضا الوقف عىل طلبة العلم ألن 

)1( انظر: الفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، ط٢، 141٠هـ/1٩٩٠م، 353/٢، ورد املحتار 
عىل الدر املختار )»الدر املختار للحصفكي رشح تنوير األبصار للتمرتايش« بأعىل الصفحة، يليه مفصوالً بفاصل »حاشية 
ابن عابدين« عليه املسمى »رد املحتار«(، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، دار الفكر للطباعة 

والنرش، بريوت، ط٢، 141٢هـ/1٩٩٢م، 33٩/4 و341.
)٢( انظر: الفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، ط٢، 141٠هـ/1٩٩٠م، ٢/4٠4.

)3( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، 338/4.
)4( انظر: املرجع السابق، 365/4، والفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، 37٠/٢-371 و466 بالنسبة 

للتساوي بني الفقراء واألغنياء عند ذكر احلاجة.
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الغالب فيهم الفقر)1(، وكذلك األمر يف الصوفية ألن الفقر فيهم أغلب )وإن كان منهم من 
ال يصح الوقف عليهم لسوء حاهلم ولكوهنم من أهل البدع فال يكون قربة( فلفظ الصوفية 
إنام يراد به يف العادة من كانوا عىل طريقة مرضية، أما غريهم فليسوا منهم حقيقة وإن سموا 
أنفسهم هبذا االسم، فإذا أطلق االسم ال يدخلون فيه فيصح الوقف ويستحقه أهل ذلك 

االسم حقيقة، وحينئذ تكون علة الصحة غلبة وصف الفقر عليهم)٢(.
ومن األمور التي رأى فقهاء املذهب عدم الوقف عليها ما فيها بدعة مثل: َوَقَف َضْيَعًة 

.)3( ِه فاَل َيِصحُّ عىل من َيْقَرُأ ِعنَْد َقرْبِ
كام ال يصح وقف مسلم أو ذمي عىل بيعة: أما بالنسبة للمسلم فلعدم كونه قربة يف ذاته، 
وأما بالنسبة للذمي فلعدم كونه قربة عندنا وعنده لكن لو وقف الذمي عىل بيعة فإذا خربت 

يكون للفقراء ابتداء، ولو مل جيعل آخره للفقراء كان مرياثا عنه)4(. 
فرشط وقف الذمي يف املذهب أن يكون قربة عند أهل اإلسالم وعندهم كالوقف عىل 
الفقراء أو عىل مسجد القدس)5(. ومثله احلَْريِبٌّ الذي دخل َداَر اإلسالم بَِأَماٍن َوَوَقَف َجاَز 
)6(. لكن مل جيز املذهب الوقف عىل حريب غري مستأمن ألنا قد  يِّ مِّ من ذلك ما جَيُوُز من الذِّ

هنينا عن برهم)7(.

ثانًيا: راأي عند ال�صافعية: 

تعاىل  املساكني ويف سبيل اهلل  القربة كالوقف عىل  فيه قصد  أن يظهر  هنالك من يرى 
والعلامء واملتعلمني واملساجد واملدارس والربط والقناطر)8(.

)1( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، 366/4.
)٢( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، 456/4-457، والفتاوى 

اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، ٢/371.
)3( انظر: الفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، ٢/371.

)4( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، 4/34٢.
)5( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، 341/4-34٢، والفتاوى 
اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، 353/٢ حيث ذكر هنا أمثلة كثرية عىل الوقف الذي ال جيوز من قبل غري 
اِجهم، وال عىل  يِّ عىل اْلبِيَعِة َواْلَكنِيَسِة أو َبْيِت َناٍر َوال عىل إْصاَلِحهم أو َدْهِن ِسَ مِّ املسلمني، ومن ذلك: الَيِصحُّ َوْقُف الذِّ

ُفَقَراِء َأْهِل احْلَْرِب، وال عىل بناء َمْسِجد لِْلُمْسِلِمنَي.
)6( انظر: الفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، ٢/353.

)7( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، 4/34٢.
ط3،  بريوت،  اإلسالمي،  املكتب  الشاويش،  زهري  إرشاف:  النووي،  اإلمام  املفتني،  وعمدة  الطالبني  روضة  انظر:   )8(

141٢هـ/1٩٩1م، 5/31٩ -3٢٠.
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ثالًثا: راأي عند احلنابلة: 

يكن  مل  وإذا  برا)1(،  ليس  فيام  الوقف  يصح  فال  وطاعة:  قربة  يكون  ان  اشرتطوا  فقد 
اُط اْلُعُزوَبِة َباطٌِل؛ أِلَنَّ اْلَوْصَف ليس ُقْرَبًة)3(. الوقف عىل بر فهو باطل)٢(، َفَعىَل امْلَْذَهِب اْشرِتَ

القربة يف  الطاعة هلل تعاىل، واملراد اشرتاط معنى  والرّب هو اسم جامع للخري، وأصله 
الرصف إىل املوقوف عليه ألن الوقف قربة وصدقة فال بد من وجودها فيام ألجله الوقف 
إذ هو املقصود كالوقف عىل الفقراء واملساكني والغزاة والعلامء واملتعلمني، وقد تكون عىل 
غري آدمي كاحلج والغزو وكتابة الفقه والعلم وكتابة القرآن وكالسقايات والقناطر وإصالح 

الطرق واملساجد واملدارس والبيامرستانات)4(.

وألجل ذلك فهذه الفئة ال ترى صحة الوقف عىل طائفة األغنياء، وال عىل طائفة أهل 
الذمة وال عىل صنف منهم، لكنها ترى صحة الوقف من ذمي عيل مسلم معني أو طائفة 
كالفقراء واملساكني وعكسه أي ويصح من مسلم عىل ذمي معني ملا روي أن صفية بنت 
الصدقة  جلواز  للقربة  موضع  وألنه  هيودي  هلا  أخ  عىل  وقفت  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  زوج  حيي 
عليه ولو كان الذمي املوقوف عليه أجنبيا من الواقف)5(. واملذهب أنه إَذا َوَقَف عىل َأَقاِربِِه 
يِّ َوإِْن كان َأْجنَبِيًّا من  مِّ ، كام أن الصحيح من املذهب أنه َيِصحُّ عىل الذِّ ِة َصحَّ مَّ من َأْهِل الذِّ
ِة َوامْلُْجَتاِزيَن َصحَّ أِلَنَّ هذا  اْلَواِقِف، وقالوا إْن َوَقَف عىل من َينِْزُل اْلَكنَاِئَس َواْلبَِيَع من امْلَارَّ

َدَقُة عليهم َجاِئَزٌة َوَصاحِلٌَة لِْلُقْرَبِة)6(. اْلَوْقَف عليهم اَل عىل اْلُبْقَعِة َوالصَّ

)1( انظر: رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، شمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الزركيش املرصي احلنبيل، حتقيق قدم 
له ووضع حواشيه: عبد املنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بريوت، 14٢3هـ/٢٠٠٢م، ٢/٢٠5.

)٢( انظر: رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، شمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الزركيش املرصي احلنبيل، ٢/٢٠5.
املرداوي،  أبو احلسن عيل بن سليامن  الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،  انظر: اإلنصاف يف معرفة   )3(

صححه وحققه: حممد حامد الفقي، النارش مطبعة السنة ا، حممدية، ط1، 1374هـ/1٩55م، 13/7.
)4( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، حتقيق جلنة متخصصة بإرشاف فضيلة الشيخ 
 ،17-16/1٠ 143٠هـ،  السعودية،  العربية  املمكلة  الرياض،  العدل،  وزارة  النارش  قاسم،  بن  إبراهيم  بن  العزيز  عبد 
واملغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، دار إحياء الرتاث 

العريب، ط1، 14٠5هـ/1٩85م، 376/5.
)5( انظر: رشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، حتقيق النارش عامل الكتب، بريوت، طبعة سنة 1٩٩6م، 

4٠1/٢، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 1٠/٢٠.
)6( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 14/7.
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رابًعا: الزيدية: 

أ( يشرتط املذهب يف املوقوف عليه أن يكون جهة قربة كأن يقول وقفت هذا عىل الفقراء أو 
عىل املجاهدين لكون هذا الوقف هو الذي جاءت به الرشيعة ورغب فيه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
أصحابه حتى يكون من الصدقة اجلارية التي ال ينقطع عن فاعلها ثواهبا فال يصح أن 
يكون مرصفه غري قربة)1(، والقربة توجد يف كل ما أثبت فيه الرشع أجًرا لفاعله كائنا ما 
كان، فمن وقف مثاًل عىل إطعام نوع من أنواع احليوانات املحرتمة كان وقفه صحيحا 
ألنه قد ثبت يف السنة الصحيحة أن يف كل كبد رطبة أجًرا، ومثل هذا لو وقف عىل من 
خيرج القذاة من املسجد، أو يرفع ما يؤذي املسلمني يف طرقهم فإن ذلك وقف صحيح 
لورود األدلة الدالة عىل ثبوت األجر لفاعل ذلك، فقس عىل هذا غريه مما هو مساو له 
يف ثبوت األجر لفاعله وما آكد منه يف استحقاق الثواب)٢(. َفإِْن َكاَن هنالك َما َيْقَتِض 
ُف فِيِه  ًدا، َأْو َيُكوَن امْلَرْصِ اْلُقْرَبَة َنْحُو َأْن َيُقوَل هلِلَِّ َأْو يِف َسبِيِلِه، َأْو َيُقوَل َوْقًفا حَمْبًِسا َأْو ُمَؤبَّ
ُد َلْفِظ اْلَوْقِف َفاَل  ٌء ِمْن َذلَِك َبْل ُمَرَّ ُقْرَبًة َكامْلَْسِجِد َواْلُفَقَراِء َصحَّ اْلَوْقُف، َوإِْن مَلْ َيُكْن يَشْ

َيِصحُّ اْلَوْقُف َمَع َعَدِم َقْصِد اْلُقْرَبِة)3(.

لكن هنالك من فقهاء املذهب من يقسم القربة إىل نوعني مها: 

ِقيًقا«: َنْحُو َأْن َيِقَفُه َعىَل ُفَقَراِء امْلُْسِلِمنَي َأْو َعىَل َمْسِجٍد َأْو َمنَْهٍل َأْو َمْعَهِد ِعْلٍم  1-»ُقْرَبة حَتْ
َأْو َنْحِو َذلِك.

ُر  ُيَقدِّ ُه  أِلَنَّ  ٍ ُمَعنيَّ َفاِسٍق  َأْو   ٍ ُمَعنيَّ يٍّ  ِذمِّ َأْو   ٍ ُمَعنيَّ َغنِيٍّ  َعىَل  َيِقَفُه  َأْن  َنْحُو  َتْقِديًرا«:  ٢-»ُقْرَبة 
إياَمِن  َأْو  َفْقِرِه  َمَع  يِّ  مِّ الذِّ إْساَلِم  َأْو  اْلَغنِيِّ  َكَفْقِر  َحاَلتِِه   َ َتَغريُّ َأْو  َمْوتِِه  إىَل  اْلُقْرَبِة  ُحُصوَل 

يِّ َوَفْقِرِه)4(. مِّ اْلَفاِسِق، َوَتُكوُن َمنَافُِع اْلَوْقِف َلُه إىَل َمْوتِِه َوَلْو َقْبَل إْساَلِم الذِّ

ب( من الصور التي يرى فقهاء املذهب الزيدي صحة الوقف عليها: 

)1( انظر: السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار، شيخ اإلسالم حممد بن عيل الشوكاين، حتقيق: حممود إبراهيم زايد، دار 
الكتب العلمية، بريوت، ط1، بدون تاريخ، 315/3 و318-317.

)٢( انظر: السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار، شيخ اإلسالم حممد بن عيل الشوكاين، 316/3.
)3( انظر: التاج املذهب ألحكام املذهب، القايض العالمة أمحد بن قاسم العنيس اليامين الصنعاين، دار احلكمة اليامنية للطباعة 

والنرش والتوزيع واإلعالن، صنعاء، طبعة سنة 1414هـ/1٩٩3م، 3/٢8٩.
)4( انظر: املرجع السابق، ٢85/3.
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يِف  هِبَا  ُق  َيَتَعلَّ َما  بِِه  َوامْلَُراُد  َمَشاِهِدِهْم،  َوَعىَل  َواْلُفَضاَلِء  ِة  اأْلَِئمَّ ُقُبوِر  َعىَل  اْلَوْقُف  1-صحة 
امْلَيِِّت  َعىَل  بِِه  َقَصَد  َفَلْو  َوالطَّاَعاِت،  ْكِر  لِلذِّ فِيَها  امْلُْسِلِمنَي  بِاْجتاَِمِع  فِيَها  احْلَاِصَلِة  اْلُقْرَبِة 

، َوَكَذا يِف النَّْذِر َعَلْيَها)1(.  َنْفِسِه مَلْ َيِصحَّ

ُف فِيِهْم إىَل َمْوهِتِْم أِلَنَّ اْلُقْرَبَة فِيِهْم  اٍر ُمَعيَّننَِي َغرْيَ حُمَاِربنَِي، َوُيرْصَ ٢-صحة اْلَوْقف َعىَل ُكفَّ
َرٌة بِإِْساَلِمِهْم)٢(. ُمَقدَّ

َا  َأهنَّ اْلَواِقُف  َقَصَد  إَذا  َواْلَبَهاِئِم  الطُُّيوِر  َساِئِر  ِمْن  َها  َوَغرْيِ َة  َمكَّ مَحَاِم  َعىَل  اْلَوْقُف  3-ِصّحة 
َا اَل ُتَْلُك)3(. َة َتُكوُن هَلَا مَلْ َيِصحَّ أِلهَنَّ ُه َوْجُه ُقْرَبٍة، اَل إْن َقَصَد َأنَّ اْلَغلَّ ِة أِلَنَّ َتْطَعُم ِمْن اْلَغلَّ

َعَفاِء َأْو امْلََساِكنِي َأْو النَِّساِء، َوَكَذا َعىَل امْلُْسِلِمنَي مُجَْلًة َأْو َعىَل  4-الوقف عىل اْلُفَقَراِء َأْو الضُّ
وَن َأْو َعىَل امْلُْؤِمننَِي َصحَّ اْلَوْقُف أِلَنَّ اإلسالم َوْجُه ُقْرَبٍة، لكن  ُمْسِلِمي ِجَهٍة اَل َينَْحرِصُ
ِف َوَلْو َواِحًدا َواَل َيْلَزُم التَّْحِصيُص َبْينَُهْم  نِْس ِمْن َأْهِل امْلَرْصِ ُف يِف اْلُفَقَراِء َأْو يِف اجْلِ ُيرْصَ

لَِعَدِم اْنِحَصاِرِهْم)4(.

ج( يرى املذهب عدم جواز الوقف الذي ُيراد به قطع ما أمر اهلل به أن يوصل وخمالفة 
فرائض اهلل عز وجل كمن يقف عىل ذكور أوالده دون إناثهم وما أشبه ذلك، فإن هذا مل 
يرد التقرب إىل اهلل بل أراد املخالفة ألحكام اهلل عز وجل واملعاندة ملا رشعه لعباده، وهكذا 
أراد  إنام  هذا  فإن  أمالكهم  عن  خروجه  وعدم  ذريته  يف  املال  بقاء  بنية  البنني  عىل  الوقف 
املخالفة حلكم اهلل عز وجل وهو انتقال امللك باملرياث وتفويض الوارث يف مرياثه يترصف 
اختالف  بحسب  نادرا  الذرية  عىل  الوقف  هذا  مثل  يف  القربة  توجد  وقد  يشاء.  كيف  به 
األشخاص، ومن ذلك: أن يقف عىل من تسك بطرق الصالح من ذريته أو اشتغل بطلب 
َفإِْن  العلم، ولكن تفويض األمر إىل ما حكم اهلل به بني عباده واتضاه هلم أوىل وأحق)5(. 
َكاَن  َعَلْيِه شيًئا َسَواٌء  امْلَْوُقوُف  َيْسَتِحقُّ  َواَل  اْلَوْقُف،  َيِصحَّ  مَلْ  َرْأًسا  اْلُقْرَبَة  اْلَواِقُف  َيْقِصْد  مَلْ 
َن اْلَوْقُف َأْمًرا حَمُْظوًرا َكاَم  َيْقِصْد اْلُقْرَبَة َوَتَضمَّ ِهْم ِمَثاُلُه َلْو َوَقَف َومَلْ  ِمْن اْلَوَرَثِة َأْم ِمْن َغرْيِ

)1( انظر: املرجع السابق، ٢88/3.
)٢( انظر: املرجع السابق، 3/٢٩٠-٢٩1.

)3( انظر: املرجع السابق، 3/٢٩٢.

)4( انظر: املرجع السابق، 3/٢٩٠.
)5( انظر: السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار، شيخ اإلسالم حممد بن عيل الشوكاين، 316/3.
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ْرَماِن َوَرَثتِِه َأْو َوَقَف َعىَل  ِهْم حِلِ َلْو َوَقَف َماَلُه َعىَل َوَرَثتِِه ملَِنِْعِهْم َعْن اْلَبْيِع َأْو َوَقَف َعىَل َغرْيِ
َناِث َأْو َأْواَلِدِهنَّ مَلْ َيِصحَّ اْلَوْقُف، َواَل  ْرَماِن اإْلِ ُكوِر حِلِ ْرَماِن اآْلَخِريَن َأْو لِلذُّ َبْعِض اْلَوَرَثِة حِلِ
َكِة  ِ الرتَّ مُجَْلِة  ِمْن  اْلَوْقُف  َيْبَقى  َبْل  الثُُّلِث  ِمْن  َوِصيًَّة  َيِصرُي  َواَل  َعَلْيِه شيًئا،  امْلَْوُقوُف  َيْسَتِحقُّ 

ُيْقَسُم َبنْيَ مَجِيِع اْلَوَرَثِة)1(.

كام ال يصح الوقف يف املذهب َعىَل اْلَكنَاِئِس َأْو َنْحِوَها)٢(.

د( من األمثلة التي ال يصح الوقف عليها يف املذهب الزيدي: 

لَِعَدِم  َم  َوَسلَّ َوآلِِه  َعَلْيِه  اهللَُّ  ٍد« َصىلَّ  ِة »حُمَمَّ ُأمَّ َعىَل  َأْو  مُجَْلًة  النَّاِس  َعىَل  اْلَوْقُف  َيِصحُّ  اَل   -1
ٍد« ُكلُّ َمْن ُبِعَث إَلْيِه َوُهْم مَجِيُع النَّاِس)3(. َة »حُمَمَّ يَن أِلَنَّ ُأمَّ اْلُقْرَبِة َوَكْوهِنِْم َغرْيَ ُمنَْحرِصِ

اِق ألنه اَل قربة يف ذلك إىَل اهللَِّ َتَعاىَل، َوَمْن َدَفَع شيًئا إىَل َفاِسٍق  ٢- ال يصح اْلَوْقُف َعىَل اْلُفسَّ
َبَلٍد حَمُْصوِريَن  َأْهِل  َعىَل  َوَقَف  َلْو  َدَخُلوا، لكن  اِق  اْلُفسَّ بُِدُخوِل  َجاٍر  لُِعْرٍف  َضِمنَُه إالَّ 
اُق َواأْلَْغنَِياُء َوَنْفُس اْلَواِقِف؛ إْذ اَل َقِرينََة ُتِْرُجُه؛ َكاَم َلْو َسبََّل َطِريًقا َأْو َمْسِجًدا  َدَخَل اْلُفسَّ
ُف يِف  ُه ُيرْصَ ُه َعىَل َسَواٍء، َوَكَذا إَذا َقاَل: َوَقْفُتُه هلِلَِّ، َومَلْ َيْذُكْر اْلُفَقَراَء؛ َفإِنَّ َأْو َمنَْهاًل َفُهَو َوَغرْيُ

َم)4(. اْلُفَقَراِء، َوَيُكوُن ِمْن مُجَْلتِِهْم َكاَم َتَقدَّ

خام�ًصا: الإمامية: 

أ( ذهب اإلمامية إىل أنه يشرتط نية التقرب)5(، كام يشرتط املذهب أيًضا أن يكون قربة يف 
حد ذاته ليصح الوقف)6( كالوقف عىل مصالح املسلمني مثل القناطر، واملساجد، وأكفان 

املوتى، ومؤنة الغّسالني واحلّفارين)7(، كام جيّوز املذهب الوقف عىل الغني)8(.

)1( انظر: التاج املذهب ألحكام املذهب، القايض العالمة أمحد بن قاسم العنيس اليامين الصنعاين، ٢88/3.
)٢( انظر: املرجع السابق، ٢86/3.
)3( انظر: املرجع السابق، 3/٢٩٠.
)4( انظر: املرجع السابق، ٢٩3/3.

)5( انظر: إرشاد األذهان إىل أحكام االيامن، العالمة احليل أيب منصور احلسن بن يوسف بن املطهر األسدي، حتقيق: الشيخ 
وجامع   ،451/1 141٠هـ.ق،  ط1،  املرشفة،  بقم  املدرسني  جلامعة  التابعة  االسالمي  النرش  مؤسسة  احلسون،  فارس 
املقاصد يف رشح القواعد، املحقق الثاين الشيخ عيّل بن احلسني بن عبد العايل الكركي، حتقيق ونرش: مؤسسة آل البيت عليهم 

السالم إلحياء الرتاث، قم، سنة 14٠8هـ.ق، ٩/15-14.
)6( انظر: جامع املقاصد يف رشح القواعد، املحقق الثاين الشيخ عيّل بن احلسني بن عبد العايل الكركي، ٩/47.

)7( انظر: املرجع السابق، ٩/46.

)8( انظر: املرجع السابق، ٩/51.
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ب( املذهب أنه ال جيوز الوقف عىل جهة معصية، ومن األمثلة عىل ذلك: 

1-الوقف عىل البيعة والكنيسة ألهنا مدارس الكفر ومشتم االنبياء واملسلمني، فإن وقف 
عىل من ينزهلا من مارة املسلمني وأهل الذمة جاز)1(.

روى  فقد  اإلنجيل،  وكذلك  مغري)٢(،  مبدل  ألنه  جيوز،  ال  التوراة  كتب  عىل  ٢-الوقف 
العامة أّن رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص خرج إىل املسجد فرأى يف يد عمر صحيفة فيها يشء من التوراة 
فغضب النبي ملسو هيلع هللا ىلص مّلا رأى الصحيفة يف يد عمر وقال له: »أيف شك أنت يا ابن اخلطاب؟ 
أمل آت هبا بيضاء نقية؟ ولو كان أخي موسى حيا ملا وسعه إالّ اتباعي« ولوال أن ذلك 
معصية ما غضب منه، وكذلك ال جيوز الوقف عىل كتبة التوراة واإلنجيل ونحو ذلك؛ 
ألّن اإلعانة عىل فعل املعصية معصية)3(، لكن هناك من جييز الوقف عىل حفظ التوراة 

واالنجيل وغريمها من كتب الضالل لغرض النقض واحلجة)4(. 

3-الوقف عىل اخلوارج والغالة خلورجهم عن الدين)5(.

4-الوقف عىل احلريب ألّن ذلك مناف للمباعدة واملجانبة املأمور هبا)6(.

5- الوقف عىل معونة الزناة وقطاع الطريق، ألّن اإلعانة عىل فعل املعصية معصية)7(. 

جوازها  وعدم  قربة،  باعتبارها  جوازها  حيث  من  خالف  فيها  التي  اجلهات  ج( 
باعتبارها غري قربة يف املذهب اإلمامي: 

اجلهة األوىل: أهل الذمة، وفيهم ثالثة أقوال: 

ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ يَُوآدُّوَن َمۡن  األول: املنع مطلًقا؛ لقوله تعاىل ﴿لَّ َتُِد قَۡوٗما يُۡؤِمُنوَن بِٱللَّ

اجلزء  عىل  وعلق  صحح  الطوسى،  عىل  بن  احلسن  بن  حممد  جعفر  أبى  الطائفة  شيخ  اإلمامية،  فقه  يف  املبسوط  انظر:   )1(
سنة  طبعة  ببريوت،  الكتاب  دار  توزيع  ببريوت،  للمطبوعات  الغري  مؤسسة  تقديم  البهبودل،  الباقر  حممد  الثالث: 
141٢هـ/1٩٩٢م، ٢٩4/3-٢٩5، وجامع املقاصد يف رشح القواعد، املحقق الثاين الشيخ عيّل بن احلسني بن عبد العايل 

الكركي، ٩/46.
)٢( انظر: املبسوط يف فقه اإلمامية، شيخ الطائفة أبى جعفر حممد بن احلسن بن عىل الطوسى، ٢٩4/3-٢٩5.
)3( انظر: جامع املقاصد يف رشح القواعد، املحقق الثاين الشيخ عيّل بن احلسني بن عبد العايل الكركي، ٩/47.

)4( انظر: املرجع السابق، ٩/47.

)5( انظر: املرجع السابق، ٩/41.
)6( انظر: املرجع السابق، 4٩/٩-51، وإرشاد األذهان إىل أحكام االيامن، العالمة احليل أيب منصور احلسن بن يوسف بن 

املطهر األسدي، 453/1.
)7( انظر: جامع املقاصد يف رشح القواعد، املحقق الثاين الشيخ عيّل بن احلسني بن عبد العايل الكركي، ٩/47.
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﴾)1(، والوقف  ۡو َعِشرَيَتُهۡمۚ
َ
ۡو إِۡخَوَٰنُهۡم أ

َ
ۡبَنآَءُهۡم أ

َ
ۡو أ

َ
َ َورَُسوَلُۥ َولَۡو َكنُٓواْ َءابَآَءُهۡم أ َحآدَّ ٱللَّ

نوع مودة فيكون منهيا عنه فال يكون طاعة)٢(. 

ِيَن لَۡم يَُقٰتِلُوُكۡم ِف ٱدّلِيِن  ُ َعِن ٱلَّ الثاين: اجلواز مطلًقا؛ لقوله تعاىل ﴿لَّ َيۡنَهىُٰكُم ٱللَّ
وُهۡم﴾)3(، ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »عىل كل كبد حّرى أجر«)4(.  ن َتَبُّ

َ
َولَۡم ُيۡرُِجوُكم ّمِن دَِيٰرُِكۡم أ

﴿َوَصاِحۡبُهَما  تعاىل:  لقوله  غريه؛  دون  قريبا  عليه  املوقوف  كان  إذا  اجلواز  الثالث: 
﴾ )6(، واألوامر كثرية يف صلة  ُحۡسٗناۖ  يۡهِ  بَِودِٰلَ نَسَٰن  ٱۡلِ ۡيَنا  ﴾)5(و﴿َوَوصَّ َمۡعُروٗفاۖ  ۡنَيا  ٱدلُّ ِف 

الرحم، وهذا القول ليس بعيدا من الصواب)7(.

اجلهة الثانية: املرتدون: 

عليه  الوقف  فال جيوز  الكّفار  من  أنه كغريه  املرتد  الوقف عىل  املذهب يف  أن  الظاهر 
أصال. لكن هناك من يرى اجلواز)8(.

اجلهة الثالثة: الفّساق: 

الفسق  وصف  كون  حيث  من  ال  لكن  الفاسق  عىل  الوقف  صحة  يرى  من  هنالك 
مناط الوقف، ألّنه من هذه اجلهة معصية فال يصح، فإذا وقف عىل الفّساق؛ فإن كان ذلك 

إلعانتهم عىل فسقهم بطل الوقف قطًعا، وإن كان لنفعهم يف بقائهم ففيه خالف)٩(.

)1( سورة املجادلة، آية ٢٢.
وإرشاد   ،4٩/٩ الكركي،  العايل  عبد  بن  احلسني  بن  عيّل  الشيخ  الثاين  املحقق  القواعد،  رشح  يف  املقاصد  جامع  انظر:   )٢(

األذهان إىل أحكام االيامن، العالمة احليل أيب منصور احلسن بن يوسف بن املطهر األسدي، 453/1.
)3( سورة املمتحنة، آية 8.

)4( انظر: جامع املقاصد يف رشح القواعد، املحقق الثاين الشيخ عيّل بن احلسني بن عبد العايل الكركي، 46/٩ و4٩، واملبسوط 
يف فقه اإلمامية، شيخ الطائفة أبى جعفر حممد بن احلسن بن عىل الطوسى، ٢٩5/3، وإرشاد األذهان إىل أحكام االيامن، 

العالمة احليل أيب منصور احلسن بن يوسف بن املطهر األسدي، 453/1.
)5( سورة لقامن، آية 15.

)6( سورة العنكبوت، آية 8.
)7( انظر: جامع املقاصد يف رشح القواعد، املحقق الثاين الشيخ عيّل بن احلسني بن عبد العايل الكركي، 4٩/٩-5٠، واملبسوط 

يف فقه اإلمامية، شيخ الطائفة أبى جعفر حممد بن احلسن بن عىل الطوسى، ٢٩4/3-٢٩5.
)8( انظر: جامع املقاصد يف رشح القواعد، املحقق الثاين الشيخ عيّل بن احلسني بن عبد العايل الكركي، 4٩/٩ و51، وإرشاد 

األذهان إىل أحكام االيامن، العالمة احليل أيب منصور احلسن بن يوسف بن املطهر األسدي، 453/1.
)٩( انظر: جامع املقاصد يف رشح القواعد، املحقق الثاين الشيخ عيّل بن احلسني بن عبد العايل الكركي، ٩/51.



الفصل اخلامس: رشوط املوقوف عليه       

٢5

اجلهة الرابعة: الكّفار: 

الكّفار إلعانتهم عىل  إذا وقف عىل  لكن  الكافر،  الوقف عىل  يرى صحة  هنالك من 
كفرهم بطل الوقف قطًعا، وان كان لنفعهم يف بقائهم ففيه خالف)1(.

القول الثاين: الذي ي�صرتط اأن ل يكون الوقف على مع�صية: 

اأوًل: املالكية: 

تعاىل:  لقوله  الطريق؛  وقطع  والكنائس  كالبيع  معصية  عىل  الوقف  منع  عىل  املذهب 
َوٱلُۡمنَكرِ  ٱۡلَفۡحَشآءِ  َعِن  َوَيۡنَهٰ  ٱۡلُقۡرَبٰ  ذِي  ِإَويَتآيِٕ  َوٱۡلِۡحَسِٰن  بِٱۡلَعۡدِل  ُمُر 

ۡ
يَأ  َ ٱللَّ ﴿إِنَّ 

عىل  الوقف  بجواز  قال  من  هنالك  كان  وإن  املعصية)3(،  عىل  عون  وألنه  )٢(﴾؛  ۚ ــۡيِ َوٱۡلَ
الكنيسة لكون نفعها يعود عىل الذمة والوقف عليهم جائز؛ ألن الفرق أهنا وضعت للكفر 

ونفع الذمة عارض تابع)4(.

كام جييز املذهب صحة الوقف عىل قربة، وعىل مباح، وإن كان قد كرهه اإلمام مالك)5(.

أو  مساكني  غريهم،  أم  أقارب  كانوا  سواء  الذمي؛  عىل  الوقف  جواز  عىل  واملذهب 
أغنياء)6(.

َوإِْن مل  احْلَْرِب  بَِداِر  امُلِقيم  الَكافِر  كام يرى املذهب عدم صحة الوقف عىل َحْريِبٍّ وهو 
َيَتَصدَّ لِْلَحْرب)7(. 

)1( انظر: املرجع السابق، ٩/51.
)٢( سورة النحل، آية ٩٠.

ط1،  بريوت،  اإلسالمي،  الغرب  دار  أعراب،  سعيد  حتقيق:  القرايف،  إدريس  بن  أمحد  الدين  شهاب  الذخرية،  انظر:   )3(
املعروف  املغريب  الرمحن  عبد  بن  حممد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  خليل،  خمترص  لرشح  اجلليل  ومواهب   ،31٢/6 1٩٩4م، 
باحلطاب الرعيني، ضبطه وخّرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عمريات، دار عامل الكتب للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 
الرشح  وهبامشه  الدردير  أمحد  سيدي  الربكات  أليب  الكبري  الرشح  عىل  الدسوقي  وحاشية   ،634/7 تاريخ،  بدون  طبعة 
املذكور مع تقريرات للعالمة الشيخ حممد عليش، شمس الدين الشيخ حممد عرفة الدسوقي، طبع بدار إحياء الكتب العربية، 

بريوت، طبعة بدون تاريخ، 78/4.
)4( انظر: الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 6/3٠٢.

)5( انظر: املرجع السابق، 6/31٢.
)6( انظر: مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف باحلطاب الرعيني، 
والذخرية، شهاب  الدسوقي، 77/4،  الشيخ حممد عرفة  الدين  الكبري، شمس  الرشح  الدسوقي عىل  634/7، وحاشية 

الدين أمحد بن إدريس القرايف، 6/3٠٢.
)7( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، شمس الدين الشيخ حممد عرفة الدسوقي، 78/4.
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واملذهب عىل عدم الوقف عىل املتفق عىل كراهته كام لو َوَقَف عىل من ُيَصيلِّ َرْكَعَتنْيِ 
، بخالف ما إذا كان خمتلفا فيه فإنه يمض)1(. َبْعَد اْلَعرْصِ

عىل  إال  كالكنيسة  معصية  جهة  عىل  الذمي  أو  الكافر  من  الوقف  املذهب  جييز  وال 
ِدينِيٍَّة  ٍة  َعامَّ َمنَْفَعٍة  التي فيها، وكذلك ال جييز وقفه عىل  امْلَْرَض  اجْلَْرَحى أو  تَِها أو عىل  َمَرمَّ
ا اْلُقَرُب  انِيٍَّة عليها حني َبَعَثْت بِِه إىَل اْلَكْعَبِة، َوَأمَّ مثل امَلْسِجد، ولذلك َردَّ َمالٌِك ِدينَاَر َنرْصَ

.)٢( ا َفَيِصحُّ ُة َكبِنَاِء َقنَاطَِر َوَتْسبِيِل َماٍء َوَنْحِومِهَ ْنَيِويَّ الدُّ

ثانًيا: ال�صافعية يف املذهب: 

ْز كَأْن  َيٍة، َفإِْن َكاَن َعىَل َمْعِصَيٍة مَلْ جَيُ اأ( ي�صرتط املذهب يف الوقف اأَْن َل َيُكوَن َعَلى َمْع�صِ

اْلَوْقُف  َفَيُكوُن  َعِن اإلسالم،  يَن  امْلُْرَتدِّ َأِو  اخْلَْمِر،  اِب  رُشَّ َأْو  اِق،  َّ السُّ َأِو  َناِة،  الزُّ َعىَل  َيِقَفَها 
ْز َأْن ُيَعاَن َعَلْيَها)3(. وكذلك  َا َمَعاٍص جَيُِب اْلَكفُّ َعنَْها َفَلْم جَيُ َهاِت َباطِاًل: أِلهَنَّ يِف َهِذِه اجْلِ
َا َمْوُضوَعٌة  يًّا: أِلهَنَّ اْلَوْقُف َعىَل اْلَكنَاِئِس َواْلَبْيِع فحكمه َباطٌِل َسَواٌء َكاَن اْلَواِقُف ُمْسِلاًم َأْو ِذمِّ
ُمْبَدَلٌة،  َا  أِلهَنَّ َباطٌِل  ْنِجيِل  َواإْلِ التَّْوَراِة  ُكُتِب  َعىَل  اْلَوْقُف  َمْعِصَيٍة)4(. وكذلك  َعىَل  لاِِلْجتاَِمِع 

)1( انظر: املرجع السابق، 78/4، ومواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب 
املعروف باحلطاب الرعيني، 634/7.

)٢( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، شمس الدين الشيخ حممد عرفة الدسوقي، 78/4-7٩، والذخرية، شهاب 
الدين أمحد بن إدريس القرايف، 6/31٢.

)3( انظر: احلاوي الكبري، العالمة أبو احلسن املاوردى )هو رشح عىل خمترص اإلمام املزين يف الفقه الشافعي(، دار الفكر، بريوت 
1414هـ/1٩٩3م، 5٢4/7، والوسيط يف املذهب، حجة اإلسالم اإلمام أبو حامد حممد بن حممد الغزاىل، حققه وعلق عليه: 
وإعانة   ،٢41/4 1417هـ/1٩٩7م،  ط1،  والرتمجة-القاهرة،  والتوزيع  والنرش  للطباعة  السالم  دار  إبراهيم،  حممود  أمحد 
الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني)هو حاشية عىل فتح املعني برشح قرة العني بمهامت الدين(، أبو بكر )املشهور بالبكري( 
عثامن بن حممد شطا الدمياطي الشافعي، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، ط1، 1418هـ/1٩٩7م، 186/3 
شمس  املنهاج،  رشح  إىل  املحتاج  وهناية  حمرم،  عىل  الوقف  يصح  ال  وبذلك  مباحا  يكون  أن  الوقف  رشوط  من  ذكر  حيث 
بريوت،  للطباعة،  الفكر  دار  الصغري،  بالشافعي  الشهري  الرميل  الدين  شهاب  بن  محزة  بن  أمحد  العباس  أيب  بن  حممد  الدين 
أبو  الوهاب برشح منهج الطالب،  املرتد، وفتح  الوقف عىل  14٠4هـ/1٩84م، 364/5 و366-367 بخصوص حرمة 

حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، حتقيق النارش دار الكتب العلمية، بريوت، 1418هـ، 1/44٠.
)4( انظر: احلاوي الكبري، العالمة أبو احلسن املاوردى، 5٢4/7.
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َفَصاَر َوْقًفا َعىَل َمْعِصَية)1(. فوجه املنع يف الصور السابقة كوهنا إعانة عىل معصية)٢(. كام ال 
يصح الوقف عىل املقربة لترصف الغلة يف عامرة القبور ألن املوتى صائرون إىل البىل فال تليق 

هبم العامرة)3(. وال يصح الوقف عىل الوحوش)4(.

ب( ما يجوز الوقف عليه يف املذهب ال�صافعي: 

1- الوقف عىل الفقراء واملساكني)5(.
٢- اْلَوْقُف َعىَل الذمي من اْلَيُهوِد َوالنََّصاَرى َجاِئٌز َسَواٌء َكاَن اْلَواِقُف ُمْسِلاًم َأْم َغرْيَ ُمْسِلٍم: 
كنيسة  خادم  كان  كأن  املعصية  قصد  فيه  يظهر  أن  إال  َجاِئَزٌة)6(،  َعَلْيِهْم  َدَقَة  الصَّ أِلَنَّ 
وقف  فيمتنع  له  تليكه  يمكن  مما  الذمي  عىل  املوقوف  يكون  أن  ويشرتط  للتعبد)7(، 

املصحف وكتب علم والعبد املسلم عليه)8(.
3- الوقف عىل أكفان املوتى ومؤنة الغسالني واحلفارين، وعىل رشاء األواين والظروف ملن 

تكست عليه)٩(. 

)1( انظر: املرجع السابق، 5٢5/7، وروضة الطالبني وعمدة املفتني، اإلمام النووي، 5/31٩-3٢٠.
)٢( انظر: حوايش حتفة املحتاج برشح املنهاج )عىل حتفة املحتاج برشح املنهاج، اإلمام شهاب الدين أمحد ابن حجر اهليتمي 
وهبامشه حتفة املحتاج برشح املنهاج، وضعت حاشية الشيخ الرشواين يف أول كل صحيفة، وحاشية اإلمام ابن قاسم العبادي 
يف آخر كل صحيفة مفصوالً بينهام بجدول وجعلت التعقيبة تابعة حلاشية الرشواين(، الشيخ عبد احلميد الرشواين والشيخ 
الكربى  التجارية  املكتبة  العلامء، يطلب من  العبادي، روجعت وصححت عىل عدة نسخ بمعرفة جلنة من  أمحد بن قاسم 
بأول شارع حممد عيل بمرص لصاحبها مصطفى حممد، طبعة بدون تاريخ، ٢46/6، وفتح الوهاب برشح منهج الطالب، 
أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، 44٠/1، وهناية املحتاج إىل رشح املنهاج، شمس الدين حممد بن أيب 
أيب زكريا  اإلمام  الطالبني،  منهاج  الراغبني )رشح  الرميل، 368/5-36٩. وكنز  الدين  بن شهاب  بن محزة  العباس أمحد 
حمي الدين حييى بن رشف النووي(، اإلمام جالل الدين حممد بن أمحد املحىل، ضبطه وصححه زخرج آياته: عبد اللطيف 
العلمية، بريوت، ط1، 14٢٢هـ/٢٠٠1م، ص34٠، واإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، حممد  عبد الرمحن، دار الكتب 

الرشبيني اخلطيب، حتقيق مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بريوت، 1415هـ، 36٢/٢.
بكر  أبو  املعني،  فتح  ألفاظ  حل  عىل  الطالبني  وإعانة   ،3٢٢/5 النووي،  اإلمام  املفتني،  وعمدة  الطالبني  روضة  انظر:   )3(

)املشهور بالبكري( عثامن بن حممد شطا الدمياطي الشافعي، 1٩5/3 حيث ذكر استثناء قبور األنبياء والعلامء والصاحلني.
)4( انظر: فتح الوهاب برشح منهج الطالب، أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، 441/1.

)5( انظر: الوسيط يف املذهب، حجة اإلسالم اإلمام أبو حامد حممد بن حممد الغزاىل، ٢41/4، وفتح الوهاب برشح منهج 
الطالب، أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، 1/44٠.

)6( انظر: احلاوي الكبري، العالمة أبو احلسن املاوردى، 5٢4/7، وروضة الطالبني وعمدة املفتني، اإلمام النووي، 317/5.
)7( انظر: فتح الوهاب برشح منهج الطالب، أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، 441/1، وحوايش حتفة 
رشح  إىل  املحتاج  وهناية   ،٢44/6 العبادي،  قاسم  بن  أمحد  والشيخ  الرشواين  احلميد  عبد  الشيخ  املنهاج،  برشح  املحتاج 

املنهاج، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرميل، 366/5.
)8( انظر: هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرميل، 366/5، 

واإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، حممد الرشبيني اخلطيب، 361/٢ حيث ورد ذكر املنع من الوقف عليه. 
)٩( انظر: روضة الطالبني وعمدة املفتني، اإلمام النووي، 3٢1/5.
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من  فيه  ويدخل  الفقهاء  وعىل  الفقه،  بتحصيل  املشتغلون  وهم  املتفقهة  عىل  4-الوقف 
حصل منه شيًئا وإن قل)1(. 

5-الوقف عىل األرقاء املوقوفني لسدانة الكعبة وخدمة قرب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، واملذهب عىل صحته)٢(. 

6-الوقف عىل من ينزل الكنيسة من املارة أو لسكنى قوم منهم دون غريهم، وإطعام من 
يأوي إليها منهم النتفاء املعصية؛ ألهنا حينئذ رباط ال كنيسة)3(. 

7-الوقف عىل عامرة قبور األنبياء والعلامء والصاحلني الستثنائها)4(.

ج( املسائل اخلالفية يف املذهب الشافعي )التي فيها خالف حول جوازها من عدمه(: 

ا،  ُجُل ِحنَي َوَقَفَها َعَلْيِه ُمْرَتدًّ 1-الوقف عىل املرتد يف وقت سابق عىل الوقف: فلو َكاَن الرَّ
َجاِئٌز.  الثَّايِن:  َواْلَوْجُه   ، اْرَتدَّ َمِن  َعىَل  َوَقَفَها  َلْو  َكاَم  َباطٌِل  ا:  َأَحُدمُهَ َوْجَهاِن:  َفالْلَوْقِف 
 : َواْلَفْرُق َبنْيَ َأْن َيِقَفَها َعىَل ُمْرَتدٍّ َفَيُجوُز، َوَبنْيَ َأْن َيِقَفَها َعىَل َمِن اْرَتدَّ َفاَل جَيُوُز ِمْن َوْجَهنْيِ
ُة َمْعِصَيٌة، َواْلَوْقُف َعىَل  دَّ ِة، َوالرِّ دَّ ا: َأنَّ اْلَوْقَف َعىَل َمِن اْرَتدَّ حكمه َوْقٌف َعىَل الرِّ َأَحُدمُهَ
الثَّايِن:  َواْلَفْرُق  َمْعِصَيٍة،  َعىَل  َوْقًفا  َيُكْن  َفَلْم  ِة،  دَّ الرِّ َعىَل  ُيوَقُف  َلْيَس  ُمْرَتدٌّ  ُهَو  َرُجٍل 
إِْغَراٌء  ُمْرَتدٍّ  َعىَل  اْلَوْقِف  يِف  َوَلْيَس  ِة،  دَّ الرِّ يِف  ُخوِل  بِالدُّ إِْغَراٌء  اْرَتدَّ  َمِن  َعىَل  اْلَوْقِف  يِف 

 .)5( ُه َلِو اْرَتدَّ مَلْ َيُكْن َلُه يِف اْلَوْقِف َحقٌّ ِة: أِلَنَّ َغرْيَ دَّ ُخوِل يِف الرِّ بِالدُّ

٢-الوقف عىل ُمْسِلٍم ثم اْرَتدَّ َعِن اإلسالم: َفاْلَوْقُف َصِحيٌح، َوَأْبَطَلُه َأْهُل اْلِعَراِق)6( ألن 
الوقف يراد للدوام وهو مستحق للقتل فال بقاء له)7(.

)1( انظر: املرجع السابق، 3٢1/5.

)٢( انظر: املرجع السابق، 5/3٢٢.
)3( انظر: حوايش حتفة املحتاج برشح املنهاج، الشيخ عبد احلميد الرشواين والشيخ أمحد بن قاسم العبادي، ٢47/6، وفتح 
الوهاب برشح منهج الطالب، أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، 441/1، وهناية املحتاج إىل رشح 

املنهاج، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرميل، 5/36٩.
)4( انظر: إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني، أبو بكر )املشهور بالبكري( عثامن بن حممد شطا الدمياطي الشافعي، 1٩5/3.

)5( انظر: احلاوي الكبري، العالمة أبو احلسن املاوردى، 5٢4/7.

)6( انظر: احلاوي الكبري، العالمة أبو احلسن املاوردى، 5٢4/7.
الطالبني وعمدة  الغزاىل، ٢4٢/4، وروضة  بن حممد  أبو حامد حممد  اإلمام  املذهب، حجة اإلسالم  الوسيط يف  انظر:   )7(
املفتني، اإلمام النووي، 317/5، وكنز الراغبني، اإلمام جالل الدين حممد بن أمحد املحىل، 34٠. وانظر بخصوص املنع من 
الوقف عليه: فتح الوهاب برشح منهج الطالب، أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، 441/1، واإلقناع 
احلميد  عبد  الشيخ  املنهاج،  برشح  املحتاج  حتفة  وحوايش   ،361/٢ اخلطيب،  الرشبيني  حممد  شجاع،  أيب  ألفاظ  حل  يف 

الرشواين والشيخ أمحد بن قاسم العبادي، ٢44/6.
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ا: َجاِئَز، َوالثَّايِن:  ِة َوْقِفه َوْجَهاِن: َأَحُدمُهَ 3-الوقف عىل َفُقَراَء اْلَيُهوِد َوَمَساِكينَُهْم َفِفي ِصحَّ
لِْلُفَقَراِء  إِْن َجَعَل  َوَكنَاِئِسِهْم. لكن  َكَبْيِعِهْم  بُِسْكنَاَها َصاَرْت  اْنَفَرُدوا  إَِذا  ُْم  جَيُوُز أِلهَنَّ اَل 

امْلُْسِلِمنَي َوَمَساِكينِِهْم فِيَها َحظًّا َجاَز اْلَوْقُف)1(.
4-الوقف عىل عموم اليهود والنصارى)٢(.

5-الوقف عىل األغنياء، إذ ليس فيه ثواب وال عقاب)3(.
6-الوقف عىل احلريب ووجه املنع أن الوقف يراد للدوام وهو مستحق للقتل فال بقاء له)4(.

األوقات  أغلب  يف  بالعبادة  املشتغلون  وهم  عليه،  واملذهب  الصوفية  عىل  الوقف   -7
املعنى.  تدور حول هذا  أخرى  بأوصاف  الدنيا. وهنالك من وصفهم  املعرضون عن 

وحكى بعضهم أنه باطل إذ ليس للتصوف حد يعرف)5(.
بالصحة  والقول  اإلناث.  حرمان  بقصد  األوالد  وأوالد  األوالد  ذكور  عىل  8-الوقف 

أقرب مع الكراهة)6(.

ثالًثا: احلنابلة يف املذهب: 

انقسموا فيه إىل أقسام عىل النحو اآليت: 
1( أن ال يكون معصية: 

وكتب  والكنائس،  والبيع  النار،  كبيت  معصية)7(  عىل  الوقف  َيِصحُّ  اَل  أنه  املذهب 

)1( انظر: احلاوي الكبري، العالمة أبو احلسن املاوردى، 5٢5-5٢4/7.
)٢( انظر: الوسيط يف املذهب، حجة اإلسالم اإلمام أبو حامد حممد بن حممد الغزاىل، 4/٢4٢.

)3( انظر: املرجع السابق، ٢41/4، وروضة الطالبني وعمدة املفتني، اإلمام النووي، 3٢٠/5، وكنز الراغبني، اإلمام جالل 
الدين حممد بن أمحد املحىل، 34٠. وانظر يف صحة الوقف عىل األغنياء: فتح الوهاب برشح منهج الطالب، أبو حييى زكريا 

بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، 1/44٠.
الطالبني وعمدة  الغزاىل، ٢4٢/4، وروضة  أبو حامد حممد بن حممد  انظر: الوسيط يف املذهب، حجة اإلسالم، اإلمام   )4(
املفتني، اإلمام النووي، 317/5، وهناية املحتاج إىل رشح املنهاج، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب 
الدين الرميل، 366/5-367، وكنز الراغبني، اإلمام جالل الدين حممد بن أمحد املحىل، 34٠. وانظر يف املنع من الوقف 
عليه: فتح الوهاب برشح منهج الطالب، أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، 441/1، واإلقناع يف حل 
املنهاج، الشيخ عبد احلميد الرشواين  ألفاظ أيب شجاع، حممد الرشبيني اخلطيب، 361/٢، وحوايش حتفة املحتاج برشح 

والشيخ أمحد بن قاسم العبادي، ٢44/6.
)5( انظر: روضة الطالبني وعمدة املفتني، اإلمام النووي، 3٢1/5.

)6( انظر: هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرميل، 5/36٩.
)7( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 18/1٠، واإلنصاف يف معرفة الراجح من 

اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 15/7.
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التوراة واإلنجيل، ألن ذلك معصية، فإن هذه املواضع بنيت للكفر، وهذه الكتب مبدلة 
منسوخة، ولذلك غضب النبي ملسو هيلع هللا ىلص حني رأى مع عمر صحيفة فيها يشء من التوراة، وقال: 
»أيف شك أنت يا ابن اخلطاب؟ أمل آت هبا بيضاء نقية؟ لو كان موسى أخي حيا ما وسعه 
إال اتباعي« ولوال أن ذلك معصية ما غضب منه. والوقف عىل قناديل البيعة وفرشها ومن 
ِة َفَوَقَف  مَّ خيدمها ويعمرها، كالوقف عليها؛ ألنه يراد لتعظيمها)1(، لكن إْن َخصَّ َأْهَل الذِّ

.)٢( ِة منهم مل َيِصحَّ عىل امْلَارَّ

كام أن املذهب ال جييز الوقف عىل مرتد، وال عىل حريب، ألن أمواهلم مباحة يف األصل، 
بالقهر والغلبة، فام يتجدد هلم أوىل، والوقف ال جيوز أن يكون مباح  وجيوز أخذها منهم 
وال  املغاين  وال  طريق  قطاع  عىل  الوقف  يصح  ال  كام  األصــل)3(،  حتبيس  ألنه  األخذ؛ 
ِط َأْن  ِ برَِشْ املتمسخرين ونحوهم)4(، لكن املذهب جييز الوقف عىل اْلَكافِِر اْلَقِريِب َوامْلَُعنيَّ
ْخَراج)5(،  اَل َيُكوَن ُمَقاتاًِل، َواَل خُمِْرًجا لِْلُمْسِلِمنَي من ِدَياِرِهْم، َواَل ُمَظاِهًرا لأِْلَْعَداِء عىل اإْلِ
وقيل: املشرتط أن ال يكون معصية، وال يشرتط القربة، فيصح عىل األغنياء، أما الوقف عىل 
األقارب من أهل الذمة فيصح ألهنا جهة بر، بخالف جهة أهل الذمة، فإهنا جهة معصية)6(. 

2( أن يكون مباًحا: 

َوِقيَل َيِصحُّ اْلَوْقُف عىل ُمَباٍح َأْيًضا)7(، لكن هنالك رأي بأنه ال يصح الوقف عىل مباح 
كتعليم شعر مباح)8(.

)1( انظر: املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 376/5، 
ورشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، ٢/4٠1-4٠٢.

املرداوي،  أبو احلسن عيل بن سليامن  الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،  انظر: اإلنصاف يف معرفة   )٢(
14/7، واملغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 377/5.

)3( انظر: املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 377/5، 
وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 18/1٠-٢٠.

)4( انظر: رشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 4٠٢/٢.
)5( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 16/7.
)6( انظر: رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، شمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الزركيش املرصي احلنبيل، ٢/٢٠6.
)7( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 13/7.

)8( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 18/1٠.

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
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3( يمكن الوقف عىل مكروه: 

َوِقيَل َيِصحُّ عىل َمْكُروٍه)1(، لكن هنالك رأي بعدم صحة الوقف عىل مكروه؛ كتعليم 
منطق؛ النتفاء القربة)٢(.

4( أن ال يكون بدعة: 
ُه  ُتوِر لَِغرْيِ اْلَكْعَبِة أِلَنَّ فال يصح الوقف عىل كتب بدعة)3(، كام َأْبَطَل بعضهم َوْقَف السُّ
بِْدَعٌة)4(، ومن ذلك عدم صحة وقف الستور عىل األرضحة ألنه ليس بقربة، ويصح وقف 
فيه قربة يف  النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلخراج تراهبا وإشعال قناديلها وإصالحها؛ ألن  العبد عىل حجرة 
اجلملة، لكن ال يصح وقف العبد إلشعاهلا وحده وتعليق ستورها احلرير والتعليق وكنس 

احلائط.. ونحو ذلك؛ ألن ذلك غري مرشوع)5(.
وال يصح الوقف عىل التنوير عىل قرب وال عىل تبخريه وال عىل من يقيم عنده أو خيدمه 
أو يزوره ألن ذلك ليس من الرب، وال يصح الوقف أيًضا عىل بناء مسجد عىل القرب، وال 
وقف البيت الذي فيه القرب مسجدا لقول ابن عباس: »لعن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص زائرات القبور 

واملتخذين عليها املساجد والسج«)6(.
األوقات  غالب  يف  بالعبادات  املشتغلون  وهم  الصوفية  عىل  الوقف  بصحة  وقيل 
املعرضون عن الدنيا ألنه جهة بر، لكن ال يستحق من كان منهم مجاعا للامل أو مل يتخلق 
باألخالق املحمودة وال تأدب باآلداب الرشعية غالًبا أو كان فاسًقا)7(، فال يصح الوقف 
عىل الصويف إال بثالثة رشوط: األول أن يكون عدالً يف دينه، الثاين أن يكون مالزًما لغالب 
اآلداب الرشعية يف غالب األوقات، الثالث أن يكون قانًعا بالكفاية من الرزق، وال يشرتط 

يف الصويف لباس اخلرقة املتعارفة عندهم وال رسوم اشُتهر تعارفها بينهم)8(.

)1( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 13/7.
)٢( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 18/1٠.

)3( انظر: املرجع السابق، 1٠/٢٠.
)4( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 13/7.

)5( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 18/1٠-1٩.
)6( انظر: املرجع السابق، 1٠/٢٠.

)7( انظر: رشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 4٠٢/٢.
اإلرادات،  منتهى  ورشح   ،٢4-٢3/1٠ البهويت،  إدريس  بن  يونس  بن  منصور  اإلقناع،  متن  عن  القناع  كشاف  انظر:   )8(

منصور بن يونس بن إدريس البهويت، ٢/4٠3.
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رابًعا: الإبا�صية: 

املذهب أنه ال يصح الوقف عىل جهة معصية، فال يصح الوقف عىل الكفار، وال العصاة)1(، 
كام ال جيوز الوقف عىل قراءة القرآن عىل القبور، وال عىل إضاءهتا، وال عىل بنائها)٢(.

املبحث الثاين

الوقف على النف�س )انتفاع الواقف بوقفه(

هنالك قوالن لدى املذاهب الفقهية يف الوقف عىل النفس وجواز انتفاع الواقف بوقفه 
مها: 

القول األول: جواز الوقف عىل النفس، وانتفاع الواقف بوقفه: وإىل ذلك ذهب احلنفية 
يف املذهب، واملالكية يف املذهب، وهو ورأي عند الشافعية، ورأي عند احلنابلة، واملذهب عند 

احلنابلة عند اشرتاط الواقف االنتفاع بوقفه، كام ذهب إليه الظاهرية، والزيدية يف املذهب. 

القول الثاين: عدم جواز الوقف عىل النفس، وال انتفاع الواقف بوقفه: وهو رأي عند 
احلنفية، ورأي عند املالكية، وذهب إليه الشافعية يف املذهب، واحلنابلة يف املذهب باستثناء 

اشرتاطه انتفاعه بوقفه، واإلمامية يف املذهب.

وتفصيل ذلك عىل النحو اآليت: 

القول األول: الذي جييز الوقف عىل النفس، وانتفاع الواقف بوقفه: 

اأوًل: احلنفية يف املذهب: 

عّللها  من  وهناك  يوسف)3(،  أيب  رأي  وهو  النفس،  عىل  الوقف  جيوز  أنه  املذهب  أ( 

الشيخ  الكامل(،  نثر مدارج  )نتائج األقوال  باسم  الثاين  أما اجلزء  نتائج األقوال من معارج اآلمال )اجلزء األول(  انظر:   )1(
العالمة سعيد بن محد بن سليامن احلارثي، راجعه وخّرج أحاديثه: داود بن عمر بابزيز الوارجالين، مكتبة الضامري للنرش 

والتوزيع، السيب-سلطنة عامن، ط٢، 1431هـ/٢٠1٠م، ٢/378.
)٢( انظر: جوهر النظام يف علمي األديان واألحكام، الشيخ العالمة املحقق اإلمام نور الدين عبد اهلل بن محيد الساملي، علق 
عليه: أبو إسحاق أطفيش وإبراهيم العربي، مكتبة اإلمام نور الدين الساملي لصاحبها: سعود بن محد بن عبد اهلل بن محيد 

الساملي، السيب/احليل اجلنوبية-سلطنة عامن، ط14، 14٢7هـ/٢٠٠6م، 46/1. 
القدير«، كامل بن اهلامم وتكملته  يليه مفصواًل بفاصل »فتح  القدير )بأعىل الصفحة كتاب اهلداية للمرغيناين  انظر: فتح   )3(
بدون  طبعة  الفكر،  دار  اهلامم،  بابن  املعروف  السيوايس  الواحد  عبد  بن  حممد  الدين  كامل  زاده(،  لقايض  األفكار«  »نتائج 
احلنفي، 4/36٢،  الدمشقي  العزيز عابدين  بن عبد  بن عمر  أمني  املختار، حممد  الدر  املحتار عىل  تاريخ، ٢٢5/6، ورد 

والفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، 371/٢ و3٩7-3٩٩.
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ِغيب النَّاِس يِف اْلَوْقِف وتكثرًيا للخري)1(. برَتْ
ب( ما يتفرع عىل الوقف عىل النفس يف املذهب احلنفي: 

َتُهْم  يَّ 1-رشط غلة الوقف ألمهات األوالد: ال خالف يف املذهب عىل إجازته؛ لكون ُحرِّ
َثَبَتْت بَِمْوتِِه َفَيُكوُن اْلَوْقُف َعَلْيِهْم َكاْلَوْقِف َعىَل اأْلََجانِِب، َوَيُكوُن ُثُبوُتُه هَلُْم َحاَلَة َحَياتِِه 

َتَبًعا ملَِا َبْعَد َمْوتِِه)٢(.
٢- الوقف عىل العبيد واإلماء: أجازه املذهب، ومنعه حممد)3(.

ج( من صور اشرتاط الواقف الوقف لنفسه يف املذهب احلنفي: 
د( أجاز املذهب الصور اآلتية: 

1-إذا اشرتط َأْن َيْقِضَ َدْينَُه ِمْن َغلَّة الوقف.
ِة َهَذا اْلَوْقِف بَِقَضاِء َما َعيَلَّ َفاَم َفَضَل  ٢-إَذا َقاَل إَذا َحَدَث َعيَلَّ امْلَْوُت َوَعيَلَّ َدْيٌن ُيْبَدُأ ِمْن َغلَّ

َفَعىَل َسبِيِلِه)4(.
َل َماَداَم َحيًّا، فإذا َماَت كان لَِوَلِدِه  َط فيه َأنَّ له َأْن َيْأُكَل َوُيَؤكِّ 3-َوَقَف َوْقًفا عىل اْلُفَقَراِء َورَشَ

َوَكَذلَِك لَِوَلِد َوَلِدِه أبًدا ما َتنَاَسُلوا)5(.

ثانًيا: املالكية يف املذهب: 

املذهب أنه يمتنع وقف اإلنسان عىل نفسه، ألن من رشوط الوقف ترك الواقف االنتفاع 
به)6(، وألن من ملك املنافع بسبب ال يتمكن من ملكها بغري ذلك السبب؛ فلذا ال يتمكن 

)1( انظر: فتح القدير، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، ٢٢7/6، ورد املحتار عىل الدر املختار، 
الدين  نظام  برئاسة  اهلندية، جلنة علامء  والفتاوى  احلنفي، 384/4،  الدمشقي  العزيز عابدين  بن عبد  بن عمر  أمني  حممد 

البلخي، ٢/3٩8.
)٢( انظر: فتح القدير، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، ٢٢6/6، ورد املحتار عىل الدر املختار، 

حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، 384/4.
)3( انظر: فتح القدير، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، ٢٢6/6، ورد املحتار عىل الدر املختار، 
الدين  نظام  برئاسة  اهلندية، جلنة علامء  والفتاوى  احلنفي، 384/4،  الدمشقي  العزيز عابدين  بن عبد  بن عمر  أمني  حممد 

البلخي، ٢/3٩8-3٩٩.
)4( انظر: فتح القدير، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، ٢٢7/6، والفتاوى اهلندية، جلنة علامء 

برئاسة نظام الدين البلخي، ٢/3٩8.
)5( انظر: الفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، ٢/3٩8.

)6( انظر: التلقني يف الفقه املالكي، القايض أيب حممد عبد الوهاب بن عيل البغدادي املالكي، حتقيق ودراسة: حممد ثالث سعيد 
الغاين، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض-مكة املكرمة، ب.ت، 1/54٩.
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من تليك نفسه بالوقف، وألنه يمتنع أن يعتق عبده ويشرتط عليه خدمته حياته، لكن إن 
حبس عىل نفسه وغريه صح ودخل معهم وإال بطل ألنه معهم تبع بخالف االستقالل)1(، 
وكذلك إذا وقفه عاما فيجوز أن يدخل يف العموم ما ال يدخل يف اخلصوص كأن يصيل يف 

املسجد الذي وقفه للمسلمني)٢(.

ثالًثا: راأي عند ال�صافعية: 

يرى بعض فقهاء الشافعية جواز الوقف عىل النفس: َودليلهم: َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل ِحنَي 
َي َهِذِه اْلُبْقَعَة َوَيُكوُن فِيَها َكامْلُْسِلِمنَي َوَلُه يِف اجْلَنَِّة َخرْيٌ ِمنَْها«،  َضاَق امْلَْسِجُد بِِه: »َمْن َيْشرَتِ
َط فِيَها  اَها ُعْثاَمُن  َواْشرَتَ هَيا ِمْن َمالِِه، َواْشرَتَ اَها ُعْثاَمُن. َوَقاَل يِف بِْئِر ُروَمَة: َمْن َيْشرَتِ َفاْشرَتَ
وا بَِقْوِل النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص لَِصاِحِب اْلَبَدَنِة: »اْرَكْبَها  ِرًشا َكِرَشا امْلُْسِلِمنَي بَِأْمِر َرُسوِل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص. َواْسَتَدلُّ
ْئَت إَِلْيَها َحتَّى جَتَِد َظْهًرا« َفَجَعَل َلُه االنتفاع باَِم َأْخَرَجُه ِمْن َمالِِه هللَِِّ َتَعاىَل، َوأِلَنَّ النَّبِيَّ  إَِذا ُأجْلِ
ملسو هيلع هللا ىلص َعَتَق َصِفيََّة، َوَجَعَل ِعْتَقَها َصَداَقَها ُمَعاًدا إَِلْيِه َبْعَد َأْن َأْخَرَجُه هلِلَِّ، َوأِلَنَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّاِب 
اِم َجَعَل ِرَباَعُه َصَدَقاٍت َمْوُقوَفاٍت  َبرْيَ ْبَن اْلَعوَّ  َوَقَف َداًرا َلُه َفَسَكنََها إىَِل َأْن َماَت، َوَأنَّ الزُّ
ُه يِف اْلَوْقِف اْلَعامِّ َجاَز  ُه مَلَّا اْسَتَوى ُهَو َوَغرْيُ َفَسَكَن َمنِْزالً ِمنَْها َحتَّى َخَرَج إىَِل اْلِعَراِق، َوأِلَنَّ

.)3( ُه يِف اْلَوْقِف اخْلَاصِّ َأْن َيْسَتِوَي ُهَو َوَغرْيُ

 :
)4(

رابًعا: راأي عند احلنابلة

أ( رأي بعض فقهاء احلنابلة صحة الوقف عىل النفس، فنقل عن مجاعة منهم أن الوقف 
َواُب َوفِيِه َمْصَلَحٌة َعظِيَمٌة َوَتْرِغيٌب يف  عىل النفس صحيح)5(، وهم يرون أن هذا هو الصَّ
اْلَعَمُل يف ذلك  َواَيُة هي التي كان عليها  امْلَْذَهِب، وأن َهِذِه الرِّ فِْعِل اخْلرَْيِ وهو من حَمَاِسِن 

الوقت َوَقْبَلُه)6(.

الدين  الكبري، شمس  الرشح  الدسوقي عىل  القرايف، 311/6، وحاشية  إدريس  بن  أمحد  الدين  الذخرية، شهاب  انظر:   )1(
الشيخ حممد عرفة الدسوقي، 4/8٠.

)٢( انظر: الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 311/6.
)3( انظر: احلاوي الكبري، العالمة أبو احلسن املاوردى، 5٢5/7.

)4( واملذهب عىل جواز انتفاع الواقف بوقفه باشرتاطه.
)5( انظر: املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 354-353/5.

املرداوي،  أبو احلسن عيل بن سليامن  الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،  انظر: اإلنصاف يف معرفة   )6(
18/7، ورشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 4٠٢/٢-4٠3، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، 

منصور بن يونس بن إدريس البهويت، ٢1/1٠.
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ب( الوقف عىل الغري مع اشرتاط انتفاعه به أو قرابته أو غريهم يف املذهب احلنبيل: 
أجاز املذهب حال اشرتاط الواقف أن يأكل أهله من الوقف صحة الوقف والرشط؛ 
ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص رشط ذلك يف صدقته، وإن اشرتط أن يأكل وليه منه، ويطعم صديًقا جاز؛ 
ألن عمر بن اخلطاب  رشط ذلك يف صدقته التي استشار فيها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فإن وليها 

الواقف كان له أن يأكل ويطعم صديًقا)1( .
مدة  يسكنه  أو  منه،  يأكل  أن  وقفا ويشرتط  الواقف  يقف  أن  املذهب صحة  رأى  كام 
باملعروف  منها  أهله  يأكل  أن  النبي  صدقة  يف  أن  روى  بام  حمتًجا  معلومة،  مدة  أو  حياته، 
: »ال جناح عىل من وليها أن يأكل منها  غري املنكر، وألن يف حديث عمر بن اخلطاب 
باملعروف، أو يطعم صديًقا، غري متمول«، وكان عمر هو الوايل عليها إىل أن مات)٢(، بل 
َة َحَياتِِه)3(، واحتج  ِه َويْسَتْثنَى اأْلَْكَل منه ُمدَّ إجاز املذهب صحة أن يقف الواقف عىل َغرْيِ
أمحد بام روي عن حجر املدري أن يف صدقة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن يأكل أهلها منها باملعروف 
أو  منها  يأكل  أن  وليها  ملا وقف: »ال جناح عىل من  أيًضا قول عمر  له  املنكر، ويدل  غري 
يطعم صديًقا غري متمول فيه« وكان الوقف يف يده إىل أن مات ثم بنته حفصة ثم ابنه عبد 
ا؛ كاملساجد والقناطر واملقابر.. كان له االنتفاع به، فكذا هنا  اهلل، وألنه لو وقف وقًفا عامًّ
فلو مات من استثنى نفع ما وقفه مدة معينة يف أثنائها، فالباقي منه لورثته، كام لو باع داًرا 

واستثنى سكناها سنة ثم مات فيها)4(.

خام�ًصا: الظاهرية: 

»ابدأ  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  لقول  شاء)5(،  من  عىل  ثم  نفسه  عىل  املرء  وقف  جواز  املذهب  يرى 
بنفسك فتصدق عليها«، وقال لعمر: »تصدق بالثمرة«؛ فصح هبذا جواز صدقته عىل نفسه 

وعىل من شاء)6(.

املقديس، 5/35٢،  الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة  أبو حممد موفق  الشيباين،  املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل  انظر:   )1(
واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 18/7-1٩.
)٢( انظر: رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الزركيش املرصي احلنبيل، 1٩٩/٢.

)3( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 18/7-1٩.
)4( انظر: رشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 4٠3/٢، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن 

يونس بن إدريس البهويت، ٢1/1٠-٢٢.
)5( انظر: املحىّل، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم، حتقيق: حممد منري الدمشقي، عنيت بنرشه وتصحيحه للمرة األوىل 

سنة 1351هـ إدارة الطباعة املنريية بمرص، ٩/175.
)6( انظر: املحىّل، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم، 18٢/٩.
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�صاد�ًصا: الزيدية يف املذهب: 

املذهب أنه يصح الوقف عىل النفس)1(، فالقربة متحققة بوقفه عىل نفسه)٢(.
كام يرى املذهب أن للواقف أن يستثني انتفاعه بالوقف أو انتفاع أوالده أو ملن شاء من غريهم 

ا)3(. َكاِة َوامْلََظامِلِ َوَنْحِومِهَ ٍة َمْعُلوَمٍة َأْو َمُْهوَلٍة، وحتى ألداء حقوق واجبة عليه َكالزَّ بالغلة ملُِدَّ
القول الثاين: الذي ال جييز الوقف عىل النفس، وال انتفاع الواقف بوقفه: 

اأوًل: راأي عند احلنفية: 

د بن احلسن الشيباين)4(. أ( الوقف عىل النفس غري جائز عند حُمَمَّ
ب( وجه اخلالف بني الرأي الذي يرى اجلواز، والرأي الذي ال يرى اجلواز يف املذهب احلنفي: 
ِة أو بعضها لِنَْفِسِه َوَبْعَدُه لِْلُفَقَراِء.  ِط الواقف ُكلِّ اْلَغلَّ اَلُف بني الرأيني قائم إذا رَشْ َواخْلِ
ٌد  َطُه حُمَمَّ ، َفَلامَّ رَشَ اِط َقْبِض امْلَُتَويلِّ اَلِف يِف اْشرِتَ وهناك من رأى سببا آخر وهو بِنَاًء َعىَل اخْلِ
ُه،  َط اْلَقْبَض إالَّ لَِينَْقطَِع َحقُّ ُه فِيِه، َوَما رَشَ ُه ِحينَِئٍذ اَل َينَْقطُِع َحقُّ ِة لِنَْفِسِه أِلَنَّ اَط اْلَغلَّ َمنََع اْشرِتَ

ْطُه َأُبو ُيوُسَف مَلْ َيْمنَْعُه)5(. َومَلَّا مَلْ َيرْشِ
ثانًيا: راأي عند املالكية: 

  النفس كابن رشيح، وحجتهم أن عمر بن اخلطاب  الوقف عىل  هنالك من جّوز 
كدالء  فيها  »دلوي  وقال:  بئًرا  وقف    عثامن  وألن  بخيرب؛  صدقته  ثمر  من  يأكل  كان 

املسلمني«)6(.

)1( انظر: السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار، شيخ اإلسالم حممد بن عيل الشوكاين، 31٩/3، والتاج املذهب ألحكام 
املذهب، القايض العالمة أمحد بن قاسم العنيس اليامين الصنعاين، ٢٩1/3.

)٢( انظر: التاج املذهب ألحكام املذهب، القايض العالمة أمحد بن قاسم العنيس اليامين الصنعاين، ٢٩٢/3، والسيل اجلرار 
املتدفق عىل حدائق األزهار لشيخ اإلسالم حممد بن عيل الشوكاين، 3/31٩-3٢٠.

)3( انظر: التاج املذهب ألحكام املذهب، القايض العالمة أمحد بن قاسم العنيس اليامين الصنعاين، ٢٩1/3 و3٠3-3٠٢.
)4( انظر: فتح القدير، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، ٢٢5/6، ورد املحتار عىل الدر املختار، 

حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، 36٢/4 و384.
)5( انظر: فتح القدير، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، ٢٢5/6.

)6( انظر: الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 311/6.
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ثالًثا: ال�صافعية يف املذهب: 

أ( املذهب أنه ال جيوز الوقف عىل النفس وال انتفاع الواقف بأي يشء منه)1(. دليلهم: 
َأنَّ َوْقَفُه َعىَل َنْفِسِه اَل جَيُوُز لَِقْولِِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َحبِِّس اأْلَْصَل، َوَسبِِّل الثََّمَرَة«، َوبَِتْسبِيِل الثََّمَرِة َيْمنَُع 
َوأِلَنَّ  َنْفِسِه،  َعىَل  ْنَساِن  اإْلِ َصَدَقُة  َتِصحُّ  َواَل  َصَدَقٌة،  اْلَوْقَف  َوأِلَنَّ  ؛  َحقٌّ فِيَها  َلُه  َتُكوَن  َأْن 
َبُة هِبَا  َبِة، َفَلامَّ مَلْ َتِصحَّ ُمَباَيَعُة َنْفِسِه َواَل اهْلِ اْلَوْقَف َعْقٌد َيْقَتِض َزَواَل امْلِْلِك َفَصاَر َكاْلَبْيِع َواهْلِ
مَلْ َيِصحَّ اْلَوْقُف َعَلْيَها، َوأِلَنَّ اْستِْثنَاَء َمنَافِِع اْلَوْقِف لِنَْفِسِه َكاْستِْثنَاِئِه يِف اْلِعْتِق َبْعَض َأْحَكاِم 
ْز ِمْثُلُه يِف اْلَوْقِف، َوأِلَنَّ اْلَوْقَف ُيوِجُب إَِزاَلَة ِمْلٍك  ْز َهَذا يِف اْلِعْتِق مَلْ جَيُ قِّ لِنَْفِسِه، َفَلامَّ مَلْ جَيُ الرِّ
ِه َوُهَو إَِذا َوَقَف َعىَل َنْفِسِه مَلْ َيُدلَّ بِاْلَوْقِف ِمْلًكا، َواَل اْسَتْحَدَث بِِه ِمْلًكا َفَلْم  بِاْستِْحَداِث َغرْيِ

ْز َأْن َيِصرَي َوْقًفا)٢(. جَيُ

ب( هنالك من فقهاء الشافعية من استثنى بعض املسائل من عدم صحة الوقف عىل نفسه 
)وإن كان فيها خالف يف املذهب( منها: ما لو وقف عىل العلامء ونحوهم كالفقراء واتصف 
بصفتهم، أو عىل الفقراء ثم افتقر، أو عىل املسلمني؛ كأن وقف كتاًبا للقراءة أو نحوها، أو قدًرا 
للطبخ فيه، أو كيزاًنا للرشب هبا.. ونحو ذلك؛ فله االنتفاع معهم؛ ألنه مل يقصد نفسه، ومنها 

ما لو وقف عىل أوالد أبيه املوصوفني بكذا وذكر صفات نفسه؛ فإنه يصح)3(.

 :
)4(

رابًعا: احلنابلة يف املذهب

أ( املذهب أنه ال يصح الوقف عىل النفس)5(؛ ألن الوقف تليك إما للرقبة أو املنفعة وال 
جيوز له أن يملك نفسه من نفسه، كام ال جيوز له أن يبيع ماله من نفسه)6(.

)1( انظر: احلاوي الكبري، العالمة أبو احلسن املاوردى، 5٢5/7 -5٢7، حيث ذكر فيه الرأيني باجلواز من عدمه، واإلقناع يف 
حل ألفاظ أيب شجاع، حممد الرشبيني اخلطيب، 361/٢، وحوايش حتفة املحتاج برشح املنهاج، الشيخ عبد احلميد الرشواين 
والشيخ أمحد بن قاسم العبادي، ٢44/6-٢45، وكنز الراغبني، اإلمام جالل الدين حممد بن أمحد املحىل، 34٠، حيث ذكر 
أن فيه خالفا، والوسيط يف املذهب، حجة اإلسالم اإلمام أبو حامد حممد بن حممد الغزاىل، ٢43/4، حيث ذكر فيه الرأيني 

باجلواز من عدمه، وروضة الطالبني وعمدة املفتني، اإلمام النووي، 318/5-31٩ ذكر فيه الرأيني باجلواز من عدمه.
)٢( انظر: احلاوي الكبري، العالمة أبو احلسن املاوردى، 5٢5/7، وفتح الوهاب برشح منهج الطالب، أبو حييى زكريا بن حممد 

بن أمحد بن زكريا األنصاري، 441/1.
)3( انظر: إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني، أبو بكر )املشهور بالبكري( عثامن بن حممد شطا الدمياطي الشافعي، 1٩4/3.

)4( باستثناء اشرتاطه انتفاعه بوقفه.
)5( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 16/7.
)6( انظر: رشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 4٠٢/٢، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن 

يونس بن إدريس البهويت، 1٠/٢٠-٢1.
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ففيه  ولده  أو  كاملساكني  عليه  الوقف  يصح  من  عىل  ثم  نفسه،  عىل  وقف  إذا  لكن  ب( 
روايتان)1(. فيرصف الوقف يف احلال إىل من بعده ألن وجود من ال يصح الوقف عليه 
بحاله  فملكه  نفسه  غري  يذكر  مل  فإن  ابتداء،  بعده  من  عىل  وقف  كأنه  فيكون  كعدمه 

ويورث عنه)٢(.
منافعه  صارت  إذ  الوقف،  منافع  من  يشء  للواقف  يرجع  أن  جواز  املذهب  يرى  ال  ج( 
مجيعها للموقوف عليه، وزال عن الواقف ملكه، وملك منافعه، فلم جيز أن ينتفع بيشء 
منها، إال أن يكون قد وقف شيًئا للمسلمني، فيدخل يف مجلتهم، مثل أن يقف مسجًدا، 
فله أن يصيل فيه، أو مقربة فله الدفن فيها، أو بئًرا للمسلمني، فله أن يستقي منها، أو 
سقاية، أو شيًئا يعم املسلمني، فيكون كأحدهم، ال نعلم يف هذا كله خالًفا، وقد روي 
عن عثامن بن عفان  أنه سّبل بئر رومة، وكان دلوه فيها كدالء املسلمني، فإذا اشرتط 
الواقف يف الوقف أن ينفق منه عىل نفسه، صح الوقف والرشط، نصَّ عليه أمحد استناًدا 
إىل حديث حجر املدري، أن يف صدقة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن يأكل منها أهله باملعروف غري 
 ملا وقف قال: »وال بأس عىل من وليها أن يأكل منها، أو يطعم  املنكر، وألن عمر 
ا،  صديًقا، غري متمول فيه«، وكان الوقف يف يده إىل أن مات؛ وألنه إذا وقف وقًفا عامًّ

كاملساجد، والسقايات، والرباطات، واملقابر.. كان له االنتفاع به، فكذلك ها هنا)3(.
د( لكن ذكرت بعض كتب املذهب احلنبيل وجود فئة من فقهاء احلنابلة مل جتز انتفاع الواقف 
بوقفه: فاَل ُيَباُح له ذلك ولو َوَقَف عىل اْلُفَقَراِء ُثمَّ اْفَتَقَر)4(، كام ذكرت أن فئة من فقهاء 
احلنابلة مل جتز الوقف عىل الغري مع اشرتاط الواقف انتفاعه به أو قرابته أو غريهم: َفإِْن 
، َوِقيَل اَل َيِصحُّ إَذا  ، ِقيَل اَل َيِصحُّ َة َحَياتِِه َصحَّ ِه َواْسَتْثنَى اأْلَْكَل منه ُمدَّ َوَقَف عىل َغرْيِ

َط االنتفاع أِلَْهِلِه)5(. رَشَ

)1( انظر: املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 354-353/5.
)٢( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 1٠/٢٠-٢1.

)3( انظر: املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 5/35٢، 
ورشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 4٠3/٢، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس 
بن إدريس البهويت، ٢٢/1٠، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، أبو احلسن عيل 

بن سليامن املرداوي، 7/1٩-٢٠.
)4( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 7/1٩.
)5( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 18/7-1٩.
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خام�ًصا: الإمامية يف املذهب: 

عىل  وقف  فلو  بوقفه)1(،  الواقف  انتفاع  وال  النفس  عىل  الوقف  يصح  ال  أنه  املذهب 
به  االنتفاع  أو  مؤنته،  إدرار  أو  ديونه،  أن يرشط قضاء  له  الوقف)٢(، فال جيوز  بطل  نفسه 
الفقراء  الفقهاء وهو منهم، أو عىل  ألن كل ذلك يبطل الوقف، باستثناء ما لو وقف عىل 
فصار فقريا فإّنه يشارك، والفرق أّن ذلك ليس وقفا عىل نفسه وال عىل مجاعة منهم، فإّن 
الوقف عىل الفقهاء ليس وقًفا عىل األشخاص املتصفني هبذا الوصف، بل عىل هذه اجلهة 

املخصوصة)3(.

املبحث الثالث

ا�صرتاط �صحة التملك

هنالك قوالن للمذاهب الفقهية يف اشرتاط صحة التملك للموقوف عليه؛ مها: 

القول األول: يشرتط صحة التملك للموقوف عليه: وإليه ذهب احلنفية، والشافعية، 
واملالكية، واحلنابلة، واإلمامية، واإلباضية.

القول الثاين: ال يشرتط صحة التملك للموقف عليه: وإليه ذهب الزيدية.

وتفصيل ذلك عىل النحو اآليت: 

القول األول: الذي يشرتط صحة التملك للموقوف عليه: 

اأوًل: احلنفية: 

قال الشيخ أبو بكر بن عيل املعروف باحلدادي العبادي: »وال جيوز الوقف عىل من ال 
يملك، كالعبد واحلمل«)4(.

وأوالدهم  ولدي  عىل  قال  »لو  قوله:  للطرابليس  اإلسعاف  عن  عابدين  ابن  ونقل 

)1( انظر: املبسوط يف فقه اإلمامية، شيخ الطائفة أبى جعفر حممد بن احلسن بن عىل الطوسى، ٢٩٩/3، وإرشاد األذهان إىل 
أحكام االيامن، العالمة احليل أيب منصور احلسن بن يوسف بن املطهر األسدي، 451/1، وجامع املقاصد يف رشح القواعد، 

املحقق الثاين الشيخ عيّل بن احلسني بن عبد العايل الكركي، 14/٩-15 و٢8
)٢( انظر: جامع املقاصد يف رشح القواعد، املحقق الثاين الشيخ عيّل بن احلسني بن عبد العايل الكركي، ٩/٢5.

)3( انظر: املرجع السابق، ٩/٢7.
)4( اجلوهرة النرية )رشح خمترص القدوري(، املطبعة اخلريية، ط1، 13٢٢هـ، 335/1.
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وأوالد أوالدهم وله أوالد مات بعضهم قبل الوقف، يكون عىل األحياء وأوالدهم فقط 
دون أوالد َمن مات قبل الوقف؛ ألن الوقف ال يصح إال عىل األحياء ومن سيحدث دون 
األموات، وقد أعاد الضمري إىل أوالد األحياء يوم الوقف دون غريهم ولو قال عىل ولدي 

وولد ولدي وأوالدهم دخلوا لقوله وولد ولدي فإن ولد من مات قبله ولد ولده«)1(.

وذكر اخلصاف: أن »امليت ال جيوز أن يوقف عليه، وال يوىص له بيشء«)٢(.

ثانًيا: ال�صافعية: 

َة  أ( اشرتط املذهب َأْن َيُكوَن الوقف َعىَل فرد أو ِجَهٍة َتِصحُّ ِمْلُكَها َأِو التََّملُُّك هَلَا أِلَنَّ َغلَّ
ٌء ِمْن َذلَِك َمالًِكا)3(. اْلَوْقِف مَمُْلوَكٌة، َواَل َتِصحُّ إاِلَّ فِياَم َيِصحُّ َأْن َيُكوَن يَشْ

ب( من األمثلة عىل من ال جيوز الوقف عليه لعدم صحة تلكه يف املذهب الشافعي)4(: 

ا اَل ُتَلَُّك، أما إن وقفها َعىَل ِعاَمَرِة َداِر َزْيٍد، َفإِْن َكاَنْت َوْقًفا َصحَّ َهَذا اْلَوْقُف:  1-الدار: أِلهَنَّ
أِلَنَّ اْلَوْقَف َطاَعٌة َوِحْفَظ ِعاَمَرتِِه ُقْرَبٌة، َفَصاَر َكاَم َلْو َوَقَفَها َعىَل َمْسِجٍد َأْو ِرَباٍط)5(.

٢-البهيمة)6(: ولذا ال يصح الوقف عىل الوحوش أو الطيور املباحة أو علفها)7(، ويستثنى 

)1( رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 4/46٩.
)٢( أحكام األوقاف، اخلصاف، 138.

)3( انظر: احلاوي الكبري، العالمة أبو احلسن املاوردى، 5٢3/7، وروضة الطالبني وعمدة املفتني، اإلمام النووي، 317/5، 
وفتح الوهاب برشح منهج الطالب، أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، 441/1، وإعانة الطالبني عىل حل 
ألفاظ فتح املعني، أبو بكر )املشهور بالبكري( عثامن بن حممد شطا الدمياطي الشافعي، 186/3، وكنز الراغبني، اإلمام جالل 

الدين حممد بن أمحد املحىل، 34٠، والوسيط يف املذهب، حجة اإلسالم اإلمام أبو حامد حممد بن حممد الغزاىل، 4/٢4٢.
)4( مل يتم ذكر رأي املذهب يف عدم صحة الوقف عىل العبد )النتفاء وجود العبيد يف الوقت احلارض(، ويمكن الرجوع ملن أراد 
إىل كل من: الوسيط يف املذهب، حجة اإلسالم اإلمام أبو حامد حممد بن حممد الغزاىل، ٢4٢/4، واحلاوي الكبري، العالمة 
أبو احلسن املاوردى، 5٢3/7-5٢4، وروضة الطالبني وعمدة املفتني، اإلمام النووي، 317/5، واإلقناع يف حل ألفاظ أيب 
شجاع، حممد الرشبيني اخلطيب، 361/٢، وهناية املحتاج إىل رشح املنهاج، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة 
بن شهاب الدين الرميل، 365/5، وكنز الراغبني، اإلمام جالل الدين حممد بن أمحد املحىل، 34٠، وفتح الوهاب برشح 

منهج الطالب، أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، 441/1.
)5( انظر: احلاوي الكبري، العالمة أبو احلسن املاوردى، 5٢3/7.

)6( انظر: الوسيط يف املذهب، حجة اإلسالم اإلمام أبو حامد حممد بن حممد الغزاىل، ٢4٢/4، وفتح الوهاب برشح منهج الطالب، أبو 
حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، 441/1، واإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، حممد الرشبيني اخلطيب، ٢/361.

)7( انظر: روضة الطالبني وعمدة املفتني، اإلمام النووي، 318/5، وحوايش حتفة املحتاج برشح املنهاج، الشيخ عبد احلميد 
أيب  بن  حممد  الدين  شمس  املنهاج،  رشح  إىل  املحتاج  وهناية   ،٢44-٢43/6 العبادي،  قاسم  بن  أمحد  والشيخ  الرشواين 

العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرميل، 366/5، وكنز الراغبني، اإلمام جالل الدين حممد بن أمحد املحىل، 34٠.
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من ذلك اخليل املوقوفة يف الثغور ونحوها فيصح الوقف عىل علفها)1(.
3-اجلنني)٢(.

4-املعدوم )غري املوجود(: فال يصح الوقف عىل مسجد سيبنى، وال عىل ولده وهو ال ولد 
له، وال عىل فقراء أوالده وال فقري فيهم)3(، وال عىل من سيولد له من األوالد)4(.

5-امليت)5(.

ثالًثا: املالكية: 

الدار  وقف  يصح  فال  للواقف،  مملوًكا  املوقوف  يكون  أن  املالكية  فقهاء  اشرتط  فقد 
املستأجرة، رصح بذلك ابن احلاجب وابن عرفة)6(، ولو كان امللك بالتعليق، كأن يقول: إن 
ملكت دار فالن فهي وقف، أو كان الوقف مشرتكا شائعا فيام قبل القسمة، وأما ما ال يقبل 
القسمة ففيه قوالن مرجحان، والوقف اململوك ما يشمل ملك الذات وملك املنفعة، فإن 

كانت الدار مؤجرة فله حبس منفعتها مدة اإلجارة وينقض الوقف بانقضائها)7(.

)1( انظر: اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، حممد الرشبيني اخلطيب، ٢/361.
)٢( انظر: روضة الطالبني وعمدة املفتني، اإلمام النووي، 317/5، وفتح الوهاب برشح منهج الطالب، أبو حييى زكريا بن حممد 
بن أمحد بن زكريا األنصاري، 441/1، واإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، حممد الرشبيني اخلطيب، 361/٢، وحوايش حتفة 
املحتاج برشح املنهاج، الشيخ عبد احلميد الرشواين والشيخ أمحد بن قاسم العبادي، ٢4٢/6، وإعانة الطالبني عىل حل ألفاظ 
فتح املعني، أبو بكر )املشهور بالبكري( عثامن بن حممد شطا الدمياطي الشافعي، 186/3، وهناية املحتاج إىل رشح املنهاج، 
شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرميل، 365/5، وكنز الراغبني، اإلمام جالل الدين حممد بن 

أمحد املحىل، 34٠، والوسيط يف املذهب، حجة اإلسالم اإلمام أبو حامد حممد بن حممد الغزاىل، 4/٢4٢.
)3( انظر: اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، حممد الرشبيني اخلطيب، 361/٢، وحوايش حتفة املحتاج برشح املنهاج، الشيخ 
عبد احلميد الرشواين والشيخ أمحد بن قاسم العبادي، ٢4٢/6، وهناية املحتاج إىل رشح املنهاج، شمس الدين حممد بن أيب 

العباس أمحد بن محزة ابن شهاب الدين الرميل، 364/5.
)4( انظر: احلاوي الكبري، العالمة أبو احلسن املاوردى، 5٢٠/7 و5٢3-5٢٢.

)5( انظر: اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، حممد الرشبيني اخلطيب، 361/٢، وحوايش حتفة املحتاج برشح املنهاج، الشيخ عبد 
احلميد الرشواين والشيخ أمحد بن قاسم العبادي، ٢4٢/6، وهناية املحتاج إىل رشح املنهاج، شمس الدين حممد بن أيب العباس 
أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرميل، ج 365/5، وانظر بخصوص الوقف عىل املكاتب: احلاوي الكبري، العالمة أبو احلسن 
املاوردى، 5٢3/7-5٢4، وروضة الطالبني وعمدة املفتني، اإلمام النووي، 317/5-318، وانظر يف عدم جواز الوقف عىل 

املكاتب: هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرميل، 366/5.
)6( التاج واإلكليل التاج واإلكليل ملخترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي 

املواق املالكي، 3٠3/1٠.
)7( حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )»الرشح الكبري للشيخ أمحد الدردير عىل خمترص خليل« بأعىل الصفحة، يليه مفصواًل 

بفاصل »حاشية الدسوقي« عليه(، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 16/٢٠٢.
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رابًعا: احلنابلة: 

أ( هنالك اتفاق عىل أنه ال يصح الوقف عىل من ال يملك؛ وذلك ألن الوقف تليك، 
فال يصح عىل من ال يملك)1(.

أنه ال يصح  يملك)٢(:  الوقف عىل من ال  التي ساقوها عىل عدم صحة  األمثلة  ومن 
الوقف عىل: 

1-امليت.

٢-احلمل: وهناك من يعترب أن احلمل من املعدوم؛ فال يصح الوقف عليه)3(.

َة  حَّ 3-اْلَبِهيَمُة: اَل َيِصحُّ اْلَوْقُف عليها وهو امْلَْذَهُب َوَعَلْيِه اأْلَْصَحاُب، وهنالك قول بالصِّ
َقاَيِة َوُينِْفُق عليها)4(. كام يف اْلَوْقِف عىل اْلَقنَْطَرِة َوالسِّ

فإن قيل: قد جوزتم الوقف عىل املساجد والسقايات وأشباهها، وهي ال تلك، قلنا: 
الوقف هناك عىل املسلمني)5(.

ب( ال يصح الوقف عىل احلمل أصالة بل تبعا يف املذهب احلنبيل: 

َوَعَلْيِه  امْلَْذَهُب  َوَهَذا  َيْمِلُك،  اَل  ُه  َوَأنَّ َتِْليٌك  ُه  َأنَّ عىل  بِنَاًء  احْلَْمِل  عىل  اْلَوْقُف  َيِصحُّ  اَل 
كان  إَذا  باَِم  خَيَْتصُّ  احْلَْمِل  عىل  اْلَوْقِف  َمنْع  لكن  منهم.  َكثرٌِي  بِِه  َوَقَطَع  اأْلَْصَحاِب  مَجَاِهرُي 
َتَبًعا بأن َوَقَف عىل َأْواَلِدِه أو َأْواَلِد ُفاَلٍن َوفِيِهْم مَحٌْل  ا إَذا كان  احْلَْمُل َأْصاًل يف اْلَوْقِف، َأمَّ
ِحيِح  أو اْنَتَقَل إىَل َبْطٍن َوفِيِهْم مَحٌْل َفَيِصحُّ باَِل نَِزاٍع َلِكْن اَل ُيَشاِرُكُهْم قبل ِواَلَدتِِه عىل الصَّ

)1( انظر: املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 376/5.
)٢( انظر: املرجع السابق، 376/5-377، ورشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 4٠4/٢، وكشاف 
القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، ٢5/1٠-٢6، ومل يتم ذكر رأي املذهب يف عدم صحة الوقف 
عىل العبد وأم الولد واملدبر )النتفاء وجود العبيد يف الوقت احلارض(، ومل يذكر رأهيم يف عدم صحة الوقف عىل املالئكة 
واجلن والشياطني واخلالف الوارد يف بعضها )وذلك لعدم منطقية الوقف عليهم( ويمكن الرجوع ملن أراد إىل: اإلنصاف يف 
معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، ٢1/7-٢٢، واملغني يف 

فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 377-376/5.
)3( انظر: رشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 4٠4/٢، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن 
يونس بن إدريس البهويت، ٢5/1٠-٢6، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، أبو 

احلسن عيل بن سليامن املرداوي، ٢3/7.
)4( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، ٢3/7.
)5( انظر: املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 377-376/5.
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ِحيِح  من امْلَْذَهِب، فمن قال َوَقْفت عىل من َسُيوَلُد يل أو من َسُيوَلُد لُِفاَلٍن مل َيِصحَّ عىل الصَّ
من امْلَْذَهِب َوَعَلْيِه مَجَاِهرُي اأْلَْصَحاِب )َوإن كان هنالك من فقهاء املذهب احلنبيل من أجاز 
اْلَوْقِف عىل احْلَْمِل اْبتَِداًء()1(، فمن وقف عىل أوالده أو أوالد غريه، وفيهم محل، مل يستحق 

شيًئا قبل انفصاله؛ ألنه مل تثبت له أحكام الدنيا قبل انفصاله)٢(.

خام�ًصا: الإمامية: 

يكون  أن  بد  فال  أفراًدا)3(،  عليه  املوقوف  كان  إذا  التملك  صحة  املذهب  يشرتط  أ( 
املوقوف عليه ابتداء ممن يملك املنفعة، وال جيوز أن يقف شيًئا عىل من ال يملك يف احلال)4(، 
يف حني ال يشرتط ذلك يف الوقف عىل جهة؛ كالقناطر واملساجد واملارستان وغريها مما فيه 
مصالح املسلمني، وإن كانت هذه األشياء ال تلك؛ ألن الوقف عليها ملصالح املسلمني، 

فالوقف عليها وقف عىل املسلمني، واملسلمون يملكون)5(.

ب( من األمثلة عىل عدم صحة التملك، وبالتايل عدم صحة الوقف عليهم يف املذهب 
اإلمامي)6(: 

1-عىل احلمل)7(. لكن لو وقف عىل احلمل تبعا للموجود صّح)8(.

املرداوي،  أبو احلسن عيل بن سليامن  الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،  انظر: اإلنصاف يف معرفة   )1(
٢٢/7-٢3، ورشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 4٠4/٢، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، 

منصور بن يونس بن إدريس البهويت، ٢5/1٠-٢6.
)٢( انظر: املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 358/5.

وإرشاد   ،38/٩ الكركي،  العايل  عبد  بن  احلسني  بن  عيّل  الشيخ  الثاين  املحقق  القواعد،  رشح  يف  املقاصد  جامع  انظر:   )3(
األذهان إىل أحكام االيامن، العالمة احليل أيب منصور احلسن بن يوسف بن املطهر األسدي، 451/1.
)4( انظر: املبسوط يف فقه اإلمامية، شيخ الطائفة أبى جعفر حممد بن احلسن بن عىل الطوسى، 3/٢٩٢.

)5( انظر: املرجع السابق، 3/٢٩٢.
)6( مل يتم ذكر رأي املذهب يف عدم صحة الوقف عىل العبد واملكاتب )النتفاء وجود العبيد يف الوقت احلارض(، ومل يذكر رأهيم 
يف عدم صحة الوقف عىل املالئكة واجلن والشياطني واخلالف الوارد يف بعضها )وذلك لعدم منطقية الوقف عليهم( ويمكن 
الرجوع ملن أراد إىل كل من: املبسوط يف فقه اإلمامية، شيخ الطائفة أبى جعفر حممد بن احلسن بن عىل الطوسى، 3/٢٩٢، 
وجامع املقاصد يف رشح القواعد، املحقق الثاين الشيخ عيّل بن احلسني بن عبد العايل الكركي، 45/٩، وإرشاد األذهان إىل 

أحكام االيامن، العالمة احليل أيب منصور احلسن بن يوسف بن املطهر األسدي، 451/1.
)7( انظر: املبسوط يف فقه اإلمامية، شيخ الطائفة أبى جعفر حممد بن احلسن بن عىل الطوسى، ٢٩٢/3، وإرشاد األذهان إىل 
أحكام االيامن، العالمة احليل أيب منصور احلسن بن يوسف بن املطهر األسدي، 451/1، وجامع املقاصد يف رشح القواعد، 

املحقق الثاين الشيخ عيّل بن احلسني بن عبد العايل الكركي، ٩/38.
)8( انظر: جامع املقاصد يف رشح القواعد، املحقق الثاين الشيخ عيّل بن احلسني بن عبد العايل الكركي، ٩/38-3٩.
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٢-عىل املعدوم ابتداء)1(، إذ يشرتط وجود املوقوف عليه ابتداء)٢(، واملراد بكونه ابتداء: أن 
يكون هو الطبقة األوىل)3(، فال جيوز أن يقف شيًئا عىل من يرزق من األوالد)4(، لكن 

يصح الوقف عىل املعدوم تبًعا للموجود)5(. 

3-عىل امليت، لعدم صالحيته للتملك)6(.

�صاد�ًصا: الإبا�صية: ذكر الساملي عدم صحة الوقف عىل طيور مكة ألهنا ال تلك. وقال 

عن وقف احلب عىل طيور احلرم، إنه: »ليس بيشء ألن طيور مكة ال تلك شيًئا«)7(.

القول الثاين: الذي ال يشرتط صحة التملك للموقف عليه، وهو قول الزيدية: 

فاملذهب أنه جيوز الوقف عىل املعدوم َكَأْن َيِقَف َعىَل احْلَْمِل َأْو َعىَل َأْواَلِد ُفاَلٍن َقْبَل َأْن 
ُيوَجُدوا)8(.

املبحث الرابع

ا�صرتاط حيازة املوقوف عليه للوقف

هنالك قوالن يف اشرتاط حيازة املوقوف عليه للوقف: 

القول األول: اشرتط حيازة )قبض( املوقوف عليه للوقف ولو حكام عن طريق وليه أو 
من ينوب عنه: وهو مذهب أيب حنيفة وحممد بن احلسن الشيباين من احلنفية، وإليه ذهب 

املالكية يف املذهب، وهو رأي عند احلنابلة، وذهب إليه اإلمامية يف املذهب. 

القول الثاين: مل يشرتط حيازة املوقوف عليه للوقف: وهو قول أيب يوسف من احلنفية، 

)1( انظر: إرشاد األذهان إىل أحكام االيامن، العالمة احليل أيب منصور احلسن بن يوسف بن املطهر األسدي، 451/1.
 ،451/1 األسدي،  املطهر  بن  يوسف  بن  احلسن  منصور  أيب  احليل  العالمة  االيامن،  أحكام  إىل  األذهان  إرشاد  انظر:   )٢(

وجامع املقاصد يف رشح القواعد، املحقق الثاين الشيخ عيّل بن احلسني بن عبد العايل الكركي، ٩/38.
)3( انظر: جامع املقاصد يف رشح القواعد، املحقق الثاين الشيخ عيّل بن احلسني بن عبد العايل الكركي، ٩/38.

)4( انظر: املبسوط يف فقه اإلمامية، شيخ الطائفة أبى جعفر حممد بن احلسن بن عىل الطوسى، 3/٢٩٢.
)5( انظر: إرشاد األذهان إىل أحكام االيامن، العالمة احليل أيب منصور احلسن بن يوسف بن املطهر األسدي، 45٢/1، وجامع 

املقاصد يف رشح القواعد، املحقق الثاين الشيخ عيّل بن احلسني بن عبد العايل الكركي، ٩/38-3٩.
)6( انظر: جامع املقاصد يف رشح القواعد، املحقق الثاين الشيخ عيّل بن احلسني بن عبد العايل الكركي، ٩/45.

)7( جوابات اإلمام الساملي، اإلمام نور الدين عبد اهلل بن محيد الساملي، إرشاف: عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل الساملي، تنسيق 
ومراجعة: د.عبد الستار أبو غدة، مكتبة اإلمام الساملي، بديه-سلطنة عامن، ٢٠1٠م، 455/3. 

)8( انظر: التاج املذهب ألحكام املذهب، القايض العالمة أمحد بن قاسم العنيس اليامين الصنعاين، ٢85/3-٢86.
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إليه الشافعية يف املذهب، واحلنابلة يف املذهب، والظاهرية يف  املالكية، وذهب  ورأي عند 
املذهب، والزيدية يف املذهب.

وتفصيل ذلك عىل النحو اآليت: 

القول األول: الذي يرى اشرتاط حيازة )قبض( املوقوف عليه للوقف ولو حكًم عن 
طريق وليه أو من ينوب عنه: 

اأوًل: مذهب اأبي حنيفة وحممد بن احل�صن ال�صيباين من احلنفية: 

الرقبة  ملك  لزوال  يشرتط  حنيفة  أبا  أن  إال  وحيازته،  للمتويل  التسليم  اشرتاط  وهو 
املوقوفة عن الواقف أن يتصل به قضاء القايض، أو أن يضيفه إىل ما بعد املوت بأن قال: إذا 
، فقد جعلت داري أو أريض وقًفا عىل كذا، أو قال: هو وقف يف حيايت صدقة بعد وفايت. ُمتُّ
أما إذا مل توجد اإلضافة إىل ما بعد املوت، وال اتصل به حكم حاكم، فاختلفا يف جوازه 
مزياًل مللك الرقبة، فقال أبو حنيفة: ال جيوز، وللواقف بيع املوقوف وهبته، وإذا مات يصري 

مرياًثا لورثته. وقال حممد بن احلسن الشياين: جيوز، فال يباع وال يوهب وال يورث.
فقال الكاساين: »وأما رشائط اجلواز فأنواع بعضها يرجع إىل الواقف وبعضها يرجع 
إىل نفس الوقف وبعضها يرجع املوقوف. أما الذي يرجع إىل الواقف فأنواع... ومنها أن 
خيرجه الواقف من يده وجيعل له قيام ويسلمه إليه عند أيب حنيفة وحممد... واحتج بام روي 
أن سيدنا عمر  وقف وكان يتوىل أمر وقفه بنفسه وكان يف يده، وروي عن سيدنا عيل 
التسليم؛  فيه  يشرتط  فال  أحد)1(،  إىل  ال  امللك  إزالة  هذا  وألن  كذلك؛  يفعل  كان  أنه   
كاإلعتاق، وهلام أن الوقف إخراج املال عن امللك عىل وجه الصدقة فال يصح بدون التسليم 
كسائر الترصفات. وأما وقف عمر وعيل ريض اهلل عنهام فاحتمل أهنام أخرجاه عن أيدهيام 
وسلامه إىل املتويل بعد ذلك، فصح؛ كمن وهب من آخر شيًئا أو تصدق أو مل يسلم إليه وقت 
الصدقة واهلبة ثم سلم صح التسليم، كذا هذا، ثم التسليم يف الوقف عندمها أن جيعل له قيام 
ويسلمه إليه، ويف املسجد أن يصيل فيه مجاعة بأذان وإقامة بإذنه، كذا ذكر القايض يف رشح 
الطحاوي، وذكر القدوري رمحه اهلل يف رشحه أنه إذا أذن للناس بالصالة فيه فصىل واحد 

كان تسليام ويزول ملكه عند أيب حنيفة وحممد رمحهام اهلل«)٢(.

)1( يف األصل: )حد(، وما أثبتناه أصح.
)٢( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي، دار الكتب العلمية، بريوت، 

.٢-٢٢٠1٩/6
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وذكر عيل القاري يف فتح باب العناية برشح النقاية: »)فال يزول ملك املالك عند أيب 
الواقف  فإنه حينئذ يزول ملك  ه اإلمام،  به حاكم( والَّ حنيفة رمحه اهلل(... )إال أن حيكم 
يريد  ثم  املتويل،  إىل  الواقف وقفه  أن يسلم  فيه. وصورة احلكم  أمر متهد  عنه لقضائه يف 
ُبني  باللزوم. )وإال يف مسجد  القايض فيقض  اللزوم، فيختصامن إىل  بعلة عدم  أن يرجع 
وأفرز بطريقه( أي ميز به عن غريه بتعينه )وأذن للناس بالصالة فيه( أي إذنا عاما )وصىل 
فيه واحد( فإنه أيًضا يزول ملكه عنه، ألنه جعله خالصا هلل تعاىل. ورشط اإلفراز، ألنه ال 
أيب حنيفة وحممد، وهو يف  منه عند  بد  التسليم ال  بالصالة ألن  به، واإلذن  إال  خيلص هلل 
املسجد بذلك، ألنه يف كل يشء بحسبه. واكتفى بصالة الواحد، ألن فعل اجلميع متعذر 
فاشرتط األقل، وألن املسجد موضع السجود، وحيصل بفعل الواحد.)وعند حممد تسليمه( 
أي الوقف )إىل املتويل وقبضه( أي قبض املتويل )رشط( يف زوال ملك الواقف عنه، ألنه 

تقرب إىل اهلل تعاىل بامله فيتوقف جوازه عىل التسليم؛ كالصدقة بالعني«)1(.
وقال الطحاوي: »ثم تكلم الذين أجازوا الصدقات املوقوفات فيها بعد تثبيتهم إياها 
عىل ما ذكرنا... وقال بعضهم: ال ينفذها حتى خيرجها من يده ويقبضها منه غريه، وممن قال 

هبذا القول ابن أيب ليىل ومالك بن أنس وحممد بن احلسن رمحة اهلل عليهم«)٢(.
فقهاء  من  طائفة  هبم  وأراد  بعضهم:  »وقال  الطحاوي:  لكالم  شارًحا  العيني  وقال 
املدينة والكوفة يشرتط القبض، حتى إنه ال ينفذ حتى يقبضها منه غري الواقف، وممن قال 
د بن عبد الرمحن بن أيب ليىل قايض الكوفة، ومالك بن أنس وحممد بن احلسن  بذلك: حممَّ

والشافعي يف أصح أقواله«)3(.

ثانًيا: املالكية يف املذهب: 

كالويل  وليه؛  طريق  عن  أو  بشخصه  للوقف  عليه  املوقوف  حيازة  املذهب  اشرتط 
للسفيه، واألخوة الكبار للصغار)4(.

)1( فتح باب العناية برشح النقاية، مال عيل القاري، حتقيق: حممد نزار تيم وهيثم نزار تيم، دار األرقم بن أيب األرقم، بريوت، ٢/565.
)٢( رشح معاين اآلثار، أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي، ٩8/4.

)3( انظر: نخب األفكار يف تنقيح مباين األخبار يف رشح معاين اآلثار، حممود بن أمحد بن موسى بدر الدين العيني، 4٠7/14-4٠٩.
)4( انظر: مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل أليب عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف باحلطاب الرعيني، 
637/7-638، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، شمس الدين الشيخ حممد عرفة الدسوقي، 83/4، والتفريع، أبو 
القاسم عبيد اهلل بن احلسني بن احلسن بن اجلالب البرصي، 3٠8، والرسالة يف فقه اإلمام مالك، اإلمام أيب عبد اهلل بن أيب 

زيد القريواين، 85، والتلقني يف الفقه املالكي، القايض أبو حممد عبد الوهاب بن عيل البغدادي املالكي، 1/54٩.
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ثالًثا: راأي عند احلنابلة: 

هنالك من رأى من فقهاء املذهب احلنبيل اشرتاط حيازة املوقوف عليه للوقف، وذلك 
بأن خيرج الواقف الوقف عن يده ويسلمه إما إىل املوقوف عليه، أو إىل ناظر أو ويص يقوم 
وكان  َبَطَل  َوِحَياَزتِِه  إْخَراِجِه  قبل  الواقف  َماَت  إْن  الرأي  هذا  َفَعىَل  احلاكم)1(،  إىل  أو  به، 

ِمرَياًثا)٢(.

رابًعا: الإمامية يف املذهب: 

وقد فصلوا رأهيم يف املذهب عىل النحو اآليت: 
أ( فإذا كان املوقوف عليه معينًا: فاملذهب أنه يشرتط حيازة )قبض( املوقوف عليه املعني 
الثاين)5(،  البطن  القبض يف  يعترب  البطن األول)4(، وال  القبض يف  وإّنام يشرتط  للوقف)3(، 
باستثناء الوقف عىل صغار األوالد فال يشرتط قبضهم، فلو قبض هلم أبوهم أو جدهم أو 

الويص جاز، وكان قبضه قبًضا عنهم)6(.
ب( أما إذا كان الوقف عىل جهة؛ كالفقراء والفقهاء أو قنطرة: فال بد من قبض الناظر، 
احلاكم جاز قطًعا؛ ألّنه  الوقف، ولو قبض  يقبض  قياًم  احلاكم  فينصب  ناظًرا  مل يكن  وإن 

نائب عن املوقوف عليه)7(.

القول الثاين: الذي ل يرى ا�صرتاط حيازة املوقوف عليه للوقف: 

اأوًل: قول اأبي يو�صف: 

فلم  يقبض،  مل  أو  به  املتصدق  القبض ليس برشط، والوقف جائز قبض من  أن  وهو 
جيعل حيازة املوقوف عليه رشًطا.

)1( انظر: رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، شمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الزركيش املرصي احلنبيل، ٢/٢٠8.
)٢( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 37-36/7.

)3( انظر: إرشاد األذهان إىل أحكام االيامن، العالمة احليل أيب منصور احلسن بن يوسف بن املطهر األسدي، 451/1، وجامع 
املقاصد يف رشح القواعد، املحقق الثاين الشيخ عيّل بن احلسني بن عبد العايل الكركي، 11/٩ و14 و٢٢.

)4( انظر: جامع املقاصد يف رشح القواعد، املحقق الثاين الشيخ عيّل بن احلسني بن عبد العايل الكركي، ٩/٢3.
)5( انظر: إرشاد األذهان إىل أحكام االيامن، العالمة احليل أيب منصور احلسن بن يوسف بن املطهر األسدي، 453/1.

)6( انظر: إرشاد األذهان إىل أحكام االيامن، العالمة احليل أيب منصور احلسن بن يوسف بن املطهر األسدي، 45٢/1، وجامع 
املقاصد يف رشح القواعد، املحقق الثاين الشيخ عيّل بن احلسني بن عبد العايل الكركي، ٢٢/٩-٢3.

)7( انظر: جامع املقاصد يف رشح القواعد، املحقق الثاين الشيخ عيّل بن احلسني بن عبد العايل الكركي، ٢3/٩-٢4، وإرشاد 
األذهان إىل أحكام االيامن، العالمة احليل أيب منصور احلسن بن يوسف بن املطهر األسدي، 453/1.
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فقال الكاساين: »وأما رشائط اجلواز فأنواع بعضها يرجع إىل الواقف وبعضها يرجع 
إىل نفس الوقف وبعضها يرجع املوقوف، أما الذي يرجع إىل الواقف فأنواع... ومنها: أن 
خيرجه الواقف من يده وجيعل له قياًم، ويسلمه إليه عند أيب حنيفة وحممد، وعند أيب يوسف 
هذا ليس برشط، واحتج بام روي أن سيدنا عمر  وقف وكان يتوىل أمر وقفه بنفسه وكان 
يف يده، وروي عن سيدنا عيل  أنه كان يفعل كذلك؛ وألن هذا إزالة امللك ال إىل أحد)1( 

فال يشرتط فيه التسليم؛ كاإلعتاق«)٢(.

يزول(  يوسف  أيب  »)وعند  النقاية:  برشح  العناية  باب  فتح  يف  القاري  عيل  وذكر 
العلم، ألنه إسقاط للملك،  الشافعي وأكثر أهل  القول( وهو قول  الواقف )بنفس  ملك 

كاإلعتاق«)3(.

وقال الطحاوي: »ثم تكلم الذين أجازوا الصدقات املوقوفات فيها بعد تثبيتهم إياها 
عىل ما ذكرنا فقال بعضهم: هي جائزة قبضت من املصدق هبا أو مل تقبض، وممن قال بذلك 
منه  ويقبضها  يده  من  خيرجها  حتى  ينفذها  ال  بعضهم:  وقال  عليه،  اهلل  رمحة  يوسف  أبو 
غريه، وممن قال هبذا القول ابن أيب ليىل ومالك بن أنس وحممد بن احلسن رمحة اهلل عليهم، 
العباد  فاحتجنا أن ننظر يف ذلك لنستخرج من القولني قوالً صحيًحا فرأينا أشياء يفعلها 
إنام يزول ملك مواله عنه إىل اهلل عز  العبد  بالقول؛ ألن  ينفذ  العتاق  عىل رضوب؛ فمنها 
وجل، ومنها اهلبات والصدقات ال تنفذ بالقول حتى يكون معه القبض من الذي ملكها 
له، فأردنا أن ننظر حكم األوقاف بأهيا هي أشبه فنعطفه عليه، فرأينا الرجل إذا وقف أرضه 
أو داره فإنام يملك الذي أوقفها عليه منافعها، ومل يملك من رقبتها شيًئا، إنام أخرجها من 
ملك نفسه إىل اهلل عز وجل، فثبت أن ذلك نظري ما أخرجه من ملكه إىل اهلل عز وجل، فكام 
كان ذلك ال حيتاج فيه إىل قبض مع القول كان كذلك الوقوف ال حيتاج فيها إىل قبض مع 
القول، وحجة أخرى: أن القبض لو أوجبناه فإنام كان القابض يقبض ما مل يملك بالوقف، 
فقبضه إياه وغري قبضه إياه سواء، فثبت بام ذكرنا ما ذهب إليه أبو يوسف رمحة اهلل عليه«)4(.

)1( يف األصل: )حد(، وما أثبتناه أصح.
)٢( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي، 6/٢1٩-٢٢٠.

)3( فتح باب العناية برشح النقاية، مال عيل القاري، ٢/565.
)4( رشح معاين اآلثار، أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي، ٩8/4.
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املقالة  أهل  الصدقات  أجازوا  بالذين  »أراد  الطحاوي:  لكالم  شارًحا  العيني  وقال 
القبض هل هو رشط  الوقف وجوازه، اختلفوا يف  اتفاقهم عىل صحة  بعد  األوىل، وأهنم 
الشافعي -يف قول- وأمحد  )وأراد هبم  بعضهم  فقال  كالعتق؟  ليس برشط  أم  كاهلبة،  فيه 
ال  ملن  واستدل  يوسف...  أبو  القول:  هبذا  قال  وممن  برشط،  ليس  القبض  وإسحاق(: 
يشرتط القبض، بأن اشرتاط القبض ال يفيد، ألن املوقوف عليه يقبض حينام يقبض ما مل 
يملكه؛ ألنه ال يملك رقبته، فإذا كان كذلك فقبضه وعدم قبضه سواء، فظهر بذلك قول 

أيب يوسف عىل قول غريه«)1(.

ثانًيا: راأي عند املالكية: 

هناك من يرى من فقهاء املالكية جواز َحْوَز اْلَواِقِف ملَِا َوَقَفُه عىل حَمُْجوِرِه )كاألب حيوز 
َوَيْبُطُل  َحْوُزُه  َيْكِفي  َفاَل  ُمَشاًعا  َفإِْن كان  باَِملِِه،  ِلْطُه  خَيْ َوَأَباَنُه ومل  َوَعيَّنَُه  َأْبَرَزُه  إذا  ألوالده( 

اْلَوْقُف إْن َحَصَل امْلَانُِع)٢(.

ثالًثا: ال�صافعية يف املذهب: 

يرى املذهب عدم اشرتاط حيازة أو قبض املوقوف عليه للوقف، فيتم الوقف َوإِْن مَلْ 
َيْقبِْض، أِلَنَّ ُعَمَر وعلًيا وَفاطَِمُة  مَلْ َيَزالوا َيلوا َصَدقَاهتم َحتَّى توفاهم اهللََّ)3(.

رابًعا: احلنابلة يف املذهب: 

هنالك حالتان حليازة املوقوف عليه للوقف يف املذهب احلنبيل: 

إذ ال  املوقوف عليه للوقف،  أنه ال يشرتط حيازة  فاملذهب  املوقوف عليه معينا:  إذا كان  أ( 
يشرتط إخراج الواقف يده عن الوقف، بل يلزم الوقف بمجرد اللفظ ويزول ملك الواقف عنه)4(.

)1( انظر: نخب األفكار يف تنقيح مباين األخبار يف رشح معاين اآلثار، حممود بن أمحد بن موسى بدر الدين العيني، 4٠7/14-
.4٠٩

الشيخ حممد عرفة الدسوقي، 83/4، والرسالة يف فقه اإلمام  الدين  الكبري لشمس  انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح   )٢(
اجلالب  بن  احلسن  بن  احلسني  بن  اهلل  عبيد  القاسم  أبو  والتفريع،   ،86 القريواين،  زيد  أيب  بن  اهلل  عبد  أيب  اإلمام  مالك، 

البرصي، 3٠٩-31٠.
)3( انظر: احلاوي الكبري، العالمة أبو احلسن املاوردى، 511/7.

املرداوي،  أبو احلسن عيل بن سليامن  الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،  انظر: اإلنصاف يف معرفة   )4(
36/7. وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 34/1٠.
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ونحوها:  َواآْلَباُر  َواْلَقنَاطُِر  َكامْلََساِجد  معني(  )غري  جهة  عليه  املوقوف  كان  إذا  ب( 
فاملذهب أنه َيْكِفي التَّْخِلَيُة بينها وبني الناس من َغرْيِ ِخاَلٍف)1(.

خام�ًصا: الظاهرية يف املذهب: 

املوقوف عليه للوقف، بل هو جائز حتى لو بقي يف حيازة  ال يشرتط املذهب حيازة 
ومن  األرض  وارث  هو  الذى  له  وجل  عز  اهلل  قبض  إىل  خارج  الوقف  ألن  الواقف)٢(، 
عليها وكل يشء بيده وىف قبضته. وقد أجاز رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص صدقة أبى طلحة هلل تعاىل دون 

أن يذكر متصدًقا عليه ثم أمره  أن جيعلها يف أقاربه وبنى عمه)3(.
�صاد�ًصا: الزيدية يف املذهب: 

خيرج  أن  رشًطا  فليس  للوقف،  عليه  املوقوف  قبض  أو  حيازة  اشرتاط  عدم  املذهب 
الواقف الوقف عن يده)4(.

املبحث اخلام�س

الوقف على اجلهات اخلريية

امل�صاألة الأوىل: ا�صرتاط تعيني اجلهة املوقوف عليها وبيان م�صرفها

هنالك قوالن يف اشرتاط تعيني اجلهة املوقوف عليها، وبيان مرصفها: 
القول األول: يشرتط تعيني اجلهة املوقوف عليها وبيان مرصفها: وإليه ذهب الشافعية 

يف املذهب، واحلنابلة يف املذهب، واإلمامية يف املذهب.
ذهب  وإليه  مرصفها:  بيان  وال  عليها  املوقوف  اجلهة  تعيني  يشرتط  ال  الثاين:  القول 
املذهب،  يف  والزيدية  املذهب،  يف  والظاهرية  الشافعية،  عند  ورأي  املذهب،  يف  املالكية 

واإلباضية يف املذهب.
وتفصيل ذلك عىل النحو اآليت: 

القول األول: الذي يشرتط تعيني اجلهة املوقوف عليها وبيان مرصفها: 

)1( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 36/7.
)٢( انظر: املحىّل، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم، 18٢/٩.

)3( انظر: املرجع السابق، 17٩/٩.
)4( انظر: التاج املذهب ألحكام املذهب، القايض العالمة أمحد بن قاسم العنيس اليامين الصنعاين، ٢83/3 و٢87.
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اأوًل: ال�صافعية يف املذهب: 

اشرتط املذهب تعيني اجلهة املوقوف عليها وبيان مرصفها)1(، َفإِْن َقاَل: َوَقْفُتُه َعىَل َما 
ُه اَل َيْعَلُم َمِشيَئَة اهللَِّ  َشاَء َزْيٌد َكاَن َباطِاًل، َوَهَكَذا َلْو َقاَل: َوَقْفُتُه فِياَم َشاَء اهللَُّ، َكاَن َباطِاًل أِلَنَّ

َتَعاىَل فِيِه)٢(، وكذا لو وقف عىل أحد رجلني عىل اإلهبام فهو فاسد)3(.

ثانًيا: احلنابلة يف املذهب: 

املذهب أنه ال بد من حتديد اجلهة التي يرصف هلا الوقف. فال يصح الوقف إال عىل جهة 
رصف حمددة )فردا أو مجاعة، أو جهة( كولده، وأقاربه، ورجل معني، وال يصلح عىل غري 
معني كرجل وامرأة؛ ألن الوقف تليك للعني أو للمنفعة، فال يصح عىل غري معني كالبيع 
املسجدين  أو  الرجلني  هذين  أحد  عىل  وال  كرجل،  مهول  عىل  يصح  وال  واإلجارة)4(، 
املكاتب وجهان  والعبد، ويف  والبهيمة،  يملك كاحلمل،  لرتدده)5(، وال يصح عىل من ال 

لرتدده بني احلر والعبد القن)6(.
واملذهب أن الوقف غري املحدد جهة رصفه صحيح )وإن كان هنالك من قال ببطالنه()7(. 
ولو جهل رشط الواقف يف الرصف عمل بعادة جارية ثم بعرف ألن العادة املستمرة والعرف 
املستقر يف الوقف يدل عىل رشط الواقف أكثر مما يدل لفظ االستفاضة، فمن وقف عىل أحد 
ببلد  عرف  وال  عادة  تكن  مل  إن  ثم  بالقرعة،  يميز  انه  اسمه  وجهل  أوالد  عدة  وله  أوالده 

الواقف كمن ببادية فالتساوي، فيساوي فيه بني املستحقني لثبوت الرشكة دون التفضيل)8(.

)1( انظر: اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، حممد الرشبيني اخلطيب، 361/٢، وحوايش حتفة املحتاج برشح املنهاج، الشيخ 
عبد احلميد الرشواين والشيخ أمحد بن قاسم العبادي، ٢35/6 و٢4٢ و٢54، وفتح الوهاب برشح منهج الطالب، أبو 
حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، 44٢/1، وهناية املحتاج إىل رشح املنهاج، شمس الدين حممد بن أيب 
العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرميل، 364/5-365، واإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، حممد الرشبيني اخلطيب، 
36٢/٢، والوسيط يف املذهب، حجة اإلسالم اإلمام أبو حامد حممد بن حممد الغزاىل، ٢5٠/4، وروضة الطالبني وعمدة 

املفتني، اإلمام النووي، 31٩/5 و331، وكنز الراغبني، اإلمام جالل الدين حممد بن أمحد املحىل، 341.
)٢( انظر: احلاوي الكبري، العالمة أبو احلسن املاوردى، 7/51٩-5٢٠.

)3( انظر: الوسيط يف املذهب، حجة اإلسالم اإلمام أبو حامد حممد بن حممد الغزاىل، ٢43/4.
)4( انظر: املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 376/5.

القناع عن متن اإلقناع،  البهويت، 4٠3/٢-4٠4، وكشاف  )5( انظر: رشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن إدريس 
منصور بن يونس بن إدريس البهويت، ٢4/1٠-٢5، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن 

حنبل، أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 7/٢٠.
)6( انظر: رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، شمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الزركيش املرصي احلنبيل، ٢/٢٠6.

)7( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، ٢6/1٠ و45.
)8( انظر: رشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 41٢/٢، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن 

يونس بن إدريس البهويت، 85/1٠.
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بل إن املذهب عىل صحة الوقف عىل القبيلة العظيمة كقريش وبنى هاشم وبني تيم 
وبني وائل ونحوهم، كام يصح الوقف عىل أهل إقليم ومدينة كالشام ودمشق ونحوهم، 
فيجوز للرجل أن يقف عىل عشريته وأهل مدينته، بل جيوز الوقف عىل املسلمني كلهم)1(.

ثالًثا: الإمامية يف املذهب: 

يرى املذهب أنه ال بد من ذكر وتعيني املوقوف عليه )جهة أم فرًدا معينًا)٢(، فلو وقف عىل 
أحد الشخصني، أو إحدى القبيلتني، أو عىل رجل غري معني أو امرأة غري معّينة بطل الوقف، 
معينًا)3(، وهنالك رأي ضعيف يف  ليس  تليك من  يعقل  التمليك وال  يقتض  الوقف  ألّن 
املذهب ال دليل عليه يرى صحة الوقف غري املحدد، ويرصف عندها إىل الفقراء واملساكني، 
ويبدأ بأقاربه املحتاجني إليه؛ ألهنم أوىل بصدقته)4(، ومن فقهاء املذهب من يرى أنه يرصف 

يف الرب، فجرى مرى ما لو وقف عىل مصلحة فبطل رسمها، ومل يمكن الرصف إليها)5(.

القول الثاين: الذي ال يشرتط تعيني اجلهة املوقوف عليها وال بيان مرصفها: 

اأوًل: املالكية يف املذهب: 

هذه  ويف  مرصفها،  ببيان  وحتديدها  عليها،  املوقوف  اجلهة  تعيني  املذهب  يشرتط  ال 
أنه يرصف يف وجوه  املذهب  فقهاء  يرى من  للفقراء )وهنالك من  الوقف  احلالة يرصف 
اخلري والرب)6(، ومن يرى أنه حيمل عىل املقصود بأحباس تلك اجلهة ووجه احلاجة فيها)7((.

ثانًيا: راأي عند ال�صافعية: 

هنالك قول بجواز عدم اشرتاط تعيني اجلهة املوقوف عليها)8(. َفَلْو َقاَل: َوَقْفُت َهِذِه 
)1( انظر: املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 373/5.

)٢( انظر: املبسوط يف فقه اإلمامية، شيخ الطائفة أبى جعفر حممد بن احلسن بن عىل الطوسى، ٢٩4/3، وإرشاد األذهان إىل 
أحكام االيامن، العالمة احليل أيب منصور احلسن بن يوسف بن املطهر األسدي، 451/1 و454، وجامع املقاصد يف رشح 

القواعد، املحقق الثاين الشيخ عيّل بن احلسني بن عبد العايل الكركي، 38/٩ و4٠.
)3( انظر: جامع املقاصد يف رشح القواعد، املحقق الثاين الشيخ عيّل بن احلسني بن عبد العايل الكركي، 3٩/٩.

)4( انظر: املبسوط يف فقه اإلمامية، شيخ الطائفة أبى جعفر حممد بن احلسن بن عىل الطوسى، ٢٩4/3.
)5( انظر: جامع املقاصد يف رشح القواعد، املحقق الثاين الشيخ عيّل بن احلسني بن عبد العايل الكركي، ٩/115.

)6( انظر: الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 326/6، والتلقني يف الفقه املالكي، القايض أبو حممد عبد الوهاب 
بن عيل البغدادي املالكي، 1/54٩.

)7( انظر: الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 312/6.
)8( انظر الرأيان يف: الوسيط يف املذهب، حجة اإلسالم اإلمام أبو حامد حممد بن حممد الغزاىل، ٢5٠/4، وروضة الطالبني 

وعمدة املفتني، اإلمام النووي، 31٩/5 و331 و341.
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ُف إىَِل اْلُفَقَراِء َوامْلََساِكنِي أِلَنَّ  ُه َيرْصِ فِِه َثاَلَثُة َأْوُجٍه: أوهلا: َأنَّ اَر، َومَلْ َيِزْد َعىَل َهَذا ففي َمرْصِ الدَّ
َمْقُصوَد اْلَوْقِف اْلُقْرَبى، َوَمْقُصوَد اْلُقْرَبى يِف اْلُفَقَراِء َوامْلََساِكنِي، َوَيُكوُن َأْقَرُب النَّاِس َنَسًبا 
ُف يِف ُوُجوِه اخْلرَْيِ َواْلرَبِّ لُِعُموِم النَّْفِع هِبَا.  ُه َيرْصِ َوَداًرا ِمْن َذِوي احْلَاَجِة َأَحقَّ هِبَا. َوالثَّايِن: َأنَّ
َوالثَّالُِث: َأنَّ اأْلَْصَل َوْقٌف، َوامْلَنَْفَعُة َلُه َولَِوَرَثتِِه َوَوَرَثِة َوَرَثتِِه َما َبَقْوا، َفإَِذا اْنَقَرُضوا َكاَنْت 

يِف َمَصالِِح امْلُْسِلِمنَي)1(.

ثالًثا: الظاهرية يف املذهب: 

مرصفها،  وبيان  وحتديدها  الوقف،  من  املستفيدة  اجلهة  تعيني  املذهب  يشرتط  ال 
ما دام حيًّا عىل من شاء لقول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  أراد  ما  وللواقف أن حيدد هذه اجلهة متى 

»وسّبل الثمرة«)٢(، فإن مات ومل يفعل كانت الغلة ألقاربه وأوىل الناس به حني موته)3(.

رابًعا: الزيدية يف املذهب: 

ال يرى املذهب اشرتاط حتديد املوقوف عليه، بل يرى التَّْخِيرُي يِف امْلَْوُقوِف َعَلْيِه َنْحُو َأْن 
اَِم َشاَء)4(، فللواقف عىل أكثر  ُفُه يِف َأهيِّ َيُقوَل: َوَقْفت َداِري َعىَل َأمْحََد َأْو َعىَل َأبِيِه، َفَيِصحُّ َوَيرْصِ

َا َشاَء)5(. ِف َمنَافِِع الوقف إىَل َأهيُّ َيار يِف رَصْ من جهة اخْلِ

ًفا َكَأْن َيُقوَل: َوَقْفت  ْ اْلَواِقُف َمرْصِ َويرى املذهب جواز تأخري حتديد اجلهة: فإذا مَلْ ُيَعنيِّ
ٍة إىَل َأيِّ ِجَهٍة َأَراَد، َوَلْو إىَل َأْواَلِدِه َأْو َنْفِسِه َأْو  ِف َوَلْو َبْعَد ُمدَّ هللَِِّ َضْيَعَة، َجاَز َلُه َتْعِينُي امْلَرْصِ
ِف ِمْن  ْ ْ َمْوِضَع الرصَّ َف َومَلْ ُيَعنيِّ َ اْلَواِقُف امْلَرْصِ )6(، وِمْن َذلَِك أيًضا: إَذا َعنيَّ َغنِيٍّ َأْو َهاِشِميٍّ
ْطَعاِم اْلُفَقَراِء، ُثمَّ  ِل اأْلَْمِر َبْل َقاَل: َوَقْفُت َهَذا امْلُْصَحَف لِلتِّاَلَوِة، َأْو َوَقْفُت َضْيَعَة َكَذا إِلِ َأوَّ
اْلُفَقَراِء  َأْو إْعَطاَء  َعيَّنُْتُه لِلتِّاَلَوِة يِف َمْسِجِد َكَذا َوَعيَّنُْت إْطَعاَم  َوَقْد  اْلَواِقُف:  َقاَل  َبْعَد َذلَِك 
وَرَة َما  ِويُلُه إْذ اَل رَضُ ِف َواَل جَيُوُز حَتْ ْ َ أيًضا َمْوِضُع الرصَّ يِف َمْسِجِد َكَذا َأْو َمْوِضِع َكَذا، َتَعنيَّ

َداَم َباِقًيا)7(.

)1( انظر: احلاوي الكبري، العالمة أبو احلسن املاوردى، 5٢٠/7 و5٢٢.
)٢( انظر: املحىّل، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم، 18٢/٩.

)3( انظر: املرجع السابق، ٩/183.
)4( انظر: التاج املذهب ألحكام املذهب، القايض العالمة أمحد بن قاسم العنيس اليامين الصنعاين، ٢84/3.

)5( انظر: املرجع السابق، ٢86/3-٢87.
)6( انظر: املرجع السابق، ٢٩1/3.
)7( انظر: املرجع السابق، ٢٩1/3.
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َهَذا  َعىَل  َوَقْفُت  َقاَل:  فَلْو  الواقف:  قصد  اجلهة  حتديد  يف  العربة  أن  املذهب  يرى  كام 
 ، ، َأْو َعىَل َهَذا امْلِْسِكنِي َفإَِذا ُهَو َغنِيٌّ يٌّ َجاِزيِّ َفإَِذا ُهَو ِمرْصِ اْلُفاَليِنِّ َنْحُو َأْن َيُقوَل َعىَل َهَذا احْلِ
َشاَرَة َأْقَوى ِمْن التَّْسِمَيِة)1(. ى؛ أِلَنَّ اإْلِ ُه َغرْيُ امْلَُسمَّ ُه َيُكوُن لِْلُمَشاِر إَلْيِه حتى لو اْنَكَشَف َأنَّ َفإِنَّ

خام�ًصا: الإبا�صية يف املذهب: 

فالوقف غري حمدد  ببيان مرصفها:  عليها  املوقوف  اجلهة  تعيني  أنه ال يشرتط  املذهب 
يف  الغلة  تنفذ  أن  األوىل  أن  يرى  من  وهنالك  للفقراء)٢(،  منافعه  وترصف  جائز  املرصف 
الفقراء)3(، ولو وقف عىل مسجد ومل يعينه فيرصف جلامع البلد، وإن وقف عىل رحى ومل 
من  ليشء  املوقوف  واملاء  عليها)4(،  يرصف  جديدة  رحى  إحداث  فيجوز  موجودة  تكن 

وجوه األجر إذا مل يدر ألي يشء جعل، فينفذ يف سبيل من سبل اخلري ويتجنبه األغنياء)5(.

امل�صاألة الثانية: ا�صرتاط عدم انقطاع اجلهة

هنالك اتفاق بني املذاهب الفقهية يف انقسام الوقف من حيث االنقطاع إىل ثالثة أقسام 
هي: 

1-منقطع األول )االبتداء(.

٢-منقطع الوسط.

3-منقطع اآلخر )االنتهاء(.

وهنالك من املذاهب من أضاف إليها أقساما أخرى فصارت مخسة هي: 

4-منقطع الطرفني )األول واآلخر(.

5-منقطع األطراف كلها )األول والوسط واآلخر(.

وتفصيل ذلك عىل النحو اآليت: 

)1( انظر: املرجع السابق، 3/3٠٠.
)٢( انظر: جوابات اإلمام الساملي، اإلمام نور الدين عبد اهلل بن محيد الساملي، 3/53٩. 

)3( انظر: املرجع السابق، 3/53٩. 
)4( انظر: املرجع السابق، 3/53٩. 
)5( انظر: املرجع السابق، 3/53٩. 
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الق�صم الأول: منقطع الأول )البتداء(

يراد به: من ليس يف الطبقة االوىل من يصّح الوقف عليه. مثاله: كالوقف عىل من ال 
يصح الوقف عليه، وكالوقف عىل نفسه أو معصية أو ميت، وكوقفته عىل من سيولد يل ثم 

عىل الفقراء، وكام لو َوَقَف عىل من اَل جَيُوُز ُثمَّ عىل من جَيُوُز.

هنالك قوالن يف منقطع األول )االبتداء(: 

وتفصيل ذلك عىل النحو اآليت: 

يف  املالكية  من:  كل  ذهب  وإليه  )االبتداء(:  األول  منقطع  صحة  يرى  األول:  القول 
املذهب )إذ يرون أنه ال يرض االنقطاع، فيبطل فيام ال جيوز الوقف عليه أو يتعذر، ويصح 
يف  احلنابلة  إليه  ذهب  كام  الشافعية)٢(،  عند  ورأي  إليه)1((،  الوصول  أمكن  إذا  يصح  فيام 
املذهب )فالوقف عليه عندهم صحيح؛ عىل الصحيح من املذهب)3((، ورأي عند اإلمامية 
)إذ يرى هذا الراي أنه يرصف يف احلال إىل من جيوز الوقف عليهم، ومنهم من قال: يرصف 
إىل الفقراء واملساكني مّدة بقاء املوقوف عليه أوال، ثم إذا انقرض رجعت إليهم)4((، وذهب 
إليه الزيدية، فـ«لو قال وقفت عىل نفيس فأوالدي، كان كام لو ذكر األوالد مفردا فينتقل إىل 
البطن الثاين باإلرث وال يكون ذكر النفس بمنزلة البطن، كام لو قال عىل أوالدي فأوالدهم 

)1( انظر: الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 6/33٩-34٠.
الطالبني  وروضة   ،٢48-٢46/4 الغزاىل،  حممد  بن  حممد  حامد  أبو  اإلمام  اإلسالم  حجة  املذهب،  يف  الوسيط  انظر:   )٢(
وعمدة املفتني، اإلمام النووي، 3٢7/5، وإعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني، أبو بكر )املشهور بالبكري( عثامن بن 
حممد شطا الدمياطي الشافعي، 1٩7/3، وفتح الوهاب برشح منهج الطالب، أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا 
األنصاري، 44٢/1، واإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، حممد الرشبيني اخلطيب، 36٢/٢، وحوايش حتفة املحتاج برشح 
املنهاج، الشيخ عبد احلميد الرشواين والشيخ أمحد بن قاسم العبادي، ٢54/6، وكنز الراغبني، اإلمام جالل الدين حممد بن 

أمحد املحىل، 341، واحلاوي الكبري، العالمة أبو احلسن املاوردى، 5٢3/7.
املرداوي،  أبو احلسن عيل بن سليامن  الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،  انظر: اإلنصاف يف معرفة   )3(
املقديس،  قدامة  بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  حممد  أبو  الشيباين،  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  فقه  يف  واملغني   ،35-34/7
364/5-365، ورشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، شمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الزركيش املرصي احلنبيل، 
٢٠٠/٢-٢٠1، ورشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 4٠7/٢، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، 

منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 33/1٠.
)4( انظر: جامع املقاصد يف رشح القواعد، املحقق الثاين الشيخ عيّل بن احلسني بن عبد العايل الكركي، ٢1/٩-٢٢ و1٠3-

 ،453/1 األسدي،  املطهر  بن  يوسف  بن  احلسن  منصور  أيب  احليل  العالمة  االيامن،  أحكام  إىل  األذهان  وإرشاد   ،1٠4
واملبسوط يف فقه اإلمامية، شيخ الطائفة أبى جعفر حممد بن احلسن بن عىل الطوسى، 3/٢٩٢.
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فينتقل إىل البطن الثاين بالوقف«)1(، »فإن قال: وقفت عىل البيع ثم عىل الفقراء صح عىل 
الفقراء حلصول القربة«)٢(.

الثاين: يرى عدم صحة منقطع األول )االبتداء(: وإليه ذهب كل من: احلنفية  القول 
باطل  املذهب )فالوقف عليهم  للفقراء)3((، والشافعية يف  أنه يرصف  املذهب )ويرون  يف 

عندهم)4((، واإلمامية يف املذهب )فالوقف عليهم غري صحيح عندهم)5((.

الق�صم الثاين: منقطع الو�صط

مثاله: كالوقف عىل أوالده ثم عىل معصية كالكنيسة أو غريها ثم عىل الفقراء، وكوقفه 
عىل أوالده ثم رجل ثم الفقراء، ومثل: أن يقف عىل ولده ثم عىل عبيده ثم عىل املساكني.

هنالك قوالن يف منقطع الوسط: 

وتفصيل ذلك عىل النحو اآليت: 

القول األول: يرى صحة منقطع الوسط: وإليه ذهب كل من: املالكية يف املذهب )إذ 
يرون أنه ال يرض االنقطاع، فيبطل فيام ال جيوز الوقف عليه أو يتعذر، ويصح فيام يصح إذا 
أمكن الوصول إليه)6((، والشافعية يف املذهب )فيرصف بعد األوالد للمرصف األخري وهو 

)1( التاج املذهب ألحكام املذهب، القايض العالمة أمحد بن قاسم العنيس اليامين الصنعاين، ٢٩7/3.
)٢( البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، 153/5.

)3( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، 4/43٠.
الطالبني  وروضة   ،٢48-٢46/4 الغزاىل،  حممد  بن  حممد  حامد  أبو  اإلمام  اإلسالم  حجة  املذهب،  يف  الوسيط  انظر:   )4(
وعمدة املفتني، اإلمام النووي، 3٢7/5، وإعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني، أبو بكر )املشهور بالبكري( عثامن بن 
حممد شطا الدمياطي الشافعي، 1٩7/3، وفتح الوهاب برشح منهج الطالب، أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا 
األنصاري، 44٢/1، واإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، حممد الرشبيني اخلطيب، 36٢/٢، وحوايش حتفة املحتاج برشح 
املنهاج، الشيخ عبد احلميد الرشواين والشيخ أمحد بن قاسم العبادي، ٢54/6، وكنز الراغبني، اإلمام جالل الدين حممد بن 

أمحد املحىل، 341، واحلاوي الكبري، العالمة أبو احلسن املاوردى، 5٢3/7.
)5( انظر: جامع املقاصد يف رشح القواعد، املحقق الثاين الشيخ عيّل بن احلسني بن عبد العايل الكركي، ٢1/٩ و٢6.

)6( انظر: الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 6/33٩-34٠.
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الفقراء)1((، واحلنابلة يف املذهب )ويرصف يف احلال إىل من جيوز الوقف عليه)٢((، كام أنه 
رأي عند اإلمامية)3(.

القول الثاين: يرى عدم صحة منقطع الوسط: وإليه ذهب احلنفية يف املذهب )ويرصف 
للفقراء)4((، ورأي عند اإلمامية)5(.

الق�صم الثالث: منقطع الآخر )النتهاء( 

يذكر املرصف  ثم عىل معصية، وكوقفته عىل أوالدي ومل  أوالده  مثاله: كالوقف عىل 
بعدهم، وكام لو َوَقَف عىل ِجَهٍة َتنَْقطُِع ومل يذكر له َمآالً أو عىل من جَيُوُز ُثمَّ عىل من اَل جَيُوُز 

كأن يقف عىل أوالده ثم عىل البيع أو الكنائس، ومثل أن يقول: »َوَقْفت« َوَيْسُكُت. 

هنالك قوالن يف منقطع اآلخر )االنتهاء(: 

القول األول: يرى صحة منقطع اآلخر )االنتهاء(: وإليه ذهب أبو يوسف من احلنفية، 
واملالكية يف املذهب، ورأي عند الشافعية، كام ذهب إليه احلنابلة يف املذهب، واإلمامية يف 

املذهب، واإلباضية.

القول الثاين: يرى عدم صحة منقطع اآلخر )االنتهاء(: وإليه ذهب احلنفية يف املذهب، 
والشافعية يف املذهب، واإلباضية.

الشافعي،  الدمياطي  بن حممد شطا  بالبكري( عثامن  )املشهور  بكر  أبو  املعني،  فتح  ألفاظ  الطالبني عىل حل  إعانة  انظر:   )1(
1٩7/3. والوسيط يف املذهب، حجة اإلسالم اإلمام أبو حامد حممد بن حممد الغزاىل، ٢51/4، وروضة الطالبني وعمدة 
وهناية   ،36٢/٢ اخلطيب،  الرشبيني  حممد  شجاع،  أيب  ألفاظ  حل  يف  واإلقناع  و3٢8،   3٢5/5 النووي،  اإلمام  املفتني، 
املحتاج إىل رشح املنهاج، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرميل، 374/5-375، وكنز 

الراغبني، اإلمام جالل الدين حممد بن أمحد املحىل، 341.
املرداوي،  أبو احلسن عيل بن سليامن  الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،  انظر: اإلنصاف يف معرفة   )٢(
املقديس،  قدامة  بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  حممد  أبو  الشيباين،  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  فقه  يف  واملغني   ،35-34/7
364/5-365، ورشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، شمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الزركيش املرصي احلنبيل، 
٢٠٠/٢-٢٠1، ورشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 4٠7/٢، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، 

منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 33/1٠.
 1٠5-1٠4/٩ الكركي،  العايل  عبد  بن  احلسني  بن  عيّل  الشيخ  الثاين  املحقق  القواعد،  رشح  يف  املقاصد  جامع  انظر:   )3(

و111-11٠.
)4( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، 4/43٠.

 1٠5-1٠4/٩ الكركي،  العايل  عبد  بن  احلسني  بن  عيّل  الشيخ  الثاين  املحقق  القواعد،  رشح  يف  املقاصد  جامع  انظر:   )5(
و111-11٠.
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وتفصيل ذلك عىل النحو اآليت: 

القول األول: الذي يرى صحة منقطع اآلخر )االنتهاء(: 

أوالً: أبو يوسف من احلنفية: إذ ال يشرتط جعل آخر الوقف جلهة ال تنقطع بل يصح 
لِْلُفَقَراِء،  َأْجُرُه  َيُكوَن  َأْن  اْلَواِقِف  َقْصَد  أِلَنَّ  ِهْم  ُيَسمِّ مل  َوإِْن  للفقراء  بعدها  الوقف ويكون 

ِط َثابَِتًة َداَلَلًة)1(.  ْ َفَكاَنْت َتْسِمَيُة هذا الرشَّ

ثانًيا: املالكية يف املذهب: فال يرض االنقطاع، فيبطل فيام ال جيوز الوقف عليه أو يتعذر، 
ويصح فيام يصح إذا أمكن الوصول إليه)٢(.

ثالًثا: رأي عند الشافعية)3(: وهنالك قوالن يف املذهب ملن رأى جواز الوقف املنقطع 
ملكا  يعود  أنه  أحدمها  بانقراضهم:  الوقف  انقطاع  بعد  املرصف  بشأن  اآلخر)االنتهاء( 
فيرصف إىل ورثة الواقف، والثاين أنه يبقى وقفا ويرصف إىل أهم اخلريات )ويف هذا القول 
الثاين ثالثة آراء؛ األول: أنه يرصف إىل أقرب األقارب »وهنالك وجهان يف اشرتاك األغنياء 
الدرجة«،  قرب  يراعى  أو  اإلرث  يف  قدم  من  تقديم  يف  وجهان  هنالك  ان  كام  والفقراء، 
والثاين: أنه يرصف إىل املساكني ألنه أعم جهات اخلري، والثالث: أنه يرصف إىل مصالح 

اإلسالم فإنه األعم()4(.

رابًعا: احلنابلة يف املذهب: وهو صحيح عندهم عىل الصحيح من املذهب، ويرصف يف 
وجوه الرب واخلري، أو جِلَاَمَعِة امْلُْسِلِمنَي، أو يف َمَصالِِح امْلُْسِلِمنَي َوامْلَْعنَى ُمتَِّحٌد)5(. 

)1( انظر: الفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، 357/٢، ورد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد 
العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، 35٠/4، وفتح القدير، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، ٢13/6.

)٢( انظر: الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 6/33٩-34٠.
)3( انظر: الوسيط يف املذهب، حجة اإلسالم اإلمام أبو حامد حممد بن حممد الغزاىل، ٢46/4، واحلاوي الكبري، العالمة أبو 

احلسن املاوردى، 5٢1/7، وروضة الطالبني وعمدة املفتني، اإلمام النووي، 3٢8/5.
الطالبني  وروضة   ،٢47-٢46/4 الغزاىل،  حممد  بن  حممد  حامد  أبو  اإلمام  اإلسالم  حجة  املذهب،  يف  الوسيط  انظر:   )4(

وعمدة املفتني، اإلمام النووي، 3٢6/5، واإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، حممد الرشبيني اخلطيب، 36٢/٢.
املرداوي،  أبو احلسن عيل بن سليامن  الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،  انظر: اإلنصاف يف معرفة   )5(
املقديس،  قدامة  بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  حممد  أبو  الشيباين،  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  فقه  يف  واملغني   ،35-34/7
364/5-365، ورشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، شمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الزركيش املرصي احلنبيل، 
٢٠٠/٢-٢٠1، ورشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 4٠7/٢، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، 

منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 33/1٠.
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خامًسا: اإلمامية يف املذهب: ويرون أنه يرجع للواقف أو ورثته مرياثا بعد انقراض من 
جيوز الوقف عليه)1(. 

سادًسا: اإلباضية: ويرون حفظ مال الواقف إذا انقطعت جهته رجاء وجودها مستقبال، 
وإن انقرضوا رجعت للوارث، إال املسجد وموارد املاء فال يعود مرياثا ولو إىل يوم القيامة، 
حتَّى  حبس  منها  فعدموا  كذا،  قرية  فقراء  عىل  ماله  أوقف  »ومن  املنظوم:  التاج  يف  فجاء 
يوجدون فيها ولو خربت، إلمكان عامرهتا ووجودهم فيها. وإن أوقفه عىل قوم وُنسوهِلم 
فانقرضوا رجعت لوارثه عىل ما ورثه األّولون. وما وقف عىل مسجد أو بئر أو فلج أو نحو 
ذلك فخرب فهو بحاله ما ُرجي عمرانه، وجتمع غّلته وتوقف، ولو إىل يوم القيامة. وكذا 

ما وقف عىل اجلهاد ونحوه«)٢(.
القول الثاين: الذي يرى عدم صحة منقطع اآلخر )االنتهاء(: 

يشرتط  إذ  الشيباين:  احلسن  بن  أيب حنيفة وحممد  رأي  املذهب، وهو  احلنفية يف  أوالً: 
املذهب عدم انقطاع اجلهة وذلك بأن جيعل آخر الوقف جلهة ال تنقطع كالفقراء واملساكني 

ومصالح احلرم واملساجد، وال يصح الوقف بغري ذكر ذلك)3(. 
ثانًيا: الشافعية يف املذهب: ويرون بطالنه)4(.

الق�صم الرابع: منقطع الطرفني )الأول والآخر(

مثاله: كالوقف عىل نفسه ثم عىل أوالده ثم عىل ميت، وكرجل وقف عىل عبيده ثم عىل 
أوالده ثم عىل الكنيسة.

هنالك قوالن يف منقطع الطرفني )األول واآلخر(: 
القول األول: يرى صحة منقطع الطرفني )األول واآلخر(: وإليه ذهب كل من: املالكية 
يف املذهب )إذ يرون أنه يبطل فيام ال جيوز الوقف عليه أو يتعذر، ويصح فيام يصح إذا أمكن 

)1( انظر: جامع املقاصد يف رشح القواعد، املحقق الثاين الشيخ عيّل بن احلسني بن عبد العايل الكركي، ٩/1٠3.
عمر  بابا  موسى  حممد  النص:  ضبط  الثميني،  إبراهيم  بن  احلاج  بن  العزيز  عبد  املعلوم،  املنهاج  درر  من  املنظوم  التاج   )٢(

ومصطفى بن حممد رشيفي، 1٠4/6.
)3( انظر: الفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، 357/٢، ورد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر 
بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، 35٠/4، وفتح القدير، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن 

اهلامم، ٢13/6.
)4( انظر: الوسيط يف املذهب، حجة اإلسالم اإلمام أبو حامد حممد بن حممد الغزاىل، ٢46/4، واحلاوي الكبري، العالمة أبو 

احلسن املاوردى، 5٢1/7، وروضة الطالبني وعمدة املفتني، اإلمام النووي، 3٢8/5.
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الوصول إليه)1((، واحلنابلة يف املذهب )ويرصف مثل مرصف الوقف منقطع االنتهاء)٢((، 
ورأي عند اإلمامية)3(، وهو رأي الزيدية، فـ«إن قال: وقفت عىل نفيس وأوالدي والفقراء، 
صح عىل األوالد والفقراء دونه، فإن قال: ثم عىل البيع والكنائس، لغا الثاين ال األول«)4(.

القول الثاين: يرى عدم صحة منقطع الطرفني )األول واآلخر(: وإليه ذهب كل من: 
الشافعية يف املذهب )فيبطل قطًعا عندهم)5((، كام أنه رأي عند اإلمامية)6(. 

الق�صم اخلام�س: منقطع الأطراف كلها )الأول والو�صط والآخر(

مثاله: كالوقف عىل نفسه ثم عىل أوالده ثم عىل املحاربني يف جهة معينة ثم عىل مدرسة 
معينة ثم عىل الكنيسة، وِمْثُل َأْن َيِقَف عىل من اَل َيِصحُّ اْلَوْقُف عليه َوَيْسُكُت أو َيْذُكُر ما اَل 

َيِصحُّ اْلَوْقُف عليه أيًضا.

وقد نصَّ كل من احلنابلة)7(، واملالكية)8( عىل عدم صحة )وبطالن( منقطع األطراف كلها. 

املبحث ال�شاد�س

رِّي ق�صمة الوقف الُذّ

امل�صاألة الأوىل: كيفية الق�صمة بني الأولد يف الوقف

هنالك قوالن يف كيفية القسمة بني األوالد يف الوقف: 

)1( انظر: الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 6/33٩-34٠.
املرداوي،  أبو احلسن عيل بن سليامن  الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،  انظر: اإلنصاف يف معرفة   )٢(
املقديس،  قدامة  بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  حممد  أبو  الشيباين،  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  فقه  يف  واملغني   ،35-34/7
364/5-365، ورشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، شمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الزركيش املرصي احلنبيل، 
٢٠٠/٢-٢٠1، ورشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 4٠7/٢، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، 

منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 33/1٠.
)3( انظر: جامع املقاصد يف رشح القواعد، املحقق الثاين الشيخ عيّل بن احلسني بن عبد العايل الكركي، 1٠4/٩-1٠5 و111-11٠.

)4( البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، أمحد بن حييى بن املرتىض، 153/5.
)5( هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرميل، 374/5.

)6( انظر: جامع املقاصد يف رشح القواعد، املحقق الثاين الشيخ عيّل بن احلسني بن عبد العايل الكركي، 1٠4/٩-1٠5 و111-11٠.
املرداوي،  أبو احلسن عيل بن سليامن  الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،  انظر: اإلنصاف يف معرفة   )7(
املقديس،  قدامة  بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  حممد  أبو  الشيباين،  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  فقه  يف  واملغني   ،35-34/7
364/5-365، ورشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، شمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الزركيش املرصي احلنبيل، 
٢٠٠/٢-٢٠1، ورشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 4٠7/٢، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، 

منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 33/1٠.
)8( انظر: الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 6/33٩-34٠.
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فقهاء  الوقف: وإليه ذهب كثري من  القسمة بني األوالد يف  التسوية يف  القول األول: 
الزيدية،  عند  رأي  وهو  الظاهرية،  إليه  ذهب  كام  احلنابلة،  عند  ورأي  واملالكية،  احلنفية، 
واجته إليه اإلمامية يف املذهب، واإلباضية يف املذهب، وهذا ما قرره منتدى قضايا الوقف 

الفقهية الثاين.

املرياث(: وإليه ذهب بعض فقهاء  املفاضلة بني األوالد )حسب قسمة  الثاين:  القول 
احلنفية، واحلنابلة يف املذهب، ورأي عند الزيدية. 

وتفصيل القولني عىل النحو اآليت: 

القول األول: التسوية يف القسمة بني األوالد يف الوقف، وتفصيله عىل النحو اآليت: 

اأوًل: كثري من فقهاء احلنفية: 

املذهب أنه البّد من عدل الواقف بني أوالده يف قسمة الوقف، وهنالك رأيان يف كيفية 
بالتسوية  يكون  أنه  الثاين،  القول  ضمن  اآلخر  الرأي  وسيذكر  أحدمها،  بالعدل:  القسمة 
التخصيص ويف  آثاًم يف  بينهم، وهو قول أيب يوسف وكثري من علامء املذهب، وأنه يكون 

التفضيل)1(. 

لكن إذا مل يبني الواقف طريقة رصف الوقف فاملذهب أنه يتم اتباع العرف الذي كان يرصف 
ُف إىَل اْلُفَقَراِء)٢(. عليه، َوإِْن َأْشَكَل عىل الويص عرف الواقف يف رصف الزائد عن احلاجة فَيرْصِ

ثانًيا: املالكية: 

ولو  به  تشهد  بينة  أو  وقف  بكتاب  الواقف  رشط  وفق  عليهم  للموقوف  يرصف 
بالشيوع. وإن مل يعلم رشط الواقف وثبت له عادة قديمة فيرصف الوقف عىل ما جرت به 
العادة القديمة إذا مل تكن خمالفة للوجه الرشعي. وإذا مل يثبت للواقف رشط وال عادة وثبت 
أن الوقف عىل الذرية قسم بينهم يف كل سنة عىل السوية إال أن يكون فيهم حمتاج فللناظر 

أن يؤثره عىل غريه)3(. 

)1( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، 444/4.
)٢( انظر: الفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، ٢/384.

)3( انظر: مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف باحلطاب الرعيني، 
.673/7
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ثالًثا: راأي عند احلنابلة: 

اجته هذا الرأي إىل أن الواقف إذا وقف عىل أوالده، وأوالد أوالده، استوى فيه الذكر 
أقر هلم بيشء)1(.  لو  التسوية، كام  يقتض  الترشيك  بينهم، وإطالق  واألنثى؛ ألنه ترشيك 
استووا  الدوام، وقد  القربة عىل وجه  القصد  الذكر واألنثى؛ ألن  التسوية بني  فاملستحب 
يف القرابة. فإن خالف الواقف فسوى بني الذكر واألنثى، أو فضلها عليه، أو فضل بعض 
فذكر أمحد يف  بالوقف دون بعض،  بعضهم  أو خص  البنات عىل بعض،  أو بعض  البنني 
رواية أنه يكرهه إن كان عىل طريق األثرة، وإن كان عىل أن بعضهم له عيال وبه حاجة فال 

بأس به)٢(.

رابًعا: الظاهرية: 

ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  لقول  الوقف  يف  األبناء  بني  التسوية  )فرض(  وجوب  املذهب  يرى 
»اعدلوا بني أبنائكم«، فإن خص به بعض بنيه فالوقف صحيح ويدخل سائر الولد يف الغلة 

والسكنى مع الذى خصه)3(.

خام�ًصا: راأي عند الزيدية: 

وهذا الرأي يقول بالترشيك بينهم بالسوية عىل عدد رؤوسهم: وذلك يف حاالت: 

نِْس كَأْن َيُقوَل َعىَل َأْواَلِدي َأْو َعىَل َأْواَلِد ُفاَلٍن ِمْن ُدوِن َتْعِينٍي بَِوْصٍف  أ( إذا َوْقف عىل اجْلِ
َكِر َواأْلُْنَثى ِمْن َغنِيٍّ َوَفِقرٍي  ِة: َبنْيَ الذَّ ِويَّ ِل َدَرَجٍة ِمْن اأْلَْواَلِد بِالسَّ َواَل إَشاَرٍة َفَيُكوُن أِلَوَّ
َبْل  ْعَوِة،  بِالدَّ َنَسُبُه  َثَبَت  َأْو  َلُه  ُولَِد  َمْن  ْرِث  بِاإْلِ اَل  بِاْلَوْقِف  َوَيْدُخُل   ، يٍّ َوِذمِّ َوَعْبٍد  َوُحرٍّ 
َوخَيُْرُج  َأْواَلِدِه  ِمْن  َمْوُجوٌد  ُهَو  َمْن  اْلَوْقِف  يِف  َيْدُخُل  ُه  َفإِنَّ مَحْاًل  اْلَوْقِف  ِعنَْد  َكاَن  َوَلْو 
َبِقَي ِمْن إْخَوتِِه اَل لَِوَرَثتِِه، َوإَِذا َماَت اآْلَخُر ِمْن َأْهِل  َمْن َماَت ِمنُْهْم َوَيُكوُن َنِصيُبُه ملَِْن 
َرَجِة اأْلُوىَل اْنَعَطَف اْلَوْقُف َعىَل َوَرَثتِِهْم مَجِيًعا، َوُيْقَسُم َبنْيَ َوَرَثِة ُكلِّ َواِحٍد ِعنَْد َمْوتِِه  الدَّ
َمْوُجوٌد  ُهَو  مِمَّْن  َمْوتِِه  ِعنَْد  َوَرَثتِِه  ِمْن  ُهنَّ  َوَغرْيُ ْوَجاُت  الزَّ َفَتْدُخُل  اآْلَخِر  َمْوِت  ِعنَْد  اَل 

)1( انظر: املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 5/35٩.
)٢( انظر: املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 5/36٠-

.361
)3( انظر: املحىّل، أبو حممد عيل بن امحد بن سعيد بن حزم، 18٢/٩.
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ُه َلْيَس بَِوْقٍف إالَّ يِف  ْرِث اَل بِاْلَوْقِف. َوَضابُِطُه: َأنَّ َأْو َقْد َهَلَك َوَيُكوُن اْنتَِقاُلُه إَلْيِهْم بِاإْلِ
َوَرَثِة  إىَل  َفَينَْتِقُل  َبْعَدُهْم  َمْن  ا  َوَأمَّ َفَقْط،  َعَلْيِهْم  َيُكْن إالَّ  مَلْ  اْلَوْقَف  أِلَنَّ  َفَقْط  َدَرَجٍة  ِل  َأوَّ
َقْد ُحبَِس  اأْلَْصَل  َأنَّ  اآْلَخِر إالَّ  َمْوِت  ِعنَْد  َمْوتِِه اَل  ِعنَْد  امْلرَِياِث  َواِحٍد َعىَل َحَسِب  ُكلِّ 
َكُر  الذَّ اْلَوْقِف  َحاَل  اأْلَْواَلُد  َكاَن  َلْو  َذلَِك«  »ِمَثاُل  َفَتُجوُز.  اْلِقْسَمِة  اَل  َوَنْحِوِه  اْلَبْيِع  َعْن 
َواأْلُْنَثى َأْرَبَعٌة َكاَن اْلَوْقُف َعىَل َعَدِد ُرُءوِسِهْم َأْرَباًعا َوَيْدُخُل َمْن ُيوَلُد َبْعُد َفُيَشاِرُك ِمْن 
َيْوِم اْلُعُلوِق، َفإِْن ُولَِد اْثنَاِن َصاَر َبْينَُهْم َأْسَداًسا، َوِقْس َعىَل َذلَِك. َفإِْن َماَت َأَحُد اأْلَْرَبَعِة 
َصاَر َنِصيُبُه لَِباِقي إْخَوتِِه الثَّاَلَثِة َوَيُكوُن اْلَوْقُف َبْينَُهْم َأْثاَلًثا. َفإِْن َماَت الثَّايِن ُقِسَم َبنْيَ 
ابُِع اْلُكلَّ َوُهَو اْلَباِقي ِمْن اأْلَْواَلد.َفإِْن  ابِِع نِْصَفاِن. َفإِْن َماَت الثَّالُِث َأَخَذ الرَّ الثَّالِِث َوالرَّ
ُتُه َفَيِصرُي  ابُِع َوُهَو آِخُر اأْلَْواَلِد اْنَعَطَف اْلَوْقُف لَِوَرَثِة ُكلِّ َواِحٍد ِمْن اأْلَْرَبَعِة ِحصَّ َماَت الرَّ
ْوَجاُت َوَأْواَلُد  ْرِث، َوَيْدُخُل يِف َذلَِك الزَّ َأْرَباًعا َكاَم َكاَن أوالً َوَينَْتِقُل إىَل اْلَبْطِن الثَّايِن بِاإْلِ
ِذي َماَت أوالً َباِقَيًة َأْو َقْد َماَتْت َأَخَذْت بَِقْدِر ِمرَياثَِها ِمنُْه،  اْلَبنَاِت َحتَّى َلْو َكاَنْت َزْوَجُة الَّ
َوإَِذا َكاَن َلُه بِنٌْت َأَخَذْت ِمرَياَثَها، َوإَِذا َماَتْت َوِرَثَها َوَلُدَها ِمْن َذلَِك اْلَوْقِف، َوَمْن َكاَن 

ِل َصاَر َنِصيُبُه ملَِْن َيِرُثُه)1(. َقْد َماَت ِمْن َوَرَثِة اأْلَوَّ

ُثمَّ  َأْواَلِدي  َعىَل  َقاَل  َأْو  َفَأْواَلِدِهْم،  َأْواَلِدِه  َعىَل  َيِقَف  كَأْن  َفَأْكَثَر  ُمَثنًّى  اأْلَْواَلِد  َلْفُظ  َكاَن  إَذا  ب( 
بِاْلَوْقِف، َويكون  َبْطٍن  َذلَِك إىَل ُكلِّ  َينَْتِقُل يِف مَجِيِع  ُه  َفإِنَّ َوَأْواَلِدِهْم  َأْواَلِدي  َأْو َعىَل  َأْواَلِدِهْم، 
َكِر َواأْلُْنَثى َعىَل َسَواٍء، َومن َماَت ِمنُْهْم اْنَتَقَل َنِصيُبُه إىَل َأْهِل َدَرَجتِِه)٢(. ُءوِس َأْي َبنْيَ الذَّ َعىَل الرُّ

ج( وهنالك من يرى أن ذكر األوالد مفرًدا ألول درجة يقسم بينهم بالسوية، ويصري ما بيد 
كل واحد إىل ورثته سواء عينهم أو أطلق)3(.

ُص َبْينَُهْم  ُه حُيَصَّ ا َنْحَو َأْن َيُقوَل َوَقْفت َعىَل َزْيٍد َوُعَمَر َوَخالٍِد َفإِنَّ ُف ُمنَْحرِصً د( إَذا َكاَن امْلَرْصِ
َعىَل َقْدِر ُرُءوِسِهْم إْن َأْطَلَق، َأْو َعىَل َقْدِر ِحَصِصِهْم ِمْن نِْصٍف َوُرْبٍع َوَنْحِو َذلَِك َحْيُث 

َص اْلَواِقُف)4(. َحصَّ

)1( انظر: التاج املذهب ألحكام املذهب، القايض العالمة أمحد بن قاسم العنيس اليامين الصنعاين، ٢٩4/3-٢٩5.
)٢( انظر: التاج املذهب ألحكام املذهب، القايض العالمة أمحد بن قاسم العنيس اليامين الصنعاين، ٢٩7/3.

)3( انظر: السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار، شيخ اإلسالم حممد بن عيل الشوكاين، 3٢٠/3، والتاج املذهب ألحكام 
املذهب، القايض العالمة أمحد بن قاسم العنيس اليامين الصنعاين، ٢86/3.

)4( انظر: التاج املذهب ألحكام املذهب، القايض العالمة أمحد بن قاسم العنيس اليامين الصنعاين، 3/٢٩٠.



مدونة أحكام الوقف الفقهية - اجلزء الثاين

64

�صاد�ًصا: الإمامية يف املذهب: 

املذهب أن األشخاص املعينني جتب التسوية واالستيعاب فيهم، ولو أمكن يف ابتداء 
الوقف استيعاهبم ثم انترشوا فاألقرب وجوب التعميم فيمن يمكن التسوية؛ ألن الواقف 
بخالف  أمكن،  بام  العمل  وجب  ذلك  بعد  تعذر  فإذا  إلمكانه،  والتعميم  التسوية  أراد 

املنترشين ابتداء)1(. 

بني  الرتتيب  أو جهل  السهام،  مقادير  الواقف وجهل  اندرس رشط  لو  أنه  واملذهب 
من  والتفضل  بالتقدم  أوىل  بعضهم  ليس  إذ  بالسوية،  بينهم  قّسم  والثانية  االوىل  الطبقة 

بعض)٢(.

�صابًعا: الإبا�صية يف املذهب: 

إذا كان الوقف عىل األوالد: فيقسم بني الرجال والنساء بالسوية)3(؛ إذ البّد من التسوية 
يف غلة الوقف بني األوالد الذكور)4(، وعدم إيثار البنني بالوقف دون البنات)5(.

هذا يف حني أن بعض اإلباضية يرى عدم جواز الوقف عىل الذرية، ويعتربونه تغيرًيا 
للمرياث، وهو ما نصَّ عليه اخللييل أن »الوقف عىل الذرية باطل من أصله؛ إذ )ال وصية 
لوارث( كام ثبت يف احلديث الصحيح عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وللوقف حكم الوصية؛ لذلك 
فإىل ورثتهم حسب قسمة  يوجد  مل  فإن  الواقفة،  املرأة  الوقف عىل ورثة  يرد هذا  أن  أرى 

الرشع الرشيف يف املواريث«)6(.

ثامًنا: منتدى ق�صايا الوقف الفقهية الثاين: 

الواقف وصيغته،  الذري بحسب رشط  الوقف  أنه: »يتم توزيع ريع  حيث نصَّ عىل 

)1( انظر: جامع املقاصد يف رشح القواعد، املحقق الثاين الشيخ عيّل بن احلسني بن عبد العايل الكركي، ٩/1٠1.
)٢( انظر: املرجع السابق، ٩/115.

الشيخ  الكامل(،  نثر مدارج  )نتائج األقوال  باسم  الثاين  أما اجلزء  نتائج األقوال من معارج اآلمال )اجلزء األول(  انظر:   )3(
العالمة سعيد بن محد بن سليامن احلارثي، 378/٢، وجوابات اإلمام الساملي، اإلمام نور الدين عبد اهلل بن محيد الساملي، 

.537/3
)4( انظر: جوابات اإلمام الساملي، اإلمام نور الدين عبد اهلل بن محيد الساملي، 537/3 و565.

)5( انظر: املرجع السابق، 565/3. 
)6( أجوبة املحقق اخللييل، اإلمام العالمة املحقق سعيد بن خلفان اخللييل، حتقيق: بدر بن عبد اهلل الرجي وآخرون، مكتبة اجليل 

الواعد، مسقط-سلطنة عامن، ٢٠1٠م، 1٠8/4.
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وتفس حجة الوقف بحسب لغة الواقف وعرف البلد، ويوزع الريع بني الذرية بالتساوي 
ما مل يشرتط الواقف غري ذلك، ويكون ترتيب الطبقات بحسب نص الواقف«)1(، ويقصد 
إليه من  ينسب  باألوالد من  تناسلوا، ويقصد  ما  وإناًثا وأوالدهم  األوالد ذكوًرا  بالذرية 

الذكور واإلناث)٢(.

القول الثاين: املفاضلة بني األوالد )حسب قسمة املرياث(، وتفصيله عىل النحو اآليت: 

اأوًل: بع�س فقهاء احلنفية: 

تكون الفريضة الرشعية يف الوقف هي املفاضلة، فإذا أطلقها الواقف انرصفت إليها؛ 
الفريضة  لفظ  حيمل  فقط  ذكور  وجد  فإذا  الوقف،  باب  يف  املعهودة  الكاملة  هي  ألهنا 
الرشعية عىل القسمة بالسوية، ال عىل قسمة املرياث بينهام؛ ألن الغالب من أحوال الواقفني 
إرادة التفاوت بني الذكر واألنثى، فيحمل هذا اللفظ عىل الغالب إذا وجد ذكر وأنثى، ال 

إذا كانا ذكرين)3(.

ثانًيا: احلنابلة يف املذهب: 

املستحب أن يقسم الوقف عىل أوالده عىل حسب قسمة اهلل تعاىل املرياث بينهم، للذكر 
مثل حظ األنثيني؛ وألن الذكر يف مظنة احلاجة أكثر من األنثى)4(، ويقسم بينهم عىل قدر 
إرثهم من الواقف، فيستحقونه كاملرياث، ويقع احلجب بينهم كاملرياث)5(، ووجه ذلك أن 
الزبري  خصَّ املردودة من بناته دون املستغنية منهن بصدقته، وعىل قياس قول أمحد، لو 
خص املشتغلني بالعلم من أوالده بوقفه، حتريًضا هلم عىل طلب العلم، أو ذا الدين دون 
الفساق، أو املريض أو من له فضل من أجل فضيلته، فال بأس، وقد دل عىل صحة هذا 
أن أبا بكر الصديق  نحل عائشة جذاذ عرشين وسًقا دون سائر ولده، وحديث عمرأنه 
كتب: بسم اهلل الرمحن الرحيم، هذا ما أوىص به عبد اهلل أمري املؤمنني، إن حدث به حدث، 
)1( القرار رقم )٢( من قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاين حول موضوع: الوقف الذري، أعامل منتدى 

قضايا الوقف الفقهية الثاين، األمانة العامة لألوقاف، 4٠3.
)٢( القرار رقم)1(  من قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاين حول موضوع: الوقف الذري، أعامل منتدى 

قضايا الوقف الفقهية الثاين، األمانة العامة لألوقاف، 4٠3.
)3( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، 446-445/4.

)4( انظر: املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 5/36٠.
)5( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 1٠/3٢.

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
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أن ثمًغا ورصمة بن األكوع، والعبد الذي فيه، واملائة سهم التي بخيرب، ورقيقه الذي فيه، 
الرأي من أهلها، أن  يليه ذو  بالوادي، تليه حفصة ما عاشت، ثم  الذي أطعمه حممد ملسو هيلع هللا ىلص 
القربى، ال حرج عىل  السائل واملحروم وذوي  ينفقه حيث رأى من  يباع وال يشرتى،  ال 
من وليه إن أكل أو آكل أو اشرتى رقيًقا منه، وفيه دليل عىل تصيص حفصة دون إخوهتا 

وأخواهتا)1(.

ثالًثا: راأي عند الزيدية: 

يرى هذا الرأي أن الترشيك بينهم يكون بحسب اإلرث: فإَذا َكاَن َلْفُظ اأْلَْواَلِد ُمْفَرًدا 
كَأْن َيُقوَل َوَقْفُت َعىَل َأْواَلِدي ُفاَلٍن َوُفاَلٍن َوُفاَلَنَة َأْو َعىَل َأْواَلِدي َوَأْطَلَق، فَيُكوُن َتْقِسيُم 
َمْن  ُرُج  َوخَيْ ُيوَلُد  َمْن  َوَيْدُخُل   ، اأْلُْنَثَينْيِ ِمْثُل َحظِّ  َكِر  لِلذَّ ْرِث  اإْلِ بَِحَسِب  َبْينَُهْم  اْلَوْقِف  ِة  َغلَّ
ْوَجاُت َوَأْواَلُد اْلَبنَاِت)٢(، وكذلك إذا َقاَل  ْرِث َوِمنُْهْم الزَّ َيُموُت َوَينَْتِقُل َنِصيُبُه إىَل َوَرَثتِِه بِاإْلِ
َوَقْفُت َعىَل اْبنِي، وَكاَن َلُه َأْكَثُر ِمْن َواِحٍد َفَلْم ُيَعيِّنُْه َحتَّى َماَت َعيَّنَُه اْلَويِصُّ إْن َكاَن َأْو اأْلَْبنَاُء 

ُه ُمْلَتبٌِس َبنْيَ حَمُْصوَرْيِن)3(. ُءوِس أِلَنَّ ايِض، َوإاِلَّ اْقَتَسُموُه َبْينَُهْم َعىَل الرُّ َ َمَع الرتَّ

امل�صاألة الثانية: ال�صرتاك يف الوقف على القرابة

هنالك اتفاق بني املذاهب األربعة: احلنفي، واملالكي، والشافعي، واحلنبيل: أنه يقسم 
بينهم بالسوية)4(، وبيان ذلك عىل النحو اآليت: 

اأوًل: املذهب احلنفي: 

ه  ه َوحتى لو من ِقَبِل أبيه فقط أو ُأمِّ يرى املذهب أنه َلْو وقف عىل َقَراَبتِه من ِقَبِل أبيه َوُأمِّ
ِه معا َوَمْن كان من ِقَبِل أبيه فقط أو  فقط فاملذهب أنه يشرتك فيه من كان من ِقَبِل أبيه َوُأمِّ
ِه)5(.  ُح َقَراَبُتُه من ِقَبِل أبيه َوُأمِّ جَّ ُم عىل َعَدِد ُرُءوِسِهْم َواَل َترَتَ ِه فقط ُتَقسَّ من كان من ِقَبِل ُأمِّ

)1( انظر: املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 5/36٠-
361، ورشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، شمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الزركيش املرصي احلنبيل، ٢/٢٠8-

٢٠٩، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 1٠/8٩.
)٢( انظر: التاج املذهب ألحكام املذهب، القايض العالمة أمحد بن قاسم العنيس اليامين الصنعاين، ٢٩8/3.

)3( انظر: املرجع السابق، ٢٩3/3-٢٩5.
يف  ذكره  ورد  ما  إال  املسألة  هذه  يف  لرأهيم  واإلبايض«  واإلمامي،  والزيدي،  »الظاهري،  األخرى  املذاهب  ذكر  يرد  ومل   )4(

االشرتاك يف القسمة بني األوالد.
)5( انظر: الفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، 38٠/٢.
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اْلَغلَُّة  جتب  أنه  فاملذهب  َفاأْلَْدَنى  اأْلَْدَنى  أو  َفاأْلَْقَرِب  اأْلَْقَرِب  َقَراَبتِه  عىل  وقف  ولو 
َمْت َبْينَُهْم  ِة له، َوإِْن َكاُنوا مَجَاَعًة ُقسِّ أِلَْقَرِب َقَراَبتِِه إَلْيِه، َفإِْن كان اأْلَْقَرُب َواِحًدا َفَجِميُع اْلَغلَّ
ُة ملَِْن َيِليِهْم يف اْلُقْرِب حتى  َكُر َواأْلُْنَثى، فإذا اْنَقَرَض َهُؤاَلِء َفاْلَغلَّ ِة، َوَيْسَتِوي فيه الذَّ ِويَّ بِالسَّ
ٍد َوإَِلْيِه َذَهَب ِهاَلٌل َرمِحَُه اهللَُّ َتَعاىَل، وقال أبو ُيوُسَف  َتِصرَي إىَل َأْبَعِدِهْم َقَراَبًة، َوَهَذا َقْوُل حُمَمَّ

ِة)1(. ِويَّ ُة أِلَْقَرهِبِْم َوَأْبَعِدِهْم إىَل اْلَواِقِف َبْينَُهْم بِالسَّ َرمِحَُه اهللَُّ َتَعاىَل َتُكوُن اْلَغلَّ
ثانًيا: املذهب املالكي: 

األعامم  ويدخل  فاألقرب،  األقرب  القرابة:  عىل  الوقف  يف  يشرتك  أنه  أصحابه  يرى 
والعامت واألخوال واخلاالت وبنات األخ وبنات األخت، وعن مالك: يدخل أقاربه من 
أبيه وأمه، وهنالك من يرى )مثل أشهب( دخول كل ذي حمرم منه من قبل الرجال والنساء 
حمرم منه أم ال لصدق اللفظ عليه، ومن يرى دخول كل من يعرف بقرابته، وال يدخل ولد 

البنات وولد اخلاالت)٢(، وإذا وقف داره عىل ابنه وامرأته فهي بينهام نصفان)3(.

ويدخل يف الوقف عىل اآلباء: اآلباء واألمهات واألجداد واجلدات والعمومات وإن 
بعدوا. واختلف يف األخوال واخلاالت، واالختيار دخوهلن)4(.

ثالًثا: املذهب ال�صافعي: 

يذكر املذهب من األمثلة عىل القسمة بينهم بالسوية: أنه لو مجع يف الوقف بني سبيل اهلل 
تعاىل، وسبيل الثواب، وسبيل اخلري: رصف الثلث إىل الغزاة، والثلث إىل أقاربه، والثلث 

إىل الفقراء واملساكني والغارمني وابن السبيل ويف الرقاب)5(.
رابًعا: املذهب احلنبلي: 

يرى املذهب أنه إن وقف عىل قرابته فهو للذكر واألنثى من أوالده وأوالد أبيه )وهم 
جده  )وهم  أبيه  جد  وأوالد  وعامته(  وأعاممه  أبوه  )وهم  جده  وأوالد  وأخوته(  إخوته 
وأعاممه وعامت أبيه فقط(؛ ألنه ملسو هيلع هللا ىلص مل جياوز بني هاشم بسهم ذوي القربى فلم يعط من هو 

)1( انظر: املرجع السابق، 38٠/٢.
)٢( انظر: الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 357/6.

)3( انظر: املرجع السابق، 303/6.

)4( انظر: املرجع السابق، 357/6.
)5( انظر: روضة الطالبني وعمدة املفتني، اإلمام النووي، 3٢1/5.
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أبعد كبني عبد شمس وبني نوفل شيًئا، وإنام أعطى بنى املطلب ألهنم مل يفارقوه يف جاهلية 
بنو زهرة شيًئا منه. ويسوي بني من يعطي  وال إسالم، ومل يعط قرابته من جهة أمه وهم 

منهم فال يفضل أعىل وال فقريا وال ذكرا عىل من سواه)1(. 

امل�صاألة الثالثة: ال�صرتاك يف الوقف على العقب

وفيها أربعة أقوال: 

القول األول: يرى عدم دخول أبناء البنات يف العقب: وإليه ذهب احلنابلة يف املذهب، 
والظاهرية. 

القول الثاين: أنه ال يدخل يف العقب إال الرجال دون النساء: وإليه ذهب اإلباضية يف 
املذهب.

القول الثالث: يرى أنه يساوي بينهم: وهو رأي عند املالكية، ورأي عند احلنابلة.

القول الرابع: يراعي فيهم احلاجة: وهذا رأي آخر عند املالكية.

وتفصيل ذلك عىل النحو اآليت: 

القول األول: الذي يرى عدم دخول أبناء البنات يف العقب: 
اأوًل: احلنابلة يف املذهب: 

تِِه دخل فيه  يَّ ومن األمثلة عىل ذلك يف املذهب أنه إذا َوَقَف عىل َعِقبِِه أو َوَلِد َوَلِدِه أو ُذرِّ
تِِه، واَل َيْدُخُل فيه َوَلُد اْلَبنَاِت إَذا َوَقَف عىل َوَلِد َوَلِدِه،  يَّ َوَلُد اْلَبننَِي باَِل نَِزاٍع يف َعِقبِِه أو ُذرِّ
َماِم َأمْحََد، وهو امْلَْذَهُب َوَعَلْيِه مَجَاِهرُي  أو قال: عىل َأْواَلِد أوالدى َوإِْن َسُفُلوا، َنصُّ عليه اإْلِ

اأْلَْصَحاِب)٢(.

ثانًيا: الظاهرية: 

ومن األمثلة عىل ذلك يف املذهب أنه من حبس عىل عقبه وعىل عقب عقبه، أو عىل زيد 
وعقبه؛ فإنه يدخل يف ذلك البنات والبنون، وال يدخل يف ذلك بنو البنات إذا كانوا ممن ال 

)1( انظر: رشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 4٢٢/٢.
املرداوي،  أبو احلسن عيل بن سليامن  الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،  انظر: اإلنصاف يف معرفة   )٢(
حنبل  بن  أمحد  اإلمام  فقه  واملغني يف  البهويت، 41٩/٢،  إدريس  بن  يونس  بن  منصور  اإلرادات،  منتهى  7٩/7، ورشح 

الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 358/5.
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خيرج بنسب آبائه إىل الواقف؛ لقول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إنام بنو هاشم وبنو عبد املطلب يشء 
واحد«، وأعطاهم من سهم ذى القربى، ومل يعط عثامن وال غريه، وجدة عثامن بنت عبد 
املطلب، فلم يدخل يف بنى هاشم؛ إذ مل خيرج بنسب أبيه إليه، وإن كان خارًجا بنسب أمه 

إليه؛ وهى أروى بنت البيضاء بن عبد املطلب، وأعطى العباس وأمه نمرية)1(.

القول الثاين: الذي يدخل يف العقب الرجال دون النساء، وهو ما ذهب إليه اإلباضية 
يف املذهب: 

فاملذهب إن كان الوقف عىل العقب فيكون للرجال دون النساء)٢(.

القول الثالث: الذي يساوي بني العقب يف الوقف: 
اأوًل: راأي عند املالكية: 

إن كان الوقف معقًبا فهناك من يرى املساواة مطلًقا)3(.
ثانًيا: راأي عند احلنابلة: 

اْلَبننَِي  َوَلُد  فيه  دخل  تِِه  يَّ ُذرِّ أو  َوَلِدِه  َوَلِد  أو  َعِقبِِه  عىل  َوَقَف  إذا  أنه  الرأي  هذا  ويرى 
القوم  بني  مجع  إذا  أنه  يرى  من  املذهب  فقهاء  من  وهنالك  تِِه)4(،  يَّ ُذرِّ أو  َعِقبِِه  يف  نَِزاٍع  باَِل 
كام  الترشيك)6(،  عىل  تدل  فالواو  اجلميع)5(،  فيه  يشرتك  اجلمع،  بواو  وعقبهم  وأوالدهم 
أنه إذا وقف عىل قوم وأوالدهم وعقبهم ونسلهم، كان الوقف بني القوم وأوالدهم، ومن 
حدث من نسلهم، عىل سبيل االشرتاك، إن مل تقرتن به قرينة تقتض ترتيًبا؛ ألن الواو تقتض 
االشرتاك، فإذا اجتمعوا اشرتكوا، ومل يقدم بعضهم عىل بعض، ويشارك اآلخر األول، وإن 

كان من البطن العارش)7(.

)1( انظر: املحىّل، أبو حممد عيل بن امحد بن سعيد بن حزم، ٩/183.
)٢( انظر: نتائج األقوال من معارج اآلمال )اجلزء األول( أما اجلزء الثاين باسم )نتائج األقوال نثر مدارج الكامل(، الشيخ العالمة 

سعيد بن محد بن سليامن احلارثي، 378/٢، وجوابات اإلمام الساملي، اإلمام نور الدين عبد اهلل بن محيد الساملي، 556/3.
)3( انظر: الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 6/333-33٢.

املرداوي،  أبو احلسن عيل بن سليامن  الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،  انظر: اإلنصاف يف معرفة   )4(
حنبل  بن  أمحد  اإلمام  فقه  واملغني يف  البهويت، 41٩/٢،  إدريس  بن  يونس  بن  منصور  اإلرادات،  منتهى  7٩/7، ورشح 

الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 358/5.
)5( انظر: رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، شمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الزركيش املرصي احلنبيل، ٢٠٠/٢.

)6( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 1٠/8٠.
)7( انظر: املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 354/5.
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القول الرابع: الذي يراعي يف العقب احلاجة، وهو رأي عند املالكية: 

هنالك من يرى من فقهاء املالكية )ومنهم مالك( إيثار الفقري عىل الغني؛ ألن مقصد 
األوقاف سد اخلالت، واآلباء عىل األبناء)1(، وذكر ابن القاسم أنه ال يعترب يف الغلة كثرة 
العدد بل أهل احلاجة، ويف السكنى كثرة العائلة ألهنم حيتاجون إىل سعة املسكن، واملحتاج 
الغائب أوىل من الغني احلارض؛ ألن مبنى األوقاف عىل سد اخلالت، وال خيرج أحد ملن هو 
أحوج منه، وال الغني للفقري القادم؛ ألن احلوز نوع من التملك، ويستوي يف الغلة املنتجع 

واملقيم، فإن استوت احلاجة أو العيال فعىل العدد الذكر واألنثى سواء)٢(.

امل�صاألة الرابعة: ال�صرتاك يف الوقف على اأقرب النا�س

هم  الناس  أقرب  بأن  القول:  املسألة  هذه  يف  واإلمامي  احلنفي،  املذهبان:  لدى  ورد 
األقرب للواقف رمًحا، ويشرتكون يف الوقف. وتفصيل ذلك ورد عىل النحو اآليت: 

اأوًل: املذهب احلنفي: 

َفاَمَت  أوالد  له  وكان  امْلََساِكنِي  عىل  َبْعِدِه  َوِمْن  َقَراَبتِِه  من  الناس  َأْقَرِب  عىل  َوَقَف  إَذا 
ُة لاِِلْبِن َوااِلْبنَُة، وإذا  ُتُه لِْلَمَساِكنِي، وإن كان له اْبٌن وابنة َوَأَبَواِن َفاْلَغلَّ َأَحُدُهْم كانت ِحصَّ
َغرْيُ  اَل  َأَبَواِن  له  كان  َوإِْن  لأِْلََبَوْيِن،  َتُكوُن  َواَل  لِْلَمَساِكنِي  ُة  اْلَغلَّ كانت  َوااِلْبنَُة  ااِلْبُن  َماَت 
ا كان لِْلَحيِّ النِّْصُف َوالنِّْصُف اآْلَخُر لِْلَمَساِكنِي،  ، َفإِْن َماَت َأَحُدمُهَ ُة َبْينَُهاَم نِْصَفنْيِ كانت اْلَغلَّ
ْخَوِة، َوَكَذلَِك إَذا كان له َجدٌّ َوُأمٌّ أو  ُة لأِْلُمِّ ُدوَن اإْلِ َوإِْن كان لِْلَواِقِف ُأمٌّ َوإِْخَوٌة كانت اْلَغلَّ
ُة لِْلَجدِّ  ْخَوِة أيًضا، َوإِْن كان له َجدٌّ أبو اأْلَِب َوإِْخَوٌة َفاْلَغلَّ َأب َفهام َأْقَرُب من اجْلَدِّ َوِمْن اإْلِ
(، َفإِْن كان له َأَخَواِن  )يف َقْوِل من َيَرى اجْلَدَّ َمَقاَم اأْلَِب، ويف الَقْوِل اآْلَخِر لِْلِْخَوِة ُدوَن اجْلَدِّ
َأْواَلُد  َوَكَذلَِك  َأْوىَل،  َواأْلُمِّ  اأْلَِب  ِقَبِل  َفَالَِّذي من  ؛  أِلُمٍّ أو  أِلٍَب  َواآْلَخُر  َوُأمٍّ  أِلٍَب  ا  َأَحُدمُهَ
ِت َواأْلَْخَواِل َواخْلَااَلِت من كان من ِقَبِل اأْلَِب أو من  ْخَوِة َواأْلََخَواِت َواأْلَْعاَمِم َواْلَعامَّ اإْلِ
، َفإِْن كان  ِقنَي َوَعمٌّ أِلٍَب ُيْبَدُأ بِاخْلَاِل من ِقَبِل اأْلَِب َواأْلُمِّ ِقَبِل اأْلُمِّ َفإِْن كان َثاَلَثُة َأْخَواٍل ُمَتَفرِّ
ِل، َوَعىَل اْلَقْوِل اآْلَخِر  َأٌخ أِلٍَب َوَأٌخ أِلُمٍّ َفَالَِّذي من ِقَبِل اأْلَِب َأْوىَل )عىل َقْوِل أيب َحنِيَفَة اأْلَوَّ

)1( انظر: املرجع السابق، 6/333-33٢.
)٢( انظر: الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 334/6، ومواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد 

بن حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف باحلطاب الرعيني، 7/67٢.
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ا َسَواٌء(، َوَعىَل هذا مَجِيُع اأْلََقاِرِب ُكلُّ من كان من ِقَبِل اأْلَِب َفُهَو َأْوىَل  وهو َقْوُل الشيخني مُهَ
ا  ِل، ويف َقْولِِه اآْلَخِر وهو َقْوُل الشيخني مُهَ من الذي من ِقَبِل اأْلُمِّ )يف َقْوِل أيب َحنِيَفَة اأْلَوَّ
ِه  ُة لأِْلَِب ُدوَن اْبِن ااِلْبِن، َوإِْن كان له َأٌخ أِلَبِيِه َوُأمِّ َسَواٌء(، َوَلْو كان له َأٌب وابن اْبٍن َفاْلَغلَّ
ُة اِلْبِن ااِلْبِن، َوإِْن كانت له بِنُْت بِنٍْت َوَلُه ابن اْبِن اْبٍن َأْسَفَل من هذه  وابن اْبٍن كانت اْلَغلَّ
اْلبِنِْت  بِنِْت  َفبِنُْت  بِنٍْت  بِنِْت  َوبِنُْت  َوُأمٌّ  أِلٍَب  ُأْخٌت  له  كان  َوَلْو  اْلبِنِْت،  لِبِنِْت  ُة  اْلَغلَّ كانت 
، َفإِْن كان له أبو اأْلُمِّ  ُيْبَدُأ بَِوَلِد اْلَواِقِف ُثمَّ بَِوَلِد اأْلَِب ُثمَّ بَِوَلِد اجْلَدِّ ُه  َأنَّ َأْوىَل)1(. َفاحْلَاِصُل 
َوبِنُْت اأْلَِخ أِلُمٍّ أو أِلٍَب َوُأمٌّ َفِعنَْد أيب َحنِيَفَة اجْلَدُّ َأْوىَل، َوِعنَْد الشيخني بِنُْت اأْلَِخ َأْوىَل، َوَلْو 
َفاِق، َوَلْو كان له ابن َأٍخ أِلٍَب َوُأمٌّ َوَأٌخ أِلٍَب  كان َمَكاَن بِنِْت اأْلَِخ بِنُْت اْلبِنِْت َفِهَي َأْوىَل بِااِلتِّ

ُة لأِْلَِخ، وابن اأْلَِخ من اأْلُمِّ َأْوىَل من اْلَعمِّ من ِقَبِل اأْلَِب)٢(. أو أِلُمٍّ َفاْلَغلَّ

ثانًيا: املذهب الإمامي: 

املذهب أن الوقف عىل أقرب الناس إىل الواقف بعد أوالده يدخل فيه اآلباء واالمهات، 
فإن كان أبوه وأمه حيني رُصف إليهام، وال يشرتك اجلد مع األم لكوهنا أقرب، وأبو األم وأبو 
األب سواء؛ ألهنام يف درجة واحدة يف الوالدة، ويشرتك األخ مع اجلد، وإن اجتمع إخوة 
متفرقون كان األخ من األب واالم أوىل من غريه، فإن اجتمع أخ من أب وابن أخ من أب 
م األخ من األب؛ ألن التقدم حصل من جنبته، فإذا اجتمعا قدم النسبة عليه، واخلال  وأم؛ ُقدِّ
العم والعمة، واخلال والعمة كلهم سواء؛ ألن االعتبار  القربى سواء، وكذلك  واخلالة يف 

بالدرجات وهم فيها سواء)3(، ويتساوى األخوال واألعامم عىل رأي، إال أن يفضل)4(.

امل�صاألة اخلام�صة: ال�صرتاك يف الوقف على غري القرابة

ورد يف هذه املسألة قوالن: 

أم غري  القرابة، سواء كانوا معينني  املوقوف عليهم من غري  القول األول: يسوي بني 
معينني: وإليه ذهب املالكية يف املذهب، واحلنابلة يف املذهب.

)1( انظر: الفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، 383-38٢/٢.
)٢( انظر: املرجع السابق، ٢/383.

)3( انظر: املبسوط يف فقه اإلمامية، شيخ الطائفة أبى جعفر حممد بن احلسن بن عىل الطوسى، ٢٩7/3.
)4( انظر: إرشاد األذهان إىل أحكام االي مان، العالمة احليل أيب منصور احلسن بن يوسف بن املطهر األسدي، 454/1.



مدونة أحكام الوقف الفقهية - اجلزء الثاين

7٢

غري  جهة  كان  إن  بعضهم  إىل  ويرصف  معينني،  كانوا  إن  بينهم  يسوي  الثاين:  القول 
حمصورة: وإليه ذهب اإلباضية يف املذهب. 

وتفصيل ذلك عىل النحو اآليت: 

القول األول: الذي ساوى بني املوقوف عليهم من غري القرابة؛ سواء كانوا معينني أم 
غري معينني: 

اأوًل: املالكية يف املذهب: 

فإن كانت غلة الوقف عىل معينني ومل تسع جلميعهم استووا فيه الفقري والغني، اآلباء 
مت الغلة، واقرتعوا عىل السكن  واألبناء، وإن كانت داًرا ومل تسع اجلميع؛ ُأْكريت، وُقسِّ

فيام مل يتم كراؤه، وُدفع ملن مل يسكنوا نصيبهم من الكراء)1(.

ثانًيا: احلنابلة يف املذهب: 

ومن األمثلة عىل ذلك يف املذهب: 

1-إن كان بنو فالن قبيلة كبنى هاشم وتيم دخل نساؤهم؛ ألن اسم القبيلة يشمل ذكرها 
وأنثاها، دون أوالد نساء تلك القبيلة من رجال غريهم؛ ألهنم إنام ُينسبون آلبائهم)٢(. 

يِع كام لو َوَقَفَها عىل  َماِم نِْصُف الرِّ ٢-لو َوَقَف َداِرِه عىل َمْسِجٍد َوَعىَل إَماٍم ُيَصيلِّ فيه كان لِْلِ
يُع َبْينَُه  َزْيٍد َوَعْمٍرو، َوَلْو َوَقَفَها عىل َمَساِجِد اْلَقْرَيِة َوَعىَل إَماٍم ُيَصيلِّ يف َواِحٍد منها كان الرِّ

.)3( َوَبنْيَ كل امْلََساِجِد نِْصَفنْيِ

3-إن وقف عىل مجاعة يمكن حرصهم واستيعاهبم؛ كبنيه أو بني فالن، وليسوا قبيلته أو 
مواليه أو موايل غريه؛ وجب تعميمهم بالوقف والتسوية بينهم فيه؛ ألن اللفظ يقتض 
ذلك وأمكن الوفاء به؛ فوجب التعميم بمقتضاه، وإن أمكن حرصهم يف ابتداء الوقف 
التعميم  ألن  فيه؛  بينهم  وسوى  بالوقف  منهم  أمكن  من  م  عمَّ أهله؛  بكثرة  ر  تعذَّ ثم 
را فيه؛ كالواجب  را يف بعض وجبا فيام مل يتعذَّ والتسوية كانا واجبني يف اجلميع، فإذا تعذَّ
ر بعضه، وإن مل يمكن حرصهم ابتداء؛ كاملساكني والقبيلة الكبرية كبني هاشم  الذي تعذَّ

)1( انظر: الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 6/33٢.
)٢( انظر: رشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 4٢٢/٢.

)3( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 73/7.
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وبني تيم.. جاز التفضيل بينهم واالقتصار عىل واحد منهم؛ ألن مقصود الواقف عدم 
بالدفع إىل واحد منهم، وإذا جاز االقتصار عىل واحد  ماوزة اجلنس، وذلك حاصل 

فالتفضيل أوىل)1(.

4-إن وقف عىل الفقراء أو املساكني تناول اآلخر، فهام صنفان حيث اجتمعا، فإن افرتقا 
اجتمعا، ومتى كان الوقف عىل أصناف كالفقراء وأبناء السبيل والغزاة.. ونحوهم)٢(.

القول الثاين: الذي ساوى بينهم إن كانوا معينني، ورصف إىل بعضهم إن كان جهة غري 
حمصورة، وهذا ما ذهب إليه اإلباضية يف املذهب: 

أما  بالسوية)3(،  والنساء  الرجال  بني  فيقسم  معينني،  عىل  الوقف  كان  إذا  أنه  املذهب 
االحاطة  لتعذر  بعضهم،  يف  جيعل  أن  فيجزئ  كالفقراء؛  حمصورة  غري  جهة  عىل  الوقف 

بجميعهم)4(.

وإن وقف عىل جهة خري نظر متويل الوقف املصلحة يف املفاضلة بينهم بحسب احلاجة 
دون هوى وال حماباة، مثل طلبة العلم وأبناء السبيل، فقال الساملي جواًبا عن سؤال حول 
قسمة املال املوقوف عىل أصحابه: »إذا كان صفة التوقيف ألوالدك الذكور فالواجب أن 
ره  تكون الغلة بينهم عىل سواء، وال حيل لبعضهم االستبداد بيشء من الوقوف؛ سواء عمَّ
من عنده أو من عند اجلميع، لكن التعمري يلزم الكل والغلة للكل، وإن كنت أوقفته ملن 
إخوته،  دون  بيشء  منه  استبد  ملن  يصح  الوصف  هذا  فعىل  الذكور؛  أوالدك  من  اهلل  شاء 
وليس التوقيف لألوالد كالتوقيف للفقراء وللمتعلمني، فإن األوالد حمصورون، والفقراء 
واملتعلمون غري منحرصين، والتوقيف للمنحرصين يكون شاماًل هلم، وأما غري املنحرصين 
ر اإلحاطة بجميعهم؛ فافهم هذا الفرق فإنه واضح«)5(. فإنه جيزئ أن جيعل يف بعضهم؛ لتعذُّ

)1( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 1٠1/1٠، واملغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل 
الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 361/5-36٢.

)٢( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 1٠٢/1٠، واملغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل 
الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 361/5.

)3( انظر: نتائج األقوال من معارج اآلمال )اجلزء األول( أما اجلزء الثاين باسم )نتائج األقوال نثر مدارج الكامل(، الشيخ العالمة 
سعيد بن محد بن سليامن احلارثي، 378/٢، وجوابات اإلمام الساملي، اإلمام نور الدين عبد اهلل بن محيد الساملي، 537/3.

)4( انظر: جوابات اإلمام الساملي، اإلمام نور الدين عبد اهلل بن محيد الساملي، 537/3. 
)5( انظر: املرجع السابق، 465/3. 
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املبحث ال�شابع

رِّي واخلريي الوقف امل�صرتك بني الُذّ

)توزيع ريع الوقف بني الذرية واخلريات(

هنالك صورتان يف توزيع ريع الوقف بني الذرية واخلريات؛ مها: 

م الواقف بينهم ق�صمة معينة:  ال�صورة الأوىل: اإذا ق�صَّ

م بني  فقد وردت هذه الصورة لدى احلنفية يف املذهب، واحلنابلة يف املذهب، أنه ُيقسَّ
الذرية واخلريات وفق قسمة الواقف، وذلك عىل النحو اآليت: 

اأوًل: احلنفية يف املذهب: 

رأوا أنه ُيعطى للموقوف عليه صاحب التسمية )سواء أكان من الذرية، أم من اخلريات، 
أم منهام معا( ما سّمى الواقف له، َواْلَباِقي لِلَِّذي مل ُيَسمِّ له؛ ومن األمثلة عىل ذلك: 

فإنه  َوَسَكَت؛  لَِعْمٍرو  َوالثُُّلَثنْيِ  لَِزْيٍد  النِّْصَف  َوَجَعَل  َعْمًرا،  أو  َزْيًدا  الواقف  ى  َسمَّ َلْو   -1
ُم عىل َسْبَعٍة عىل َطِريِق اْلَعْوِل، لَِزْيٍد َثاَلَثٌة َولَِعْمٍرو َأْرَبَعٌة. ُيَقسَّ

ى  سمَّ ما  َواِحٍد  ُكلُّ  ُيْعَطى  َوَسَكَت،  الثُُّلُث،  َولَِعْمٍرو  النِّْصُف  لَِزْيٍد  الواقف:  قال  َلْو   -٢
 . َواْلَباِقي نِْصَفنْيِ

3- إَذا قال الواقف: َأْريِض هذه َصَدَقٌة َمْوُقوَفٌة عىل َزْيٍد َوَعْمٍرو َولَِعْمٍرو منها الثُُّلُث: أو 
ى َواْلَباِقي ملَِْن َسَكَت عنه)1(.  قال: لَِعْمٍرو منها ِماَئُة ِدْرَهٍم، َفِلَعْمٍرو ما َسمَّ

َم احْلَاِصُل  ُة ُقسِّ 4- إذا قال الواقف: لَِزْيٍد من الغلة ِماَئٌة َولَِعْمٍرو منها ِماَئَتاِن، َفنََقَصْت اْلَغلَّ
َعَدِد  عىل  ُم  ُيَقسَّ نِْصَفنْيِ  َبْينَُهاَم  اِئُد  الزَّ كان  ى  امْلَُسمَّ عىل  اْلَغلَُّة  َزاَدْت  َفإِْن  َأْثاَلًثا،  َبْينَُهاَم 
ى، َفإِْن قال: ِهَي َصَدَقٌة َمْوُقوَفٌة لَِزْيٍد منها ِماَئُة ِدْرَهٍم َولَِعْمٍرو  ُرؤوِسِهْم، اَل عىل امْلَُسمَّ
َي له َواْلَباِقي لِْلُفَقَراِء، َوَلْو قال: َصَدَقٌة َمْوُقوَفٌة عىل  ِماَئَتاِن، ُأْعطَِي ُكلُّ َواِحٍد ِمنُْهاَم ما ُسمِّ
ٌء، َوَكَذلَِك إَذا  ُة إالَّ ِماَئًة مل َيُكْن لَِعْمٍرو يَشْ َأنَّ لَِزْيٍد ِماَئًة َولَِعْمٍرو ما َبِقَي، فلم َتُكْن اْلَغلَّ

َء لَِعْمٍرو)٢(. ُة ِماَئٌة َفاَل يَشْ قال: لَِزْيٍد ِماَئٌة، ومل ُيَسمِّ شيًئا لَِعْمٍرو، فإذا اْلَغلَّ

)1( انظر: الفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، ٢/4٢7.
)٢( انظر: املرجع السابق، ٢/4٢8-4٢7.
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5- إذا قال الواقف: َصَدَقٌة َمْوُقوَفٌة لَِعْبِد اهللَِّ نِْصُفَها َولَِزْيٍد منها ِماَئٌة، ُيْعَطى عبد اهللَِّ نِْصَفَها، 
ُة إالَّ ِماَئًة َفاْلَغلَُّة  َوُيْعَطى َزْيٌد من النِّْصِف اْلَباِقي ِماَئًة، َواْلَفْضُل لِْلُفَقَراِء، َوَلْو مل َتُكْن اْلَغلَّ
ُة ِماَئَتْي ِدْرَهٍم َفِلَعْبِد اهللَِّ ِماَئٌة َولَِزْيٍد ِماَئٌة َواَل  َء لَِعْبِد اهللَِّ، َوَلْو كانت اْلَغلَّ َها لَِزْيٍد َواَل يَشْ ُكلُّ

ُة ِماَئًة َومَخِْسنَي َفِلَزْيٍد ِماَئٌة وما َبِقَي َفِلَعْبِد اهللَِّ)1(. َء لِْلُفَقَراِء، َوَلْو كانت اْلَغلَّ يَشْ

َطَعاِمِه  يف  منهم  َواِحٍد  ُكلُّ  ُيْعَطى  َقَراَبتِي،  ُفَقَراِء  عىل  َمْوُقوَفٌة  َصَدَقٌة  َأْريِض  قال:  َوَلْو   -6
ُب ُكلُّ َواِحٍد منها باَِم َيْكِفيِه، َوإِْن  وَن يف ذلك؛ َيرْضِ َوِكْسَوتِِه ما َيْكِفيِه بِامْلَْعُروِف، َوَيَتَحاصُّ
ُة بِِكَفاَيتِِهْم ُيْعَطى ُكلُّ َواِحٍد منهم ِكَفاَيَتُه، َوإِْن َنَقَصْت َيَتَضاَرُبوَن بَِذلَِك، َوإِْن  َوفَّْت اْلَغلَّ
َفَضَلْت اْلَغلَُّة عىل اْلِكَفاَيِة كان اْلَفْضُل َبْينَُهْم عىل َعَدِد ُرُءوِسِهْم، َوَلْو قال: َأْريِض َصَدَقٌة 
هِتَا ُأْعطَِي من ذلك ُكلُّ َفِقرٍي من َقَراَبتِِه يف كل َسنٍَة ما  َمْوُقوَفٌة، فام َأْخَرَج اهللَُّ َتَعاىَل من َغالَّ
َيْكِفيِه من َطَعاِمِه َوِكْسَوتِِه بِامْلَْعُروِف، َوَفَضَلْت اْلَغلَُّة عىل ذلك؛ َفاْلَفْضُل َيُكوُن لِْلُفَقَراِء)٢(.

7- َفإِْن قال: لَِعْبِد اهللَِّ َولِْلَمَساِكنِي، َفنِْصٌف لَِعْبِد اهللَِّ َونِْصٌف لِْلَمَساِكنِي)3(.

َواْلُفَقَراِء  لَِعْبِد اهللَِّ  َفِهَي  تَِها  َغلَّ َتَعاىَل من  َأْخَرَج اهللَُّ  َمْوُقوَفٌة فام  َأْريِض َصَدَقٌة  َوإِْن قال:   -8
َوامْلََساِكنِي؛ َفَعىَل َقْوِل أيب ُيوُسَف وِهاَلٍل النِّْصُف لَِعْبِد اهللَّ َوالنِّْصُف لِْلُفَقَراِء َوامْلََساِكنِي، 
لِْلَمَساِكنِي،  َوالثُُّلُث  لِْلُفَقَراِء  َوالثُُّلُث  اهللَِّ  لَِعْبِد  ِة  اْلَغلَّ َفُثُلُث  َحنِيَفَة  أيب  َقْوِل  عىل  ا  َوَأمَّ
لِْلُفَقَراِء َوَسْهاَمِن  لَِعْبِد اهللَّ َوَسْهاَمِن  َأْسُهٍم َسْهٌم  َتُكوُن عىل مَخَْسِة  ُة  َفاْلَغلَّ ٍد  ا ِعنَْد حُمَمَّ َوَأمَّ

لِْلَمَساِكنِي)4(. 

ُب ُكلُّ َواِحٍد من اْلَقَراَبِة َوُكلُّ  ٩- َوَلْو قال: الغلة لَِقَراَبتِي َوِجرَيايِن َوَمَوايِل َوامْلََساِكنِي، َيرْضِ
ِهْم بَِسْهٍم)5(. رَياِن َوُكلُّ َواِحٍد من امْلََوايِل بَِسْهٍم َوامْلََساِكنُي بَِأْسِ َواِحٍد من اجْلِ

َب ُكلُّ َواِحٍد من اْلَقَراَبِة بَِسْهٍم َوامْلََساِكنُي بَِسْهٍم. 1٠- َوَلْو قال: الغلة لَِقَراَبتِي َولِْلَمَساِكنِي، رَضَ

ُب ُكلُّ َفِريٍق من َهُؤاَلِء  َقاِب، َيرْضِ 11- َوَلْو قال: لِْلُفَقَراِء َواْلَغاِرِمنَي ويف َسبِيِل اهللَِّ ويف الرِّ
ٍد بَِسْهٍم. بَِسْهَمنْيِ ِعنَْد حُمَمَّ

)1( انظر: املرجع السابق، ٢/4٢8.
)٢( انظر: الفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، ٢/4٢8.

)3( انظر: املرجع السابق، ٢/4٢8.

)4( انظر: املرجع السابق، ٢/4٢8.
)5( انظر: املرجع السابق، ٢/4٢8-4٢٩.
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َقاِب  ُب لِْلُفَقَراِء َوامْلََساِكنِي بَِسْهٍم َولِلرِّ ، ُيرْضَ َدَقاِت َوُوُجوِه اْلرِبِّ 1٢- َفإِْن قال: عىل ُوُجوِه الصَّ
بِيِل بَِسْهٍم َولُِوُجوِه اْلرِبِّ بَِثاَلَثِة َأْسُهٍم. بَِسْهٍم َولِْلَغاِرِمنَي بَِسْهٍم َولَِسبِيِل اهللَِّ بَِسْهٍم َواْبِن السَّ

ًة  ُمَسامَّ َدَراِهَم  َوْجٍه  لُِكلِّ  ى  ، َوَسمَّ َواحْلَجِّ َسبِيِل اهللَِّ  َواْلَغاِرِمنَي ويف  لِْلُفَقَراِء  َفإِْن قال:   -13
َمْت عىل َعَدِد اْلُوُجوِه. ُة ُقسِّ َفَزاَدْت اْلَغلَّ

َط َأْن ُيْعَطى ِكَفاَيَتُه ُكلَّ َشْهٍر َوَلْيَس له ِعَياٌل َفَصاَر له  14- َرُجٌل َوَقَف َضْيَعًة عىل َرُجٍل َورَشَ
ِعَياٌل فإنه ُيْعَطى له َولِِعَيالِِه ِكَفاَيَتُهْم)1(.

ثانًيا: احلنابلة يف املذهب: 

املذهب أنه يقّسم بني الذرية وغريهم حسبام قسم الواقف)٢(، فإن وقف داره عىل جهتني 
خمتلفتني، مثل أن يقفها عىل أوالده وعىل املساكني، نصفني، أو أثالًثا، أو كيفام كان؛ جاز)3(.

ال�صورة الثانية: اإذا مل يحدد الواقف بينهم ق�صمة معينة: 

وفيها قوالن وردا لدى املذهب الشافعي واحلنبيل عىل النحو اآليت: 

القول األول: أنه يقّسم بينهم بالتساوي: وإليه ذهب الشافعية يف املذهب )ومثاله: أنه لو 
مجع بني سبيل اهلل تعاىل، وسبيل الثواب، وسبيل اخلري: رصف الثلث إىل الغزاة، والثلث إىل 
أقاربه، والثلث إىل الفقراء واملساكني والغارمني وابن السبيل ويف الرقاب)4((، واحلنابلة يف 
املذهب )ومثاله)5(: أنه لو أطلق الوقف فقال: وقفت داري هذه عىل أوالدي وعىل املساكني، 
تتحقق  وال  اجلهتني،  بني  التسوية  تقتض  إليهام  اإلضافة  إطالق  ألن  نصفني؛  بينهام  فهي 

التسوية إال بالتنصيف. وإن قال: وقفتها عىل زيد وعمر واملساكني، فهي بينهم أثالًثا)6((.

القول الثاين: أنه يرجع يف ذلك إىل العرف والعادة: وهذا رأي عند احلنابلة)7(.

)1( انظر: املرجع السابق، 4٢٩/٢.
املرداوي،  أبو احلسن عيل بن سليامن  الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،  انظر: اإلنصاف يف معرفة   )٢(

7٩/7، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 41/1٠.
)3( انظر: املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 375/5.

)4( انظر: روضة الطالبني وعمدة املفتني، اإلمام النووي، 3٢1/5.
املرداوي،  أبو احلسن عيل بن سليامن  الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،  انظر: اإلنصاف يف معرفة   )5(

78/7-7٩، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 41/1٠.
)6( انظر: املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 375/5.

)7( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 78/7.
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املبحث الثامن

انقرا�س املوقوف عليهم

هنالك ثالث صور النقراض املوقوف عليهم وردت لدى املذاهب؛ هي: 

ال�صورة الأوىل: انقرا�س جزء من املوقوف عليهم

وفيها ثالثة أقوال عىل النحو اآليت: 
وعند  املالكية)1(،  عند  رأي  وهو  منهم:  بقي  من  إىل  نصيبهم  يرجع  أنه  األول:  القول 

الشافعية يف املذهب)٢(، وعند احلنابلة يف املذهب)3(. 
القول الثاين: أنه يرجع نصيبهم إىل من بعدهم: وهذا رأي عند املالكية)4(، ورأي عند 

الشافعية)5(. 
القول الثالث: أنه يرجع بعد انقراض العقب إىل الواقف ملكا: وهذا قول عن مالك، 

ورأي عند املالكية)6(. 

: انقرا�س املوقوف عليهم واآخر الوقف جلهة تنقطع
)7(

ال�صورة الثانية

وفيها سبعة أقوال عىل النحو اآليت: 

تِِه )َوَرَثته( إن كان  يَّ اْلَواِقِف إن كان حيا وإىل ُذرِّ َيْرِجُع الوقف إىَل ِمْلِك  القول األول: 

)1( انظر: مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف باحلطاب الرعيني، 
644/7. والذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 6/34٩.

)٢( انظر: حوايش حتفة املحتاج برشح املنهاج، الشيخ عبد احلميد الرشواين والشيخ أمحد بن قاسم العبادي، ٢58/6، وفتح 
الوهاب برشح منهج الطالب، أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، 44٢/1، والوسيط يف املذهب، حجة 
اإلسالم اإلمام أبو حامد حممد بن حممد الغزاىل، ٢5٠/4، وروضة الطالبني وعمدة املفتني، اإلمام النووي، 33٢/5، وهناية 

املحتاج إىل رشح املنهاج، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرميل، 377/5.
)3( انظر: املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 361/5.

)4( انظر: مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف باحلطاب الرعيني، 
644/7. وانظر رأًيا ملالك أنه يعود آلخر املوقوف عليهم ملكا يف: الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 6/34٩.

)5( انظر: حوايش حتفة املحتاج برشح املنهاج، الشيخ عبد احلميد الرشواين والشيخ أمحد بن قاسم العبادي، ٢58/6، وفتح 
الوهاب برشح منهج الطالب، أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، 44٢/1، والوسيط يف املذهب، حجة 
اإلسالم اإلمام أبو حامد حممد بن حممد الغزاىل، ٢5٠/4، وروضة الطالبني وعمدة املفتني، اإلمام النووي، 33٢/5، وهناية 

املحتاج إىل رشح املنهاج، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرميل، 377/5.
)6( انظر: مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، أليب عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف باحلطاب الرعيني، 7/64٢.

)7( وهي األكثر تناوال لدى املذاهب.
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وهو قول ملالك، ورأي عند املالكية)1(، كام ذهب إليه مجهور فقهاء املذهب احلنفي،  ميًتا: 
مل  وإذا  الفرائض،  عىل  بينهم  )ويقسم  الزيدية  عند  املذهب  وهو  يوسف)٢(،  أبو  ومنهم 
يوجدوا يرصف للفقراء()3(، ورأي عند اإلمامية)4(، ورأي عند اإلباضية؛ رشيطة أن يكون 
الورثة معلومني وإال صار من األموال املجهولة)5(، واألموال املجهولة: هي األموال التي 

تؤول إىل بيت املال أو للفقراء مع عدم اإلمام)6(. 

القول الثاين: يرجع بعد موت املوقوف عليه وقفا عىل أقرب الناس بالواقف: وهو رأي 
عند املالكية)7(، واملذهب عند الظاهرية)8(.

ومستند الظاهرية يف هذا الرأي احلديث الذي رواه مالك عن إسحاق بن عبد اهلل بن 
أبى طلحة سمع أنس بن مالك يقول: »كان أبو طلحة أكثر أنصاريي املدينة ماالً من نخل، 
فقال: يا رسول اهلل، إن اهلل عزوجل يقول: ﴿َلْن َتنَاُلوا اْلرِبَّ َحتَّى ُتنِْفُقوا مِمَّا حُتِبُّوَن)٩(﴾، وإن 
فضعها  اهلل،  عند  وزهوها  برها  أرجو  وجل  عز  هلل  صدقة  وإهنا  بريحاء،  إيّل  أموال  أحب 
أن جتعلها يف  أرى  إنى  »ثم  فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف كالم:  اهلل«،  أراك  اهلل حيث  يا رسول 

األقربني«، فقسمها أبو طلحة يف أقاربه وبني عمه)1٠(.

)1( انظر: الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 348/6، والتفريع أليب القاسم عبيد اهلل بن احلسني بن احلسن بن اجلالب 
البرصي، دراسة وحتقيق: د.حسني بن سامل الدمهاين، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط1، 14٠8هـ/1٩87م، 3٠8-3٠7.

)٢( انظر: فتح القدير، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، ٢14/6-٢15، ورد املحتار عىل الدر 
املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، 4/34٩.

)3( انظر: التاج املذهب ألحكام املذهب، القايض العالمة أمحد بن قاسم العنيس اليامين الصنعاين، ٢86/3 و3٠1-3٠٠، 
والسيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار لشيخ اإلسالم حممد بن عيل الشوكاين، 318/3.

)4( انظر: املبسوط يف فقه اإلمامية، شيخ الطائفة أبى جعفر حممد بن احلسن بن عىل الطوسى، ٢٩3/3، وإرشاد األذهان إىل 
أحكام االيامن، العالمة احليل أيب منصور احلسن بن يوسف بن املطهر األسدي، 45٢/1، وجامع املقاصد يف رشح القواعد، 

املحقق الثاين الشيخ عيّل بن احلسني بن عبد العايل الكركي، ٩/15.
)5( انظر: أجوبة املحقق اخللييل، اإلمام العالمة املحقق سعيد بن خلفان اخللييل، حتقيق: بدر بن عبد اهلل الرجي وآخرون، مكتبة 

اجليل الواعد، مسقط-سلطنة عامن، سنة ٢٠1٠م، 6/٢1٢.
)6( انظر: أجوبة املحقق اخللييل، اإلمام العالمة املحقق سعيد بن خلفان اخللييل، 166/6.

)7( انظر: الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 317/6 و3٢5 و348-347، والتفريع، أبو القاسم عبيد اهلل بن 
احلسني بن احلسن بن اجلالب البرصي، 3٠7-3٠8، والرسالة يف فقه اإلمام مالك، اإلمام أيب عبد اهلل بن أيب زيد القريواين، 

ضبطه وصححه: الشيخ عبد الوارث حممد عيل، دار الكتب العلمية، بريوت-لبنان، د.ت، 87.
)8( انظر: املحىّل، أبو حممد عيل بن امحد بن سعيد بن حزم، ٩/183.

)٩( سورة آل عمران، آية ٩٢.
)1٠( انظر: املحىّل أليب حممد عيل بن امحد بن سعيد بن حزم، ٩/183.
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فيقدم  الشافعية،  مذهب  وعليه  إرًثا:  ال  رمًحا  األقرب  الفقري  مرصفه  الثالث:  القول 
ابن بنت عىل ابن عم)1(، فإن فقدت أقاربه الفقراء رصف الريع إىل مصالح املسلمني؛ ألن 

الواقف ال يريد تعطل وقفه، وليس أحد من املسلمني أوىل به من أحد)٢(.

القول الرابع: يرصف إىل الفقراء أو املساكني: وهو رأي عند احلنفية)3(، وقول ملالك إن 
مل يكن للواقف قرابة)4(، ورأي عند الشافعية)5(، ورأي عند اإلباضية)6(.

بطل رسمها  التي  املصلحة  تلك  تشابه  قربة  الرب يف  اخلامس: يرصف يف وجوه  القول 
)مرصف مماثل لألول(: وهو رأي عند الزيدية، كمن يقف عىل إطعام من يرد من الغرباء إىل 
مكان كذا فإنه ينقل إىل إطعام من يرد منهم إىل موضع آخر مماثل له ألن يف هذا الرصف بقاء 
الوقف واستمرار النفع للواقف)7(، كام يقتضيه قوله ملسو هيلع هللا ىلص لعمر: »إن شئت حّبست أصلها 
وتصدقت هبا«، ويف لفظ: »حبِّس أصلها وسّبل ثمرهتا«، فبقاء العني املوقوفة عىل ما يوجبه 
الوقف هو معنى التحبيس وزوال مرصفه ال يرفع هذا التحبيس؛ ألنه حتبيس مطلق، ولو 
كان مقيًدا ببقاء املرصف مل يكن وقًفا، فكيف يعود ما قد صار ملًكا هلل للواقف أو وارثه)8(، 

كام أنه رأي عند اإلمامية)٩(.

)1( انظر: اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، حممد الرشبيني اخلطيب، 36٢/٢، واحلاوي الكبري، العالمة أبو احلسن املاوردى، 
51٩/7، وفتح الوهاب برشح منهج الطالب، أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، 1/44٢.

)٢( انظر: هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرميل، 377/5، 
وفتح الوهاب برشح منهج الطالب، أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، 1/44٢.

اهلامم،  بابن  املعروف  السيوايس  الواحد  عبد  بن  حممد  الدين  كامل  القدير،  فتح  فقط:  الفقراء  عىل  للرصف  بالنسبة  انظر   )3(
 ،34٩/4 احلنفي،  الدمشقي  عابدين  العزيز  عبد  بن  عمر  بن  أمني  حممد  املختار،  الدر  عىل  املحتار  ورد   ،٢15-٢14/6
فتح  انظر:  فقط  للمساكني  للرصف  وبالنسبة   ،4٢7  ،358/٢ البلخي،  الدين  نظام  برئاسة  علامء  جلنة  اهلندية،  والفتاوى 

القدير، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، 6/٢4٢.
)4( انظر بالنسبة للرصف إىل الفقراء: الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 348/6، والتفريع، أبو القاسم عبيد اهلل 

بن احلسني بن احلسن بن اجلالب البرصي، 3٠8-3٠7.
زكريا  بن  أمحد  بن  حممد  بن  زكريا  حييى  أبو  الطالب،  منهج  برشح  الوهاب  فتح  مًعا:  كليهام  إىل  للرصف  بالنسبة  انظر   )5(

األنصاري، 1/44٢.
)6( انظر الرأي بجواز رصف الوقف إىل الفقراء يف: نتائج األقوال من معارج اآلمال )اجلزء الثاين باسم: نتائج األقوال نثر 

مدارج الكامل(، الشيخ العالمة سعيد بن محد بن سليامن احلارثي، ٢/378.
)7( انظر: السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار لشيخ اإلسالم حممد بن عيل الشوكاين، 318/3، والتاج املذهب ألحكام 

املذهب، القايض العالمة أمحد بن قاسم العنيس اليامين الصنعاين، ٢٩1/3-٢٩٢.
)8( انظر: السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار، شيخ اإلسالم حممد بن عيل الشوكاين، 3/3٢٢.

)٩( انظر: جامع املقاصد يف رشح القواعد، املحقق الثاين الشيخ عيّل بن احلسني بن عبد العايل الكركي، ٩/54.
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القول السادس: يرجع بعد انقراض أو موت املوقوف عليهم ملكا أو وقفا عىل أقرب 
الناس بالواقف: وهذا مذهب مالك يف املدونة، وهو رأي عند املالكية)1(.

القول السابع: يرصف إىل وجوه الرب والصدقة: وهو رأي عند اإلمامية)٢(، حيث اختار 
بعض فقهاء اإلمامية من وجوه الرب والصدقة أن يرصف إىل أقرب الناس إىل الواقف لكونه 
واالنثى،  الذكر  فيه  ويستوي  فقرهم،  اعترب  من  وهنالك  غريهم،  من  وصدقته  بربه  أوىل 
ويقدم األوالد ألهنم أقرب، ثم اآلباء واألمهات، فإن كان هناك أب وأم تساويا، وإن كان 
أبو أم وأبو أب تساويا، وإن كان جد وأخ ففيه قوالن )أحدمها سواء وهو األوىل، والثانى 
أن األخ يقدم(، وإن افتقر الغني منهم بعد ذلك قدم عىل غريه حلصول علة الوقف، ألن 
القرابة  جلميع  يرصف  أنه  رأوا  اإلمامية  فقهاء  من  وآخرون  الفقر،  وهو  وجد  قد  الرشط 

فقراء أو أغنياء؛ ألن الوقف يصح عليهم أمجع، وليس من رشطه الفقر)3(. 

ال�صورة الثالثة: انقرا�س املوقوف عليهم ومل يجعل اآخره جلهة ل تنقطع

وفيها ستة أقوال كلها وردت لدى املذهب احلنبيل فقط، ومل ترد لدى املذاهب األخرى، 
عىل النحو اآليت: 

القول األول: أنه يرجع إىل ورثة الواقف وقًفا عليهم ُيْقَسُم عىل َقْدِر إْرثِِهْم: وهو مذهب 
ورثتك  تدع  أن  »إنك  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  لقول  استنادا  أمحد،  اإلمام  عن  األوىل  والرواية  احلنابلة، 
فيه إغناءهم وصلة أرحامهم)4(،  الناس«، وألن  أغنياء خري من أن تدعهم عالة يتكففون 
ُدُس َوَلُه ما َبِقَي،  َفِلْلبِنِْت مع ااِلْبِن الثُُّلُث َوَلُه اْلَباِقي، َولأِْلَِخ من اأْلُمِّ مع اأْلَِخ لأِْلَِب السُّ
َوإِْن كان َجدٌّ َوَأٌخ َقاَسَمُه، َوإِْن كان َأٌخ َوَعمٌّ اْنَفَرَد بِِه اأْلَُخ، َوإِْن كان َعمٌّ وبن َعمٍّ اْنَفَرَد بِِه 

)1( انظر بالنسبة العتباره وقًفا: الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 317/6 و348، ومواهب اجلليل لرشح خمترص 
خليل، أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف باحلطاب الرعيني، 64٢/7، وانظر بالنسبة العتباره ملًكا: 
الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 317/6 و3٢5 و348-347، والتفريع، أبو القاسم عبيد اهلل بن احلسني 

بن احلسن بن اجلالب البرصي، 3٠7-3٠8، والرسالة يف فقه اإلمام مالك، اإلمام أيب عبد اهلل بن أيب زيد القريواين، 87.
)٢( انظر: املبسوط يف فقه اإلمامية، شيخ الطائفة أبى جعفر حممد بن احلسن بن عىل الطوسى، 3/٢٩٢.

العايل  بن عبد  بن احلسني  الشيخ عيّل  الثاين  املحقق  القواعد،  املقاصد يف رشح  السابق، ٢٩3/3، وجامع  املرجع  انظر:   )3(
الكركي، 16/٩، وانظر يف اعتبار فقر أقارب الواقف: املبسوط يف فقه اإلمامية، شيخ الطائفة أبى جعفر حممد بن احلسن بن 

عىل الطوسى، ٢٩4/3.
)4( انظر: املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 363/5.
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َماِم َأمْحََد)٢(.  )1(، َواملذهب أنه ال خيتص به ُفَقَراُؤُهْم، وهو َظاِهُر َكاَلِم اإْلِ اْلَعمُّ
القول الثاين: أنه يرجع إىل الفقراء واملساكني وقًفا عليهم: وهو رواية ثانية عن أمحد؛ 

ألن القصد به الثواب اجلاري عليه عىل وجه الدوام)3(.
القول الثالث: أنه جيعل يف بيت مال املسلمني ملصالح املسلمني: وهو رواية ثالثة عن 
أمحد؛ ألنه مال ال مستحق له، فأشبه مال من ال وارث له، فكان بيت املال به أوىل)4(، كام 
أنه رأي منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاين؛ حيث ورد قرار بأنه يف حالة انقراض املوقوف 

عليهم يؤول املوقوف إىل الوقف اخلريي للمصالح العامة وجهات اخلري)5(.
الورثة من  بقية  الواقف وقفا عليهم، دون  َعَصبة  َأْقَرِب  إىَل  ُف  ُيرْصَ أنه  الرابع:  القول 
األقرب  فيقدم  احلنابلة،  عند  رأي  وهو  العصبات:  من  البعيد  ودون  الفروض،  أصحاب 

فاألقرب، عىل حسب استحقاقهم)6(.
القول اخلامس: رجوع الوقف حال انقطاع اجلهة املوقوف عليها يف حياة الواقف إىل 

الواقف وقًفا عليه: وهو رأي عند احلنابلة)7(. 
الوقف  قضايا  منتدى  ماقرره  وهو  استبداله:  أو  الوقف  بيع  جواز  السادس:  القول 
الفقهية الثاين يف قراراته وتوصياته، حيث نصَّ عىل أن: »األوقاف املنقطعة بانتهاء اجلالية أو 
هجرهتا من حمل الوقف، جيوز بيعها أو استبداهلا أو املناقلة هبا، ويرصف ثمنها بعد بيعها إىل 

وقف آخر مشابه للوقف األصيل يف أقرب مكان له«)8(.

)1( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 7/٢٩-3٠.
)٢( انظر: املرجع السابق، 31/7-3٢.

)3( انظر: املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 363/5-
364، ورشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، شمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الزركيش املرصي احلنبيل، ٢٠٠/٢، 
واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي، 7/3٢-

33، ورشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، ٢/4٠7.
)4( انظر: املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 363/5-
املرداوي،  أبو احلسن عيل بن سليامن  الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،  364، واإلنصاف يف معرفة 

3٢/7-33، ورشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، ٢/4٠7.
)5( القرار رقم )3( من قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاين حول موضوع: الوقف الذري، أعامل منتدى 

قضايا الوقف الفقهية الثاين، األمانة العامة لألوقاف، 4٠3.
املرداوي،  أبو احلسن عيل بن سليامن  الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،  انظر: اإلنصاف يف معرفة   )6(

3٠/7، واملغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 364/5.
)7( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 1٠6/1٠، ورشح منتهى اإلرادات، منصور 

بن يونس بن إدريس البهويت، ٢/4٠7.
)8( القرار رقم )5( من قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاين حول موضوع: األوقاف اإلسالمية يف الدول 

غري اإلسالمية، أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاين، األمانة العامة لألوقاف، 3٩٩.

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251
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املبحث التا�شع

غيبة امل�صتحقني يف الوقف الذري

ال نجد خالفا بني املذاهب الفقهية التي تناولت هذه املسألة، وهي: املذهب احلنفي، 
من  الوقف  يف  املستحقني  أن  عىل  واإلبايض  والزيدي،  واحلنبيل،  والشافعي،  واملالكي، 

الذرية يستحقون الوقف حال عودهتم أو ظهورهم. 
وتفصيل ذلك عىل النحو اآليت: 

اأوًل: احلنفية يف املذهب: 

املذهب عىل أنه جيوز عودة من خرج من الوقف الذري برشط الواقف إذا نص الواقف 
َجْت َأْو َخَرَجْت ُمنَْتِقَلًة َعنُْه َفاَل َحقَّ هَلَا،  عىل رجوعه بعد زوال الرشط، ومثاله: َقْوُلُه َمْن َتَزوَّ
َقَها َزْوُجَها َأْو َماَت َأْو َعاَدْت َبْعَدَما اْنَتَقَلْت اَل َيْرِجُع هَلَا َما َكاَن هَلَا يِف اْلَوْقِف، َبْل َقْد  َفَلْو َطلَّ
َفاِت َفاَل َيُعوُد إالَّ َأْن َينُصَّ َعىَل َذلَِك َفَيُقوَل َفإِْن  ُه َقَطَع اْستِْحَقاَقَها بَِأَحِد َهِذِه الصِّ َسَقَط؛ أِلَنَّ

َعاَدْت َأْو َفاَرَقْت َعاَد َما َكاَن هَلَا)1(.
فاملذهب ال يشرتط وجود املوقوف عليه من الذرية حني الوقف)٢(، َفَلْو قال َأْريِض هذه 
َأْدَرَكْت  اْلَوْقُف، فإذا  َوَلٌد َيِصحُّ هذا  َوَلْيَس له  اْلَوَلِد  َمْوُقوَفٌة عىل من حَيُْدُث يل من  َصَدَقٌة 
ُة التي ُتوَجُد َبْعَد ذلك  ُف اْلَغلَّ ُم عىل اْلُفَقَراِء، َفإِْن َحَدَث له َوَلٌد َبْعَد اْلِقْسَمِة ُترْصَ ُة ُتَقسَّ اْلَغلَّ
ُة إىَل اْلُفَقَراِء)3(، َوإِْن وقف عىل ولده ومَلْ َيُكْن  َفْت اْلَغلَّ إىَل هذا اْلَوَلِد، َفإِْن مل َيْبَق له َوَلٌد رُصِ
َلُه َوَلٌد َوْقَت اْلَوْقِف َبْل َوَلُد اْبٍن َكاَن َلُه اَل ُيَشاِرُكُه َمْن ُدوَنُه ِمْن اْلُبُطوِن، ُثمَّ إَذا ُولَِد لِْلَواِقِف 

َوَلٌد لُِصْلبِِه َرَجَع ِمْن اْبِن ااِلْبِن إَلْيِه)4(.

ثانًيا: املالكية يف املذهب: 

املذهب يف الوقف عىل الذرية أنه يصح الوقف عىل اجلنني، وعىل من سيولد)5(.

)1( انظر: فتح القدير، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، ٢15/6 و٢44.
)٢( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، 4/34٢.

)3( انظر: الفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، 371/٢، ورد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر 
بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، 4/47٠.

)4( انظر: فتح القدير، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، ٢4٢/6-٢43، ورد املحتار عىل الدر املختار، حممد 
أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، 43٠/4، والفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، ٢/373.

)5( انظر: الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، 3٠٢/6، ومواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد 
بن حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف باحلطاب الرعيني، 7/63٢.
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ثالًثا: ال�صافعية يف املذهب: 

أوالده  عىل  وقف  فإذا  إليه:  الوقف  يعود  عاد  أو  عليه  املوقوف  ظهر  إذا  أنه  املذهب 
أو  أرملة  لو عادت  الغني، لكن  يدخل  املتزوجة وال  الفقراء فال تدخل  األرامل وأوالده 
عاد فقريا عاد االستحقاق، وتستحق غري الرجعية يف زمن عدهتا)1(، َوَلْو َوَقَف َعىَل َرُجٍل 
َف يِف اْلُفَقَراِء  َف اْلَوْقَف َواحْلَجَّ َعنُْه َورُصِ لَِيُحجَّ َعنُْه، واْرَتدَّ َعِن اإلسالم ال يصح َأْن َيرْصِ

َوامْلََساِكنِي، َفإِْن َعاَد إىَِل اإلسالم ُأِعيَد اْلَوْقُف إىَِل احْلَجِّ َعنُْه)٢(.

رابًعا: احلنابلة يف املذهب: 

ذلك  بعد  ظهر  ثم  الوقف  حال  الذري  الوقف  يف  موجوًدا  ليس  من  أن  عىل  املذهب 
فإنه يدخل يف الوقف ويستحق أن يأخذ منه؛ ومن األمثلة عىل ذلك: لو وقف عىل أوالده 
ومن حيدث له ثم أوالدهم، ومات أوالده وانتقل الوقف ألوالدهم ثم حدث له ولد أخذ 

الوقف من أوالد إخوته)3(.

خام�ًصا: الزيدية يف املذهب: 

املذهب أنه إذا غاب مرصف الوقف عىل الذرية ثم عاد بعد ذلك؛ فإنه يعود الرصف 
له)4(؛ ومن األمثلة عىل ذلك: 

ِل  1-إذا وقف الواقف عىل أوالده واَل َأْواَلَد له َصاَر َوْقًفا َعىَل َأْواَلِد َأْواَلِدِه اْلَبْطِن اأْلَوَّ
اْنَتَقَل اْلَوْقُف إَلْيِهم إْذ اْلَوْقُف  َبْعَد َذلَِك  َلُه أوالد  َبْعَدُه بِامْلرَِياِث، َفإِْن ُوِجَد  ِمنُْهْم َفَقْط َوَما 

َعَلْيِهم َوَلْو َكاَنوا َحاَل اْلَوْقِف َمْعُدومني)5(.

َة  ُه َمَتى َزاَل ِمْن َمكَّ َة َأْو َنْحِوَها، َفإِنَّ ٢-إذا قال وقف الواقف َعىَل َزْيٍد َمْهاَم َبِقَي يِف َمكَّ
َعاَد لِْلَواِقِف َوْقًفا، َوَمَتى َعاَد َزْيٌد َعاَد إَلْيِه َوْقًفا)6(.

)1( انظر: اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، حممد الرشبيني اخلطيب، ٢/364.
)٢( انظر: احلاوي الكبري، العالمة أبو احلسن املاوردى، 5٢4/7.

)3( انظر: رشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 4٢1/٢، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن 
يونس بن إدريس البهويت، 78/1٠ و87.

)4( انظر: التاج املذهب ألحكام املذهب، القايض العالمة أمحد بن قاسم العنيس اليامين الصنعاين، 3/٢٩٢.
)5( انظر: املرجع السابق، ٢٩5/3.
)6( انظر: املرجع السابق، 3٠1/3.
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�صاد�ًصا: الإبا�صية يف املذهب: 

املذهب أنه يعود الوقف للمستحق من الذرية إذا عاد أو ظهر؛ ومن األمثلة عىل ذلك: 

1-إذا وقف عىل ولده ومل يكن له ولد يومها، فالوقف جائز وترصف له حال حدوثه)1(. 

٢-إذا كان الوقف خمصوًصا ألهل بلدة معينة من بني فالن، ومل يكن منهم أحد حينها، فمن 
جاء منهم فسكن البلدة جاز له الوقف ودفع له)٢(.

الشيخ  الكامل(،  نثر مدارج  )نتائج األقوال  باسم  الثاين  أما اجلزء  نتائج األقوال من معارج اآلمال )اجلزء األول(  انظر:   )1(
العالمة سعيد بن محد بن سليامن احلارثي، ٢/378.

)٢( انظر: أجوبة املحقق اخللييل، اإلمام العالمة املحقق سعيد بن خلفان اخللييل، 6/٢1٠. 
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م�صادر ومراجع الف�صل اخلام�س

1- أجوبة املحقق اخللييل، اإلمام العالمة املحقق سعيد بن خلفان اخللييل، حتقيق: بدر بن عبد اهلل الرجي 
وآخرون، مكتبة اجليل الواعد، مسقط- سلطنة عامن، ٢٠1٠م.

٢- إرشاد األذهان إىل أحكام االيامن، العالمة احليل أيب منصور احلسن بن يوسف بن املطهر األسدي، 
حتقيق: الشيخ فارس احلسون، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة، الطبعة 

األوىل 141٠هـ.ق.
3- إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني )هو حاشية عىل فتح املعني برشح قرة العني بمهامت الدين(، 
والنرش  للطباعة  الفكر  دار  الشافعي،  الدمياطي  شطا  حممد  بن  عثامن  بالبكري(  )املشهور  بكر  أبو 

والتوزيع، بريوت، ط1، 1418هـ/1٩٩7م.
والعالقات  الدراسات  إدارة  لألوقاف،  العامة  األمانة  الثاين،  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  أعامل   -4

اخلارجية، دولة الكويت، ط1، 14٢7هـ/٢٠٠6م.
5- اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، حممد الرشبيني اخلطيب، حتقيق مكتب البحوث والدراسات، دار 

الفكر، بريوت، 1415هـ.
6- اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، أبو احلسن عيل بن سليامن 
املرداوي، صححه وحققه: حممد حامد الفقي، النارش مطبعة السنة املحمدية، ط1، 1374هـ/1٩55م.
7- بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي، دار الكتب 

العلمية، بريوت.
8- التاج امُلْذَهب ألحكام امَلْذَهب رشح متن األزهار يف فقه األئمة األطهار، القايض العالمة أمحد بن قاسم العنيس 

اليامين الصنعاين، دار احلكمة اليامنية للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن، صنعاء، 1414هـ/1٩٩3م.
٩- التاج املنظوم من درر املنهاج املعلوم، عبد العزيز بن احلاج بن إبراهيم الثميني، ضبط النص: حممد موسى بابا 

عمر ومصطفى بن حممد رشيفي، وزارة الرتاث القومي والثقافة، مسقط، ٢٠٠٠م.
1٠- التاج واإلكليل التاج واإلكليل ملخترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف 

العبدري الغرناطي املواق املالكي.
11- التفريع، أبو القاسم عبيد اهلل بن احلسني بن احلسن بن اجلالب البرصي، دراسة وحتقيق: د.حسني 

بن سامل الدمهاين، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط1، 14٠8هـ/1٩87م.
1٢- التلقني يف الفقه املالكي، القايض أبو حممد عبد الوهاب بن عيل البغدادي املالكي، حتقيق ودراسة: 

حممد ثالث سعيد الغاين، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض- مكة املكرمة، د.ت.
13- جامع املقاصد يف رشح القواعد، تأليف: املحقق الثاين الشيخ عيّل بن احلسني بن عبد العايل الكركي، 

حتقيق ونرش: مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء الرتاث، قم، سنة 14٠8هـ. ق.
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14- جوابات اإلمام الساملي، اإلمام نور الدين عبد اهلل بن محيد الساملي، إرشاف: عبد اهلل بن حممد بن عبد 
اهلل الساملي، تنسيق ومراجعة: د.عبد الستار أبو غدة، مكتبة اإلمام الساملي، بديه-سلطنة عامن، ٢٠1٠م. 
15- جوهر النظام يف علمي األديان واألحكام، تأليف: الشيخ العالمة املحقق اإلمام نور الدين عبد اهلل بن محيد 
الساملي، علق عليه: أبو إسحاق أطفيش وإبراهيم العربي، مكتبة اإلمام نور الدين الساملي لصاحبها: سعود 

بن محد بن عبد اهلل بن محيد الساملي، السيب/احليل اجلنوبية- سلطنة عامن، ط14، 14٢7هـ/٢٠٠6م. 
16- حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )»الرشح الكبري للشيخ أمحد الدردير عىل خمترص خليل« بأعىل 

الصفحة يليه مفصوالً بفاصل »حاشية الدسوقي« عليه(، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي.
وهبامشه  الدردير  أمحد  سيدي  الربكات  أليب  الكبري  )الرشح  الكبري  الرشح  عىل  الدسوقي  حاشية   -17
الرشح املذكور مع تقريرات للعالمة الشيخ حممد عليش(، شمس الدين الشيخ حممد عرفة، دار إحياء 

الكتب العربية، بريوت، د.ت.
18- احلاوي الكبري )هو رشح عىل خمترص اإلمام املزين يف الفقه الشافعي(، العالمة أبو احلسن املاوردى، 

دار الفكر، بريوت، 1414هـ/1٩٩3م.
1٩- حوايش حتفة املحتاج برشح املنهاج، الشيخ عبد احلميد الرشواين والشيخ أمحد بن قاسم العبادي عىل 
حتفة املحتاج برشح املنهاج للمام شهاب الدين أمحد ابن حجر اهليتمي وهبامشه حتفة املحتاج برشح 
املنهاج )وضعت حاشية الشيخ الرشواين يف أول كل صحيفة، وحاشية اإلمام ابن قاسم العبادي يف آخر 
بينهام بجدول وجعلت التعقيبة تابعة حلاشية الرشواين(، روجعت وصححت  كل صحيفة مفصوالً 
عىل عدة نسخ بمعرفة جلنة من العلامء، يطلب من املكتبة التجارية الكربى بأول شارع حممد عيل بمرص 

لصاحبها مصطفى حممد، طبعة بدون تاريخ.
اإلسالمي،  الغرب  دار  أعراب،  سعيد  حتقيق:  القرايف،  إدريس  بن  أمحد  الدين  شهاب  الذخرية،   -٢٠

بريوت، ط1، 1٩٩4م.
٢1- رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار )»الدر املختار للحصفكي رشح تنوير األبصار للتمرتايش« 
بأعىل الصفحة يليه مفصوالً بفاصل »حاشية ابن عابدين« عليه املسمى »رد املحتار«(، حممد أمني بن عمر 

بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، دار الفكر للطباعة والنرش، بريوت، ط٢ 141٢هـ/1٩٩٢م.
٢٢- الرسالة يف فقه اإلمام مالك، اإلمام أيب عبد اهلل بن أيب زيد القريواين، ضبطه وصححه الشيخ عبد 

الوارث حممد عيل، دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، د.ت. 
اإلسالمي-  املكتب  الشاويش،  زهري  إرشاف:  النووي،  اإلمام  املفتني،  وعمدة  الطالبني  روضة   -٢3

بريوت، ط3، 141٢هـ/1٩٩1م.
حممود  حتقيق:  الشوكاين،  عيل  بن  حممد  اإلسالم  شيخ  األزهار،  حدائق  عىل  املتدفق  اجلرار  السيل   -٢4

إبراهيم زايد، دار الكتب العلمية، بريوت/لبنان، ط1، د.ت.
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٢5- رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، شمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الزركيش املرصي احلنبيل، حتقيق 
قدم له ووضع حواشيه: عبد املنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بريوت/لبنان، 14٢3هـ/٢٠٠٢م.

٢6- رشح معاين اآلثار، أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي.
٢7- رشح منتهى اإلرادات املسمى دقائق أويل النهى لرشح املنتهى، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، 

حتقيق النارش عامل الكتب، بريوت، طبعة سنة 1٩٩6م.
٢8- الفتاوى اهلندية، املؤلف: جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، ط٢، 141٠هـ/1٩٩٠م.
٢٩- فتح القدير )بأعىل الصفحة كتاب اهلداية للمرغيناين يليه مفصوالً بفاصل »فتح القدير« للكامل بن 
الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف  اهلامم وتكملته »نتائج األفكار« لقايض زاده(، كامل 

بابن اهلامم، دار الفكر، طبعة بدون تاريخ.
3٠- فتح الوهاب برشح منهج الطالب، أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، حتقيق 

النارش دار الكتب العلمية، بريوت، 1418هـ.
31- فتح باب العناية برشح النقاية، مال عيل القاري، حتقيق: حممد نزار تيم وهيثم نزار تيم، دار األرقم 

بن أيب األرقم، بريوت- لبنان.
3٢- كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، حتقيق جلنة متخصصة بإرشاف 
العربية  املمكلة  الرياض،  العدل،  وزارة  النارش  قاسم،  بن  إبراهيم  بن  العزيز  عبد  الشيخ  فضيلة 

السعودية، 143٠هـ.
النووي(، اإلمام  الدين حييى بن رشف  الطالبني للمام أيب زكريا حمي  الراغبني )رشح منهاج  33- كنز 
جالل الدين حممد بن أمحد املحىل، ضبطه وصححه زخرج آياته: عبد اللطيف عبد الرمحن، دار الكتب 

العلمية، بريوت/لبنان، ط1، 14٢٢هـ/٢٠٠1م.
34- املبسوط يف فقه اإلمامية، تأليف شيخ الطائفة أبى جعفر حممد بن احلسن بن عىل الطوسى، صحح 
وعلق عىل اجلزء الثالث: حممد الباقر البهبودل، تقديم مؤسسة الغري للمطبوعات ببريوت، توزيع دار 

الكتاب ببريوت، طبعة سنة 141٢هـ/1٩٩٢م.
35- املحىّل، أبو حممد عيل بن امحد بن سعيد بن حزم، حتقيق: حممد منري الدمشقي، عنيت بنرشه وتصحيحه 

للمرة األوىل سنة 1351هـ إدارة الطباعة املنريية بمرص.
36- املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، 

دار إحياء الرتاث العريب، ط1، 14٠5هـ/1٩85م.
املعروف  املغريب  الرمحن  عبد  بن  حممد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  خليل،  خمترص  لرشح  اجلليل  مواهب   -37
للطباعة  الكتب  عامل  دار  عمريات،  زكريا  الشيخ  وأحاديثه  آياته  وخّرج  ضبطه  الرعيني،  باحلطاب 

والنرش والتوزيع، بريوت، طبعة بدون تاريخ.
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مدارج  نثر  األقوال  )نتائج  باسم  الثاين  اجلزء  أما  األول(  )اجلزء  اآلمال  معارج  من  األقوال  نتائج   -38
الكامل(، تأليف الشيخ العالمة سعيد بن محد بن سليامن احلارثي، راجعه وخّرج أحاديثه: داود بن عمر 
بابزيز الوارجالين، مكتبة الضامري للنرش والتوزيع، السيب- سلطنة عامن، ط٢، 1431هـ/٢٠1٠م.
3٩- نخب األفكار يف تنقيح مباين األخبار يف رشح معاين اآلثار، حممود بن أمحد بن موسى بدر الدين العيني.
4٠- هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة ابن شهاب الدين 

الرميل الشهري بالشافعي الصغري، دار الفكر للطباعة، بريوت، 14٠4هـ/1٩84م.
41- الوسيط يف املذهب، حجة اإلسالم اإلمام أبو حامد حممد بن حممد الغزاىل، حققه وعلق عليه: أمحد 

حممود إبراهيم، دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع والرتمجة- القاهرة، ط1، 1417هـ/1٩٩7م.
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سيتم يف هذا الفصل تناول رشوط الواقف اجلَْعلّية)1(، وذلك ضمن املباحث اآلتية: 

املبحث الأول

�صروط الواقفني

اأوًل: التعريف ب�صروط الواقفني: 

يتكون العنوان من كلمتني مها: الرشوط، والواقفني. 

أ( فالرشوط: مجع رشط، وهو لغة: ما يوضع ليلتزم يف بيع، أو نحوه)٢(.

ويف الفقه اإلسالمي، يستعمل يف معنيني: 

أحدمها: الرشوط التي اشرتطها الشارع لصحة العبادات، أو املعامالت، أو نحومها، 
بحيث إذا مل تتوافر أدى ذلك إىل بطالن الترصف، أو فساده)3(، فالرشط هبذا املعنى هو ما 

يتوقف عليه وجود اليشء وهو خارج عن ماهيته.

الثاين: الرشوط التي يشرتطها أحد العاقدين، أو كالمها، وهي الرشوط املقرتنة بالعقد 
وتسمى كذلك: الرشوط اجلَْعلّية، وهي املقصودة يف هذا الفصل.

وقد عّرفها بعضهم فقال: »الرشط: التزام أمر مل يوجد يف أمر وجد بصيغة خمصوصة«)4(.

ب( والواقفون: 

مجع واقف، وهو الذي قام بحبس أصل وتسبيل ثمرته، أو منفعته. 

ويشرتط لصحة وقفه رشوط سبق ذكرها عند الكالم عن املحور اخلاص بالواقف.

)1( رشوط الواقف اجَلْعلّية: هي الرشوط التي ينشئها الواقف بعد ثبوت الوقف، وهي رشوط األصل فيها اجلواز بام حيقق 
مصلحة الوقف بام ال خيالف الرشع أو ال خيالف مقصود عقد الوقف، وقد تقدم يف الفصل اخلامس تناول الرشوط التكليفية 

املتعلقة بالواقف بكونه يتكامل توجه اخلطاب الرشعي يف حقه يف تكينه من الوقف ابتداء.
الرسالة،  العرقسويس، مؤسسة  نعيم  الدين، حتقيق: حممد  آبادي مد  الفريوز  يعقوب  بن  املحيط، حممد  القاموس  انظر:   )٢(

بريوت، ط8، ٢٠٠5م، مادة«رشط«.
)3( انظر للتفرقة بني الباطل والفاسد عند احلنفية، وعدم التفرقة بينهام عند اجلمهور: املنثور يف القواعد، أبو عبد اهلل بدر الدين 
حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش، وزارة األوقاف الكويتية، ط٢، 14٠5هـ، 3٠3/٢، ورشح التلويح عىل التوضيح، 

سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين، مكتبة صبيح، مرص، د.ط، ٢18/1.
)4( غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر، أمحد بن حممد مكي أبو العباس شهاب الدين احلسيني احلموي احلنفي، دار 

الكتب العلمية، بريوت، ط1، 14٠5هـ/1٩85م، ٢/٢٢5. 
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ج( منزلة رشوط الواقفني يف الرشع: 

باًبا عظياًم من أسباب قوة األمة  ُسنَّ الوقف يف اإلسالم ليفتح الشارع احلكيم بذلك 
وعزهتا، وطريًقا إىل حتصيل األجر والثواب، وكان الوقف يف عصور اإلسالم الزاهرة عامد 
الدول  ترعاها  التي  العامة  املصالح  أكثر  فكانت  ودنياهم؛  دينهم  مصالح  يف  الناس  حياة 
عادة تقوم عىل األوقاف؛ كاملساجد واملدارس واملستشفيات وأعامل احلسبة وأعامل النظافة 
وُنُزل  والربيد،  املاء،  وسقيا  باملصابيح،  والساحات  الشوارع  وإنارة  واألهنار،  للسكك 
املسافرين، وكانت الدول تنهار وتقوم مكاهنا أخرى؛ دون أن تتأثر هذه املصالح العظيمة؛ 

ألن القائمني عليها هم نظار هذه األوقاف.

الوقف نحو مثل هذه  أثًرا عظياًم يف توجيه مصارف  الواقفني يف أوقافهم  إن لرشوط 
قوة  الواقفني  أن لرشوط  وبينوا  كتبهم،  بتفصيل أحكامها يف  الفقهاء  ُعني  األعامل، وهلذا 
يرض  مل  الواقف  أن  األصل  ألن  وذلك  الوقف،  رشعية  أصل  من  تستمدمها  واعتباًرا 
بحبس ملكه هلل تعاىل وإخراجه من ملكه إال هبذه الرشوط، ومقتىض ذلك يف سائر العقود 
أن الرشط إذا مل يتحقق بطل العقد وعاد املعقود عليه إىل صاحبه، وال سبيل إىل ذلك يف 

الوقف؛ فوجب اعتبار رشوط الواقف يف وقفه.

د( املعترب يف تفسري ألفاظ الواقفني: 

رشوط الواقف ربام تكون عامة أو مطلقة، وربام يشوهبا يف لفظها أو معناها ما جيعلها يف 
حاجة إىل تفسري وبيان؛ فام املعترب يف ذلك؟

اختلف الفقهاء فيام يفس رشط الواقف عىل قولني: 

قال  عرف:  له  كان  إن  الشارع  عرف  الواقفني  ألفاظ  تفسري  يف  املعترب  األول:  القول 
مما  غريها  وال  األوقاف،  كتب  من  يشء  يف  ُينظر  مل  حجة  العوام  فهم  كان  »ولو  السبكي 
يصدر منهم، ولكنا ننظر يف ذلك، ونجري األمر عىل ما يدل عليه لفظها لغة ورشًعا سواء 
أعلمنا أن الواقف قصد ذلك أم جهله، وما ذاك إال أن من تكلم بيشء التزم حكمه، وإن مل 

يستحرض تفاصيله حني النطق به«)1(.

)1( فتاوى السبكي، أبو احلسن تقي الدين عيل بن عبد الكايف السبكي، دار املعارف، مرص، 356/1. 
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وذهب الزركيش إىل أن »ما له مسمى عريف ورشعي حُيمل عند اإلطالق عىل احلقيقة 
الرشعية أوالً، ثم العرفية«)1(.

القول الثاين: املعترب عرف االستعامل أو لغة املتكلم دون النظر إىل لغٍة أو عرٍف آَخَرْين؛ 
ألن كالم الناس يف عقودهم وإنشاءاهتم إنام يدل عىل مقاصدهم هم، فال تكون لغة الشارع 
ُتعرف هبا  إنام  لبلد  الغالبة  اللغة  إذا كانت  أنه  ى هذا  أو عرفه دلياًل عىل مقاصدهم. وُيقوَّ
مقاصد املتكلمني هبا، وأنه ال جيوز أن ُيفسَّ هبا كالم أقلية تتكلم بغريها؛ فكذلك ألفاظ 

وعقود الناس إنام ُتفس بلغتهم، أو عرف استعامهلم، وليس بلغة الشارع أو عرفه.
وهذه املسألة -يف أصلها- رضورية ظاهرة؛ وهلذا بنى عليها العلامء يف فهم ألفاظ الكتاب 
والسنة؛ فقرروا أن املعترب يف ذلك مصطلح الشارع؛ ألنه أقوى الدالالت عىل مراده؛ فإن مل 
يوجد له مصطلح فلغة العرب؛ لنزول القرآن هبا؛ فإن مل توجد فعرف املخاطبني يف ذلك. 

مثال ذلك: لو وقف عىل الفقراء من يرى أن عادم بيت املثل فقري: جاز لناظر وقفه أن 
ُيعطي َمْن هذه صفته من ريع هذا الوقف، ولو كان حد الفقر يف الرشيعة ال ينطبق عليه؛ 

ألننا استنبطنا مراده من عرفه املطرد.
الدارج عند اإلطالق أن  العلم ويف مصطلحه، أو عرفه  َوَقَف عىل طلبة  وكذلك من 
العلم هو كل ما نفع الناس يف دينهم ودنياهم جاز إعطاء طالب العلوم البحتة النافعة لألمة 

من وقفه، ولو كان العلم يف الرشيعة واصطالح الفقهاء ُيطلق عىل علوم الكتاب والسنة.

ثانيًا: هل الأ�صل يف ال�صروط احلظر اأو الإباحة؟ 

هذه املسألة عامة يف مجيع الرشوط بام فيها الرشوط اخلاصة بالواقف، ولذلك نذكرها 
بإجياز، ويقصد هبا: حرية املتعاقدين يف إحداث الرشوط.

فقد ذهب اجلمهور)٢( إىل أن األصل يف الرشوط اإلباحة، يف حني أن الظاهرية وحدهم 
هم الذين ذهبوا إىل أن األصل التحريم)3(.

)1( البحر املحيط يف أصول الفقه، الزركيش، 5/86. 
)٢( انظر: مبدأ الرضا يف العقود، د.عيل حمي الدين القره داغي، دار البشائر االسالمية، بريوت، 1٩85م، ٢/11٩6-1164 
)حيث توصل الباحث إىل أن رأي اجلمهور هو ما ذكر أعاله، مع أن بعض الباحثني املعارصين يرون أن األصل عند اجلمهور 
هو احلظر أيًضا، وأن ابن تيمية وحده، أو مع بعض الفقهاء يرى أن األصل فيها االباحة(، واملدخل للفقه االسالمي، حممد 

سالم مدكور، دار النهضة املرصية، 1383هـ، 647. 
)3( انظر: مبدأ الرضا يف العقود، د.عيل حمي الدين القره داغي، ٢/11٩6-1164.
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وقد استدل الظاهرية عىل ذلك بام يأيت: 

1- ما رواه البخاري وغريه بسنده عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: »دخلت عيّل بريرة، 
يبيعوين، فأعتقيني، قالت: نعم،  املؤمنني: اشرتيني، فإن أهيل  أم  يا  وهي مكاتبة، فقالت: 
يبيعوين حتى يشرتطوا والئي، قالت: ال حاجة يل فيك.. فسمع ذلك  إن أهيل ال  قالت: 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص -أو بلغه- فقال: »اشرتهيا، فأعتقيها وليشرتطوا ما شاؤوا«، ويف لفظ زيادة: )فإنام 
الوالء ملن أعتق(، قالت: فاشرتيتها فأعتقتها واشرتط أهلها والءها.... ثم قام رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »ما بال الناس يشرتطون رشوًطا ليست يف كتاب اهلل؟ من اشرتط رشًطا ليس يف 

كتاب اهلل فليس له، وإن رشط مائة مرة، رشط اهلل أحق وأوثق«)1(.

التي ليست يف كتاب اهلل؛ ألن لفظ )من اشرتط( عام،  فظاهره بطالن مجيع الرشوط 
وأكد هذا العموم )وإن اشرتط مائة رشط()٢( فهذا احلديث وإن كان يف الرشوط لكنه يشمل 
العقود التي ليست يف كتاب اهلل وال يف سنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وذلك ألن اسم الرشط يقع عليها.

وقد استدلوا أيًضا بقوله ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث الصحيح: »من عمل عماًل ليس عليه أمرنا 
فهو رد«)3(، وال شك أن إحداث عقد أو رشط ليس يف كتاب اهلل وال سنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص؛ هو 

عمل ليس عليه أمر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؛ فيكون مردوًدا باطاًل.

وقد استدل القائلون بأن األصل يف الرشوط االباحة بمجموعة من األدلة من الكتاب 
أيًضا:  وقوله  بِٱۡلُعُقودِۚ﴾)4(  ۡوفُواْ 

َ
أ ِيَنَءاَمُنٓواْ  ٱلَّ َها  يُّ

َ
﴿يَـٰٓأ تعاىل:  فقوله  الكتاب  أما  والسنة، 

ۡوفُواْ بِٱۡلَعۡهِدۖ إِنَّ ٱۡلَعۡهَد َكَن َمۡسـُٔوٗل﴾)5(.
َ
﴿َوأ

والرشوط  بالعهد  الوفاء  وجوب  عىل  أيًضا  تدل  كثرية  أحاديث  فهناك  السنة  وأما 

بريوت،  املعرفة،  دار  الشافعي،  العسقالين  الفضل  أبو  حجر  بن  عيل  بن  أمحد  البخاري،  صحيح  رشح  الباري  فتح   )1(
187/5و3٢4، وصحيح مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار 

إحياء الرتاث العريب، بريوت، ٢/1٢41.
)٢( انظر: فتح الباري، ابن حجر العسقالين، 18٩/5، واملحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس 

القرطبي الظاهري، دار الفكر، بريوت، د.ط، د.ت، ٩/4٠6.
)3( صحيح البخاري مع الفتح، ابن حجر، 3٠1/5، وصحيح مسلم، 1343/3. 

)4( سورة املائدة، آية 1.
)5( سورة االساء، آية 34.
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وأحاديث خاصة بالرشوط منها قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »املسلمون عند رشوطهم«)1( وهو حديث 
صحيح رصيح؛ بل هو نص يف املوضوع.

جابر  عن  بسندهم  وغريمها  ومسلم  البخاري  رواه  بام  اخلاصة  للرشوط  واستدلوا 
-واللفظ للبخاري- أنه كان يسري عىل مجل له قد أعيا -أي تعب- فمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص فرضبه، 
فسار بَِسرْي ليس يسري مثله، ثم قال: »بِْعنِيِه بَِوقية«؛ قلت: ال، ثم قال: »بِْعنِيِه بَوقية« فبعته، 
فاستثنيت محالنه إىل أهيل، فلام قدمنا أتيته باجلمل ونقدين ثمنه، ثم انرصفت، فأرسل عىل 

أثري قال: »ما كنت آلخذ مجلك، فخذ مجلك ذلك فهو مالك«.

ويف لفظ آخر عن جابر: »رشط ظهره إىل املدينة«)٢( واحلديث رصيح يف أن جابًرا  قد 
اشرتط هذا الرشط ملصلحته، وأجازه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وال يقال بأن الرشط كان خارًجا عن 

العقد، ألن البخاري نفسه قال: واالشرتاط أكثر وأصح عندي)3(.

وذكر احلافظ ابن حجر: أن الرواة اختلفوا عن جابر يف هذه الواقعة، هل وقع الرشط 
يف العقد عند البيع، أو كان ركوبه للجمل بعد بيعه إباحة من النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد رشائه عىل طريق 
خالفوهم،  الذين  من  عدًدا  أكثر  االشرتاط  بصيغة  ذكروه  الذين  أن  واحلاصل  العارية... 
بصيغة  رووه  الذين  بان  أيًضا  ويرتجح  أصح،  فيكون  الرتجيح  وجوه  من  وجه  وهذا 
االشرتاط معهم زيادة وهم حفاظ فتكون حجة، وليست رواية من مل يذكر االشرتاط منافية 
لرواية من ذكره، ألن قوله: )لك ظهره( و)أفقرناك ظهره( ال يمنع وقوع االشرتاط قبل 
»فبعني  ولفظه:  أمحد،  عند  املتوكل  أبو  أيًضا  االشرتاط  بمعنى  رواه عن جابر  وقد  ذلك، 

ولك ظهره إىل املدينة«)4(.

وأما اآلثار فقد قال ابن تيمية: »وآثار الصحابة توافق ذلك«)5(.
)1( صحيح البخاري مع الفتح، 451/4، رواه البخاري معلقا بصيغة اجلزم، وجامع سنن الرتمذي، )مع حتفة األحوذي(، 
حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر، مكتبة ومطبعة 
مصطفى البايب احللبي، مرص، ط٢، 13٩5هـ، وحتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد 

الرحيم املباركفورى، دار الكتب العلمية، بريوت، 584/4. 
)٢( صحيح البخاري مع الفتح، 314/5، وصحيح مسلم، 1٢٢1/3.

)3( صحيح البخاري مع الفتح، 314/5.
)4( فتح الباري، ابن حجر، 318/5.

)5( مموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، ممع 
امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، 1416هـ/1٩٩5م، 15٠/٢٩. 
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وأما املعقول فهو أن العقود والرشوط من باب العادات، واألصل فيها احلل؛ ألنه لو 
تعاىل:  لقوله  لنا ذلك  يبينان  املرشفة  الكريم والسنة  القرآن  فيها احلرمة لكان  كان األصل 
َم َعلَۡيُكۡم﴾)1( فإذا مل تكن حمرمة مل تكن فاسدة، ألن الفساد إنام  ا َحرَّ َل لَُكم مَّ ﴿َوقَۡد فَصَّ
ينشأ من التحريم، وإذا مل تكن فاسدة كانت صحيحة، قال ابن تيمية: »وإذا ظهر أن العقود 
اتفقت عليها  التي  الواجبات  الوفاء هبا من  فإنام وجب  الشارع  ما حرمه  ال حيرم منها إالّ 

امللل، بل والعقالء مجيعهم«)٢(.

العاقدان عىل  العقود -كام سبق- هو الرتايض، وموجبها هو ما أوجبه  ثم إن أساس 
ءٖ ّمِۡنُه  أنفسهام، ويدل عىل هذا األصل يف التربعات قوله تعاىل: ﴿َفَإِن ِطۡبَ لَُكۡم َعن َشۡ
ا﴾)3(؛ فعلق جواز األكل بطيب النفس تعليق اجلزاء برشطه، فدل  رِيٓـٔٗ ا مَّ َنۡفٗسا فَُكُوهُ َهنِيٓـٔٗ
أنه سبب له وهو حكم معلق عىل وصف مشتق مناسب فيكون ذلك الوصف سبًبا  عىل 
لذلك احلكم فإذا كان طيب النفس هو املبيح ألكل الصداق، فكذلك سائر التربعات قياًسا 
املعاوضات  يف  األصل  هذا  عىل  يدل  كام  القرآن،  عليها  دل  التي  املنصوصة  بالعلة  عليها 
﴾)4( حيث مل يشرتط يف التجارة إالّ  ن تَُكوَن تَِجَٰرةً َعن تََراٖض ّمِنُكۡمۚ

َ
ٓ أ قوله تعاىل: ﴿إِلَّ

الرتايض، وذلك يقتض أن الرتايض هو املبيح للتجارة، فتثبت االباحة يف كل عقد توفر فيه 
الرتايض لداللة القرآن)5(.

ثالًثا: العمل ب�صرط الواقف )اآثار ال�صرط(: 

األصل هو وجوب العمل برشط الواقف، وذلك ألن الواقف قد أخرج املوقوف من 
ملكه مقيًدا برشطه، وبالتايل فإن مل يتحقق رشطه املرشوع فكأنه مل خيرج من ملكه، وحينئذ 
ال يطيب للموقوف عليه - وال سيام إذا كان معينًا كام يف الوقف األهيل- أن ينتفع بام ينتج 
برضاه  إالّ  مالكه  عصمة  عن  خيرج  ال  املال  فإن  أخرى  وبعبارة  نحوها،  أو  غلة،  من  منه 

)1( سورة األنعام، آية 11٩.
)٢( مموع الفتاوى، ابن تيمية، 154/٢٩-155، والقواعد النورانية الفقهية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن 
عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي، حققه وخرج أحاديثه: د.أمحد بن حممد 

اخلليل، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، ط1، 14٢٢هـ، 53 و٢٠3. 
)3( سورة النساء، آية 4.

)4( سورة النساء، آية ٢٩.
)5( انظر: مموع الفتاوى ابن تيمية، 154/٢٩-155، والقواعد النورانية، ابن تيمية، ٢٠3.
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 ٓ ۡمَوٰلَُكم بَۡيَنُكم بِٱۡلَبِٰطِل إِلَّ
َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
ِيَن َءاَمُنواْ َل تَأ َها ٱلَّ يُّ

َ
املرشوط)1( فقال تعاىل: ﴿يَـٰٓأ

ن تَُكوَن تَِجَٰرةً َعن تََراٖض ّمِنُكۡمۚ ﴾)٢(.
َ
أ

ويمكن أن يستدل لذلك بقوله تعاىل يف وجوب احلفاظ عىل وصية املويص: ﴿ُكتَِب 
ۡقَربنَِي بِٱلَۡمۡعُروِفۖ 

َ
يِۡن َوٱۡل ا ٱلۡوَِصيَُّة لِۡلَودِٰلَ َحَدُكُم ٱلَۡمۡوُت إِن تََرَك َخرۡيً

َ
َعلَۡيُكۡم إَِذا َحَضَ أ

إِنَّ  ۥٓۚ  لُونَُه ُيَبّدِ ِيَن  ٱلَّ َعَ  إِۡثُمُهۥ  َمآ  فَإِنَّ َسِمَعُهۥ  َما  َبۡعَد  َلُۥ  بَدَّ َفَمۢن   ١٨٠ ٱلُۡمتَّقِنَي  َعَ  ا  َحقًّ
الكريمة عىل وجوب احلفاظ عىل ما قاله املويص  َعلِيٞم﴾)3( حيث دلت اآلية  َسِميٌع   َ ٱللَّ
ورشوطه، وعىل حرمة التبديل باإلبطال، أو النقص، أو التعديل)4( إالّ إذا كان يف الوصية 
إجحاف وظلم، فحينئذ ال بد أن يرجع األمر إىل مصلح يتوسط بني الورثة واملوىص هلم؛ 
ۡصلََح 

َ
ۡو إِثٗۡما فَأ

َ
وٖص َجَنًفا أ للوصول إىل العدل واإلنصاف؛ فقال تعاىل: ﴿َفَمۡن َخاَف ِمن مُّ

موضوع  يف  قبلها  مما  استثناء  اآلية  فهذه  رَِّحيٞم﴾)5(  َغُفورٞ   َ ٱللَّ إِنَّ  َعلَۡيهِۚ  إِۡثَم  فََلٓ  بَۡيَنُهۡم 
الظلم،  تعمد  به  يراد  واإلثم:  اخلطأ،  بالتحريك:  »اجلَنُف  املفسون:  قال  وقد  التبديل، 
واملعنى: إن خرج املويص يف وصيته عن املعروف والعدل خطأ، أو عمًدا فتنازع املوىص 
بينهم،  ويصلح  بذلك،  يعلم  من  بينهم  يتوسط  أن  فينبغي  الورثة  مع  تنازعوا  أو  فيه،  هلم 
وال إثم عليه يف هذا اإلصالح ولو أدى إىل تبديل ما وىّص به املويص، ألنه تبديل إىل احلق 

واإلنصاف وإزالة للظلم واالعتساف«)6(.

فهذه األحكام الواردة يف أحكام الوصية أصل عظيم يف كل الرشوط والقيود، وهو أنه 
إذا كان الرشط فيه االثم والظلم واالجحاف، وهكذا األمر بالنسبة  جيب االلتزام هبا إالّ 
لرشوط الواقف إالّ إذا كانت الرشوط باطلة، أو فاسدة، أو أهنا مل تعد صاحلة، أو وجدت 

مسوغات ملخالفتها؛ كام سيأيت تفصيلها.

)1( انظر: مبدأ الرضا يف العقود، د.عيل حمي الدين القره داغي، 117٠/٢.
)٢( سورة النساء، آية ٢٩.

)3( سورة البقرة، آية 181-18٠.
)4( انظر: حترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب املجيد، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور 

التونيس، الدار التونسية للنرش، تونس، 1٩84م، 15٢/٢.
)5( سورة البقرة، آية 18٢.

)6( تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار(، حممد رشيد بن عيل رضا بن حممد شمس الدين بن حممد هباء الدين بن مال عيل خليفة 
القلموين احلسيني، اهليئة املرصية العامة للكتاب، 1990 م، 1٠8/٢ و114.
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الواقف  رشط  ان  قالوا:  حتى  الواقف؛  رشوط  احرتام  لزوم  يف  الفقهاء  توسع  وقد 
كنص الشارع؛ حًثا منهم للواقف باإلقدام عىل الوقف، من حيث إن إرادته حمرتمة، وإن 
َلُۥ َبۡعَد َما َسِمَعُهۥ   رشوطه مصونة حتى بعد موته، تأكيًدا ملا ورد يف قوله تعاىل: ﴿ََفَمۢن بَدَّ
﴾)1( باالضافة إىل األدلة الدالة عىل وجوب الوفاء بالعهود  ۥٓۚ لُونَُه ِيَن ُيَبّدِ َمآ إِۡثُمُهۥ َعَ ٱلَّ فَإِنَّ
َها  يُّ

َ
والرشوط والعقود، منها قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »املؤمنون عند رشوطهم«)٢( وقوله تعاىل: ﴿يَـٰٓأ

.)3( ﴾ۚ ۡوفُواْ بِٱۡلُعُقودِ
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ ٱلَّ

لرشوط  توسعتهم  يف  واحلنابلة  والشافعية  واملالكية  احلنفية  من  الفقهاء  انطلق  وقد 
الواقف من كون الوقف من اإلحسان الذي ال قيود عليه إالّ قيد العصيان)4(، قال تعاىل: 
﴿َما َعَ ٱلُۡمۡحِسننَِي ِمن َسبِيٖلۚ﴾)5(، وقد قرر ابن عابدين هذا املعنى بقوله: »رشائط الواقف 
معتربة إذا مل تالف الرشع وهو مالك، فله أن جيعل ماله حيث شاء ما مل تكن معصية، وله 
أن خيص صنًفا من الفقراء، ولو كان الوضع يف كلهم قربة«)6(، وجاء يف خمترص خليل مع 
رشح الدردير: )واتبع( وجوًبا )رشطه( أي الوقف )إن جاز( رشًعا، ومراده باجلواز ما قابل 
املنع، فيشمل املكروه، ولو متفًقا عىل كراهته، فإن مل جيز مل ُيتبع، وجاء يف حاشية الدسوقي 
تعليًقا عىل قوله: »فإن مل جيز« أي اتفاًقا)7(، وهذا يدل عىل أن رشط الواقف بيشء خمتلف 
يف حرمته ينفذ، ما مل يكن دليل احِللِّية واهًيا ال يعتّد بمثله أهل العلم، ومثله ورد يف كتب 
ينايف مقتىض  ما  فيها  يكن  مل  ما  مراعاهتا  الواقف جتب  أن رشائط  الشافعية، حيث ذكرت 

الوقف)8(.

)1( سورة البقرة، آية 181.
)٢( صحيح البخاري مع فتح الباري، 451/4.

)3( سورة املائدة، آية 1.
)4( انظر: فتح القدير، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني، دار ابن كثري، دمشق، ط1، 1414هـ، 58/5، 
والذخرية، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 
الرشبيني  اخلطيب  أمحد  بن  الدين حممد  املنهاج، شمس  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  ط1، 1٩٩4م، 3٢٩/6، ومغني 

الشافعي، دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ، ٢/385، ومموع الفتاوى، ابن تيمية، 13/31.
)5( سورة التوبة، آية ٩1.

)6( رد املحتار عىل الدر املختار، وتسمى حاشية ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، 
ط.دار احياء الرتاث العريب، بريوت، ط٢، 361/3. 

)7( حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، دار الفكر، بريوت، 88/4.
)8( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، الرشبيني، ٢/386.
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رصفه  يف  يأذن  ومل  ماله،  ألنه  الواقف...  رشوط  اتباع  »وجيب  املالكي:  القرايف  يقول 
إالّ عىل وجه خمصوص، واألصل يف األموال العصمة«)1(، ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
احلنبيل: »واملقصود إجراء الوقف عىل الرشوط التي يقصدها الواقف؛ وهلذا قال الفقهاء: 
ذلك من وجوه  فيفهم مقصود  والداللة،  الفهم  يعني يف  الشارع،  إن نصوصه كنصوص 

متعددة، كام يفهم مقصود الشارع«)٢(. 
يقول الشريازي من الشافعية: »وترصف الغلة عىل رشط الواقف من األثرة والتسوية 

والتفصيل...«)3(.
وقد منح اهلل تعاىل االنسان احلق يف الترصف يف أمواله بام ينفع دينه ودنياه وآخرته ما دام 
ال يتعارض مع نص رشعي ثابت رصيح، وبالنسبة للوقف فله احلق يف حتديد املقدار الذي 
يريد وقفه، فله احلق أن يقف ما شاء من أمواله دون حد، ما مل يكن مريًضا مرض املوت؛ 
حيث يتقيد بالثلث عند مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة والظاهرية، 

أو مدينًا حيث ال جيوز له أن ال يرتك ما يفي بديونه كاملة؛ ألهنا مقدمة عىل الصدقات)4(.
ولكن األفضل للمسلم أن ال يقف أو يتصدق بجميع أمواله ما دام له ورثة حيتاجون 
إليها، ويدل عىل ذلك ما ورد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث سعد بن أيب وقاص  حينام استأذنه 
أن يتصدق بأمواله؟ فقال سعد: »إين قد بلغ يب من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، وال يرثني 
إالّ ابنة يل واحدة، أفأتصدق بثلثي مايل؟ قال: »ال« فقلت: بالشطر؟ فقال: »ال« ثم قال ملسو هيلع هللا ىلص: 

»الثلث، والثلث كثري«)5()6(.

)1( الذخرية، القرايف، 3٢6/6. 
)٢( مموع الفتاوى، ابن تيمية، ٩8/31. 

)3( املهذب يف فقة اإلمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي، دار الكتب العلمية، القاهرة، 443/1.
ْحنَة الثقفي احللبي، مطبعة  )4( انظر: لسان احلكام يف معرفة األحكام، أمحد بن حممد بن حممد أبو الوليد لسان الدين ابن الشِّ
 ،3٠4/5 اخلريش،  ورشح   ،3٠6/3 الدسوقي،  وحاشية  ص37٢،  13٩3هـ/1٩73م،  ط٢،  القاهرة،  احللبي،  البايب 
الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس ثم  أبو حممد موفق  واملهذب، الشريازي، 453/1، واملغني، 
الدمشقي احلنبيل الشهري بابن قدامة املقديس، مكتبة القاهرة، بدون رقم أوتاريخ للطبعة، 71/6، واملحىل باآلثار، أبو حممد 
عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، دار الفكر، بريوت، د.ط، د.ت، ٢٠3/3، ويراجع ملزيد من 

التفصيل: مبدأ الرضا يف العقود، د.عيل القره داغي، 4٩٩/1و 546. 
)5( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 147/6، وبداية املجتهد وهناية املقتصد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد 
بن أمحد بن رشد القرطبي الشهري بابن رشد احلفيد، دار احلديث، القاهرة، 14٢5هـ/٢٠٠4م، ٢84/٢، واألم، الشافعي أبو 
عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثامن بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطلبي القريش املكي، داراملعرفة، بريوت، 
د.ط، 141٠هـ/1٩٩٠م، 176/3، وروضة الطالبني وعمدة املفتني، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، حتقيق: 
زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت، دمشق، عامن، ط3، 141٢هـ/1٩٩1م، 1٢7/4، واملغني، ابن قدامة، 4/45٢.

)6( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب اجلنائز 164/3، وصحيح مسلم، كتاب الوصية، ٢63/5. 
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أو وقفه ما شاء من  ن عقده  فله احلق كذلك أن ُيضمِّ الوقف؛  إنشاء  له احلق يف  وكام 
رشوط تتعلق بنظام النظارة واإلدارة، واالستحقاق واالستغالل والتوزيع)1(، ما دامت ال 

تتعارض مع نصوص الرشع، أو مقتىض الوقف.
قال  الكبائر،  الواقف من  اهليتمي- خمالفة رشط  العلامء -منهم  اعترب بعض  هذا وقد 
اهليتمي: »وِذْكري هلذا من الكبائر ظاهر، وإن مل يرصحوا به؛ ألن خمالفته يرتتب عليها أكل 

أموال الناس بالباطل، وهو كبرية«)٢(.
وعند الزيدية جيب العمل برشط الواقف، فإذا عني الواقف موضًعا للرصف أو االنتفاع 

؛ إذ الظاهر أنه مل يقصد إال بعد تصوره القربة فيه)3(. أو زماًنا أو كيفية أو نحو ذلك تعنيَّ
ويتقيد الوقف واملرصف بام يشرتطه الواقف ويستثنيه؛ إذ هو إخراج ملك أشبه العتق 
والطالق، فيصح وقف أرض ملا شاء، واستثناء غلتها ملا شاء، كأن يقول: عىل أوالدي، فإذا 

انقرضوا فلكذا، فال يصري إىل الثاين إال بعد انقراض األول)4(.

املبحث الثاين

املعترب يف دللة األفاظ الواقفني

اأول: اآراء العلماء يف اعتبار العرف: 

العدل بني  الواقف، وما يرتتب عليها من  إرادة  فيها من حتقيق  ملا  املسألة مهمة؛  هذه 
املوقوف عليهم.

وفيها راأيان: 

الرأي األول: اعترب ُعْرف الشارع إن كان له عرف:

ومنهم  الناس،  ألفاظ  يف  املعترب  أن  إىل  السبكي-  -منهم  العلامء  بعض  ذهب  حيث 
ُينظر يف يشء من  العوام حجة مل  اللغة وعرف الشارع، فقال: »ولو كان فهم  الواقف هو 

)1( انظر: أحكام األوقاف، أمحد مصطفى الزرقاء، دار عامر، األردن، 141٩هـ، 141.
)٢( الزاوجر عن اقرتاف الكبائر، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي السعدي األنصاري، شهاب الدين شيخ اإلسالم أبو 

العباس، دار الفكر، بريوت، دمشق، ط1، 14٠7هـ/1٩87م، 1/43٩.
)3( انظر: ضوء النهار املرشق عىل صفحات األزهار، احلسن بن أمحد اجلالل، مكتبة اجليل اجلديد، صنعاء، 1٠3/6.

)4( مسند البزار املنشور باسم البحر الزخار، أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن عبيد اهلل العتكي املعروف 
بالبزار، حتقيق: حمفوظ الرمحن زين اهلل وعادل بن سعد وصربي عبد اخلالق الشافعي، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، 

ط1، 1٩88م، 154-153/5.
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كتب األوقاف، وال غريها مما يصدر منهم، ولكنا ننظر يف ذلك، ونجري األمر عىل ما يدل 
عليه لفظها لغة ورشًعا؛ سواء أعلمنا أن الواقف قصد ذلك أم جهله، وما ذاك إال أن من 

تكلم بيشء التزم حكمه، وإن مل يستحرض تفاصيله حني النطق به«)1(. 

عند اإلطالق عىل  حُيمل  له مسمى عريف ورشعي  ما  أن  إىل  الزركيش ذهب  وكذلك 
احلقيقة الرشعية أوالً، ثم العرفية)٢(.

ل يف املنثور يف تعارض العرف مع الرشع، ورأى أنه إذا مل يتعلق بالعرف الرشعي  وفصَّ
حكم فُيقدم عليه؛ فال حينث عنده من حلف ال يأكل حلاًم فأكل سمًكا، وإن سامه اهلل تعاىل 
حلاًم؛ فرأى تقديم عرف االستعامل عىل عرف الرشع، وعلَّل ذلك بأن فيه تسمية مل يتعلق 
هبا تكليف، وألن اإلنسان إنام يؤاخذ بام نواه وفعله.ثم ذكر النوع الثاين، وهو تعلُق حكٍم 
بعرف الرشع، وأنه ُيقّدم الرشعي عىل عرف االستعامل؛ كام إذا حلف ال يصوم؛ مل حينث إال 
باإلمساك بالنية يف زمن قابل للصوم، وال حينث بمطلق اإلمساك، وإن كان صوًما لغة، هذا 

كالم الزركيش باختصار)3(.

فتوى  فيها  »واختلف  احلطاب:  قال  املالكية،  علامء  معظم  رجحه  الذي  هو  وهذا 
املتأخرين: فتاوى ابن رشد، وفتيا ابن احلاج، والراجح فيها فتيا ابن رشد؛ ألن لفظ الواقف 
ملا كان قاباًل لالحتاملني وتعذر ترجيح أحدمها بتفسري الواقف؛ اعتمد ابن رشد يف ترجيح 
أحدمها بعادة الناس وهي العرف، وباستصحاب احلالة السابقة، واعتمد خمالفه عىل ظاهر 

اللفظ« أو أنه أظهر االحتاملني يف اللفظ)4(.

الرأي الثاين: اعترب عرف الواقف أو لغَته: 

حيث قال به أكثر أهل العلم، وهو أن املعترب عرُف االستعامل أو لغة املتكلم دون النظر 
إىل لغٍة أو عرٍف آَخَرْين؛ ألن كالم الناس يف عقودهم وإنشاءاهتم إنام يدل عىل مقاصدهم 

هم، فال تكون لغة الشارع أو عرفه دلياًل عىل مقاصدهم. 

)1( فتاوى السبكي، أبو احلسن تقي الدين عيل بن عبد الكايف السبكي، دار املعارف، مرص، 356/1.
)٢( انظر: البحر املحيط يف أصول الفقه، الزركيش، 86/5.

)3( انظر: الدر املنثور، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، دار الفكر، بريوت، ٢/378.
)4( انظر: أحكام الوقف، حييى بن حممد احلطاب، دار ابن حزم، مرص، د.ط، 161.
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مقاصد  هبا  ُتعرف  إنام  لبلد  الغالبة  اللغة  كانت  إذا  بأنه  آخر:  وجه  من  هذا  ى  وُيقوَّ
ألفاظ وعقود  تتكلم بغريها؛ فكذلك  أقلية  ُيفسَّ هبا كالم  أن  املتكلمني هبا، وأنه ال جيوز 

الناس إنام ُتفس بلغتهم، أو عرف استعامهلم، وليس بلغة الشارع أو عرفه.

وال ُيستثنى من هذه القاعدة ما استثناه الزركيش رمحه اهلل مما تعلق به حكٌم بعرف الرشع، 
وذلك ألن مناط احلكم هو مراد املتكلم، وال سبيل إىل ذلك إال بلغته، أو عرف استعامله.

وهذه املسألة -يف أصلها- رضورية ظاهرة؛ وهلذا بنى عليها العلامء يف فهم ألفاظ الكتاب 
والسنة؛ فقرروا أن املعترب يف ذلك مصطلح الشارع؛ ألنه أقوى الدالالت عىل مراده؛ فإن مل 

يوجد له مصطلح فلغة العرب؛ لنزول القرآن هبا؛ فإن مل توجد فعرف املخاطبني يف ذلك.

فعىل ذلك: لو وقف عىل الفقراء من يرى أن عادم بيت املثل فقري: جاز لناظر وقفه أن 
ُيعطي َمْن هذه صفته من ريع هذا الوقف، ولو كان حد الفقر يف الرشيعة ال ينطبق عليه؛ 

ألننا استنبطنا مراده من عرفه املطرد.

الدارج عند اإلطالق أن  العلم ويف مصطلحه، أو عرفه  َوَقَف عىل طلبة  وكذلك من 
العلم هو كل ما نفع الناس يف دينهم ودنياهم جاز إعطاء طالب العلوم البحتة النافعة لألمة 

من وقفه، ولو كان العلم يف الرشيعة واصطالح الفقهاء ُيطلق عىل علوم الكتاب والسنة.

أ( من أقوال أهل العلم يف اعتبار عرف الواقف: 

قال العز بن عبد السالم: »فصل يف تنْزيل داللة العادات وقرائن األحوال منزلة رصيح 
األقوال يف تصيص العموم وتقييد املطلق وغريمها، وله أمثلة..« ثم سد مجلة منها)1(.

وقال الغزايل: »وعىل اجلملة فعادة الناس تؤثر يف تعريف مرادهم من ألفاظهم«)٢(. 

وقال ابن تيمية: »مع أن التحقيق يف هذا أن لفظ الواقف ولفظ احلالف والشافع واملويص 
وكل عاقد حُيمل عىل عادته يف خطابه ولغته التي يتكلم هبا؛ سواء وافقت العربية العرباء، 
أو العربية املولدة، أو العربية امللحونة، أو كانت غري عربية وسواء وافقت لغة الشارع، أو مل 

)1( قواعد األحكام يف مصالح األنام، أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن السلمي الدمشقي 
امللقب بسلطان العلامء، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، 1414هـ/1٩٩1م، 

.1٢6/٢
)٢( املستصفى، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس، حتقيق: حممد عبد السالم عبد الشايف، دار الكتب العلمية، القاهرة، 

ط1، 1413هـ/1٩٩3م، ٢84/1.
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توافقها؛ فإن املقصود من األلفاظ: داللتها عىل مراد الناطقني هبا؛ فنحن نحتاج إىل معرفة 
كالم الشارع؛ ألن معرفة لغته وعرفه وعادته تدل عىل معرفة مراده، وكذلك يف خطاب كل 
أمة وكل قوم؛ فإذا تاطبوا بينهم يف البيع واإلجارة أو الوقف أو الوصية أو النذر أو غري 
ذلك بكالم ُرجع إىل معرفة مرادهم، وإىل ما يدل عىل مرادهم: من عادهتم يف اخلطاب؛ وما 

يقرتن بذلك من األسباب«)1(.

وقال ابن الشاط يف املعترب يف ألفاظ الطالق: »فإنه كام يتبدل العرف من العرف كذلك 
يتبدل العرف من اللغة، وإلزام العقود من الطالق وغريه مبني عىل نية املتكلم أو عىل عرفه 
ال عىل اللغة وال عىل عرف غريه هذا فيام يرجع إىل الفتوى. وأما ما يرجع إىل احلكم فأمر 
آخر؛ ملنازعة غريه له؛ فإنام حيكم بعرفه ال بنيته؛ الحتامل كذبه فيام يدعيه من النية؛ فاحلكم 
مرتتب عىل العرف سواء كان ذلك العرف ناقاًل عن اللغة، أم عن عرف سابق عليه ناقل 
لغة  فإن كان  العقد؛  باالستعامل اجلاري يف زمن وقوع  فاالعتبار  اللغة، وعىل اجلملة  عن 

جرى احلكم بحسبه، وإن كان عرًفا ناسًخا هلا، أو لعرف ناسخ هلا فكذلك«)٢(. 

وقال ابن نجيم: »حُيمل كالم كل عاقد وحالف وواقف عىل عرفه ولغته وإن خالفت 
لغة العرب«)3(. 

ويظهر أثر ذلك يف الوقف الذي وقف بلغة غري عربية، حيث ال يبقى مال إالّ للقول بام 
يقتضيه عرفه اللغوي وما أراده نًصا أو بالقرينة.

ب( دليل اخلطاب عند احلنفية يف ألفاظ الواقفني: 

الرشيعة؛  املخالفة يف نصوص  مفهوم  اخلطاب، وهو  دليل  أبطلوا  قد  احلنفية  كان  إذا 
فإهنم أبطلوه أيضا يف رشوط الواقفني وألفاظهم بناء عىل أن نص الواقف كنص الشارع، 
وقد خالفهم يف ذلك مجع من متأخرهيم، وحققوا أن دليل اخلطاب معترب يف كالم الناس. 
قال ابن عابدين: »وحيث كان املفهوم معترًبا يف متفاهم الناس وعرفهم وجب اعتباره يف 

)1( الفتاوى الكربى، ابن تيمية، ٢58/4.
)٢( إدرار الرشوق عىل أنوار الفروق، ابن الشاط، 66/1.

)3( البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن نجيم املرصي، ويف آخره تكملة البحر الرائق، 
ملحمد بن حسني بن عيل الطوري احلنفي القادري، دار الكتاب اإلسالمي، بريوت، ط٢، ٢٢6/6.
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كالم الواقف أيًضا؛ ألنه يتكلم عىل عرفه«)1(.

ُيبنى  إنام  منها-  والعامية  األعجمية  -حتى  اللغات  أن  املعلوم  فمن  هذا  تقرر  وإذا 
ُيعترب فيها النص والظاهر واملجمل واملبني  املتكلمني هبا عىل قواعد مشرتكة  فهم مقاصد 
والعام واخلاص واملطلق واملقيد والناسخ واملنسوخ ومباحث اللغة؛ كاالشرتاك والرتادف 
والتضاد والرتتيب والفور والرتاخي واالستثناء، وكذلك املنطوق واملفهوم خمالًفا وموافًقا. 

وكالم الناس هذا: منه ما هو ظاهر الداللة يشرتك الناس أو أكثرهم يف فهمه ومعرفته. 
ومنه ما هو خفي الداللة. 

والظن  والعلم  كالتواتر  الرشوط؛  هذه  ثبوت  أحكام  ُتعترب  الداللة  يف  النظر  وقبل 
والشك والوهم. 

إليه  ينتهي  وما  الوقف ورشوطه،  ابتداء  الواقفني يف  يتعارض من كالم  فيام  النظر  ثم 
الناظر فيها من اجلمع أو النسخ أو الرتجيح. 

وكذلك ما قيل يف رشوط العرف؛ كاعتبار العرف السابق واملقارن؛ فال عربة بالعرف 
الطارئ، وكذلك اعتبار الغلبة واالطراد.

فصارت مباحث أصول الفقه وقواعده هي طريق فهم كالم الناس؛ وهلذا قال العلامء: 
إن نص الواقف كنص الشارع، من حيث الفهم والداللة. 

وهلذا نرى أن العلامء قد اختلفوا يف تفسري مقاصد الواقفني يف رشوطهم كاختالفهم يف 
تفسري الكتاب ورشح السنة وفقههام. 

ومن تكلم يف هذه املسائل باجتهاد وعلم، معترًبا هذه القواعد، معوالً عىل األعراف 
م فيه العرف.. فهو بني أجر وأجرين.  الدارجة فيام حُيكَّ

وأكثر رشوط الواقفني ظاهرة جلية، وما أشكل منها: فإن أوىل الناس بتحرير مقاصدهم 
من رشوطهم العلامُء املتمرسون يف دالالت األلفاظ؛ كاملتخصصني يف علم أصول التفسري، 

وأصول الفقه، والقواعد الفقهية.
)1( رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 434/4.
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ج( أمثلة وفروع عىل اعتبار بعض هذه القواعد: 

منها: ما جاء نقاًل عن ابن عبد السالم أنه لو رشط واقف املدرسة أن ال يشتغل املعيد 
فيها أكثر من عرشين سنة، ومل يكن يف البلد معيد غريه: جاز استمراره وأخذه املعلوم؛ ألن 
العرف يشهد بأن الواقف مل ُيِرْد شغور مدرسته، وإنام أراد أن ينتفع هذا مدة، وغريه مدة)1(.

التنبيه عىل النص حيث قال:  الفتوحي نقاًل عن تقي الدين يف تقديم  ومنها: ما ذكره 
»فإنَّ نقل نصيب امليت إىل ذوي طبقته إذا مل يكن له ولد دون سائر أهل الوقف.. تنبيه عىل 
أنه ُينقل إىل ولده إن كان حينئذ له ولد؛ فالتنبيه حينئذ دليل أقوى من النص، حتى يف رشوط 

الواقفني«)٢(.

والنسخ  التعارض  قواعد  اعتبار  من  عابدين  ابن  وكذلك  احلموي،  ذكره  ما  ومنها: 
والرتجيح يف رشوط الواقفني)3(.

ثانًيا: معنى: �صرط )اأو ن�س( الواقف كن�س ال�صارع: 

استعمل معظم الفقهاء هذه العبارة يف معرض حديثهم عن رشوط الواقف، فقالوا: 
إن رشط الواقف )أو نصه( كنص الشارع، وجعلوها قاعدة عامة للداللة عىل أمهية رشوط 

الواقف ونّصه اللفظي، ولكنهم اختلفوا يف املراد هبا.

فذهب بعضهم إىل أن وجه الشبه بني نص الواقف، ونص الشارع هو الفهم والداللة، 
ولكن  والدالالت،  العمل  وجوب  يف  هو  إنام  الشبه  وجه  أن  إىل  آخرون  ذهب  حني  يف 

وجوب العمل ال يعني وجوبه مطلًقا، بل هو مقيد بتوافر رشوطه عند كل مذهب)4(.

يقول السبكي: »بل جيب اتباع رشط الواقف نًصا، كان أو ظاهًرا، والفقهاء يقولون: 

دار  السنيكي،  حييى  أبو  الدين  زين  األنصاري  زكريا  بن  حممد  بن  زكريا  الطالب،  روض  رشح  يف  املطالب  أسنى  انظر:   )1(
الكتاب اإلسالمي، القاهرة، د.ط، د.ت، 45٢/٢.

)٢( رشح الكوكب املنري، تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن عيل الفتوحي املعروف بابن النجار احلنبيل، 
حتقيق: حممد الزحييل ونزيه محاد، مكتبة العبيكان، السعودية، ط٢، 1418هـ/1٩٩7م، 64٩.

)3( انظر: غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر، أمحد بن حممد مكي أبو العباس شهاب الدين احلسيني احلموي احلنفي، 
دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 14٠5هـ/1٩85م، 4٢4/1، ورد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 444/4. 

)4( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 453/3، ودرر احلكام يف رشح ملة األحكام، عيل حيدر خواجه أمني 
النهى،  أوىل  ومطالب   ،14/٢ السبكي،  والفتاوى،   ،138/٢ 1411هـــ/1٩٩1م،  ط1،  بريوت،  اجليل،  دار  أفندي، 

السيوطي احلنبيل، 4/3٢٠. 
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»رشوط الواقف كنصوص الشارع«، وأنا أقول -من طريق األدب- رشوط الواقف من 
تقتض  النص  خمالفة  كانت  واذا  رشوطهم«  عند  »املؤمنون  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  الشارع،  نصوص 

نقض احلكم؛ فمخالفة رشط الواقف تقتض نقض احلكم«)1(.

الفقهاء:  ِمن  قال  »وَمن  فقال:  الداللة،  عىل  هذا  الفقهاء  قول  محل  تيمية  ابن  ولكن 
إن رشوط الواقف نصوص كألفاظ الشارع، فمراده أهنا كالنصوص يف الداللة عىل مراد 
الواقف، ال يف وجوب العمل هبا... وأما أن ُتـجعل نصوص الواقف، أو نصوص غريه من 
العاقدين؛كنصوص الشارع يف وجوب العمل هبا؛ فهذا كفر باتفاق املسلمني؛ إذ ال أحد 

يطاع يف كل ما يأمر به من البرش بعد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«)٢(. 

ولعل املراد من تقريرات الفقهاء وحتريراهتم يف باب رشوط الوقف مقصود به -واهلل 
َطه -من حيث التفسري والداللة- كنّص الشارع، وكذا: من  أعلم- أن نصَّ الواقف أو رَشْ
حيث وجوب العمل به ما دام صحيًحا، أما إذا تعارض مع النص الصحيح الرّصيح، أو 
مع مقتىض الوقف املتفق عليه، فإنه رشٌط باطٌل ال اعتداد به، إذ مل يقل فقيٌه واحٌد بصّحة 
الرّشط املخالف للنّص الصحيح الرّصيح، حتى إّن احلنفية رصحوا بأن القضاء ُينَقض إذا 

كان ما حكم به خمالًفا للنّص، أو لرْشط الواقف، أي الصحيح)3(.

ثالثا: و�صائل التعبري عن ال�صروط: 

عىل  الدالة  واإلشارة  والكتابة،  اللفظ،  هي  الواقف  رشوط  عن  التعبري  وسائل  إن 
يف  رشوط  وجود  عىل  الناس  يتعارف  بأن  والعرف،  األخرس،  يف  احلال  هو  كام  الرشط، 
املعروف عرًفا كاملرشوط رشًطا، وهذا  بناء عىل أن  به  يثبت وإن مل يرصح  الوقف، حيث 

النوع يسمى الرشوط العريف)3(.

ووسائل االتصاالت املعارصة مثل االنرتنت، واهلاتف، ونحومها معتربة يف التعبري عن 
الرشوط حيث صدر باعتامدها من حيث املبدأ قرارات املجامع الفقهية)4(.

)1( الفتاوى، السبكي، 1٠/٢، 13. 
)٢( مموع الفتاوى، ابن تيمية، 48-47/3.

)3( انظر: إعالم املوقعني عن رب العاملني، ابن قيم اجلوزية، 331/3.
)4( انظر: قرار ممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم 5٢ )6/3(، وملة املجمع، العدد 6، للسنة 141٠هـ/1٩٩٠م، والبحوث 

الواردة فيه، ومنها بحث: إجراء العقود بوسائل االتصال احلديثة. 
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رابعا: حالت عدم اللتزام بال�صروط: 

ومع أن األصل هو االلتزام برشوط الواقف الصحيحة، ولكن هناك حاالت ال جيب 
االلتزام هبا أوصلها احلنفية إىل ثالث عرشة حالة كام سيأيت.

بأن تكون رشوطه يف  الواقف  القيم حاالت اإللزام برشوط  تيمية وابن  ابن  وقد قيد 
دائرة االستحباب، وبالتايل فإن ما عداها حتى من الرشوط املباحة خاضع لنظر القايض، أو 
الناظر العدل حيث حيق له خمالفته إىل ما هو األصلح، مثل أن يكون الوقف عىل الفقهاء أو 

الصوفية، واحتاج الناس إىل اجلهاد؛ فإن القايض له احلق يف احلكم برصفه للجند)1(.

املبحث الثالث

تق�صيمات الفقهاء ل�صروط الواقفني اجَلْعلّية 

هناك تقسيامت متنوعة لرشوط الواقفني نذكر أمهها: 
)٢(

التق�صيم الأول: باعتبار الو�صف ال�صرعي

فبهذا االعتبار تقسم رشوط الوقف بالنسبة للواقف إىل: 
1- رشوط مندوبة: أي أنه يستحسن له ويستحب أن يذكرها اقتداًء بالرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص، 
وال  يباع،  ال  املوقوف  أن  عىل  النص  مثل  الثابتة،  األحاديث  يف  الثابتة  الرشوط  وهي 
القربى،  ايرادها للفقراء، أو  يوهب، وال يورث، والنص عىل أن ثمرته، أو ريعها، أو 

ويف سبيل اهلل، وابن السبيل ونحو ذلك من وجوه اخلري)3(.
٢- رشوط حمرمة، وهي الرشوط التي تتعارض مع نص ثابت من نصوص الرشيعة، مثل 

الوقف عىل املحرمات، أو اشرتاط رشط فيه معصية.
3- رشوط مكروهة، وهي الرشوط التي تتضمن ترك ما أحبه اهلل تعاىل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص، أو 

فعل ما كرهه اهلل تعاىل ورسوله)4(.

4- رشوط مباحة.

)1( انظر: معونة أويل النهى رشح منتهى اإلردات، حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن عيل الفتوحي تقي الدين ابن النجار، مكتبة األسدي، مكة 
املكرمة، ط5، 14٢٩هـ، 781/5، ومموع الفتاوى، ابن تيمية، 13/31، وإعالم املوقعني عن رب العاملني، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن 

سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية، حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1411هـ/1٩٩1م، 1٠8/5.
)٢( أي احلكم الرشعي التكليفي.

)3( انظر: صحيح البخاري مع الفتح، ابن حجر، 354/5و355، وصحيح مسلم، 1٢55/3.
)4( انظر: حاشية الدسوقي، 7٩/4، ومموع الفتاوى، ابن تيمية، 44/31.
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التق�صيم الثاين: باعتبار احلكم الو�صعي

قسم الفقهاء رشوط الواقفني هبذا االعتبار إىل أقسام ثالثة؛ رشوط صحيحة، ورشوط 
باطلة، ورشوط فاسدة: 

الق�صم الأول: ال�صروط ال�صحيحة: 

وهي الرشوط التي ال تتعارض مع مقتىض الوقف)1(، وال تالف الرشع.

ونذكر فيام يأيت بعض الرشوط الصحيحة الواردة يف كتب السنة: 

ترجم البخاري يف صحيحه: باب الرشوط يف الوقف)٢(، ثم أورد حديث عمر  الذي 
رشوط  وهي  تورث،  وال  توهب،  وال  تباع،  ال  بأن  املوقوفة:  األرض  يف  رشوطه  تضمن 
وابن  اهلل،  الرقاب، ويف سبيل  ريعها يف  بتوزيع  اخلاصة  الوقف، ورشوطه  ملقتىض  مؤكدة 
السبيل، والضعيف، ورشوطه اخلاصة بمتويلِّ الوقف، فقال: »وال جناح عىل من وليها أن 
يأكل منها باملعروف، ويطعم غري متمول -أي غري متخذ منها ماالً«- ويف رواية: »غري متأثل 
ماالً« واملراد أن ال يتملك شيًئا من رقاهبا)3(، بل إن اشرتاط بعض هذه الرشوط مرفوع إىل 
فقال  بلفظ:  عمر  ابن  عن  نافع  عن  جويرية  عن  بسنده  البخاري  روى  حيث  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »تصدق بأصله، ال يباع، وال يوهب، وال يورث، ولكن ينفق ثمره«؛ فتصدق 

به عمر...)4(.

 عنه كتب يف وصيته: »إن والية وقفه ألرض )ثمغ( حلفصة ما  بل إن سيدنا عمر 
عاشت، تنفق ثمره حيث أراها اهلل، فإن توفيت فإىل ذوي الرأي من أهلها«)5(، قال احلافظ 
ابن حجر: »وفيه -أي يف حديث عمر- أن للواقف أن يشرتط لنفسه جزًءا من ريع املوقوف، 
ألن عمر رشط ملن ويل وقفه أن يأكل منه باملعروف، ومل يستثن إن كان هو الناظر أو غريه، 
.

فدل عىل صحة الرشط، وإذا جاز يف املبهم الذي تعينه العادة كان فيام يعينه هو أجوز...«)6(

)1( املراد بمقتىض الوقف هو ما يستوحيه من آثار أصلية مثل انتفاع املوقوف عليه بالعني املوقوفة، ويدخل فيه الرشوط التي 
حتقق هذا املقتىض، وال تل بأصله، وليس فيه تعطيل ملصلحة الوقف، ويراجع: املصادر السابقة. 

)٢( انظر: صحيح البخاري، مع الفتح، كتاب الوصايا، باب الرشوط يف الوقف، 355-354/5.
)3( فتح الباري، ابن حجر، 4٠1/5.

)4( صحيح البخاري، 5/4٩٢. 
)5( فتح الباري، ابن حجر، 5/4٠٢.
)6( فتح الباري، ابن حجر، 4٠3/5.
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اشرتاط الواقف لنفسه أن يكون له نصيب من وقفه، حيث ترجم البحاري: باب إذا 
وقف أرًضا أو بئًرا، او اشرتط لنفسه مثل دالء املسلمني، ووقف أنس داًرا إذا َقِدم َنَزهلا، 
وتصدق الزبري بدروه، وقال للمردودة من بناته: أن تسكن غري مرضة، وال مرض هبا، فإن 
استغنت بزوج فليس هلا حق، وجعل ابن عمر نصيبه من دار سكنى لذوي احلاجات من 
الواقف بوقفه؟  ينتفع  له: باب: هل  باًبا آخر عنون  البخاري  آل عبد اهلل)1(. لذلك ترجم 
قال احلافظ ابن حجر: »أي بأن يقف عىل نفسه، ثم عىل غريه، أو يرشط لنفسه من املنفعة 
جزًءا معينًا...« وقد اختار البخاري جواز اشرتاط أن ينتفع الواقف بوقفه، ثم أورد: أنه قد 
اشرتط عمر : ال جناح عىل من وليه أن يأكل منها، وقد ييل الواقف وغريه، وكذلك كل 
من جعل بدنة وشيًئا هلل، فله أن ينتفع هبا كام ينتفع هبا غريه وإن مل يشرتط، ثم أورد حديث 
أنس بسنده أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص رأى رجاًل يسوق بدنة، فقال له: »اركبها«؛ فقال: إهنا بدنة، قال يف 

.
الثالثة أو الرابعة: »اركبها، ويلك أو وحيك!«)٢(

وهذا الرشط حمل اتفاق بني الفقهاء، وقد أيده اخللييل يف جوابه عن حكم من وقف ماالً 
له يف وجه من وجوه اخلري يف حياته، ورشط لنفسه االنتفاع به أو ببعض غلته، مع انتفاع 
من وقف هلم، فذكر أّن للواقف أن ينتفع باملوقوف إن اشرتط ذلك بنفسه يف حياته، وله 
أن يشرتط لنفسه اإلرشاف عليه يف حياته، وله أن يشرتط أيًضا أن يكون أحد من ورثته هو 
املرشف عليه من بعد وفاته، وال مانع كذلك من أن خيصص أحدا من الناس يرشف عىل 

هذا الوقف)3(.
وذكر احلافظ ابن حجر أن هذه املسألة خالفية، وقال: »نعم إن رشط ذلك جاز عىل 
الراجح، والذي احتج به املصنف من قصة عمر ظاهر يف اجلواز، ثم قّواه بحديث أنس«، 
وكذلك رجح ابن بطال، بل قطع بجواز ذلك بالرشط فقال: »وإنام جيوز ذلك ان رشطه يف 
، قال احلافظ: »والذي عند اجلمهور جواز ذلك إذا وقفه 

الوقف، أو افتقر هو أو ورثته«)4(
عىل اجلهة العامة دون اخلاصة، ومن فروع املسألة: لو وقف عىل الفقراء مثاًل ثم صار فقرًيا، 
أو أحد من ذريته، هل يتناول ذلك، واملختار أنه جيوز برشط أن ال خيتص به، لئال يدعى أنه 

)1( انظر: صحيح البخاري مع الفتح، 4٠6/5.
)٢( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الوصايا، 383/5.

)3( انظر: الفتاوى، أمحد خلييل، 4/1٠٢.
)4( فتح الباري، ابن حجر، 383/5.
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ملكه بعد ذلك«)1(، وهذه املسألة تدخل ضمن قاعدة أصولية وهي: هل املتكلم داخل يف 
عموم خطابه؟ فيه خالف)٢(.

باًبا،  له  وترجم  البخاري  ذكره  ما  وهذا  األقارب،  للفقراء  الوقف  يكون  أن  اشرتاط 
فقال: باب إذا وقف، أو أوىص ألقاربه، ومن األقارب؟ ثم روى بسنده حديث أنس الذي 
يقول فيه النبي ملسو هيلع هللا ىلص أليب طلحة: »اجعلها لفقراء أقاربك...«)3(، ثم أورد يف باب آخر ما يدل 

.
عىل أن النساء واألوالد يدخلون يف األقارب أو األقربني)4(

اشرتاط أن يكون ثواب الوقف أو الصدقة للوالدين؛ فقد ترجم البخاري: )باب إذا 
قال: أريض أو بستاين صدقة هلل عن أمي فهو جائز، وإن مل يبني ملن ذلك(، ثم أورد حديث 
ابن عباس -ريض اهلل عنهام- أن سعد بن عبادة  توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا 
رسول اهلل: إن أمي توفيت، وأنا غائب عنها، أينفعها يشء إن تصدقت به عنها؟ قال: »نعم، 

قال: فإين أشهدك أن حائطي املخراف صدقة عليها)5(.

 :
)6(

الق�صم الثاين: ال�صروط الباطلة

وهي عند اجلمهور الرشوط التي تالف مقتىض العقد أو تتعارض مع نص رشعي، أو 
ترتتب عليها جهالة، وغرر فاحش، أو خمالفة لقاعدة من قواعد الفقه األساسية.

وأما  العقد،  بطالن  عليه  يرتتب  الذي  هو  الباطل  الرشط  فقالوا:  األحناف  عند  وأما 
الفاسد فيرتتب عليه بطالن الرشوط دون العقد.

وعند الظاهرية فإن أي رشط ليس يف كتاب اهلل، أو سنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص فهو رشط باطل، 
ومن الرشوط الباطلة عند اإلمامية أن يشرتط الريع لنفسه، ثم عىل غريه بطل الرشط لنفسه، 

وصح الوقف.

)1( فتح الباري، ابن حجر، 583/5.
)٢( انظر: املرجع السابق، 583/5.

)3( صحيح البخاري، مع الفتح، 5/37٩.
)4( انظر: املرجع السابق، 5/58٢.

)5( املرجع السابق، 385/5-3٩٠.
)6( انظر: األشباه والنظائر، ابن نجيم، ص1٩5، وفتح القدير، ابن اهلامم، 58/5، ورد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 
388/3، والذخرية، القرايف، 3٢٩/6، ومغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج، الرشبيني، 3٩3/٢، واملغني، ابن قدامة، 
احليل،  املحقق  الزخار، 14٩/5، ورشائع االسالم،  البحر  البزار  ابن حزم، 178/٩، ومسند  باآلثار،  واملحىل   ،18٩/6

حتقيق مع تعليقات: السيد صادق الشريازي، مكتبة أمري، قم، إيران، ط٢، 14٠٩هـ، 44٩/٢. 
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الق�صم الثالث: ال�صروط الفا�صدة: 

وهذا التقسيم الثالثي خاص بمنهج احلنفية الذين فرقوا بني العقد الباطل الذي يكون 
اخللل يف ركنه، والعقد الفاسد الذي يكون اخللل يف رشوطه)1(.

ولذلك عرفنامها يف الفقرة السابقة بناء عىل هذه النظرة.

ا ما كان فإن اجلمهور أيًضا يفرقون بني رشوط تّس مقتىض العقد فجعلوها رشوًطا  وأيًّ
يقرتب  مبطلة، وبذلك  أيًضا، ورشوًطا ال تّس ذلك فجعلوها رشوًطا غري  للعقد  مبطلة 

املنهجان أو املذهبان )اجلمهور، واحلنفية(.

أثر الرشوط الباطلة والفاسدة عىل الوقف:	 
الوقف  أثرها عىل  الباطلة والفاسدة تقّسم من حيث  وبناء عىل ماسبق، فإن الرشوط 

نفسه إىل نوعني: 
النوع الأول: �صروط باطلة مبطلة للوقف:

هلذا  ضابًطا  ذكر  من  ومنهم  الوقف،  تبطل  باطلة  رشوطا  هناك  أن  عىل  الفقهاء  اتفق 
النوع من الرشوط، ومنهم من مل يرّصح بضابط معني هلذه الرشوط، وإنام اكتفى بتعدادها.

فقد رّصح احلنفية والشافعية واحلنابلة واإلمامية بأن كل رشط ينايف مقتىض الوقف فهو 
باطل مبطل له؛ كأن يشرتط الواقف الرجوع عن الوقف متى شاء.

وها باطلة مبطلة للوقف: رشط الواقف النظَر  ومن الرشوط التي ذكرها املالكية وَعدُّ
لنفسه، ورشط إخراج البنات من الوقف إذا تزوجن.

وذكر احلنابلة أنه لو رشط الواقف أن ال ينتفع املوقوف عليه بالوقف، أو رشط إدخال 
ويفسد هبا  باطلة،  الرشوط  فإن هذه  املوقوف عليهم وإخراج من شاء،  من شاء من غري 

الوقف؛ ألهنا تنايف مقتضاه)٢(. 

)1( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 3/36٠.
)٢( انظر: املرجع السابق، 36٠/3، ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، الرشبيني، 385/٢، وكشاف القناع عن 
متن اإلقناع، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس البهوتى احلنبيل، دار الكتب العلمية، بريوت، ٢51/4، 
وعقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، أبو حممد جالل الدين عبد اهلل بن نجم بن شاس بن نزار اجلذامي السعدي 
املالكي، حتقيق: أ. د.محيد بن حممد حلمر، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط1، 14٢3هـ/٢٠٠3م، 3٩/3، ومفتاح 
جلامعة  التابعة  اإلسالمي  النرش  مؤسسة  اخلاليص  باقر  حممد  الشيخ  وتعليق:  حتقيق  العاميل،  جواد  حممد  السيد  الكرامة، 

املدرسني بقم، إيران، ط1، 141٩هـ، 35/٩، والبحر الزخار، البزار، 4/15٢. 
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النوع الثاين: �صروط فا�صدة غري مبطلة للوقف )عند احلنفية(: 

ضابط الرشط الباطل الذي ال ُيبطل الوقف هو كل رشط خيالف الرشع أو يؤدي إىل 
عليه  املوقوف  أن يشرتط عىل  مثل  العقد،  مقتىض  ينايف  الوقف ولكن ال  تعطيل مصلحة 
التقصري عليه،  أو  التعدي  أو تلف دون  ما هلك  ترميم  أو  املوقوفة  للعني  الذاتية  الصيانة 
ألنه  غلتها  من  وُيرّم  صحيًحا  الوقف  ويبقى  اجلهالة  إىل  يؤدي  ألنه  الرشط؛  بطل  حيث 
هذا هو الوقف، وكذلك مثل أن يشرتط أن ال يكون للقايض، أو السطان حق يف التدخل 
فيه  بام  النظر  يف  األمر  ويل  حق  مع  يتعارض  ألنه  باطل،  الرشط  وهذا  مطلًقا،  الوقف  يف 
املصلحة؛ وألنه قد يؤدي إىل تفويت املصلحة عىل املوقوف عليهم ولكن العقد صحيح)1(.

الرشوط  من  فيه  اخليار  ورشط  الواقف،  شاء  متى  الوقف  بيع  رشط  الزيدية  واعترب 
الباطلة التي ال تبطل الوقف)٢(، وهكذا احلكم عند الظاهرية، قال ابن حزم: »ومن حبس 

ورشط أن يباع إن احتيج صح احلبس... وبطل الرشط«)3(.

مسألة: املراد بالرشط املخالف	 

اأ( اأقوال الفقهاء يف ال�صرط املخالف:

اختلف الفقهاء يف املراد بالرشط املخالف للرشع عىل قولني: 
والشافعية)6(، وهو أن املراد به: الرشط احلرام  للحنفية)4(، واملالكية)5(،  القول األول: 

فقط دون الكراهة.
قال الدردير: »ُيتبع وجوًبا رشط الواقف إن جاز رشًعا، واملراد باجلواز ما قابل املنع؛ 

فيشمل املكروه ولو متََّفقا عىل كراهته«)7(.
وذكر الشافعية بعض الرشوط، وأوجبوا اتباعها مع ترصحيهم بكراهتها، كام لو رشط 

)1( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 388/3، والذخرية، القرايف، 3٠3/6، ومغني املحتاج إىل معرفة معاين 
ألفاظ املنهاج، الرشبيني، 385/٢، ومعونة أوىل النهى رشح منتهى اإلردات، ابن النجار، 754/5. 

)٢( انظر: البحر الزخار، البزار، 4/15٢.
)3( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، 1٠/18٢.

)4( انظر: درر احلكام يف رشح ملة األحكام، عيل حيدر خواجه أمني أفندي، دار اجليل، بريوت، ط1، 1411هـ/1٩٩1م، 75/1.
)5( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 88/4.

)6( انظر: إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني، أبو بكر )املشهور بالبكري( عثامن بن حممد شطا الدمياطي الشافعي، دار 
الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، دمشق، ط1، 1418هـ/1٩٩7م، 3/16٩.

)7( حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 88/4.
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يف وقف املسجد اختصاصه بمذهب معني كالشافعية)1(.
الذي خيالف الرشع هو الرشط احلرام  املراد بالرشط  للحنابلة، وهو أن  الثاين:  القول 

والرشط املكروه)٢(.

ب( اأمثلة الفقهاء على ال�صرط املخالف:

مع أن الفقهاء يكادون يتفقون عىل الضابط هلذا النوع من الرشوط؛ إال أهنم مثلوا له 
بأمثلة متعددة.

فمّثل احلنفية بام يأيت: 
- إذا رشط الواقف عدم عزل الناظر ولو كان غري مأمون)3(.

- أو رشط الواقف العزل والنصب وسائر الترصفات ملن يتوىل من أوالده، وال يداخلهم أحد 
من القضاة واألمراء؛ ألنه أراد هبذا الرشط أنه مهام صدر من الناظر من فساد ال يعارضه أحد.

املوقوف عليهم، وتعطيل  املصلحة عىل  تفويت  وهذا رشط خمالف للرشع، وفيه من 
الوقف؛ ما ال خيفى)4(.

ومّثل له املالكية بام يأيت: 
باطل؛ ألنه كراء  ه؛ فإن هذا الرشط  الوقف عىل مستحقِّ الواقف إصالح  إذا رشط   -
مهول؛ إذ ال ُيدرى بكم يكون اإلصالح؛ فُيلغى الرشط، ويكون الوقف صحيًحا، ويكون 

اإلصالح من غلة الوقف)5(.

- أو إذا كانت األرض موظفة)6(، ورشط واقُفها أن التوظيف عىل املوقوف عليه؛ فإنه 
يبطل الرشط ويصح الوقف، وُيدفع التوظيف من غلتها)7(.

)1( انظر: هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرميل، دار الفكر، 
بريوت، 14٠4هـ/1٩84م، 376/5. 

)٢( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف )املطبوع مع املقنع والرشح الكبري(، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن 
بن أمحد امَلْرداوي، حتقيق: د.عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ود.عبد الفتاح وحممد احللو، هجر للطباعة والنرش والتوزيع 

واإلعالن، القاهرة، ط1، 1415هـ/1٩٩5م، 55-54/7. 
)3( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 3 /484 و486. 

)4( انظر: املرجع السابق، 3/3٩٠. 
)5( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 88/4 و٩8.

)6( قال الدسوقي: التوظيف يشء من الظلم، كاملكس يؤخذ كل سنة عىل الدار، كام يف بعض البالد أن كل عتبة عليها دينار. 
انظر: املصدر نفسه، 4/8٩. 

)7( انظر: املرجع السابق، 4/8٩.
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- أو إذا رشط الواقف أن يبدأ من غلة الوقف بمنافع أهله، ويرتك إصالح ما هتّدم منه، 
أو يرتك اإلنفاق عليه إن كان حيواًنا؛ بطل الرشط؛ ألنه يؤدي إىل إبطال الوقف من أصله 

فيصح الوقف، وجتب البداءة بمرمته والنفقة عليه من غلته لبقاء عينه)1(، 

ومّثل له الشافعية بام يأيت: 
- لو وقف برشط اخليار لنفسه يف إبقاء وقفه والرجوع فيه متى شاء، أو رشطه لغريه، أو 
رشط عوده إليه بوجه ما؛ كأن رشط أن يبيعه، أو رشط أن يدخل من شاء وخيرج من شاء؛ 

بطل عىل الصحيح)٢(.
ومّثل له احلنابلة بام يأيت: 

- إذا وقف عىل ذمي ورشط استحقاقه ما دام ذميًّا، فيبطل هذا الرشط، ويستمر له إذا 
أسلم)3(.

- أو إذا وقف مسجًدا وخصص املصلني فيه بمذهب معني؛ فيبطل هذا الرشط وال 
خيتص املسجد هبم؛ ألن إثبات املسجدية تقتض عدم االختصاص؛ فاشرتاط التخصيص 

ينافيه)4(، وهذا األصح عند الزيدية)5(.
- أو إذا رشط الواقف عدم بيع الوقف لو خِرب؛ فرشطه باطل ويباع الوقف ويرصف 

ثمنه يف مثله)6(.

التق�صيم الثالث: باعتبار حمل ال�صرط ومتعلَّقه

وهي هبذا االعتبار تقسم إىل: رشوط تتعلق بالعني املوقوفة، ورشوط تتعلق باملوقوف 
عليهم، ورشوط تتعلق بناظر الوقف.

اأوًل: ال�صروط اخلا�صة بالعني املوقوفة التي ي�صرتطها الواقف: 

من الرشوط التي يشرتطها الواقف ما يأيت: 

)1( انظر: املرجع السابق، 4/٩٠.
)٢( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، الرشبيني، 385/٢، وروضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي، 3٩3/4.

)3( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، ٢46/4.

)4( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، 4/٢6٢.
)5( انظر: البحر الزخار، البزار، 154/4.

)6( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، ٢٩3/4. 
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- اشرتاط عدم الترصف يف العني املوقوفة، بالبيع، واالستبدال، ونحومها.

- اشرتاط حق االستبدال مطلًقا أو مقيدا باملصلحة ونظر الواقف.

- رشوط الواقف يف كيفية االستفادة من اليشء املوقوف.

- رشوط الواقف يف عامرة املوقوف.

- اشرتاط الواقف حتديد جهة الرصف عىل املرمة واإلصالح.

- اشرتاط الواقف استدانة الناظر عند احلاجة.

وتفصيل هذه الرشوط يأيت يف ثنايا حماور املدونة.

ثانًيا: ال�صروط اخلا�صة باملوقوف عليهم )امل�صتفيدين(: 

وهي كثرية نذكر أمهها: 

1 - اشرتاط حتديد جهات الرصف؛ كأن تكون ملسجد كذا، أو حتديد الرصف ألشخاص 
معينني، سواء كان هذا التعيني باالسم أو بالوصف كاملدرسني يف مدرسة فالنية، ومن 
الفقهية  املذاهب  من  معني  بمذهب  الوقف  تصيص  من  الفقهاء  ذكره  ما  القبيل  هذا 
هبذه  فااللتزام  واعُترب.  رشطه  صّح  الفالين؛  املذهب  علامء  عىل  وقف  فمن  املعتربة، 

الرشوط مطلوب رشًعا عىل التفصيل السابق. 

يقول: وقفت  أن  مثل  له،  أو تصيص يشء معني  تقديمه،  أو  البدء بشخص معني،   - ٢
عىل أقاريب، برشط أن يرصف أوالً ألوالدي أوالً، ثم بقية أقاريب، أو يقول: برشط أن 
يرصف عىل زيد وعمرو ما بقيا، ثم بعدمها لبقية أقاريب، أو يقول: برشط أن يعطى أوالً 
لزيد، ثم لعمرو، ثم للمساكني أو يقول: برشط ان يعطى من غلة املوقوف عليه يف كل 

عام ألف دينار، أو يف كل شهر عرشة دنانري، أو نحو ذلك)1(.

جاء يف روضة الطالبني وعمدة املفتني عند الشافعية: »يراعى رشط الواقف يف األقدار، 
الذكر  بني  التسوية  أوالده ورشط  فإذا وقف عىل  االستحقاق  املستحقني وزمن  وصفات 
واألنثى أو تفضيل أحدمها اتبع رشطه وكذا الوقف عىل العلامء برشط كوهنم عىل مذهب 
فالن أو عىل الفقراء برشط الغربة أو الشيخوخة اتبع ولو قال عىل بني الفقراء أو عىل بنايت 

)1( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 365/3 وما بعدها.
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األرامل؛ فمن استغنى منهم وتزوج منهن خرج عن االستحقاق، فإن عاد فقريا، أو زال 
نكاحها؛ عاد االستحقاق قلت: ومل أر ألصحابنا تعرًضا الستحقاقها يف حال العدة وينبغي 
يف  بزوجة  ليست  ألهنا  استحقت  وفاة  أو  بفسخ  فارقت  أو  بائنًا  الطالق  كان  إن  يقال  أن 
زمن العدة وإن كان رجعًيا فال ألهنا زوجة واهلل أعلم ... وقال )أي العبادي يف الزيادات(: 
وقف  فهذا  الفقراء..  فعىل  أوالدي؛  وأوالد  أوالدي  انقرض  فإذا  أوالدي،  عىل  وقفُت 
وإنام  األوالد شيًئا،  مل جيعل ألوالد  ما سبق؛ ألنه  الصحيح، وحكمه  الوسط عىل  منقطع 

.
رشط انقراضهم الستحقاق الفقراء، وقيل: يستحقون بعد انقراض أوالد الصلب «)1(

وقد ذكر احلنفية أنه: لو رشط الواقف أن يبدأ بالرصف من الغلة باألقرب فاألقرب 
قدر  )وهو  درهم  مائتا  منهم  األقرب  يعطى  يغنيه:  ما  الغلة  من  فيعطى  قرابته،  فقراء  من 
النصاب( ثم الذي يليه كذلك إىل آخر البطون، ولو قال: أريض هذه موقوفة هلل تعاىل أبًدا 
عىل زيد وعمرو ما عاشا، ومن بعدمها عىل املساكني، عىل أن يبدأ بزيد، فيعطى من غلة هذه 
الصدقة يف كل سنة ألف درهم، ويعطى لعمرو قوته لسنة جاز الوقف، ويبدأ بزيد فيدفع 
أوالً  ايامها  جلمعه  نصفني  بينهام  كان  فضل  ومهام  لسنة،  قوته  عمرو  يعطى  ثم  ألف،  إليه 
بقوله: عىل زيد وعمرو، ولو مل يزد عىل ذلك لكان الكل بينهام أنصاًفا، فلام فصل يف البعض 
عمل به فيه، فإن مل تف الغلة بام قال، يقدم زيد، ثم ان فضل عنه يشء يدفع إىل عمرو، واال 

.
فال يشء له )٢(

جاء يف خمترص خليل من املالكية: »اتبع رشطه إن جاز كتخصيص مذهب«)3(.

وذكر احلنابلة أنه لو رشط الواقف تقديم بعض املوقوف عليهم كالبداءة ببعض أهل 
الوقف دون بعض؛ مثل: وقفت عىل زيد وعمرو وبكر، ُيبدأ بالدفع إىل زيد، أو وقفت عىل 

طائفة كذا وكذا، ويبدأ باألصلح أو األفقه؛ فريجع إىل ذلك)4(.

3 - جواز التسوية بني املوقوف عليهم، أو تفضيل بعضهم عىل بعض، وذلك بأن يقف 

)1( روضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي، 338/5 و34٠.
)٢( انظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف، إبراهيم بن موسى بن أيب بكر ابن الشيخ عيل الطرابليس، احلنفي، املطبعة اهلندية، 

مرص، ط٢، 13٢٠هـ/1٩٠٢ م، 118 و1٢3.
)3( حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 88/4-8٩.

)4( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، 4/٢6٠. 
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العني املوقوفة مثاًل عىل بني فالن؛ عىل أن يعطوا بالسوية دون التفرقة بني الذكر واألنثى، 
.

والكبري والصغري، أو عىل أن يعطى ذكورهم مثل حظ األنثيني)1(

ثالًثا: ال�صروط اخلا�صة بالناظر اأو متويل الوقف: 

مثل أن يشرتط أن يكون هو الناظر ما دام حًيا، ثم أرشد أوالده، أو أن يشرتط أن يكون 
الناظر فالًنا، أو جهة فالنية.

واالستغالل،  االستعامل  حيث  من  الوقف  يف  الناظر  بترصف  اخلاصة  رشوطه  وكذلك 
، ومن حيث إصدار القرارات التي تصدر منه، حيث اتفق 

ومن حيث الترصف يف ريع الوقف)٢(
الفقهاء عىل أنه يتبع رشوط الواقف يف النظر إىل الوقف مادام الرشط صحيًحا، ألن اخلليفة 
الثاين عمر  جعل وقفه إىل ابنته حفصة تليه ما عاشت، ثم إىل ذوي الرأي من أهلها)3(، قال 

ابن قدامة: »وألن مرصف الوقف يتبع فيه رشط الواقف، فكذلك الناظر فيه«)4(.

1 - ا�صرتاط النظارة للواقف نف�صه: 

اختلف الفقهاء يف جواز اشرتاط الواقف النظارة لنفسه عىل قولني: 

القول األول: جلمهور الفقهاء؛ احلنفية)5(، والشافعية)6(، واحلنابلة)7(، والزيدية)8(، واإلمامية)٩( 
وهو أنه جيوز للواقف أن يشرتط النظارة لنفسه ويكون عند اشرتاطها ناظًرا عىل الوقف.

)1( انظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف، الطرابليس، 1٢6-1٢8، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن 
عرفة الدسوقي املالكي، 87/4، والذخرية، القرايف، 3٢6/6، ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، الرشبيني، 

3٩3/٢، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، ٢6٠/4، واإلنصاف، املرداوي، 46٢/16 و47٢. 
)٢( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 384/3، وفتح القدير، ابن اهلامم، ٢3٠/6 -٢31، وحاشية الدسوقي 
املنهاج،  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  ومغني   ،88/4 املالكي،  الدسوقي  عرفة  بن  أمحد  بن  حممد  الكبري،  الرشح  عىل 

الرشبيني، 3٩3/٢، واملغني، ابن قدامة، 646/5.
)3( السنن الكربى، البيهقي، 161/6.

)4( املغني، ابن قدامة، 647-646/5. 
)5( انظر: اهلداية يف رشح بداية املبتدي، عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين أبو احلسن برهان الدين، حتقيق: 

طالل يوسف، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 5/44٢.
)6( انظر: هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرميل، دار الفكر، 

بريوت، 14٠4هـ/1٩84م، 3٩7/5.
)7( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، ٢65/4. 

)8( انظر: البحر الزخار، البزار، 165/4.
)٩( انظر: مفتاح الكرامة، العاميل، 4٠/٩. 
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واستدلوا عىل ذلك بام يأيت: 

بفعل الصحابة ؛ حيث كانوا يتولون النظارة عىل أوقافهم. قال الشافعي: »أخربين 
غري واحد من آل عمر، وآل عيل؛ أن عمر ويِلَ صدقته حتى مات، وجعلها بعده إىل حفصة، 
وويل عيل صدقته حتى مات، ووليها بعده احلسن بن عيل ريض اهلل عنهام، وأن فاطمة بنت 
ويل  أنه  األنصار  من  واحد  غري  عن  وبلغني  ماتت،  حتى  صدقتها  وليت  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول 

صدقته حتى مات«)1(.

وبأن هذا رشط من الواقف، ورشط الواقف معترب جيب العمل به كنص الشارع)٢(.

وألن اشرتاط الواقف النظر لنفسه ال ينايف الوقف؛ بل ربام كان أدخل يف جريانه)3(.

للاملكية، وهو أنه ال جيوز للواقف أن يشرتط النظر لنفسه عىل الوقف؛  القول الثاين: 
فإن رشط النظر لنفسه وكان املوقوف عليه قد حاز املوقوف؛ كان الوقف باطال، وإن كان 
املوقوف ال يزال حتت يد الواقف ومل حيزه املوقوف عليه ومل حيصل مانع للوقف كمرض 
الواقف أو موته أو فلسه؛ صح الوقف، وأجرب الواقف عىل أن جيعل النظر لغريه، لكن جيوز 
أن يكون الواقف ناظًرا إذا كان الوقف عىل صغار ولده أو من يف حجره؛ فإن الواقف هو 

الذي يتوىل حيازة وقفهم والنظر هلم)4(. 

املّواق يف رشح املخترص نقاًل عن ابن شاس: »ال جيوز للرجل أن حُيبِّس ويكون  قال 
اهلبة  قياًسا عىل  الوقف رشط لصحته؛  بأن حوز  ذلك  واستدلوا عىل  احلبس«)5(،  هو ويلَّ 
والصدقة، واشرتاط الواقف النظر لنفسه ينايف احلوز)6(، قال ابن بطال: »وإنام منع مالك 
ا للذريعة؛ لئال يصري كأنه وقف عىل نفسه، أو يطول العهد فُينَْتَسى الوقف، أو  من ذلك سدًّ

)1( األم، الشافعي، 5٩/4، وانظر، السنن الكربى، البيهقي، 161/6-16٢.
ْلبِيِّ )احلاشية: شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن يونس بن إسامعيل  )٢( انظر: تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
(، عثامن بن عيل بن حمجن البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي، املطبعة الكربى األمريية، بوالق، القاهرة،  ْلبِيُّ بن يونس الشِّ

ط1، 1313هـ، 3٢٩/3، وهناية املحتاج إىل رشح املنهاج، الرميل، 3٩7/5.
)3( انظر: مفتاح الكرامة، العاميل، 4٢/٩. 

)4( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 81/4.
)5( مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب، املعروف 

عيني املالكي، دار الفكر، بريوت، ط.3، 1٩٩٢م، 374/6. باحلطاب الرُّ
)6( انظر: الذخرية، القرايف، 318/6-3٢٩. 
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يفلس الواقف فيترصف فيه لنفسه، أو يموت فيترصف فيه ورثته، وهذا ال يمنع اجلواز إذا 
حصل األمن من ذلك«)1(.

2 - ا�صرتاط النظارة لأ�صخا�س معينني: 

ال خالف بني الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة واإلمامية والزيدية يف 
جواز وصحة اشرتاط النظارة ألشخاص معينني، ولكن إذا ماتوا أو فقدوا األهلية أو وقع 
خلل يف الرشوط املطلوبة يف الناظر من األمانة؛ فإن األمر يعود إىل القايض بتعيني من يراه 

مناسًبا للنظارة)٢(.

وتثبت النظارة ملن عينه الواقف؛ سواء رشط له النظارة باالسم أو بالوصف؛ جاء يف 
كشاف القناع: »)ويرجع إىل رشطه(؛ أي الواقف )أيًضا يف الناظر فيه(؛ أي الوقف، سواء 
رشطه لنفسه أو للموقوف عليه أو لغريمها؛ إما بالتعيني كفالن، أو بالوصف كاألرشد أو 

األعلم أو األكرب«)3(.

وُسئل هالل: أرأيت إذا قال: عىل أّن واليتها إىل أيب عبداهلل ما أقام بالبرصة؟ قال: هو 
عىل ما قال، والوالية إليه ما كان مقياًم)4(.

3 - ا�صرتاط تعدد النظار: 

الواقف  يشرتط  أن  جواز  عىل  واحلنابلة  والشافعية  واملالكية  احلنفية  من  الفقهاء  اتفق 
الترصف يف  تعدد  أن يكون  الواقف  إذا اشرتط  أنه  متعدًدا، وعىل  أو  الناظر واحًدا،  كون 
عنده  أحدهم  ترصف  ينفذ  وال  اتباعه،  ووجب  الرشط  هذا  صح  النّظار؛  باتفاق  الوقف 

اتباعا لرشط الواقف)5(.

)1( فتح الباري، ابن حجر، 383/5، وانظر: املدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين، دار الكتب العلمية، 
بريوت، ط1 1٩٩4م، 6/1٠1-1٠٠.

)٢( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 4٠٩/4، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة 
متن  عن  القناع  وكشاف   ،3٩3/٢ الرشبيني،  املنهاج  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  ومغني   ،88/4 املالكي،  الدسوقي 

اإلقناع، البهويت، ٢65/4، ورشح األزهار، ابن مفتاح، 488/3، ومفتاح الكرامة، العاميل، 41-4٠/٩.
)3( كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، ٢65/4.

)4( انظر: أحكام الوقف، هالل، 111.
)5( انظر: يف هذه املسألة: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 4٠٩/3، ورشح اخلريش، 1٩3/8، وعقد اجلواهر الثمينة، 
القناع عن متن اإلقناع،  الرميل، 3٩8/5 -3٩٩، وكشاف  املنهاج،  املحتاج إىل رشح  املالكي، 43٠/3، وهناية  ابن نجم 

البهويت، ٢7٢/4، ورشح منتهى اإلرادات ابن النجار، ٢/5٠5.



مدونة أحكام الوقف الفقهية - اجلزء الثاين

1٢٠

وتتعلق بتعدد النُّّظار مسائل: 

امل�صاألة الأوىل: اختلف الفقهاء يف ما إذا أسند النظر إىل شخصني دون بيان لكيفية نفوذ 

ترصفهام عىل قولني: 

القول األول: ذهب أبو حنيفة، والشافعية، واحلنابلة إىل أنه ال يصح ترصف أحدمها 
مستقاًل عن اآلخر، ألن الواقف مل يرض برأي أحدمها)1(.

الناظرين  من  كل  ينفرد  أن  جواز  إىل  احلنفية(  )من  يوسف  أبو  ذهب  الثاين:  القول 
بالترصف، جاء يف اإلسعاف: لو جعل الواقف والية الوقف إىل رجلني فإنه جيوز انفرادمها 

بالترصف عنده؛ أي عند أيب يوسف)٢(.

ومن صور التعدد ما يأيت: 

قال احلنفية: لو َجعل الواقف النظر لرجل، ثم جعل رجاًل آخر وصيًّا؛ كانا ناظرين، 
أريض  وقفت  يقول:  بأن  خيصص  ان  إالّ  الوقف،  أمر  يف  للمتويل  رشيًكا  الويص  ويكون 
عىل كذا، وجعلت واليتها لفالن، وجعلت فالًنا وصيي يف تركايت ومجيع أموري، فحينئذ 
ينفرد كل منهام بام فّوض إليه)3(، وقد علق عليه ابن عابدين احلنفي بقوله: »ولعل وجهه أن 

تصيص كل منهام بيشء يف ملس واحد قرينة عىل عدم املشاركة«)4(.

الثاين متأخر، فإهنام   ولو وجد كتابان لوقف واحد يف كل كتاب اسم متول، وتأريخ 
يشرتكان)5(.

أوالده  كأفضل  التفضيل؛  بأفعل  لغريه  النظارة  الواقف  أسند  لو  الثانية:  امل�صاألة 

أهنم ال يشرتكون يف  إىل  احلنفية  أكثر من واحد؛ فذهب  الوصف يف  أرشدهم، وحتقق  أو 
النظارة، وإنام تكون النظارة ألكربهم سنًّا)6(.

)1( انظر: اإلسعاف يف أحكام الوقف، الطرابليس، 5٠، ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، الرشبيني، ٢/3٩4، 
وكشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، 4/٢7٢. 

)٢( انظر: اإلسعاف يف أحكام الوقف، الطرابليس، 5٠.
)3( انظر: املرجع السابق، 5٠. 

)4( رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 3/4٠٩-41٠ 
)5( انظر: املرجع السابق، 3/41٠ 

)6( انظر: اإلسعاف يف أحكام الوقف، الطرابليس، ص 71
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ومما ذكره الشافعية يف هذا الباب من صور التعدد: أنه لو أن الواقف رشط أن يكون 
الناظر هو األرشد من أوالده، فاألرشد، فأثبت كل منهم أنه األرشد، فإهنم يشرتكون يف 
النظر، وال يستقل أحدهم بالترصف، ألن األرشدية قد سقطت بتعارض البينات، وبقي 

أصل الرشد، وإن ُوجدت األرشدية يف بعض منهم اختص بالنظر)1(.

وهبذا أفتى شيخ اإلسالم املال أبو السعود من احلنفية)٢(.

امل�صاألة الثالثة: إذا أوىص الواقف بالنظارة الثنني؛ فقبل أحدمها ورّد اآلخر أو مات؛ 

فهل يضم القايض آخر بدله أو ال؟ للفقهاء يف هذا قوالن: 

قبل؛ ألن  َمن  إىل  آخر  القايض يضم  أن  للشافعية)3(، واحلنابلة)4(، وهو  القول الأول: 

الواقف مل يرض إال باثنني.

القول الثاين: للحنفية، وهو أن القايض خمرّي بني أن يضم إىل من قبل آخر، وبني أن 

ض للقابل بمفرده)5(، وكذا لو قال الواقف: أريض صدقة موقوفة، عىل أن واليتها إىل  يفوِّ
ولدي، وفيهم الصغري والكبري؛ فإن القايض خمري بني أن يدخل مكان الصغري رجاًل، وبني 

أن يقيم الكبار مقامه)6(.

4- ا�صرتاط الواقف تفوي�س النظارة للناظر: 

إذا ُأعطي الناظر حق تفويض النظارة؛ جاز له أن يفّوضها ملن شاء ممن تتوفر فيه رشوط 
الناظر، وهذا حمل اتفاق بني الفقهاء)7(.

قال احلنفية: إن واله النظارة وأقامه مقام نفسه، وجعل له أن يسنده ويويص به إىل من 
شاء؛ ففي هذه الصورة جيوز التفويض منه يف حال احلياة ويف حال املرض املتصل باملوت)8(.

)1( انظر: مغني املحتاج يف معرفة معاين املنهاج، الرشبيني، ٢/3٩4. 
)٢( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 457/4.

)3( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين املنهاج، الرشبيني، ٢/3٩4.
)4( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، ٢73/4.

)5( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٢5٠/5، وأحكام الوقف، هالل، 11٠.
)6( انظر: أحكام الوقف، هالل، 11٠.

معاين  معرفة  املحتاج  ومغني   ،11٩/4 الصغري،  والرشح   ،411/3 عابدين،  ابن  املختار،  الدر  فعىل  املحتار  رد  انظر:   )7(
املنهاج، الرشبيني، 3٩٢/٢، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، 4/٢7٢.

)8( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 411/3. 
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5- �صرط الواقف يف حتديد ناظر الوقف: 

إذا اشرتط الواقف أن تكون والية الوقف لنفسه يف حال حياته، أو لورثته، أو لغريه 
سواء كان ذكًرا أم أنثى واحًدا أو أكثر، وسواء كان اكتفى بتحديد الناظر األول فقط، أو 
بنته حفصة ريض اهلل  أوقافه، ثم جعلها إىل  اتبع رشطه)1(؛ فقد كان عمر ييل  أكثر متتابًعا 

عنهام ما عاشت، ثم يليها أولوا الرأي من أهلها)٢(.

6- التزام الناظر ب�صروط الواقف، ومدى جواز اخلروج عنها؟ 

األصل هو أن يلتزم الناظر برعاية الواقف، وااللتزام بالرشوط التي حددها الواقف، 
الواقف يف بعض حاالت، نذكرها عند احلديث عن خمالفة  له خمالفة رشوط  ولكنه جيوز 

رشوطه.

ويمكن ضبط هذه املسائل وغريها بأمرين أساسني؛ مها: 

)1( أن يرجع إىل القايض يف اعتامد املخالفة إال إذا ترتب عىل التزام الناظر برشط الواقف 
رضر عاجل بالوقف، وبالتايل جيوز له خمالفته بام حيقق املصلحة للوقف.

)٢( أن ال يقوم باملخالفة إالّ بعد رفع األمر إىل القضاء وإصدار قرار بذلك)3(.

التق�صيم الرابع لل�صروط: باعتبار وجوب تنفيذها اأو منع تنفيذها، اأو جوازه:

اأ( تق�صيم ال�صروط:

تقسم الرشوط هبذه احليثية إىل نوعني اثنني: 

النوع األول: الرشوط التي جيب تنفيذها، وهي الرشوط الصحيحة التي ال تتعارض 
مع مقتىض الوقف وال تالف الرشع، وأمثلتها كثرية، فيجب عىل الناظر تنفيذها، وجيب 
عىل القايض احلكم هبا إذا ر فعت إليه، وهي املقصودة بقول الفقهاء: رشط الواقف كنص 

الشارع؛ أي يف وجوب العمل هبا.

)1( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 4٠٩/4، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة 
الدسوقي املالكي، 3٠5/٢، ومغني املحتاج، الرشبيني، ٢/3٩3.

)٢( سنن أيب داود عون املعبود 8٢/8، وصححه األلباين يف صحيح أيب داود احلديث، ٢87٩. 
)3( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 4٠٩/4، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة 

الدسوقي املالكي، 3٠5/٢، ومغني املحتاج، الرشبيني، ٢/3٩3. 
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النوع الثاين: الرشوط املمنوعة -أي التي ال تنفذ- وهي الرشوط اآلتية: 

الرشوط التي تالف الرشع؛ كاشرتاط ما فيه معصية)1(.

الرشط الذي يرض بمصلحة الوقف وبقائه، مثل أن يشرتط عدم تعمري الوقف أبًدا)٢(. 

العني  استئجار  أن يشرتط  مثل  عليه وحقوقه،  املوقوف  بمصلحة  الذي يرض  الرشط 
.

املوقوفة بمبلغ حمدد مطلًقا، حيث يلغو هذا الرشط، وتؤجر بأجر املثل)3(

يبيعه متى شاء،  ابن قدامة: »وإن رشط أن  الرشط الذي خيالف مقتىض الوقف؛ قال 
أو هيبه، أو يرجع فيه؛ مل يصح الرشط وال الوقف، ال نعلم فيه خالًفا؛ ألنه ينايف مقتىض 

الوقف«)4(.

 :
)5(

ب( �صوابط اللزوم ل�صروط الواقف ال�صحيحة

إن الفقهاء قد وضعوا ضوابط للزوم الرشوط الصحيحة للواقف؛ وهي: 

1- أن تكون هذه الرشوط مذكورة عند العقد ومكتوبة يف صكٍّ الوقف، أو مثبتة بالبينة، 
التغيري  يف  الواقف  حق  سقط  الرشوط  هذه  ذكر  بدون  الوقف  انعقد  إذا  ألنه  وذلك 
والتبديل ويف بقية الرشوط عند مجاهري الفقهاء ما عدا احلنفية الذي استثنوا حقَّ الواقف 
مل  وإن  وكيله  عزل  الواقف  املوكل  حق  من  فيكون  وكياًل،  باعتباره  الناظر،  تبديل  يف 

يشرتطه.

٢- إن هذه الرشوط العرشة ونحوها إذا أثبتها الواقف لنفسه ال يتعدى إىل غريه، فال جيوز 
للناظر أن حيتج بذلك؛ ألنه حق خاص به، بل ال يرثه ورثته إالّ إذا نص عىل ذلك.

مل  إذا  أما  الواقف،  مع  أو  وحده،  له  اشرتطها  إذا  للناظر  تثبت  إنام  الرشوط  هذه  أن   -3
يشرتطه له فال حيق له ذلك.

مرة  له  اشرتط  وملن  للواقف،  تثبت  ونحوها  والتغيري،  التبديل  من  الرشوط  هذه  إن   -4

)1( انظر: املغني، ابن قدامة، 6٠6/5، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 78/4.
)٢( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 3/38٩.
)3( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 3/38٩.

)4( املغني، ابن قدامة، 8/1٩٢.
)5( انظر: اإلسعاف يف أحكام الوقف، الطرابليس، 41، ورد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 557/3، والبحر الرائق 

رشح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٢43/5.
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واحدة إالّ إذا اشرتط الواقف التكرار.

5- إن هذه الرشوط قابلة لالسقاط عند اجلمهور حيث حيق للواقف إسقاطها، بأن يقول: 
قابلة  غري  أهنا  يرون  الفقهاء  بعض  ولكن  بعضها،  من  أو  مجيعها،  من  حقي  أسقطت 

للسقاط قياًسا عىل امللكية، ولذلك ال يسقط حق االستحقاق يف الوقف باالسقاط.

ولكن الراجح هو رأي اجلمهور؛ ألن قياسها عىل امللكية قياس مع الفارق؛ ألن حق 
الواقف يف التبديل ونحوه حق مرد؛ مثل حق الرهن وحق الشفعة، حيث يسقط بإسقاط 

َمْن له احلق.

ج( خمالفة ال�صروط ال�صحيحة: 

مع أن األصل أن رشط الواقف واجب االتباع عند الفقهاء؛ إال أنه جاز عندهم خمالفته 
إذا اقتضته الرضورة أو املصلحة للوقف، قال ابن اهلامم: »إن خمالفة رشط الواقف إىل خري 
منه جائزة«)1(، وبناء عىل ذلك ذكر احلنفية ثالث عرشة مسألة نصوا فيها عىل خمالفة رشط 

الواقف، ذكر منها ابن نجيم سبًعا، وهي: 

الأوىل: رشط أن القايض ال يعزل الناظر فله عزل غري األهل.

الثانية: رشط أن ال يؤجر وقفه أكثر من سنة والناس ال يرغبون يف استئجاره سنة أو 

كان يف الزيادة نفع للفقراء؛ فللقايض املخالفة دون الناظر.

الثالثة: لو رشط أن يقرأ عىل قربه فالتعيني باطل، قال ابن عابدين: »أي عىل القول 

بكراهة القراءة عىل القرب، واملختار خالفه«)٢(.

الرابعة: رشط أن يتصدق بفاضل الغلة عىل من يسأل يف مسجد كذا كل يوم؛ مل يراع 

رشطه، وللقيم التصدق عىل سائل غري ذلك املسجد أو خارج املسجد أو عىل من ال يسأل.

اخلام�صة: لو رشط للمستحقني خبزا وحلام معينا كل يوم؛ فللقيم أن يدفع القيمة من 

النقد، وقيل: هلم طلب العني وأخذ القيمة؛ أي فاخليار هلم ال له، وذكر يف الدر املنتقى أنه 
الراجح.

)1( فتح القدير، ابن اهلامم، 5/44٠.
)٢( رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 557/3.
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ال�صاد�صة: جتوز الزيادة من القايض عىل معلوم اإلمام )أي راتبه( إذا كان ال يكفيه وكان 

عامًلا تقيًّا.

ال�صابعة: رشط الواقف عدم االستبدال فللقايض االستبدال إذا كان أصلح)1(.

وزاد نجم الدين الطرسويس احلنفي مسألة وهي: إذا نص الواقف عىل أن أحًدا ال يشارك 
الناظر يف الكالم عىل هذا الوقف، ورأى القايض أن يضم إليه مشارًفا؛ جاز له ذلك كالويص)٢(.

وزاد البريي مسألتني مها)3(: 

األوىل: لو رشط أن ال يؤجر بأكثر من كذا وأجر املثل أكثر.

الثانية: لو رشط أن ال يؤجر لصاحب جاه؛ فتجوز املخالفة إن آجره منه بأجرة معجلة، 
واعرتض بأن السبب هو اخلوف عىل رقبة الوقف، كام هو مشاهد من كثري من أصحاب 

اجلاه والسلطة.

قال ابن عابدين: وينبغي التفصيل بني اخلوف عىل األجرة واخلوف عىل الوقف؛ ففي 
األول يصح بتعجيل األجرة)4(.

وزاد احلصكفي يف الدر املنتقى ثالث مسائل: 

األوىل: لو رشط الواقف استواء املستحقني من اإلمام ونحوه بالعامرة عند الضيق؛ مل 
ُيعترب رشطه، وتقدم العامرة عليهم. وكذا لو رشط الواقف استواء أرباب الشعائر بغريهم 

من املستحقني عند الضيق؛ يقدم أرباب الشعائر.

الثانية: إن السلطان جيوز له خمالفة الرشط إذا كان غالب جهات الوقف قرى ومزارع؛ 
فُيعمل بأمره، وإن غاير رشط الواقف؛ ألن أصلها لبيت املال؛ فلم تكن وقًفا حقيقة؛ بل 

هي أرصاد أخرجها اإلمام من بيت املال، وعّينها ملن يستحق منه من العلامء ونحوهم.

الثالثة: لو رشط عدم ناظر ومات، ونفذ يف موته أو يف حياته نصب القايض قياًم)5(.

)1( انظر: األشباه والنظائر، ابن نجيم، 1٩5، وحاشية ابن عابدين مع الدر املختار، ابن عابدين، 3/38٩.
)٢( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 3/38٩.

)3( انظر: املرجع السابق، 3/3٩٠
)4( املرجع السابق، 3/38٩.

)5( انظر: الدر املنتقى يف رشح امللتقى هبامش ممع األهنر، داماد أفندي، 755/1، ورد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 
.418/3
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د( خمالفة �صروط الواقف يف تعيني جهة خريية واحدة لت�صمل جهة خريية اأخرى: 

وهذا ما يعرب عنه بالقول: هل ذمة الوقف اخلريية واحدة أم ذمم متعددة؟

أن  أو رشوطه  وقفه،  قد حدد يف صك  أنه  إما  الواقف  إن  نقول:  ذلك  للجواب عن 
يكون لصالح شخص وذريته، أو نحو ذلك مما يسمى يف الفقه اإلسالمي بالوقف األهيل، 
أو الذرى، فهذا له طابعه اخلاص وتكون إدارته يف إطار الشخص املوقوف عليه، أو ذريته 

فيام بعد حسب تفصيل ال هيم موضوع البحث.

وأما أن يكون الوقف عىل جهة خريية مثل الوقف عىل املساجد، أو املدارس، أو الفقراء 
اليتامى أو ملدرسة خاصة، أو ملؤسسة علمية خاصة بدراسة  أو املساكني، أو األرامل، أو 

علم معني، أو ابتكار معني.

لو  اجلهات  هذه  هل  سؤال:  يرد  حيث  عنه،  نـتحدث  الذي  هو  الثاين  النوع  وهذا 
اجتمعت كلها أو بعضها حتت إرشاف مؤسسة يكون لكل واحدة منها ذمة مستقلة، وتعمل 
والتـزاماهتا وبني حقوق  التداخل بني حقوقها  املستقلة، فال جيوز  عىل أساس شخصيتها 
حيمل  وحينئٍذ  واحدة،  كذمة  اجلهات  هذه  كّل  إىل  ينظر  أهنا  أم  أخرى؟  جهة  والتـزامات 

بعضها عن بعض؟

للجواب عن ذلك نقول: إن األصل واملبدأ العام والقاعدة األساسية هو احلفاظ عىل 
خصوصية كل وقف وكل جهة وإن كانت حتت إرشاف إدارة واحدة، وذلك لرضورة مراعاة 
أن يكون ريع الوقف لنفس اجلهة التي وقف عليها الواقف، قال البهويت: »ويتعني مرصف 
الوقف إىل اجلهة املعينة«)1(، وكذلك األمر يف حالة االلتزامات، والتعمري والبناء وذلك من 

خالل ترتيب هذه اجلهات كصناديق خاصة هلا ذمتها املالية املستقلة بقدر اإلمكان. 

هذا هو األصل ما دام ذلك ممكنًا ومل يكن هناك ما يعارضه.

ويشهد هلذا األصل القائم عىل التفريق األدلُة املعتربُة عىل رضورة احلفاظ عىل الوفاء 
من  املنشود  الغرض  حتقق  التي  أو  والسنة،  للكتاب  املوافقة  الواقف  ورشوط  بالعقود 
الوقف، قال القرايف: »وجيب اتباع رشوط الوقف... ألنه ماله، ومل يأذن يف رصفه إالّ عىل 

)1(  رشح منتهى اإلرادات، ابن النجار ٢/4٠6. 
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.
وجه خمصوص، واألصل يف األموال العصمة«)1(

وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية: أن املقصود إجراء الوقف عىل الرشوط التي يقصدها 
الواقف، وهلذا قال الفقهاء: إن نصوصه كنصوص الشارع يعني يف الفهم والداللة فيفهم 

.
مقصود ذلك من وجوه متعددة كام يفهم مقصود الشارع)٢(

األموال  مجيع  يف  الترصف  جواز  هو  راجًحا  يظهر  الذي  فإن  العام  األصل  هذا  ومع 
املرصودة جلهة واحدة لصاحلها ولو كانت متعددة؛ كاملساجد مثاًل؛ حيث ال بّد أن ينظر إىل 
مجيع موقوفات املساجد الواقعة حتت إدارة الوقف كذمة واحدة حسب املصلحة الراجحة، 
ولكن مع تقديم مصالح املوقوف عليه من وقفه اخلاص به عىل غريه، وإذا فضل، أو اقتضت 
املصلحة غري ذلك رصف منه إىل بقية املوقوف عليه من نفس اجلهة وهكذا األمر يف الوقف 

عىل جهة الفقراء، أو املدارس، أو نحوها.

ولكن يرد سؤال آخر وهو: هل يمكن أن ينظر إىل جهات اخلري كلها كأهنا جهة واحدة 
يرصف من ريعها عىل اجلميع حسب أولوية املصالح؟ 

فقد أفتى فقهاء املالكية بذلك حيث جاء يف نوازل العلمي: »األحباس كلها -إذا كانت 
هلل- بعضها من بعض، وذلك مقتىض فتوى أيب حممد العبدويس«، كام نقل فتاوى هبذا الشأن 
للربزيل وابن املاجشون وغريمها)3(، وجاء فيهام أيًضا: »قال اصبغ، وابن املاجشون: إن ما 
يقصد به وجه اهلل جيوز أن ينتفع ببعضه من بعض، وروى أصبغ عن ابن القاسم مثل ذلك 
يف مقربة قد عفت فيبني قوم عليها مسجًدا: مل أَر به بأًسا، قال: وكذلك ما كان هلل فال بأس 
أن يستعان ببعضه عىل بعض، وقد رأى بعض املتأخرين: أن هذا القول أرجح يف النظر؛ 

ألن استنفاد الزائد يف سبيل اخلري أنفع للمحبس، وأنمى ألجره«)4(. 

فاس: »جيوز مجعها، وجعلها  أحباس  اجلواب عن مجع  العبدويس يف  أبو حممد  وقال 
نقطة واحدة وشيًئا واحًدا ال تعدد فيه، وأن جتمع مستفادات ذلك كله، ويقام منه رضوري 

)1( الذخرية، القرايف، 3٢6/6.
)٢( انظر: مموع الفتاوى، ابن تيمية، ٩8/31.

)3( انظر: نوازل العلمي، الشيخ عيسى بن عيل احلسني العلمي، وزارة األوقاف، املغرب، ط1، 1٩83م، ٢/314-313.
)4( انظر: املرجع السابق، ٢/345-344.
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كل مسجد من تلك املستفادات املجتمعة«)1(.

وجاء يف املعيار املعرب: »وسئل السيد أبو عبد اهلل القوري رمحه اهلل عن إمام خطيب 
باجلامع األعظم كان له وملن قبله مدة طويلة مرتب من جزية اليهود، ثم اتفق يف اليهود ما 
الذي يفضل عن  املرتب من وفر األحباس  املرتب بسبب ذلك، فهل جيري  فانقطع  اتفق 
مجيع مصاحله وقومته ومن تعلق به أم ال؟ فأجاب بام نصه: اجلواب واهلل املوفق للصواب 
إباحة ذلك  الفتيا  به  الذي  القديم واحلديث، وأن  املسألة ذات خالف يف  أن  بمنه وفضله 
وجوازه، وتسويغه وحليته ألخذه، وهذا مروي عن ابن القاسم، رواه عنه ابن حبيب عن 
ينتفع  أن  به وجه اهلل جيوز  املاجشون وأصبغ، وأن ما قصد  بن  قال عبدامللك  أصبغ، وبه 
احتياج  من  يؤمن  كثري،  بني  ووفر  واسعة،  غلة  احلبس  لذلك  كانت  إن  بعض  يف  ببعضه 
برّم مسجد من وفر مسجد غريه، وهلذا  ابن رشد  أفتى  ومآالً.وباجلواز  إليه حاالً  احلبس 
وهو  اجلواز،  واألصح  القاسم  ابن  قال  وبه  القرويني،  مذهب  خالف  األندلسيون  ذهب 
األظهر يف النظر والقياس، وذلك إن منعنا احلبس وحرمنا املحبس من االنتفاع الذي حبس 
من أجله، وعرضنا تلك الفضالت للضياع ألن انفاق األوفار يف سبيل اخلري كمسألتنا أنفع 

للمحبس، وأنمى ألجره وأكثر لثوابه«)٢(. 

هـ( ما هو هلل ل باأ�س اأن ينتفع به فيما هو هلل: 

هذا كالم ابن سهل يف نوازله، حيث جاء يف املعيار: »وسئل ابن لب عن مسجد عليه 
أصول زيتون حمبسة تؤخذ غلتها يف كل عام، ويرصف منها يف استصباح املسجد ما حيتاج 
الفضل يف  بذلك  ينتفعون  املواضع  وأئمة  منه فضل يف كل عام،  ويبقى  العام،  بطول  إليه 
استصباح مساجدهم ومنافعهم اخلاصة هبم، فهل جيوز ذلك هلم أو يكون الفضل للمام 
أصول  يف  للناظر  ذلك؟فأجاب: جيوز  غري  بموضع  أو  لنفسه  به  وينتفع  املذكور  باملسجد 
الزيتون املحبسة املذكورة أن يرصف ما يفضل عن زيتها يف مصالح املسجد ومنافعه ببيعه 
ورصف ثمنه يف ذلك، وإن رصف خلدمة املسجد ألجل خدمتهم له فحسن للمام واملؤذن 

)1( انظر: املرجع السابق، ٢/٢45-344.
)٢( انظر: املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوي أهل إفريقية واألندلس واملغرب، أبو العباس أمحد بن حييى الونرشييس، 

خرجه مجاعة من الفقهاء، بإرشاف الدكتور حممد حجي، وزارة األوقاف املغربية، 188-187/7.
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الفاضل ملساجد أخرى أو ألئمتها وخدمتها  إليه، وأما رصف  وشبههام مما حيتاج املسجد 
ففيها اختالف يف املذهب، فقد كان فقهاء قرطبة وقضاهتا يبيحون رصف فوائد األحباس 

بعضها يف بعض، ويف نوازل ابن سهل ما هو هلل ال بأس أن ينتفع به فيام هو هلل)1(. 

القايض ابن سليم وهو: »ما كان هلل فال بأس أن  بالسابق من حكم  ونقل كالم شبيه 
يوضع بعضه يف بعض«)٢(.

وأفتى بعض علامء احلنابلة بجواز عامرة وقف من ريع وقف آخر عىل جهته، قال ابن 
والوجيز،  املحرر،  يف  كذا  مثله«  يف  بيعه-  حالة  يف  املوقوف  -أي  ثمنه  »ويرصف  مفلح: 
والفروع، وزاد: »أو بعض مثله، قاله أمحد ألنه أقرب إىل غرض الواقف« ثم قال: »وظاهر 
النفع، لكن يتعني  إذ القصد  املثل، واقترص عليه يف املغني، والرشح،  أنه ال يتعني  اخلرقى 
رصف املنفعة يف املصلحة التي كانت األَوىل أن ترصف إليها، ألن تغيري املرصف مع إمكان 
ما يصلح  بثمنه  بيع واشرتى  للغزو  إذا مل يصلح  الفرس  املحافظة عليه ال جيوز، وكذلك 
للجهاد، وعنه رواية أخرى: يرصفه عىل الدواب احلبس، وما فضل من حرصه وزيته جاز 
رصفه إىل مسجد آخر، والصدقة به عىل فقراء املسلمني« واختاره الشيخ تقي الدين، وقال 

أيًضا: »ويف سائر املصالح، وبناء مساكن ملستحق ريعه القائم بمصلحته«)3(.

فهذه الفتاوى لعلامء املذهبني جتيز النظر إىل مجيع اجلهات نظرة واحدة قائمة عىل ذمة 
واحدة حسب املصالح املعتربة.

واخلالصة يف هذه املسألة هي ما يأيت: 
إالّ  جتاوزها  جيوز  فال  املحددة،  اجلهة  عىل  الرصف  يف  الواقف  رشوط  رعاية  األصل   -1

ملصالح راجحة مع بقاء األولوية لرشطه.
واحدة،  جهة  كلها  فاملساجد  الواحدة،  اجلهة  إىل  النظر  هو  ذلك  بعد  األصل  إن  ثم   -٢

وبالتايل جيوز رصف ريع وقف مسجد عىل مسجد آخر.
3- إن اجلهات اخلريية جيوز النظر إليها واعتامدها ذمًة واحدة إذا كانت حتت إرشاف إدارة 

)1( انظر: املرجع السابق، 7/11٢. 
)٢( انظر: املرجع السابق، 147/7. 

)3( املبدع يف رشح املقنع، ابن مفلح، 357-355/5.
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واحدة كهيئة األوقاف يف عرصنا احلارض، وفاض ريع جهة، وحينئذ يرصف يف جهة 
أخرى، أو اقتضت رضورة، أو حاجة ملحة لرصفها يف تلك اجلهة، مثل تقديم اجلهاد 
عىل حق الفقراء يف دائرة احلاجيات والتحسينات، ونذكر هلذا بعض األمثلة التي وجدنا 

فيها فتاوى فقهائنا السابقني: 
و( جواز �صراء دار للإمام من وفر الوقف: 

جاء يف املعيار: »وسئل عن مسجد له حبس معني للبناء، وحبس معني للُحرُص، وحبس 
بطول  دراهم  مجلة  ذلك  من  وتوفر  احلديث،  لقراءة  للشمع  معني  وحبس  للزيت،  معني 
التي  الدراهم  بتلك  أن يشرتى  بالكراء، فهل جيوز  املذكور يسكن  املسجد  السنني، وإمام 
توفرت من فوائد تلك األحباس دار وتكون حبًسا يسكنها اإلمام من غري أن يؤدي كراءها 

أم ال يسكنها إالّ بالكراء؟
فأجاب: إذا كانت مصارف األحباس املذكورة يف السؤال مقامة عىل ما جيب، فجائز 

للمام أن يسكن الدار املشرتاة من وفرهتا من غري كراء)1(.
وذكر الونرشييس أن بعض علامء املالكية أفتوا بجواز نقل أنقاض املسجد اخلرب إىل 

 وجواز نقل حبس مسجد ال ترجى عامرته إىل غريه)3(.
مسجد عامر)٢(

ز( جواز امل�صالفة بني امل�صاجد: 

املسالفة  بعضها يف بعض جيوز عىل وجه  األحباس  أن رصف غالت  املعيار:  جاء يف 
برشط أن يكون املسلف منه غنًيا ال حيتاج إىل ما أسلف منه ال حاالً، وال استقباالً، او حيتاج 
يف املستقبل بعد رد السلف وأن يكون املسلف إليه غنًيا بام أسلف، ويف ذلك خالف، والذي 

مىض به العمل جواز السلف)4(. 

املبحث الرابع

ال�صروط الع�صرة

ذكر احلنفية عرشة رشوط جيوز للواقف أن يشرتطها، وهي: 
)1( انظر: املعيار املعرب، الونرشييس، 7/13٩-14٠.

)٢( انظر: املعيار املعرب، الونرشييس، 143/7.
)3( انظر: املرجع السابق، 144-143/7.

)4( انظر: املرجع السابق، 45/7.
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1 و٢: رشط الزيادة يف استحقاق املوقوف عليهم أو رشط نقصانه.

3 و4: رشطا اإلدخال واإلخراج، أي أن يدخل يف املستحقني من شاء وخيرج من شاء.

5 و6: رشطا املنح واحلرمان، أي أن يعطي من ريع الوقف من شاء وحيرم من شاء.

7 و8: رشطا االستبدال وعدم االستبدال؛ أي أن يستبدل الوقف بعني أخرى أو ال يستبدل.

٩ و1٠: رشطا تعديل مصارف غلة الوقف، أو عدم تعديله)1(.

يف  والتخصيص()٢(  التفضيل  رشطي  أضافوا  )وبعضهم  العرشة  الرشوط  هذه  إن 
يسهل  حتى  موجزة  قوالب  يف  صيغت  وقد  عندهم،  اجلائزة  للرشوط  تفصيل  حقيقتها 
أو  بعضها  ذكر  بل  احلنفية،  هبا  انفرد  مما  ليست  الرشوط  هذه  أن  كام  وضبطها،  حفظها 
معظمها بقية املذاهب وهي تعود يف معظمها إىل الرشوط الصحيحة التي أجازها اجلمهور 
أيًضا وهي: اشرتاط الوالية للواقف نفسه، وحق االنتفاع له، وحتديد زمن التأجري، وحق 

التسوية والتفضيل ونحو ذلك مما ذكرناه سابًقا)3(.

والتحكم  التغيري،  الواقف يف  إىل حق  مآالهتا  تعود من حيث  العرشة  الرشوط  وهذه 
الرشوط  تدخل يف  املستحقني، وهي  الريع عىل  أو  الغلة  التي توضع يف رصف  القيود  يف 
السابقة، غري أن رشطي اإلدخال واإلخراج وكذلك رشطا االستبدال وعدمه حيتاجان إىل 
من  بيشء  نفردمها  ولذلك  منهام،  الفقهاء  بقية  موقف  وبيان  والتفصيل،  الرشح  من  مزيد 

التفصيل ثم نرشح بقية الرشوط بيشء من اإلجياز.

اأوًل: �صرطا الإدخال والإخراج: 

حق  له  يكون  بأن  الواقف  يشرتط  أن  احلنفية  عند  واإلخراج  اإلدخال  برشطي  يراد 
إدخال من يشاء يف املستحقني، وإخراج من يشاء منهم، وأن يزيد من استحقاق من يشاء 

)1( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 388/3. 
)٢( انظر: أحكام الوقف، مصطفى أمحد الزرقا، دار عامر، األردن، ط1، 1٩٩7م، 141/1.

القرايف،  والذخرية،   ،4٢3/3 عابدين،  ابن  املختار،  الدر  عىل  املحتار  ورد   ،56/5 اهلامم،  ابن  القدير،  فتح  انظر:   )3(
3٢٩/6، واحلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي 
الشهري باملاوردي، حتقيق: الشيخ عيل حممد معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 
النهى،  أوىل  الرشبيني، 385/٢، ومعونة  املنهاج،  ألفاظ  إىل معرفة معاين  املحتاج  141٩هـ/1٩٩٩م، 3٩4/٩، ومغني 

ابن النجار، 5/76٠. 
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من الغلة أو الريع، وينقص من يشاء، فقد جاء يف اإلسعاف ما يوضح ذلك، وألمهيته ننقله 
وأن  زيادته،  يرى  من  يزيد يف وظيفة  أن  وقفه  الواقف يف  اشرتط  »لو  قال:  بلفظه، حيث 
ينقص من وظيفة من يرى نقصانه من أهل الوقف، وأن يدخل معهم من يرى إدخاله، وأن 
خيرج منهم من يرى إخراجه جاز، ثم إذا زاد أحًدا منهم أو نقصه مرة أو أدخل أحًدا أو 
أخرج أحًدا ليس له أن يغريه بعد ذلك، ألن رشطه وقع عىل فعل يراه فإذا رآه وأمضاه فقد 
انتهى ما رآه، وإذا أراد أن يكون ذلك له دائاًم ما دام حًيا يقول: عىل أن لفالن بن فالن أن 
يزيد يف مرتب من يرى زيادته، وأن ينقص من مرتب من يرى نقصانه، وأن ينقص من زاده، 
ويزيد من نقصه منهم، وأن يدخل معهم من يرى إدخاله وخيرج منهم من يرى إخراجه 
متى أراد، مرة بعد أخرى رأًيا بعد رأي ومشيئة بعد مشيئة، ما دام حًيا، ثم إذا أحدث فيه 
شيًئا مما رشطه لنفسه أو مات قبل ذلك يستقر أمر الوقف عىل احلالة التي كان عليها يوم 
موته، وليس ملن ييل عليه بعده يشء من ذلك، إالّ أن يشرتطه له يف أصل الوقف... ولو 
قال الواقف: عىل أن يل أن أحرم وأخرج من شئت منهم، ثم مات قبل ذلك تكون الغلة 
بينهم مجيًعا، وأن أخرج واحًدا منهم أو أخرجهم إالّ واحًدا منهم مطلًقا أو مدة معلومة؛ 
صّح، وليس له حرمان اجلميع قياًسا، وإذا مات من بقي منهم أو أخرجهم كلهم بناء عىل 
االستحسان تكون الغلة للمساكني، وليس له أن يعيدها إليهم؛ ألنه ملا حرمهم غّلتها أبًدا؛ 

فقد خرجت من أن تكون هلم، وانقطعت مشيئته فيها وصارت للمساكني)1(.

وأما املالكية، والشافعية فلم جييزوا رشطي اإلدخال واإلخراج عىل هذا املعنى الذي 
تفسده)٢(؛  وحينئذ  الوقف،  مقتىض  تناىف  التي  الرشوط  يف  يدخالن  ألهنام  احلنفية؛  ذكره 
إضافة إىل وجود غرر فاحش فيه، هذا لكنهم أجازوا رشطي اإلدخال واإلخراج عىل معنى 
تعليق االستحقاق أو عدمه عىل صفة معينة، فيكون املراد باإلدخال عندهم هو أن يشرتط 
الواقف استحقاق بعض املوقوف عليهم للغلة أو الريع إذا توافرت صفة معينة مثل العلم، 

أو القرابة، أو نحو ذلك.

)1( انظر: اإلسعاف يف أحكام الوقف، الطرابليس، 34-35 و1٢7.
)٢( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، ٩7/4، والذخرية، القرايف، 6/3٢٩، 
واملهذب يف فقة اإلمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي، دار الكتب العلمية، القاهرة، 1/45٠، 

واملغني، ابن قدامة، 618/5.



الفصل السادس: رشوط الواقف اجلَْعلّية       

133

واإلخراج هو ترتيب عدم استحقاق بعض املوقوف عليهم عىل صفة، فهو إذن ليس 
بإخراج للموقوف عليه متى شاء الواقف، وال بإدخال من يشاء، فالواقف يعلق من خالل 

رشط االستحقاق، أو عدمه لبعض املوقوف عليهم عىل صفة معينة.

وقالوا برتتيب االستحقاق وعدمه عىل الصفة، حيث مثل املالكية بأنه جيوز للواقف أن 
يشرتط يف وقفه عىل العلامء مثاًل أن من زال وصفه خيرج، وأن غري العامل أو فالًنا إذا أصبح 
عامًلا فإنه يدخل فيه، وقالوا: إن من وقف عىل الفقراء، أو طلبة العلم، أو عىل الشباب أو 
الصغار، ثم زال وصفه فإنه خيرج، ألن االستحقاق علق بوصف، فإذا زال الوصف زال 

االستحقاق)1(.

ومّثل الشافعية للدخال واإلخراج بصفة؛ بأن يقول الواقف: وقفت عىل أوالدي، عىل 
أن َمْن تتزوج ِمْن بنايت، فال حق هلا فيه، فإن طلقت أو مات عنها زوجها عاد إليها حقها، 
وللخراج فقط بأن يقول: وقفت عىل أوالدي عىل أن َمْن تتزوج ِمْن بنايت فال حق هلا، وأن 
، وقال الشريازي: »وترصف عىل رشط الواقف من 

َمْن استغنى ِمْن أوالدي فال حق له فيه)٢(
.

األثرة، والتسوية... وإدخال َمْن شاء بصفة، وإخراجه بصفة..«)3(

وأما احلنابلة فعندهم تفصيل يف املسألة؛ فإهنم أجازوا اشرتاط اإلدخال واإلخراج ملن 
من  يشاء  من  إدخال  الواقف  اشرتط  إذا  وأما  غريهم..  دون  للوقف  املستحقني  من  شاء 
غري املستحقني للوقف؛ فإنه ال جيوز، وينبني عليه بطالن الوقف. قال يف منتهى اإلرادات: 
»وُيرجع إىل رشط الواقف يف تقديم بعض أهله«)4(، ورضب احلنابلة لذلك مثاًل؛ بأن يقول 
الواقف: وقفت عىل أوالدي برشط كوهنم فقراء، أو علامء، أو يقول: وقفت عىل أوالدي، 

وأن َمْن فسق منهم، أو استغنى فال يشء له)5(.

جواز  كالمهم  من  واملفهوم  واإلخراج.  اإلدخال  برشطي  الزيدية  فقهاء  يرصح  ومل 
اإلدخال، ملا استدل به صاحب البحر من جواز نقل املرصف ملصلحة، لترشيكه ملسو هيلع هللا ىلص عليًّا 

)1( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، ٩7/4.
)٢( انظر: املهذب يف فقة اإلمام الشافعي، الشريازي، 444-443/1.

)3( املرجع السابق، 444-433/1.
)4( رشح منتهى اإلرادات، ابن النجار، ٢/411.

)5( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، ٢61/4 
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 يف هدية بعد أن نواه لنفسه، ومللكه رصفها إمجاعا)1(.

اإلدخال  جواز  يف  تفريقه  مع  توثيق  والشافعية  املالكية  مع  اإلباضية  رأي  ويتفق 
واإلخراج بمعنى وضع قيود وضوابط للمنتفعني بالوقف، حسب ما يراه الواقف، حتى لو 
ِه إْن َجَعَلُه( َحْبًسا  كان هو املنتفع به، فجاء يف رشح النيل: »)َوَجاَز( االنتفاع لِْلَواِرِث )َكَغرْيِ
َوَأْخَرَجُه َحاَل َكْونِِه )َحيًّا( َأِذَن َلُه َأْو مَلْ َيْأَذْن، َأْوىَص َلُه بَِذلَِك االنتفاع َأْو مَلْ ُيوِص؛ ألَنَّ َذلَِك 
َأْعَطاَها(  )َفإِْن  فِيَها  النَّاُس  ُيْدَفُن  َأْي  فِيَها(  ُيْدَفُن  )بَِأْرٍض  َأْوىَص  إْن(  )َوَكَذا  َوِصيًَّة؛  َلْيَس 
ا  ا اْلَواِرُث َفأِلَنَّ َذلَِك َلْيَس َوِصيًَّة َوَأمَّ ا فِيِه َسَواٌء( َأمَّ مُهَ ْفِن َحاَل َكْونِِه )َفُهَو َوَواِرُثُه َوَغرْيُ لِلدَّ
َك فِيَها  ِذي اْشرَتَ ِة امْلُْسِلِمنَي َبْل َأْطَلَق َكَساِئِر اأْلَْحَباِس الَّ ُه مَلْ َينِْو إْخَراَج َنْفِسِه ِمْن َمْقرَبَ ُهَو َفأِلَنَّ
َط االنتفاع  َيْشرَتِ َأْن  َوْقًفا  َحَبَس  ملَِْن  َوجَيُوُز   ... َواِرُثُه،  َوالَ  فِيَها  ُيْدَفُن  َفاَل  َوإاِلَّ  ُه،  َوَغرْيُ ُهَو 

ْفِن َوَيُقوَل اْدفِنُويِن فِيَها«)٢(. لِنَْفِسِه يِف َحَياتِِه َوَبْعَد َمْوتِِه ِمْثُل َأْن ُيويِصَ بَِأْرٍض لِلدَّ

ثانًيا: �صرطا ال�صتبدال )التغيري اأو التبديل( وعدم ال�صتبدال: 

إن األصل يف الوقف هو الدوام، بل إن استمرارية الرشط لصحته عند مجهور الفقهاء)3(؛ 
ولذلك فإّن رشط الواقف عدم االستبدال املوقوف رشط موافق ملقتىض العقد، ومقاصده، 

ثم إنه هل جيوز فيام بعد أن يستبدل بغريه لرضورة أو حاجة؟ 

عند احلنفية ومجاعة من الفقهاء أن ذلك جائز ولكن بحكم القايض، حتى لو رشط عدم 
االستبدال بأي وجه حتى بحكم القايض، أو السلطان فهذا الرشط باطل، قال ابن عابدين 
باطل،  رشط  أنه  الوقف:  يف  كالم  السلطان  أو  للقايض  اليكون  ان  رشط  »إذا  احلنفي: 
عليهم،  للموقوف  املصلحة  تفويت  فيه  رشط  وهذا  أعىل،  نظره  ألن  الكالم،  وللقايض 

وتعطيل للوقف، فيكون رشًطا ال فائدة فيه للوقف، وال مصلحة، فال يقبل«)4(.

وأما رشط االستبدال بأن يشرتط يف وقفه أن يكون لنفسه، أو للناظر، أو احلاكم احلق 

)1( انظر: البحر الزخار، البزار، 5/15٩-16٠.
القومي،  الرتاث  دار  عامن،  سلطنة  القومي،  الرتاث  دار  أطفيش،  يوسف  بن  حممد  العليل،  وشفاء  النيل  رشح   )٢(

14٠1هـ/1٩88م، 461/1٢.
اإلمام  فقه  واملهذب يف  املالكي، ٩7/4،  الدسوقي  بن عرفة  أمحد  بن  الكبري، حممد  الرشح  الدسوقي عىل  انظر: حاشية   )3(

الشافعي، الشريازي، 444/1، والبحر الزخار، البزار، 5/16٠.
)4( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 535/3، والبحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم املرصي، ٢4/5. 
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يف االستبدال ألسباب يذكرها، أو ملصالح يفوض تقديرها إىل القايض، أو الناظر، أو كليهام 
فهذا حمل خالف أيًضا، ألنه البعض نظر إىل أصل الرشط فأجازوه، والبعض اآلخر نظر 
إىل مقتضيات الوقف فرفضها إالّ برشوط، يقول ابن اهلامم احلنفي: »أن االستبدال إما عن 
رشط االستبدال، أو ال عن رشطه، فإن كان خلروجد الوقف عن انتفاع املوقوف عليهم به 
فينبغي أنال خيتلف فيه، وإالّ فال جيوز ألن الواجب إبقاء الوقف عىل ما كان عليه دون تغيريه 
إالّ لرشط، أو رضورة، فإن وجد رشط بجواز بيعه ملصلحة جاز هذا الرشط حتى ولو مل 

تتحقق املصلحة«)1(.

وجاء يف الدر املختار من كتب احلنفية: »وجاز رشط االسبتدال به أرًضا أخرى حينئذ، 
يف  كاألوىل  الثانية  صارت  فعل  فإذا  إذا شاء،  أخرى  أرًضا  بثمنه  ويشرتى  بيعه،  أو رشط 
لنفسه وغريه،  أو  أو لغريه،  لنفسه،  الواقف  ابن عابدين: »لو رشطه  يف رشائطها« ثم قال 

فاالستبدال فيه جائز عىل الصحيح، وقيل: اتفاًقا«)٢(.

أ( الفرق بني التبديل والتغيري يف الرشوط: 

التغيري والتبديل، فإنه حيمل لفظ )التبديل ومشتقاته(  إذا ذكر يف صك الوقف لفظا: 
عىل تبديل العني املوقوفة من حالة إىل حالة، فمثاًل لو قال: وقفت داري هذه للسكنى مع 

حق التبديل، فيجوز له أن يبدهلا إىل خمزن، أو نحوه.

وأما التغيري فيحمل عىل تغيري الرشوط التي اشرتطها الواقف حيث يكون له احلق يف 
تغيري الرشوط املذكورة)3(.

وألمهية االستبدال نذكره بيشء من التفصيل: 

ب( استبدال عني الوقف: املقصود باالستبدال هنا تغيري العني املوقوفة بالبيع أو نحوه 
إىل يشء آخر، واالستبدال عىل ثالثة وجوه: 

يكون  فحينئٍذ  مًعا،  هلام  أو  فقط،  لغريه  أو  فقط  لنفسه  الواقف  يشرتطه  أن  األول: 
االستبدال جائًزا ملن رشط له عىل الصحيح.

)1( انظر: فتح القدير، ابن اهلامم، ٢٢8/6، واملغني، ابن قدامة، 188/8.
)٢( رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 386-385/4. 

)3( انظر: املبسوط، حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة السخيس، دار املعرفة، بريوت، 1414هـ/1٩٩3م، 33/1٢.
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الثاين: أن ال يشرتطه وإنام يسكت عنه.

والثالث: أن يشرتط عدم االستبدال)1(، ففي هذين الوجهني يأيت التفصيل واخلالف، 
ولكنه من املتفق عليه أن األصل العام والقاعدة الكلية يف الرشيعة هو عدم االستبدال إالّ 
ملسوغ مرشوع، ولذلك اختلف الفقهاء يف جواز استبدال عني الوقف -من غري املسجد- 

أو بيعها يف حاالت نذكر هنا أمهها: 

1- حالة اهلدم واخلراب بحيث تتعذر عامرة الوقف: قال املرغيناين احلنفي: )وما اهندم من 
بناء الوقف وآلته رصفه احلاكم يف عامرة الوقف إن احتاج إليه، وإن استغنى عنه أمسكه 
فيحصل  التأبيد  ليبقى عىل  العامرة  بّد من  فيهام، ألنه ال  إىل عامرته يرصفه  حتى حيتاج 
مقصود الواقف... وإن تعذر إعادة عينه إىل موضعه بيع ورصف ثمنه إىل املّرمة رصًفا 
للبدل إىل مرصف املبدل(، بل ادعى ابن اهلامم أن خروج الوقف عن االنتفاع به ينبغي 
أن ال خيتلف فيه)٢(؛ أي يف املذهب احلنفي، أما إذا اهندمت الدار -مثاًل- ومل يكن إعادهتا 
فتباع ويشرتى بثمنها مثلها، أو قسط منه ما عدا املسجد)3(، وذهب أمحد إىل أن الدار 

املوقوفة إذا خربت يباع نقضها ويرصف ثمنها إىل وقف آخر)4(.

٢. حالة عدم االنتفاع واالستغناء: قال ابن اهلامم احلنفي: »ومن زيادات أيب بكر بن حامد: 
أمجع العلامء عىل جواز بيع بناء الوقف وحصريه إذا استغنوا عنه«، وقال أيًضا: »وينبغي 
للحاكم ّإذا رفعه إليه وال منفعة يف الوقف أن يأذن يف بيعها إذا رآه أنظر ألهل الوقف«)5(، 
وهذا رأي مجهور الفقهاء؛ حيث قالوا: ويباع كّل ما ال ينتفع به فيام حبس فيه من غري 

املسجد عىل تفصيل فيه، ومن غري العقار عند مالك؛ حيث ال يباع وإن خرب)6(. 

3. حالة الرتك: وذلك بأن يرتك أهل القرية، أو املنطقة وقفهم فيهجر، فعند احلنفية -يف غري 
املسجد- يعود إىل الواقف، وعند اجلمهور يظّل وقًفا، وعند أمحد يباع نقضه ويرصف 

)1( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 387/3.
)٢( انظر: فتح القدير، ابن اهلامم، ٢٢8/6 و٢44.

)3( انظر: الغاية القصوى يف أصول الفقه، السيد حممد الشهشهانى األصفهاين، مكتبة البيت، تربيز، 64٩/٢.
)4( انظر: املغني، ابن قدامة، 631/5.

)5( فتح القدير، ابن اهلامم، ٢٢1/6.
الطالبني  وروضة   ،٩1-٩٠/4 املالكي،  الدسوقي  عرفة  بن  أمحد  بن  حممد  الكبري،  الرشح  عىل  الدسوقي  حاشية  انظر:   )6(

وعمدة املفتني، النووي، 357/5. 
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إىل مسجد آخر، إن كان مسجًدا أو إىل جهة مماثلة)1(. 

4. حالة رجاء منفعة أكرب: ذهب مجاعة من الفقهاء إىل أنه جيوز بيع الوقف إذا رأى املوقوف 
عليه، أو الناظر للوقف أن غريه أكثر نفًعا وريًعا، فقد جاء يف فتح القدير »وروي عن 
حممد: إذا ضعفت األرض عن االستغالل وجيد القيم بثمنها أخرى أكثر ريًعا كان له 
أن يبيعها ويشرتي بثمنها ما هو أكثر ريًعا«)٢(، ولكن بعض علامء احلنفية رجحوا عدم 
اجلواز، ألن الواجب إبقاء الوقف عىل ما كان عليه دون زيادة أخرى، ألنه ال موجب 
لتجويزه إذا مل يكن هناك رشط، أو رضورة، وال رضورة يف هذا، إذ ال جتب الزيادة فيه 

بل تبقيه كام كان)3(. 

وهذا هو رأي مجهور الفقهاء من املالكية)4(، والشافعية)5(، واحلنابلة)6(، واإلباضية)7(. 
وذلك ألن األصل هو حتريم بيع املوقوف، وإنام أبيح لرضورة أو حاجة تنـزل منـزلة 
الرضورة، صيانة ملقصود الوقف عن الضياع مع حتقق االنتفاع وإن قّل، وبذلك جيمع 
بني اخلريين وهو أوىل من التضحية بأحدمها حلساب اآلخر، لكن عند احلنابلة: إذا بلغ 
الوقف يف قلة النفع إىل حّد ال يعّد نفًعا فيكون وجود ذلك كالعدم فيجوز بيعه ورشاء 
مثيل له يكون أكثر نفًعا)8(، وهذا الرأي له وجاهته ووفاقه مع مقاصد الوقف يف الرشع.

وجاء يف التاج: »ويبدأ من غّلته لعامرته، وإن مل يرشطها املوقف، وما اهندم منه أو فسد 
بيع  عينه  إعادة  تعّذر  وإن  حاجته«)٩(،  وقت  إىل  حبس  عنه  استغنى  فإن  فيها؛  رصف 

ورصف ثمنه يف عامرته)1٠(.

)1( انظر: فتح القدير، ابن اهلامم، ٢37/6، واملغني، ابن قدامة، 631/5.
)٢( فتح القدير، ابن اهلامم، ٢٢1/6.
)3( انظر: املرجع السابق، ٢٢8/6.

)4( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، ٩4/4.
)5( انظر: روضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي، 357/5.

)6( انظر: املغني، ابن قدامة، 634/5.
للطباعة  اليامنية  احلكمة  دار  الصنعاين،  اليامين  العنيس  قاسم  بن  أمحد  القايض  املذهب،  املذهب ألحكام  التاج  انظر:   )7()7(

والنرش والتوزيع واالعالن، صنعاء، 1٠6/6.
)8( انظر: املغني، ابن قدامة، 634/5.

)٩( التاج املذهب، الثميني العنيس، 1٠6/6.
)1٠( انظر: املرجع السابق، 1٠6/6.



مدونة أحكام الوقف الفقهية - اجلزء الثاين

138

مقامه)1(،  ويقوم  مثله  ببدله  فيشرتي  وعوض  عليه  املوقوف  أتلف  لو  اإلتالف:  حالة   .5
وذهب املالكية إىل أن َمْن هدم وقًفا تعدًيا فعليه إعادته إىل ما كان عليه، وال تؤخذ قيمته 
حتى ولو كان املهدوم بالًيا؛ ألن اهلادم ظامل بتعديه والظامل أحق باحلمل عليه، أما إذا كان 
خطأ فعليه قيمته هذا ما رآه اخلليل وغريه، يف حني ذهب الدردير وآخرون إىل أن عليه 
القيمة مطلًقا كسائر املتلفات، وحينئٍذ جتعل تلك القيمة يف عقار مثله جيعل وقًفا عوًضا 

عن املهدوم، وتكون القيمة معتربة باعتبار البناء قائاًم ال مهدوًما)٢(. 

6. حالة حاجة الوقف إىل التعمري أو اإلنفاق وليس له مورد: إذا احتاج الوقف إىل التعمري 
ليعّمر  الوقف  بيع جزء من  الفقهاء ذهبوا إىل جواز  فإن مجهور  له مورد لذلك  وليس 
فهو  به  إالّ  الواجب  يتّم  ال  وما  كله،  الوقف  يتعطل  ذلك  بدون  ألنه  الوقف؛  بقية  به 
واجب، وأما الوقف العام)3( إن كان حيواًنا -مثل الفرس للجهاد- حيتاج إىل نفقة فإن 
هذه النفقة إن مل يرتبها الواقف فعىل بيت املال، فإن عدم، أو مل يمكن الوصول إليه بيع 
وعوض ببدله سالح ونحوه مما ال حيتاج إىل نفقة ألنه أقرب لغرض الواقف، كام يباع 

عندما يصاب الفرس بداء الكلب)4(.

إىل  احلنفية  مشايخ  من  طائفة  منهم  الفقهاء  من  مجاعة  ذهب  عليه:  الغلية  من  اخلوف   .7
النوازل  يف  قال  عليه  يغلب  سلطان  أو  وارث،  من  الوقف  عىل  املتويل  خاف  »إذا  أنه 
ابن اهلامم  قّيم خاف شيًئا من ذلك«، لكن قال  بثمنها قال: وكذا كّل  يبيعها ويتصدق 
احلنفي: »فالفتوى عىل خالفه؛ ألن الوقف بعدما صّح برشائطه ال حيتمل البيع، وهذا 
هو الصحيح«)5(، والراجح أن عىل الناظر البحث عن أي وسيلة حتمي الوقف حتى ولو 

كانت عن طريق البيع الصوري. 

)1( انظر: فتح القدير، ابن اهلامم، ٢٢8/6، ويراجع: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي 
املالكي، ٩٢/4، وعّرفه الكاساين بقوله: إتالف اليشء إخراجه من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة، انظر: بدائع 

الصنائع يف ترتيب الرشائع، الكاساين، 164/7.
)٢( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 4/٩٢.

)3( أي إذا كان الوقف جلهة عامة، أما الوقف عىل معني فتكون نفقته عىل املوقوف عليه، انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح 
الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 4/٩٠.

)4( انظر: فتح القدير، ابن اهلامم، ٢8/6، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 
٩٠/4، وروضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي، 356/5-357، واملغني، ابن قدامة، 5/63٢.

)5( فتح القدير، ابن اهلامم، ٢٢1/6، وانظر: الفتاوى اهلندية، ٢/417.
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8. بيع أشجار الوقف حفاًظا عىل زيادة الثمرة: جاء يف الفتاوى اهلندية: »أما بيع أشجار 
الوقف فينظر إن كانت ال تنتقص ثمرة الكرم بظلها ال جيوز بيعها، وإن كانت تنتقص 
ثمرة الكرم بظلها ينظر إن كانت ثمرة الشجر تـزيد عىل ثمرة الكرم ليس له أن يبيعها 
غري  أشجاًرا  كانت  وإن  يبيعها،  أن  فله  الكرم  ثمرة  تنتقص عن  كانت  وإن  ويقطعها، 
الدلب  كانت أشجار  وإن  يبيعها ويقطعها،  أن  فله  بظلها  الكرم  ثمرة  وتنتقص  مثمرة 
واحلالن ونحوه مما إذا قطع ينبت ثانًيا وثالًثا جاز قطعها وبيعها«)1(، وهذا يدل عىل أن 

العربة بام هو األصلح للوقف.

حق  للقّيم  أو  له  يكون  أن  الوقف  عند  الواقف  يشرتط  بأن  وذلك  االشرتاط:  حالة   .٩
االستبدال بوقف آخر إذا شاء ذلك، وكذلك لو اشرتط أن يبيعها ويشرتي بثمنها أرًضا 
الوقف  يصح  حيث  احلنفية  من  واخلصاف  وهالل  يوسف  أيب  مذهب  وهذا  أخرى، 
والرشط مًعا، وذهب حممد إىل أن الوقف صحيح والرشط باطل، قال ابن اهلامم احلنفي: 
عبارة  يذكر  أن  إالّ  بمرة  الرشط  النتهاء  ثانًيا  يستبدل  أن  مرة  استبداله  بعد  له  »وليس 
فتاوى  ويف  بذلك...  له  ينص  أن  إالّ  االستبدال  للقّيم  ليس  وكذا  دائاًم،  ذلك  له  تفيد 
قاضيخان: قول هالل، وأيب يوسف هو الصحيح، ألن هذا رشط ال يبطل الوقف، ألن 
الوقف االنتقال من أرض إىل أرض... وإذا كان حاصله إثبات وقف آخر مل يكن رشًطا 
قاضيخان  إن  بل  معنى«)٢(،  تأبيد  هو  بل  التأبيد  وهو  حكمه  عدم  اشرتاط  هو  فاسًدا 
ذكر اإلمجاع عىل ذلك فقال: »وأمجعوا عىل أن الوقف إذا رشط االستبدال لنفسه يصح 
أنه ال يملكه إالّ  الرشط والوقف ويملك االستبدال، أما بال رشط أشار يف السري إىل 

بإذن القايض«)3(. 

وبمثل قول حممد قال مجاعة من الفقهاء منهم الظاهرية، ألنه رشط ليس يف كتاب اهلل فيكون 
، وبمثل قول أيب يوسف قال املالكية حيث أجازوا اشرتاط بيع الوقف 

باطاًل يف نظرهم)4(

)1( الفتاوى اهلندية، ٢/417.
)٢( فتح القدير، ابن اهلامم، ٢٢8/6، وانظر: الفتاوى اهلندية، 3٩٩/٢.

)3( فتح القدير، ابن اهلامم، ٢٢8/6.
)4( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، 188/1٠.
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إن احتاج إليه الواقف ويعمل برشطه)1(. 

ج( رشوط االستبدال عند املذاهب الفقهية: 

1- �صرط ال�صتبدال عند املالكية: 

املفتى به عند مجهور املالكية جواز وقف املنقول إن كانت هناك مصلحة لذلك. فاليشء 
املوقوف عىل معني أو عىل غري معني من غري عقار إذا صار ال ينتفع به يف الوجه الذي وقف 

فيه كالثوب خيلق، والفرس يمرض، ونحو ذلك، فإنه يباع ويشرتى بثمنه مثله)٢(.

املدونة، واستدل عىل  استبداله ولو خرب كام يف  فقد منع مالك  العقار،  استبدال  أما 
ذلك بأن أحباس السلف دائرة دليل عىل منع ذلك، ويف رواية أيب الفرج عن مالك إن رأى 
اإلمام بيع ذلك ملصلحة جاز، وجيعل ثمنه يف مثله، وقال ابن عرفة: جيوز نقلها لوقف عام 

املنفعة ولو كان غري مماثل لألول.

واستثنوا من ذلك أن يباع العقار احلبس لتوسيع مسجد، وهل هو املسجد اجلامع أم يف 
كل مسجد؟ حمل خالف يف املذهب)3(.

2- �صرط ال�صتبدال عند ال�صافعية: 

املوقوفة، حتى أوشكوا أن يمنعوه  العني  الشافعية فقد شددوا كثرًيا يف استبدال  وأما 
مطلًقا خشية ضياع الوقف أو التفريط فيه. 

قال النووي: واألصح جواز بيع حرص املسجد إذا بليت، وجذوعه إذا انكست، ومل 
تصلح إال للحراق. ولو اهندم مسجد وتعذر إعادته مل يبع بحال، وترصف غلة وقفه إىل 
أقرب املساجد إليه. ثم إن املسجد املنهدم ال ينقض إال إذا خيف عىل نقضه، فينقض وحيفظ 
بئر  لنحو  نقضه  يرصف  وال  أوىل،  إليه  واألقرب  احلاكم،  رآه  إن  آخر  مسجد  به  يعمر  أو 

وقنطرة ورباط. واستدلوا بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يباع أصلها وال تبتاع وال توهب وال تورث«

شدد مجهور الشافعية يف منع استبدال الوقف، فاألصح عندهم جواز بيع حرص املسجد 
إذا بليت، وجذوعه إذا انكست، ومل تصلح إال للحراق، ولو اهندم مسجد وتعذر إعادته 

)1( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 4/8٩.
)٢( انظر: رشح خمترص خليل، حممد بن عبد اهلل اخلريش املالكي أبو عبد اهلل، دار الفكر للطباعة، بريوت، ٩4/7-٩5.

)3( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 4/٩٢.
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مل يبع بحال، وترصف غلته إىل أقرب املساجد منه)1(.

3- �صرط ال�صتبدال عند احلنابلة: 

مل يفرق احلنابلة بني العقار واملنقول، فحكم العقار عندهم حكم املنقول.

وهلم يف بيع املسجد روايتان، وإن كان املعتمد عندهم جواز االستبدال، وهو ما رجحه 
أو أرض خربت،  اهندمت،  كدار  منافعه،  إذا خرب، وتعطلت  الوقف  فقال:  قدامة،  ابن 
وعادت مواتا، ومل تكن عامرهتا، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه، وصار يف موضع ال يصىل 

فيه، أو ضاق بأهله ومل يمكن توسيعه يف موضعه.

أو تشعب مجيعه فلم تكن عامرته وال عامرة بعضه إال ببيع بعضه، جاز بيع بعضه لتعمر 
به بقيته. وإن مل يمكن االنتفاع بيشء منه، بيع مجيعه.

أما الرواية الثانية، فقد قال أبو بكر: وقد روى عيل بن سعيد، أن املساجد ال تباع، وإنام 
تنقل آلتها. 

بيع  جواز  عىل  إلمجاعهم  باإلمجاع  باالستبدال  القول  صحة  عىل  قدامة  ابن  واستدل 
يشء  يف  هبا  االنتفاع  وأمكن  للغزو،  تصلح  فلم  كربت،  إذا  الغزو  عىل  املوقوفة  الفرس 
آخر، مثل أن تدور يف الرحى، أو حيمل عليها تراب، أو تكون الرغبة يف نتاجها، أو حصاًنا 
يتخذ للطراق، فإنه جيوز بيعها، ويشرتى بثمنها ما يصلح للغزو، نصَّ عليه أمحد)٢(، وقال 

الزركيش احلنبيل: »وهو ما عليه األصحاب«)3(.

4- �صرط ال�صتبدال )التغيري( اأو التبديل عند الزيدية: 

اختلف فقهاء الزيدية يف جواز استبدال الوقف عىل رأيني: 

األول: جواز نقل الوقف ملصلحة، وللواقف نقل املرصف ملصلحة، لترشيكه ملسو هيلع هللا ىلص عليًّا 
 يف هدية بعد أن نواه لنفسه، ومللكه رصفها إمجاًعا.

مسجد  أوقاف  حتويل  منعهم  من  للهادوية  حصل  فقد  الوقف،  نقل  جيوز  ال  الثاين: 

)1( انظر: مغني املحتاج رشح منهاج الطالبني، الرشبيني، 3٩٢/٢.
)٢()3( انظر: املغني، ابن قدامة، ٢8/6. 

)3( رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، شمس الدين حممد بن عبد اهلل الزركيش املرصي احلنبيل، دار العبيكان، ط1، 1413هـ، ٢88/4.
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الكعبة  حيل  بيع  من    اخلطاب  بن  لعمر    طالب  أيب  بن  عيل  ومنع  غريه،  إىل  خرب 
للجهاد؛ منعهم نقل املصارف واملصالح، وكام يمتنع جعل املسجد طريًقا.

والراجح اجلواز؛ ألن أدلة اجلواز أظهر، ومنه: حتويله ملسو هيلع هللا ىلص وقف عبد اهلل إىل والديه، 
وقد رصح أبو القاسم البخيل والوايف باجلواز حمتجني بأنه ملا سق بيت املال نقل الصحابة 
املسجد إىل قربه؛ ليحفظ، وأما حيث الوقف عن حق فال خالف يف اجلواز إذ هي باقية عىل 

ملكه)1(.

وجيوز بيع الوقف وإبداله، فام بطل نفعه يف املقصود بيع إلعاضته كعبد شاخ أو ثوب 
خلق أو شجر يبس، ويرصف الثمن يف عوضه وفاء بغرض الواقف، وقيل: بل إىل املصالح 
الوفاء  ألن  املنافع؛  عن  عوًضا  عليه  املوقوف  إىل  أنه  والراجح  تعاىل،  اهلل  ملك  الرقبة  إذ 

بغرض الواقف أوىل)٢(.

د( مسألة: استبدال املسجد: 

الوقف  يلزم  ال  حنيفة  أيب  عند  فمثاًل  غريه،  يف  تتوافر  ال  أحكام  بعدة  املسجد  خيتص 
يف غري املسجد إالّ بحكم احلاكم، أو اإليصاء به، أما املسجد فيلزم بمجرد وقفه حيث ال 
يبقى له حق الرجوع عنه؛ لذلك شدد الفقهاء يف استبداله، ونذكر هنا بعض نصوصهم، 
أيب  عند  يبقى مسجًدا  عنه  واستغنى  املسجد  ما حول  )ولو خرب  احلنفي:  املرغيناين  قال 
وقد  لقربة  عينه  ألنه  موته؛  بعد  وراثه  إىل  أو  الباين،  ملك  إىل  يعود  حممد  وعند  يوسف.. 
انقطعت؛ فصار كحصري املسجد وحشيشه إذا استغنى عنه، إالّ أبا يوسف؛ يقول يف احلصري 

واحلشيش: إنه ينقل إىل مسجد آخر)3(. 

يظّل  املسجد  أن  يف  يوسف  أيب  رأي  مع  واإلباضية)4(  والشافعية،  املالكية،  اتفق  وقد 
مسجًدا، فال جيوز بيعه لظاهر النصوص الدالة عىل عدم جواز بيع املوقوف مثل قول عمر: 

)1( انظر: البخر الزخار، البزار، 5/15٩-16٠.
)٢( انظر: املرجع السابق، 158/5.

)3( انظر: العناية مع فتح القدير، ٢36/6-٢37.
 ، ْيَبايِنّ د الشَّ املِّي، اعتنى هبا: ُسلطاُن بن ُمَباَرك بن مَحَ ْيد السَّ ين عبداهلل بن مُحَ ة اإلباِضيَّة، نور الدِّ ْمَعُة املْرِضيَّة من أِشعَّ )4( انظر: اللُّ
مكتبة ُعامن، ط1، 1435هـ/٢٠14م، 1٠٢/1٢، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي 
املفتني،  وعمدة  الطالبني  وروضة   ،64٩/٢ األصفهاين،  الشهشهاين  الفقه،  أصول  يف  القصوى  والغاية   ،٩1/4 املالكي، 

النووي، 357/5.
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»فال يباع أصلها وال يوهب«)1(؛ ألن ما ال جيوز بيعه مع بقاء منافعه ال جيوز بيعه مع تعطلها، 
ولكن جيوز نقل آلته وأنقاضه إىل مسجد آخر.

وأما احلنابلة فريون عدم التفرقة بني املسجد وغريه حيث يباع ويشرتى بثمنه مكاٌن آخر 
ليكون مسجًدا بدله، وألمهية رأهيم ووجود تفاصيل فيه أنقل ما جاء يف املغني: »إن الوقف 
إذا خرب وتعطلت منافعه كدار اهندمت، أو أرض خربت وعادت مواًتا ومل تكن عامرهتا، 
أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وصار يف موضع ال يصىل فيه، أو ضاق بأهله ومل يمكن 
ببيع بعضه،  توسيعه يف موضعه، أو تشعب مجيعه فلم يمكن عامرته، وال عامرة بعضه إالّ 
جاز بيع بعضه لتعّمر به بقيته، وإن مل يمكن االنتفاع بيشء منه بيع مجيعه«، وأضاف احلنابلة 
إىل ما سبق حالة اخلوف من اللصوص يف رواية صالح عن أمحد، وكذلك إذا كان موضعه 

قذًرا يمنع من الصالة فيه)٢(. 

وقد حقق شيخ اإلسالم ابن تيمية مذهب أمحد يف هذه املسألة)3(: حيث ذكر أن مذهب 
أمحد يف غري املسجد أنه جيوز بيعه للحاجة، وأما املسجد فيجوز بيعه أيًضا للحاجة يف أشهر 

الروايتني عنه، ويف األخرى: ال تباع عرصته، بل تنقل آلتها إىل موضع آخر.

آخر يف  بثمنه مسجد  وبني  بيع  أهلها  انتفاع  تعذر  إذا  أو حملة  ببلدة  املوجود  فاملسجد 
ف إىل مسجد آخر،  موضع آخر كام يف زيت املسجد وحرصه إذا استغنى عنها املسجد رُصِ
بل جيوز عند أمحد رصفها يف فقراء اجلريان، واحتج عىل ذلك بأن عمر بن اخلطاب  كان 
واحتج  املساجد،  ملنفعة  املستحقون  هم  املسلمني  ألن  املسلمني،  بني  الكعبة  كسوة  يقسم 
 مجع ماالً ملكاتب، ففضلت فضلة  أيًضا لرصفها يف نظري ذلك: بأن عيل بن أيب طالب 
عن قدر كتابته فرصفها يف مكاتب آخر، بأن املعطني أعطوا املال للكتابة، فلام استغنى املعني 

رصفها يف النظري.

واملقصود أن أمحد بن حنبل اختلف قوله يف بيع املسجد عند عدم بيع االنتفاع به، ومل 
يباع،  ابنه عبد اهلل: إذا خرب املسجد  خيتلف قوله يف بيع غريه عند احلاجة، قال يف رواية 

)1( صحيح البخاري مع الفتح، 3٩٩/5، وصحيح مسلم، 1٢55/3.
)٢( انظر: املغني، ابن قدامة، 5/63٢.

)3( انظر: مموع الفتاوى، ابن تيمية، 31/٠٢1٢
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بيعت،  هبا  االنتفاع  وبطل  فخربت  داًرا  الوقف  كان  وإذا  آخر،  مسجد  عىل  ثمنه  وينفق 
ورُصف ثمنها إىل رشاء دار وجيعل مكاهنا وقًفا)1(.

وأما إبدال املسجد بغريه للمصلحة مع إمكان االنتفاع باألول ففيه قوالن يف مذهب 
أمحد، واختلف أصحابه يف ذلك، لكن اجلواز أظهر يف نصوصه، وأدلته، منها ما ورد أنه ملا 
قدم عبد اهلل بن مسعود  عىل بيت املال كان سعد بن مالك قد بنى القرص، واتذ مسجًدا 
عند أصحاب التمر، قال فنقب بيت املال، فأخذ الذي نقبه، فكتب إىل عمر بذلك، فكتب 
عمر: )أن ال تقطع الرجل، وانقل املسجد، واجعل بيت املال قبلته، فإنه لن يـزال يف املسجد 
مصيل، فنقله عبداهلل فخّط له هذه اخلطة( قال صالح: قال أيب: يقال إن بيت املال نقب من 
رين اليوم يف موضع املسجد  مسجد الكوفة فحول عبداهلل بن مسعود املسجد، فوضع التامَّ

رين يف موضعه)٢(. العتيق، وصار سوق التامَّ

قال صالح وسألت أيب عن رجل بنى مسجًدا، ثم أراد حتويله إىل موضع آخر، قال إن 
كان الذي بنى مسجًدا يريد أن حيوله خوًفا من اللصوص، أو يكون يف موضع قذر فال بأس 
أن حيوله، وسئل أبو عبداهلل: هل حيول املسجد؟ قال إذا كان ضيًقا ال يسع أهله فال بأس أن 

جيعل إىل موضع أوسع منه.

تباع أرضه، وينفق عىل مسجد  أن  ترى  وقال عبد اهلل سألت أيب عن مسجد خرب: 
يباع  أن  بأًسا  به  أرى  فال  يعمره  أحد  يكن  ومل  جريان  له  يكن  مل  إذا  قال:  أحدثوه؟،  آخر 
وينفق عىل اآلخر. وقال القايض أبو يعىل: »يف رواية أيب داود يف مسجد أراد أهله أن يرفعوه 
من األرض، وجيعل حتته سقاية وحوانيت، وامتنع بعضهم عن ذلك؟ قال: ينظر إىل قول 
أكثرهم، وال بأس به، قال أبو يعىل: فظاهر هذا أنه أجاز أن حيمل هذا عىل أن احلاجة دعت 

إىل ذلك ملصلحة تعود إىل املسجد«)3(. 

ثم ذكر أن بعض أصحاب املذهب حاول التكلف يف محل رواية أمحد هذه حالة االبتداء 
قبل بناء املسجد، فقال: »وهذا تكلف ظاهر ملخالفة نّصه، فإنه نّص رصيح يف املسجد املبني، 

)1( انظر: مموع الفتاوى، ابن تيمية، ٢14/31.
)٢( انظر: املرجع السابق، ٢15/31.

)3( املرجع السابق، ٢17/31.
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وليس يف ابتداء بناء املسجد، ألن األخري ال نزاع فيه«)1(. 

ثم رّد ابن تيمية عىل من قال بعدم جواز النقل واإلبدال إالّ عند تعذر االنتفاع بأنه ليس 
هلم عىل ذلك حجة رشعية، وال مذهبية، بل دلت األدلة الرشعية وأقوال صاحب املذهب 
عىل خالف ذلك، وقد قال أمحد: إذا كان املسجد يضيق بأهله فال بأس أن حيول إىل موضع 
زادوا، وقد  الناس  كان، ولكن  باق كام  نفعه  بل  نفعه،  يعطل  مل  بأهله  منه، وضيقه  أوسع 
أمكن أن يبنى هلم مسجد آخر، وليس من رشط املسجد أن يسع مجيع الناس، ومع هذا جوز 
حتويله إىل موضع آخر، ألن اجتامع الناس يف مسجد واحد أفضل من تفريقهم يف مسجدين، 
ألن اجلمع كلام كان أكثر كان أفضل، لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »صالة الرجل مع الرجل أزكى من 
صالته وحده، وصالته مع رجلني أزكى من صالته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحّب 

إىل اهلل تعاىل«)٢(.

التامرين  سوق  األول  وصار  آخر،  مكان  إىل  الكوفة  مسجد  بنقل    عمر  أمر  وقد 
للمصلحة الراجحة، ال ألجل تعطل منفعة تلك املساجد، فإنه مل يتعطل نفعها، بل مازال 
نفذه  بل  أنه اعرتض عليه أحد،  إلينا  يرد  الصحابة ومل  باقًيا، وقد فعل عمر ذلك بمشهد 
كانوا  ما    الصحابة  ألن  إمجاًعا؛  ذلك  فكان    مسعود  بن  اهلل  عبد  اجلليل  الصحايب 
يسكتون لو كان ذلك غري جائز، والتأريخ شاهد عىل اعرتاضاهتم عىل كّل ما كان منكًرا 
حتى ولو يف نظر بعضهم، فقد اعرتضت املرأة عىل عمر حينام أراد حتديد املهر، واعرتضوا 

عىل عثامن ألنه كان يتم الصالة يف احلج. 

واحتج ابن تيمية أيًضا بام روى أبو حفص يف املناسك عن عائشة ريض اهلل عنها أنه قيل 
هلا: يا أم املؤمنني، إن كسوة الكعبة قد يداول عليها؟ فقالت: تباع، وجيعل ثمنها يف سبيل 
اخلري، فأمرت عائشة ببيع كسوة الكعبة مع أهنا وقف، ورصف ثمنها يف سبيل اخلري، ألن 

ذلك أصلح للمسلمني)3(. 

وقد انتهى شيخ اإلسالم ابن تيمية إىل أن بيع الوقف والتعويض بثمنه جيوز إذا كان 

)1( املرجع السابق، 31/٢1٩.
)٢( سنن أيب داود، كتاب الصالة مع عون املعبود، ٢6٠/٢، ومسند أمحد، 145/5.

)3( انظر: مموع الفتاوى، ابن تيمية، 31/٢٢٢-٢٢3.
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بالكلية،  االنتفاع  تعطل  أو  بالرضورة،  اجلواز  تقيد  إىل  احلاجة  دون  وأنفع  أصلح  ذلك 
فاملسوغ للبيع والتعويض هو نقص املنفعة وذلك يتحقق بكون العوض أصلح وأنفع، أو 
للحاجة التي يقصد هبا هنا تكميل االنتفاع، فإن املنفعة الناقصة حيصل معها عوز يدعوها 
إىل كامهلا فهذه هي احلاجة من مثل هذا مثلام أجيز لبس احلرير املحرم عىل الرجال ألجل 

احلكة)1( )احلساسية(. 

ووجه  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  مسجد  بناء  تغيري  من  وعثامن  عمر  فعله  بام  كذلك  استدل  وقد 
االستدالل بذلك أن اللبن واجلذوع التي كانت وقًفا أبدهلا اخللفاء الراشدون بغريها، وهذا 
وإبدال  ببناء،  البناء  إبدال  ينكره منكر، وال فرق بني  القضايا ومل  يشتهر من  ما  أعظم  من 
العرصة بعرصة، إذا اقتضت املصلحة ذلك؛ هلذا أبدل عمر مسجد الكوفة بمسجد آخر، 
أبدل نفس العرصة، وصارت العرصة األوىل سوًقا للتاّمرين بعد أن كانت مسجًدا، وهذا 

أبلغ ما يكون يف إبدال الوقف للمصلحة)٢(.

ز إبدال املنذور بخري منه فقد روى  ويدل عىل ذلك أيًضا ما ثبت أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جوَّ
أمحد وأبو داود والدارمي، وابن اجلارود، وأبو يعىل، والبيهقي بسند صحيح عن جابر بن 
عبد اهلل ريض اهلل عنهام: أن رجاًل قام يوم الفتح، فقال: يا رسول اهلل إين نذرت هلل إن فتح 
اهلل عليك مكة أن أصيل يف بيت املقدس ركعتني، قال: »صّل ههنا«، ثم أعاد عليه، فقال: 

»صّل ههنا«، ثم أعاد عليه، فقال: »شأنك إذن«)3(. 

بسنده  صحيحه  يف  مسلم  رواه  ما  منها  ذلك  عىل  تدل  أخرى  وآثار  أحاديث  وهناك 
عن ابن عباس ريض اهلل عنهام: أن امرأة شكت شكوى، فقالت: لو شفاين اهلل فألخرجنَّ 
فألصلنيَّ يف بيت املقدس، فربأت، ثم جتهزت تريد اخلروج فجاءت ميمونة تسلم عليها، 
وأخربهتا بذلك، فقالت: اجليس، فكيل ما صنعت، وصيلِّ يف مسجد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فإين 
سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »صالة فيه أفضل من ألف صالة فيام سواه من املساجد إالّ مسجد 

الكعبة«)4(. 

)1( انظر: املرجع السابق، ٢٢5/31-٢٢6.
)٢( انظر: مموع الفتاوى، ابن تيمية، ٢44/31.

)3( سنن أيب داود، 33٠5، وقد صحح احلديث ابن دقيق العبد، واأللباين يف اإلرواء احلديث، ٢5٩7.
)4( صحيح مسلم، 1٠1٢/٢. 
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قال ابن تيمية من احلنابلة: »وهذا هو مذهب عامة العلامء... ومعلوم أن النذر يوجب 
عليه ما نذره هلل تعاىل من الطاعة ن ومع ذلك فإن الشارع بنّي أن البدل األفضل يقوم مقام 
من  أعىل  الزكاة حيث جتزئ سنٌّ  فيها  التي جتب  للحيوانات  بالنسبة  األمر  هذا، وكذلك 
الواجب يف مذهب عامة أهل العلم، فثبت أن إبدال الواجب بخري منه جائز، بل يستحب 
املصلحة  أو  للحاجة،  اإلبدال  أن  واخلالصة  العبد،  وبإجياب  الرشع،  بإجياب  وجب  فيام 

راجحة، وبام هو خري من األصل جائز تظافرت عليه األدلة املعتربة«)1(.

وقد استدل احلنابلة عىل استبدال املسجد باآلثار واملعقول: 

أما اآلثار فمنها »أن عمر  كتب إىل سعد ملا بلغه أنه قد نقب بيت املال الذي بالكوفة: 
املسجد  يف  يزال  ال  فإنه  املسجد،  قبلة  يف  املال  بيت  واجعل  بالتاّمرين  الذي  املسجد  انقل 
، قال ابن قدامة: »وكان هذا بمشهد من الصحابة ومل يظهر خالفه فكان إمجاًعا«)3(.

مصىل«)٢(

ومنها ما رواه البيهقي واخلالل عن عيل بن أيب عبداهلل املديني عن أبيه عن علقمة عن 
أمه قالت: »دخل شيبة بن عثامن احلجي عىل عائشة ريض اهلل عنها فقال: يا أم املؤمنني إن 
ثياب الكعبة جتتمع علينا فتكثر فنعمد إىل آبار فنحفرها، فنعمقها، ثم تدفن ثياب الكعبة 
ولبئس  أحسنت  ما  عنها:  اهلل  عائشة ريض  له  فقالت  واحلائض،  اجلنب  يلبسها  كيال  فيها 
بعها  لبسها اجلنب واحلائض، ولكن  إن  إذا نزعت مل يرضها  الكعبة  ثياب  إن  ما صنعت، 
اليمن  واجعل ثمنها يف املساكني ويف سبيل اهلل، قالت فكان شيبة بعد ذلك يرسل هبا إىل 

فتباع هناك، ثم جيعل ثمنها يف املساكني ويف سبيل اهلل وابن السبيل«)4(. 

واستدلوا كذلك بأن مصلحة الواقف تقتض أن تبقى آثار الوقف بأية صورة ممكنة، 
ولذلك  منه؛  االستفادة  دون  مهماًل  الوقف  يرتك  أن  من  وأفضل  أحسن  ذلك  إن  حيث 
قال ابن عقيل: »الوقف مؤبد فإذا مل يمكن تأبيده عىل وجه خيصصه استبقاء الغرض وهو 
األعيان، ومجودنا عىل  اإلبدال جرى مرى  وإيصال  أخرى،  الدوام يف عني  االنتفاع عىل 
يذبح  فإنه  السفر  إذا عطب يف  اهلدي  للغرض، ويقرب هذا من  تعطلها تضييع  العني مع 

)1( انظر: مموع الفتاوى، ابن تيمية، ٢46/31 و٢4٩.
)٢( املغني، البن قدامة، 5/633-63٢.

)3( املرجع السابق، 5/633. 
)4( السنن الكربى للبيهقي، 5/15٩.



مدونة أحكام الوقف الفقهية - اجلزء الثاين

148

يف احلال وإن كان خيتص بموضع، فلام تعذر حتصيل الغرض بالكلية استوىف منه ما أمكن 
وترك مراعاة املحل اخلاص عند تعذره، ألن مراعاته مع تعذره تقض إىل فوات االنتفاع 

بالكلية وهكذا الوقف املعطل املنافع«)1(. 

حالة عدم االنتفاع باملسجد: 	 

هناك حاالت ال ينتفع فيها باملسجد مثل مسجد بني، ثم اهندم من خشبه أو قصبه أو 
يشء من نقضه فإنه ال يباع، وإنام يعان به مسجد آخر، هكذا نّص عليه أمحد وهكذا احلكم 
أو  آخر  أن جيعل يف مسجد  فيجوز  إليه  املسجد وزيته وال حيتاج  عندما يفضل من حرص 
يتصدق من ذلك عىل فقراء جريانه وغريهم، وكذلك ان فضل من قصبه أو يشء من نقضه، 
قال املروزي: »سألت أبا عبداهلل عن بواري املسجد إذا فضل منه اليشء، أو اخلشبة، قال: 
يتصدق به، وأرى أنه قد احتج بكسوة البيت إذا انخرقت تصدق هبا، وقال يف موضع آخر 
قد كان شيبة يتصدق بخلقان الكعبة«)٢(، ولكن إذا مل تتحقق املنفعة هبذا التحويل فيجوز 

البيع ورصف ثمنه يف خدمة املساجد.

عدم بيع العقار املوقوف عند مالك: 	 

ال جيوز بيع العقار املحبوس عند مالك وإن خرب ونقص، ولو بيع بعقار آخر صالح إالّ 
لتوسيع مسجد جامع، أو الطريق، أو املقربة؛ حيث قال يف املدونة: »وال يباع العقار احلبس 
املالكية:  ولو خرب، وبقاء أحباس السلف دائرة دليل عىل منع ذلك«، قال الدسوقي من 
»ورد املصنف باملبالغة بقوله )وإن خرب( عىل رواية أيب الفرج عن مالك: إن رأى اإلمام بيع 

ذلك ملصلحة جاز وجيعل ثمنه يف مثله«)3(، وهو مذهب احلنفية واحلنابلة كام سبق.

الباطل  وأما  الصحيح،  الوقف  يف  »وهذا  ذلك:  عىل  املالكية  من  الدردير  علق  وقد 
كاملساجد والتكايا التي بناها امللوك واألمراء بقرافة مرص، ونبشوا مقابر املسلمني، وضيقوا 
عليهم فهذه جيب هدمها قطًعا ونقضها... وتباع ملصالح املسلمني أو يبنى هبا مساجد يف 
حمل جائز، أو قنطرة لنفع العامة، وال تكون لوارثهم ان علم، إذ هم ال يملكون منها شيًئا، 

)1( املغني، ابن قدامة، 633/5.
)٢( املرجع السابق، 5/63٢.

)3( حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، ٩1/4.
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وأين هلم ملكها وهم الساّمعون للكذب األّكالون للسحت يكون الواحد منهم عبًدا مملوًكا 
أمواهلم  سلبهم  املسلمني  عىل  بظلمه  استوىل  فإذا  مواله،  عىل  َكلٌّ  وهو  يشء  عىل  يقدر  ال 
ورصفها فيام يغضب اهلل ورسوله... وأما أوقافهم بوسط البلد فهي نافذة ألهنا من مصالح 

املسلمني«)1(. 

هـ( ثمـن الوقف: 

السابقة- فام الذي جيب أن  بيع الوقف أو جزء منه -حسب احلاالت  يف حالة جواز 
يتجه إليه ثمن الوقف؟ للجابة عن ذلك نقول: ان فيه تفصياًل يتلخص فيام يأيت: 

1. إذا بيع جزء من الوقف فإنه يرصف عىل تعمري الباقي أوالً، وإذا زاد عن ذلك فيوزع عىل 
مستحقيه، وإذا كان مسجًدا فيرصف عليه وعىل مصاحله.

٢. إذا بيع الوقف كله لألسباب السابقة فإن ثمنه ال بّد أن يوجه إىل مثل له حسب اإلمكان، 
فإن كان مسجًدا يبنى به مسجد آخر يف مكان مناسب، وإن كان داًرا أو عامرة، أو نحو 
فرًسا  كان  وإن  للمستحقني،  دوره  يؤدي  حتى  الغرض  يف  مثله  هو  ما  به  يبنى  ذلك 
للجهاد يشرتى بثمنها فرس أخرى للجهاد، أو أي يشء من وسائل اجلهاد، وهكذا)٢(.

هذا إذا وىّف ثمن الوقف برشاء وقف آخر مثله، فإذا مل يِف بذلك يوجه الثمن للمسامهة 
يف رشاء وقف آخر مثله، نّص عليه أمحد، ألن املقصود استبقاء منفعة الوقف املمكن 

استبقاؤها وصيانتها من الضياع، وال سبيل إىل ذلك إالّ هبذا الطريق)3(. 

إىل  الثمن  ويرصف  بقي،  ما  يباع  الريح،  قلعتها  أو  جّفت،  شجرة  املوقوف  كان  إذا   .3
املوقوف عليه يف وجه عند الشافعية، أو يشرتى به شجرة أو شقص من جنسها أو فسيل 

يغرس ليكون وقًفا يف الوجه الثاين عندهم)4(.

4. إذا كان الوقف حرص املسجد، أو أخشابه، أو أستار الكعبة ومل يبق فيها منفعة وال مجال 

)1( الرشح الكبري عىل خمترص خليل مع الدسوقي، ٩1/4.
مع  الكبري  والرشح   ،357 ـ   356/5 النووي،  املفتني،  وعمدة  الطالبني  وروضة   ،633/5 قدامة،  ابن  املغني،  انظر:   )٢(

الدسوقي، 4/٩٠.
)3( انظر: لتفصيل هذه األحكام: فتح القدير مع رشح العناية، ٢36/6، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن 

عرفة الدسوقي املالكي، ٩1/4، وروضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي، 356/5-357، واملغني، ابن قدامة، 633/5.
)4( انظر: روضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي، 356/5.
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تباع ويرصف ثمنها يف مصالح املسجد عند مجاعة من الفقهاء، قال النووي: »والقياس 
أن يشرتى بثمن احلرص حصري« قال اإلمام: وإذا جّوزنا البيع فاألصح رصف الثمن إىل 
جهة الوقف«)1(، ثم قال الرافعي: »مجيع ما ذكرناه يف حرص املسجد ونظائرها هو فيام 
إذا كانت موقوفة عىل املسجد، أما ما اشرتاه الناظر للمسجد، أو وهبه له واهب وقبله 
الناظر فيجوز بيعه عند احلاجة بال خالف.... قال النووي: هذا إذا اشرتاه الناظر ومل 

يقفه، أما إذا وقفه فإنه يصري وقًفا وجتري عليه أحكام الوقف«)٢(. 

ومع هذا الرتتيب فإن اليشء الذي يدور معه الوقف هي املصلحة الراجحة وما حيقق 
مقاصد الرشع ثمَّ الواقف.

و( رشوط االستبدال: 

ُيشرتط يف االستبدال ما يأيت: 

أن ال يكون يف االستبدال غبن فاحش جلهة الوقف وذلك ألن الغبن الفاحش يؤثر يف 
عقد الوقف فيجعله باطاًل عند البعض، وغري الزم عند مجاعة من الفقهاء قال ابن عابدين 
احلنفي: »إن بيع الويص مال اليتيم بغبن فاحش باطل، وقيل فاسد، ورجح... وعىل هذا 
قيم الوقف«)3(، وجاء يف الفتاوى اهلندية يف فقه احلنفية: »وإن باعه أي الوقف بام ال يتغابن 

الناس فيه فالبيع باطل كذا يف املحيط«)4(. 

أن ال يكون يف االستبدال تغرير وغش، وإالّ فيكون بيع املوقوف ورشاؤه باطلني، أو 
فاسدين أو غري الزمني عىل اختالف بني الفقهاء)5(. 

أن ال يكون يف االستبدال هتمة، أي بأن ال يكون هناك قرائن تدل عىل وجود حماباة، أو 
حتقيق مصالح للقّيم، أو ألقاربه)6(.

)1( روضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي، 357/5.
)٢( املرجع السابق، 358/5.

)3( رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 5٩/5، وانظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة 
الدسوقي املالكي، 14٠/3، ورشح ابن مياده الفايس عىل حتفة األحكام، ٢/38-4٠.

)4( الفتاوى اهلندية، 4٠٠/٢.
)5( انظر: مبدأ الرضا يف العقود، د.عيل حمي الدين القره داغي، 1/7٠4-6٠٠.

)6( انظر: الفتاوى اهلندية، ٢/4٠1.
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أن ال يّتم االستبدال بدين مؤجل، الحتامل ضياعه بسبب املامطلة، أو عدم القدرة عىل 
األداء)1(، أما إذا وجدت مصلحة يف االستبدال بالدين عىل ملئ غري مماطل فال مانع منه.

إّما بنقد يشرتي به وقف آخر، أو بعقار ليحل حمله، حفاًظا عىل  أن يكون االستبدال 
الوقف حتى ال يسهل أكلها)٢(. 

لئال  العادل،  القايض  أي  احلنفية)3(  تعبري  حسب  اجلنة  قايض  طريق  عن  البيع  يتم  أن 
يؤدي إىل التساهل يف أوقاف املسلمني إالّ يف بعض حاالت جيوز للقّيم العادل أن يقوم هو 
ببيع املوقوف مثل أن يرغب إنسان يف العني املوقوفة -غري املسجد- ببدل أكثر غلة وأحسن 

مكاًنا فيجوز عىل قول أيب يوسف وعليه الفتوى)4(.

اخلل�صة يف م�صاألة ال�صتبدال: 

ظهر مما سبق أن الفقهاء خمتلفون يف جواز االستبدال واإلبدال)5(، وأن أوسع املذاهب 
يف هذه املسألة احلنابلة فاحلنفية، وأن أضيقها املالكية، فالشافعية، فقد أجاز احلنابلة واحلنفية 
إالّ  مطلًقا  املوقوف  العقار  بيع  جييزوا  مل  املالكية  أن  حني  يف  حاالت،  عدة  يف  االستبدال 
لتوسعة اجلامع، أو الطريق، أو املقربة، وهم والشافعية مل جييزوا بيع املسجد مطلًقا، لكن 
احلنفية خيتلفون من حيث املنهجية عن احلنابلة فهم وإن وسعوا يف دائرة جواز االستبدال 
لكم مذهبهم يف غري املسجد أن احلق يف البيع للواقف نفسه حيث له الرجوع، أو للقايض، 
كام أن الوقف عندهم غري الزم إالّ يف املسجد بعد إفرازه والصالة فيه فأبو حنيفة يرى أن 
ملك الواقف ال يزول عن الوقف إالّ أن حيكم به احلاكم أو يعلقه بموته، وحممد يرى أنه 
ال يزول حتى جيعل للوقف ولًيا ويسلمه إليه، وأبو يوسف مع اجلمهور يف اللزوم بالقول 

)1( انظر: املرجع السابق، 4٠٠/٢، ولالستزادة يراجع: خالصة أحكام الوقف يف الفقه اإلسالمي، الشيخ عيل حسب اهلل، 
ط.دار البيان العريب، 1٩56م، القاهرة، 33-3٢.

)٢( انظر: الفتاوى اهلندية، 4٠٠/٢.
)3( انظر: اإلسعاف يف أحكام الوقف، الطرابليس، ٢٢، والفتاوى اهلندية، ٢/4٠1.
)4( انظر: اإلسعاف يف أحكام الوقف، الطرابليس، ٢٢، والفتاوى اهلندية، ٢/4٠1.

)5( جرى املوقفون املتأخرون عىل ضبط رشوط الواقفني عىل تنميتها بالرشوط العرشة وهي: اإلعطاء واحلرمان، واإلدخال 
واإلخراج، والزيادة والنقصان، والتبديل والتغيري، واإلبدال واالستبدال، واملقصود باإلبدال هو املقابضة بني العني املوقوفة 
الوقف يف اإلسالم،  يراجع: فقه  النقود،  بتلك  بنقود ورشاء عني أخرى  املوقوفة  العني  بيع  وعني أخرى، واالستبدال هو 
الثانية عرش ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل،  الشيخ الصديق الرضير ود.خليفة بابكر احلسن، بحث ضمن بحوث الدورة 

13، والفقه اإلسالمي وأدلته، د.وهبة الزحييل، 8/٢1٩.
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فقط، لكن احلنابلة يقولون بلزوم الوقف ومع ذلك وسعوا دائرة االستبدال وهو األرجح 
كام سبق. ويف حالة البيع خيتلف األمر عند احلنابلة الذين يقولون برصف الثمن يف اإلتيان 
بمثل الوقف، أو جلهة االستحقاق، يف حني أن احلنفية -ما عدا أبا يوسف- يعطون احلق 
للواقف يف البيع إذا رشطه لنفسه بل إن حممًدا يرى رجوع املسجد بعد خرابه إىل الواقف 

وخيرج عن الوقف كام سبق.

ثالًثا: �صرطا الزيادة والنق�صان: 

يراد برشطي الزيادة والنقصان أن يشرتط الواقف يف وقفه بأن يكون له، أو للناظر احلق 
يف زيادة مرتبات املستحقني، او ينقص عند توزيع الغلة أو الربح، أي حق تفضيل بعضهم 
أقل من  عليهم(  املوقوف  )من  لفالن  أعطوا  يقول:  أن  أو  الغلة،  البعض، من حيث  عىل 

غريه، أو من فالن.

فإذا رشط الواقف يف وقفه هذا الرشط فيكون من حقه، أو حق املأذون له هذه الزيادة 
أو النقصان، ولكن إذا مل يوجد هذا الرشط فال حيق للناظر أن يزيد أو ينقص، وإنام يرجع 

يف ذلك إىل احلاكم.

الرشوط  ضمن  داخل  هو  بل  الفقهاء)1(،  من  منعه  َمْن  نجد  مل  مقبول  الرشط  وهذا 
الصحيحة املنسجمة مع مقاصد الوقف، إذ إن الواقف يقصد بالزيادة للبعض، أو النقصان 
لبعض آخر بالنظر إىل املصالح املعتربة يف مدى احلاجة أو عدمها إىل ريع الوقف، كام أن له 
احلرية يف التقييد املرشوع، يقول الشريازي: »وترصف الغلة عىل رشط الواقف من األثرة، 
بصفة،  شاء  َمْن  وإدخال  والرتتيب،  واجلمع  والتأخري،  والتقديم  والتفضيل  والتسوية 

وإخراجه بصفة؛ ألن الصحابة وقفوا وكتبوا رشوطهم«)٢(.

قال الرميل من الشافعية جوابا عىل سؤال جاءه: »متى حكم بالوقف املذكور من يرى 
ريعه  من  استحق  فيه  أدخلته  فإذا  الوقف  يف  حممد  ولده  إدخال  الواقف  فلوالدة  صحته 
وأن  بلفظ  لنفسه  رشطه  ملا  الستحق  أدخله  ولو  فيه  إدخاله  للواقف  كان  كام  له  رشط  ما 

)1( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 5٩/5، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة 
الدسوقي املالكي، ٩1/4، وروضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي، 356/5، واملغني، ابن قدامة، 633/5. 

)٢( املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، الشريازي، 444-443/1.
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يفعل ذلك كلام بدا له؛ إذ لفظ )كلام( يقتض أن للواقف تكرار كل من اإلدخال واإلخراج 
والزيادة والنقصان، ويشمل جواز إدخاله ولده حممًدا يف وقفه بعد إخراجه منه«)1(.

ويف فقه احلنابلة: أنه يرجع إىل رشط الواقف يف تقديم وتسوية ومجع وضد ذلك من 
جيب  الشارع  كنص  الواقف  نص  ألن  ذلك؛  وغري  والنقصان  الزيادة  ومن  التسوية  عدم 

العمل بجميع ما رشطه ما مل، يفض إىل اإلخالل باملقصود فيعمل به)٢(. 

كان  فإن  الوقف،  نوع  حسب  والنقصان  الزيادة  يف  الرشط  فيختلف  الزيدية  عند  أما 
الوقف لغري معينني كأن يقول: وقفت هذا للفقراء، فيجوز للمتويل رصف غلة الوقف يف 
واحد من املستحقني أو أكثر من واحد حسبام يراه من الصالح ومطابقة قصد الواقف. وأما 

إذا كان ملعينني وجب عليه تقسيطه بينهم إن انحرصوا وإال ففي اجلنس)3(. 

رابًعا: �صرطا املنح واحلرمان: 

يراد هبام: أن يشرتط الواقف لنفسه يف وقفه أو للناظرين حق حرمان بعض املوقوف 
عىل  داري  »وقفت  يقول:  بأن  وذلك  منه،  بعضهم  منح  وحق  الوقف،  ريع  من  عليهم 
شئت  ملن  الغلة  إعطاء  حق  يل  يكون  أن  عىل  فالن  بني  عىل  أو  أوالدي  وأوالد  أوالدي، 
منهم، أو حرمان من شئت منهم، أو أن أحرم من شئت منهم، ثم أجعل لواحد منهم كلها، 

أو بعضها مطلًقا، أو مدة معينة...« جاز الرشط.

املوقوف عليهم؛  الريع بني  التحكم يف توزيع  الواقف يف  وهذ الرشط يدل عىل قدرة 
ألن اإلعطاء ال يكون إالّ ألهل الوقف، وكذلك حق احلرمان ال يقع إالّ عىل أهل الوقف؛ 

ولذلك لو قال: »عىل أن يكون يل حق حرمان الغري منها«؛ كان قوالً الغًيا)4(.

أن  لو رشط  »أنه  احلنفية:  الربهاين من كتب  املحيط  ما ورد يف  منها  تفاصيل،  وهناك 
يعطي غلتها من شاء فله املشيئة يف رصفها إىل من شاء ما دام حًيا، وإذا مات انقطعت، وإذا 
)1( فتاوى الرميل، شهاب الدين أمحد بن محزة األنصاري الرميل الشافعي، مجعها: ابنه شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد 

بن محزة شهاب الدين الرميل، املكتبة اإلسالمية، مرص، 1٩85م، 51/3-5٢.
)٢( انظر: الفروع وتصحيح الفروع، املرداوي، 357/7، ودليل الطالب لنيل املطالب، مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أمحد 
الكرمى املقديس احلنبىل، حتقيق: أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب، دار طيبة للنرش والتوزيع، الرياض، ط1، 14٢5هـ/٢٠٠4م، 

.18٩-188
)3( انظر: التاج املذهب، الثميني، 3٢3/3. 

)4( انظر: اإلسعاف يف أحكام الوقف، الطرابليس، 1٠8. 
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شاء عينًا معينًا جاز كفقري معني، وامتنع التحويل إىل غريه، وإن شاء الرصف عىل األغنياء 
فقط دون الفقراء بطلت املشيئة، وإن شاء رصفها إىل الفقراء فقط دون األغنياء جازت«)1(.

وهو رشط مقبول عند مجهور الفقهاء عىل أن ال يكون اإلعطاء خمالًفا للرشوط الرشعية، 
والتسوية،  األثرة،  من  الواقف  الغلة عىل رشط  الشافعية: »وترصف  من  الشريازي  يقول 

والتفضيل... وإدخال َمْن شاء بصفة، وإخراجه بصفة«)٢(.

وعند املالكية ال جيوز منح البنني دون البنات، فإن فعل ذلك، بطل الوقف عىل البنني 
خاص  الوقف  ألن  عملهم؛  يشبه  أي:  اجلاهلية  عمل  من  إنه  مالك:  لقول  البنات؛  دون 
اإلناث فصار  الذكور دون  املوت ورثوا  إذا حرض أحدهم  كانوا  اجلاهلية  باإلسالم؛ ألن 

فيه حرمان اإلناث دون الذكور فالوقف عىل الذكور دون اإلناث يشبه عمل اجلاهلية)3(.

ورّجح بعضهم الكراهة، فيمض، وهو رأي ابن القاسم وعليه العمل، ورصح الشيخ 
أبو احلسن بأن الكراهة يف املدونة عىل التنزيه)4(.

لكنهم أجازوا منح الفقراء ولو أدى إىل حرمان األغنياء يف السكنى والغلة، قال ابن 
رشد: »املبدأ يف احلبس أهل احلاجة عىل األغنياء يف السكنى والغلة، فال سكنى لألغنياء 

معهم إال أن يفضل عنهم يشء«)5(.

وفّرق فقهاء الزيدية بني ما الغلة فيه عن حق واجب، فيجوز فيه املنح واحلرمان، وال 
جيوز يف غريه عىل الراجح.

فللواقف -ال غريه من أهل الواليات- نقل املرصف فيام هو عن حق، نحو أن يقف 
وإىل  معني،  شخص  إىل  مرصوفة  وتكون  واجب،  حق  عن  غلتها  ويستثني  أرًضا  رجل 
مسجد معني، فله بعد ذلك أن ينقله إىل مرصف آخر؛ ألن الغلة باقية عىل ملك الواقف، له 

أن ينتفع هبا، وخيرج غريها عن الواجب.

)1( البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٢43/5. 
)٢( املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، الشريازي، 444-443/1. 

)3( انظر: رشح خمترص خليل، اخلريش، 7/8٢.
)4( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 4/7٩.

النفراوي  الدين  شهاب  مهنا،  ابن  سامل  بن  غنيم(  )أو  غانم  بن  أمحد  القريواين،  زيد  أيب  ابن  رسالة  عىل  الدواين  الفواكه   )5(
األزهري املالكي، دار الفكر، بريوت، 1٩٩5م، ٢/164.
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وليس له ذلك يف غريه أي يف غري ما الغلة فيه عن حق واجب؛ كأن يقف عىل الفقراء 
أو عىل مسجد، فليس للواقف نقل املرصف؛ ألن الغلة مل تبق عىل ملكه، بل تابعة للرقبة.

وكذلك ليس للواقف وال لغريه من أهل الواليات العامة سواء كان اإلمام أم غريه نقل 
مصلحة إىل أصلح منها، نحو أن يقف أرضا طريقا للامرين، ثم يرى جعلها مسجدا أصلح، 
أو يرى جعلها مقربة أصلح، أو ما شاكل ذلك، فليس له ذلك هذا هو املختار للمذهب وإن 
كان يف ذلك خالف الشيخ عيل خليل واإلمام املطهر حييى واإلمام احلسني؛ فعند هؤالء أن 
الشامي واهلبل وعامر والسحويل وحثيث  ذلك جيوز، وقواه من متأخري شيوخ املذهب 
أبو وائل: » قال: جلسُت إىل شيبة يف هذا املسجد،  الفتح، وحجتهم ما رواه  واختاره يف 
فقال: جلس إيلَّ عمر يف ملسك هذا، فقال: لقد مهمت أن ال أدع فيها صفراء وال بيضاء 
إال قسمتها بني املسلمني، قلت: ما أنت بفاعل، قال مل؟ قلت: مل يفعله صاحباك، فقال: مها 
املرءان )تثنية مرء( تقيدا هبام«، وعن عائشة قالت: »سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: لوال أن 
قومك حديثو عهد بجاهلية -أو قال بكفر- ألنفقت كنز الكعبة يف سبيل اهلل، وجلعلت باهبا 

باألرض، وألدخلت فيها من احلجر«)1(.

خام�ًصا: �صرطا تعديل م�صارف غلة الوقف، اأو عدم تعديله: 

وذلك بأن يشرتط الواقف لنفسه احلق يف تعديل مصارف غلة الوقف، أم عدم تعديله، 
أو أن بعض هذا احلق للناظر وحده، أو معه وحده)٢(.

املبحث اخلام�س

العربة يف �صروط الواقف والقواعد الأ�صولية لتف�صري األفاظ الواقف 

اأوًل: هل العربة يف �صروط الواقف بالألفاظ اأو باملق�صود؟

هل لفظ الواقف جيب اتباع داللته الظاهرة املأخوذة من ظاهر اللفظ ومبناه دون النظر 
إىل قصوده وإرادته الباطنة التي قد يمكن الكشف عنها من خالل القرائن واملالبسات التي 

حتيط بالوقف نفسه؟

)1( التاج املذهب، الثميني العنيس، 33٠/3-331، واحلديث يف صحيح مسلم، برقم ٢378.
)٢( انظر: التاج املذهب، الثميني العنيس، 3/331-33٠.
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وإذا كان الفقهاء قد اختلفوا يف باب العقود حيث إن منهم من رجح االعتامد عىل ظاهر 
اللفظ ومبناه دون اخلروج عن حمتواه، ومنهم من رجح املقاصد والبواعث)1(.

وهذا اخلالف السابق وارد يف ألفاظ الواقف يستعاض عنه بالقول املستقر: أن ألفاظ 
املعنى؛  نًصا يف  التي ليست  الكناية  أو  أو املجاز  الواقف ورشوطه إن كانت من املشرتك، 
فإن القرائن القولية واحلالية واملالبسات املحيطة باملوضوع هلا دور كبري يف حتديد مقصود 

الواقف، إضافة إىل أن للنيات هنا دوًرا عظياًم جًدا يف حتديد مراده.

إذا وجد مقتىض قوي يرصفه عن  الظاهر إالّ  وإن كانت نًصا، او ظاهًرا فيفس حسب 
ذلك، فيقول العّز بن عبد السالم أن: اللفظ حممول عىل ما يدل عليه ظاهره يف اللغة أو عرف 

.
الرشع أو عرف االستعامل، وال حيمل عىل االحتامل اخلفي ما مل يقصد أو يقرتن به دليل)٢(

وهنا يرد السؤال حول دور القصد والنية، والفقهاء ليسوا عىل سنن واحد يف اإلجابة 
عن هذا السؤال كام سبق)3(.

فهناك من يرى أن للقصد دور مقبول يف هذا النطاق أيًضا، فيقول احلافظ ابن رجب: 
»النية تعمم اخلاص، وتصص العام بغري خالف، وهل تقيد املطلق أو تكون استثناًء من 
النص؟ عىل وجهني فيهام....«)4(، وقد عرّب القفال الشايش عن ذلك فقال: »ال بد من النظر 
إىل مقاصد الواقفني، وكل أحد جيزم بان غرضه توفري الريع عىل جهة الوقف، وقد حتدث 
بأن  يقطع  يشء  يف  الغبطة  وتظهر  املايض،  الزمن  يف  تظهر  مل  مصالح  األزمان  تعاور  عىل 
الواقف لو اطلع عليه مل يعدل عنه، فينبغي للناظر أو احلاكم فعله« )5(، وهذا يدل عىل أن 

عىل الناظر الرتوي وُبعد النظر، وعدم االستعجال. 

ومما يتعلق باملوضوع ما جاء يف املعيار عبارة مجيلة واضحة يف هذا الصدد، عند حديثه 

)1( انظر: الفتاوى، السبكي، 356/1، والبحر املحيط يف أصول الفقه، الزركيش، 86/5.وانظر ملزيد من البحث والتفصيل: 
مبدأ الرضا يف العقود، د.عيل القره داغي.

)٢( انظر: قواعد األحكام يف مصالح األنام، أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن السلمي 
الدمشقي امللقب بسلطان العلامء، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، جديدة 

مضبوطة منقحة، 1414هـ/1٩٩1م، 1٠٢/٢.
)3( مبدأ الرضا يف العقود، د.عيل القره داغي، ٢/1٢٢3.

)4( القواعد، ابن رجب، 3٠5-3٠1. 
)5( املجموع، النووي، 361/15. 
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عن أن الواقف إذا قرص احلبس عىل االنتفاع ال جيوز فيه الكراء؛ فقال: »...إالّ عىل رأي من 
يلغي اللفظ ويعترب القصد كام وقع للقابيس: فيمن حبس كتًبا واشرتط أن ال يعطي منها اال 
كتاب واحد، قال: فإن احتاج طالب لكتابني منها وكان مأموًنا أعطى، وإنام يمنع من ذلك 
غري املأمون، وعليه يتخرج إخراج الكتب من خزائنها ملن ينتفع هبا يف منزله، ونحوه ما وقع 
إذا  منها  تنفق  أن  دنانري عىل  ابنتها  ابنة  امرأة حبست عىل  املدونة: وهي  للخمي يف مسألة 
أرادت احلج أو نفست، فذلك نافذ فيام رشطت، وليس لالبنة أن تتعجلها؛ فقال اللخمي: 
»لو نزلت شدة حتى خيف عليها ألنفق عليها منها، ألنه قد جاء أمر يعلم أن اجلدة أرغب 
فيه من األول... قال أبو عمران يف اعتبار لفظ التحبيس: الناس عند رشوطهم يف أمواهلم، 

وفيام أعطوا، وقال: يعمل ما يفهم عن املحبس، فاملفهوم من حاله كاملفهوم من مقاله«)1(.

وقد أوضح الونرشييس ذلك أكثر فقال: »ما كان من داللة اللفظ باقتضاء أو تضمن أو 
التزام ولو كان اللزوم خارجًيا مل خيرج عن داللة اللفظ، فإن ما دل اللفظ عليه يوجب ما هو 
منسوب إليه، وأما من يعترب املقصد فإنه ال يلتفت إىل اللفظ، وإنام ينظر إىل املعنى املقصود 

فيحكم طرًدا وعكًسا، ويلغى اللفظ فال يعتربه«)٢(. 

ثانًيا: من يف�صر ويرجح الق�صد على اللفظ: 

بام أن ترجيح املقصد غري داخل يف ظاهر اللفظ وأنه أمر اعتباري ونظري ومصلحي 
فإن هذا احلق ال يمنح للموقوف عليه، وإنام من حق اإلمام، أو القايض، أو من ينيبه للنظر 

يف األحباس)3(.

وهذا هو رأي الفقيه أيب عبداهلل السنويس حيث قال: »ال شك أن ما نص عليه املحبس 
يف وثيقة التحبيس إن عرف وجب اتباعه أما إذا مل يعرف فإنه جيب أن يصار يف أمر ذلك إىل 
مقتىض العرف زمن التحبيس، إذ الغالب أنه مقصد املحبس فيجب احلمل عليه لرجحانه 
عىل مقابله، والعمل بالراجح متعني، وقد نقل أهل األصول يف ذلك االمجاع والقرار إىل 

األعراف عند اإلمجال مشهور«)4(.

)1( املعيار املعرب، الونرشييس، ٢٩1/7-٢٩٢ وانظر أيًضا 7/34٠. 
)٢( املرجع السابق، 7/٢٩٢. 

)3( انظر: املرجع السابق، ٢٩3/7.
)4( املرجع السابق، 7/35٢.
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ثالًثا: للواقف احلّي تف�صري األفاظه: 

إذا وجد يف صك الوقف لفظ حيتاج إىل تفسري، أو بيان املقصود منه فإن للواقف احلق 
يف ذلك برشط أن اليكون تفسريه خمالًفا للرصيح، يقول احلطاب: »إذا كان حًيا وفس اللفظ 
بأحد احتامالته قبل تفسريه، ولو كان عىل خالف الظاهر، وال يقبل قوله يف الرصيح، إن 
ادعى أنه أراد به خالف معناه«)1(، وهذا أيًضا نّص عليه ابن حزم فقال: »ومن حّبَس داره 

أو أرضه، ومل ُيسبل عىل أحد، فله أن ُيسبل الُغّلة ما دام حًيا عىل من شاء«)٢(.

املبحث ال�شاد�س

اإثبات �صروط الواقفني

بالبينات،  الفقه اإلسالمي  املعروفة يف  الواقفني بجميع وسائل االثبات  تثبت رشوط 
من االقرار والشهادة، وكتاب الوقف وصكه، وبالقرائن القوية)3(. 

وتثبت رشوط الواقف بالتقادم، والتعامل. ومن املعلوم أن من التعامل العرف)4(، لكن 
متعاقدين«،  عليه  قّوام  ثالثة  من  الوقف  يف  واحد  أمر  عىل  العمل  »توارد  هو  اخلاص  معناه 
وقد قال األستاذ الزرقا: »وقد استقر لدينا اجتهاد املحاكم الرشعية، وحمكمة التمييز عىل أن 
.

النصاب يف التعامل انام هو عمل ثالثة قّوام متعاقبني؛ فال يثبت بعمل متولٍّ واحد أو اثنني«)5(
مثال ذلك لو قام ثالثة من املتولني املتعاقبني بإسكان امام املسجد داًرا معينة من دور 
الدار إلمام  بمثابة رشط جلعل هذه  أو  يعترب رشًطا،  فهذا  راتبه،  الوقف ماًنا عالوة عىل 
املسجد مثاًل، لكن التعامل ال يعارض به املنصوص من رشوط الواقف)6( ولذلك يكون 
من رشوط اعتباره: أن ال تكون هناك رشوط ثابتة تالفه، وأن يكون القّوام املتولون قد تت 

توليتهم تولية صحيحة رشًعا، وأن يتم ذلك بالتوايل.

اأوًل: ا�صرتاط تاأقيت الوقف: 

املقصود هبذه اجلزئية أّن يشرتط الواقف يف وقفه زمنًا حمدًدا كأن يقول: وقفت داري 

)1( أحكام الوقف، احلطاب، 13٠.
)٢( املحىل باآلثار، ابن حزم، 173/1٠.

)3( انظر: كتاب البينات يف مجيع كتب الفقه يف املذاهب الفقهية، وكتاب السياسة الرشعية، ابن القيم. 
)4( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 375/3.

)5( أحكام الوقف، األستاذ الزرقا، ٢٠٠.
)6( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 4/3.
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عىل أن يكون وقفها ملدة عرش سنوات -مثاًل- فهل يصّح هذا الرشط، وينعقد الوقف ملدة 
معينة -تطول أو تقرص- ثم ينقض بعدها؟

هذه املسألة حمل خالف بني الفقهاء؛ وهذا تفصيل نزاعهم: 

القول األول: تأقيت الوقف بالرشط ونحوه جائز.

والوقف  قالوا:  احلنابلة)٢(، حيث  املالكية)1(، وهو وجه عند  املعتمد من مذهب  وهو 
املؤقت ُيتصور يف وقف األعيان مدة من الزمن، أو لتحقيق غاية وقتية ينحّل الوقف بعدها، 
كام يتصور يف وقف منافع أعيان األموال، ومنافع اإلنسان؛ سواء كان مستأَجًرا للقيام هبا، 

أو كان عماًل يؤّديه الواقف هلا)3(.

 :
)4(

اأدلة هذا القول

القائلون بجواز تأقيت الوقف مجلة من احلجج العقلية ونحوها؛ تسند ما ذهبوا  ذكر 
إليه، ومن ذلك: 

املنتفعني  عدد  زيادة  يستتبع  مما  الواقفني؛  عدد  زيادة  حيقق  الوقف  من  النوع  هذا  أن   -1
بالوقف، وتلك مصلحة معتربة يف عموم الرشيعة.

٢- أن الوقف عبارة عن تليك منافع املوقوف إىل املوقوف عليهم، وقد جاز وقف املنافع 
مؤبدا؛ فيجوز مؤقتا باألوىل)5( وذلك ألن هذا الغرض يتحقق هلم بالتأقيت أيًضا.

3- الوقف صدقة مل يرد عن الشارع ما يمنع من تأقيتها؛ إذ الذي ورد عنه هو منع الترصف 
فيها بعوض أو بغريه مدة وقفها، وحظر تأقيت الوقف إنام يكون بنّص حيرمه، فلام مل يرد 

نص يدّل بمنطوقه وال مفهومه عىل هذا احلظر، كان باقًيا عىل أصل املرشوعية)6(.

االكليل رشح  املالكي، 7٩/4، وجواهر  الدسوقي  بن عرفة  بن أمحد  الكبري، حممد  الرشح  الدسوقي عىل  انظر: حاشية   )1(
خمترص الشيخ خليل، صالح عبد السميع األيب، ٢/٢٠8.

)٢( انظر: اإلنصاف، املرداوي احلنبيل، 56/7.
)3( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 7٩/4، واإلنصاف، املرداوي احلنبيل، 56/7.

)4( انظر: املرجعني السابقني.
الكبري، حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة السخيس، الرشكة الرشقية للعالنات، 1٩71م،  السري  انظر: رشح   )5(

.٢17/5
)6( انظر: بحث الوقف املؤقت )بحث مقدم إىل املؤتر الثاين للوقف عن الصيغ التنموية والرؤى املستقبلية للوقف(، د.ماجدة 

حممود هزاع، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 14٢7هـ، 17
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4- القول بجواز التأقيت؛ يساهم يف حتقيق مبدأ التكافل االجتامعي الذي هو من مبادئ الرشيعة 
اإلسالمية؛ فكلام كُثر الواقفون وإْن برشط التأقيت؛ كُثر املشمولون بخري هذه األوقاف.

5- الوقف املؤقت حيقق الكفاية والوفرة بالنسبة لبعض رضورات احلياة وحاجياهتا لقطاع 
كبري من أفراد املجتمع.

بحاجات  بالوفاء  دائام  تطالب  التي  الدولة  كاهل  عن  العبء  خيفف  املؤقت  الوقف   -6
إىل  ه  لتوجَّ ميزانيتها  بنود  من  كثري  توفرِي  عىل  ويعمل  واحلاجية،  الرضورية  املجتمع 

أغراض يتحقق هبا صالح املجتمع واألمة.

7- الوقف املؤقت يعّمق روح االنتامء والرتابط والتآزر بني أفراد املجتمع؛ بام ُيفيضهن من 
خري ومنافع تشمل عددا كثريا من األفراد.

التضييق  الناس يف عمل اخلري، وبسبب  القول بجواز الوقف املؤقت؛ توسعة عىل  8- يف 
فيه؛ انرصف عنه كثري من الناس؛ ألن النفوس بطبيعتها مبولة عىل التعلق بممتلكاهتا، 
فإذا علمت أن شيًئا من ذلك سينتفع به الناس مدة ثم يرجع إىل حّيز امللكية، فإهنا تنشط 
أبًدا عن ملكيته  اليد  العهدة، وارتفاع  أكثر، يف حني أهنا لو علمت بخروجه كليًة من 
ألحجمت عنه إالّ ما رحم ريب؛ وهذا بالطبع يف غري املساجد؛ فال ينبغي أن يقال بجواز 

تأقيت وقفيتها، ألهنا قائمة عىل التأبيد.

القول الثاين: الوقف ال يكون إال مؤبدا، وال جيوز اشرتاط تأقيته.

الشافعية  املالكية)٢(، وهو املشهور من مذهب  وهو مذهب مجهور احلنفية)1(، وبعض 
واحلنابلة)3(، ومقتىض قول ابن حزم الظاهرّي)4(، ومذهب االمامية)5(.

اأدلة هذا القول: 

ذكر القائلون بعدم جواز تأقيت الوقف مجلة من احلجج العقلية واألحاديث؛ تسند ما 

)1( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 5٠6/3، والفتاوى اهلندية 3٠4/3.
)٢( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، 4/7٩.

)3( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين املنهاج، 383/٢، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، 378/14، واإلنصاف، 
املرداوي، 56/7.

)4( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، 175-173/1٠.
)5( انظر: رشائع االسالم، احليل، 44٩/٢. 
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ذهبوا إليه، ومن ذلك: 

1- أن الوقف يف أصله يعّد إخراًجا دائاًم للامل عىل وجه القربة، فلم جيز حتديد زمنه بمدة؛ 
ألن املقصود من رشعية الوقف هو التصدق الدائم، وذلك مقتىض كينونة إنشائه عىل 

سبيل التأبيد ال التأقيت)1(.

الدار  وجْعل  كاإلعتاق،  التوقيت؛  حيتمل  فال  ؛  حدٍّ إىل  ال  امللك  إزالُة  الوقف  حقيقة   -٢
مسجدا)٢(.

3- القول بتأبيد الوقف وعدم جواز تأقيته، يناسب االستثامر؛ ألنه يمثل استقراًرا للعني 
ويمّكن من استغالهلا إىل أقىص احلدود املتاحة)3(.

»َحبِّس  ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  مثل  التأبيد؛  إرادة  منها  يظهر  الوقف  يف  الواردة  األحاديث  إن   -4
األصل، وَسبِّل الثمرة«)4(، ويستنبط من اشرتاط اخلليفة عمر : »أن ال يباع أصلها، 
وال يوهب...«)5(. ويمكن أن جياب عنه بأن هذه األحاديث ليست نًصا يف ذلك، كام 

أهنا ال تدل عىل منع التأقيت.

ثانًيا: تقييد ويل الأمر الواقف يف �صروطه: 

الواقف، والتزمت  إرادة  الواقف سالٌح ذو حدين، فإذا احرُتمت  إن رشوط  متهيد: 
وطه، وحوفظ عىل أمواله وعقاره من املوقوفات؛ فهذا يثري االطمئنان يف نفسه ونفوس  رُشُ
غريه من أهل اخلري واملعروف الذين يندفعون أيًضا للوقف، عندما يتأكدون بأن ما يريدونه 

يتحقق من خالل الـُمَتَولِّني والنُّّظار القائمني عىل األوقاف.

بحذافريها،  وإقرارها  الواقف،  لرشوط  األصّم  االمتثال  فإن  أخرى؛  ناحيٍة  ومن 
وإضفاء القدسية عليها، حتى إن كانت ال تتالئم والظروف االقتصادية واالجتامعية وال 

)1( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 3٩4/3 و3٩8، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن 
عرفة الدسوقي املالكي، 87/4 و8٩، ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، الرشبيني، 383/٢-385، وكشاف 

القناع عن متن اإلقناع، البهويت، ٢6٩/4 و٢77 ومابعدها، واملغني، ابن قدامة، 55٢/5 و57٠ و57٢. 
)٢( انظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، الكاساين، 6/٢٢٠.

)3( انظر: ملة ممع الفقه اإلسالمي، ٢8/1٢.
)4( رواه الشافعي يف األم، 1٠8/5 وغريه، وقال ابن امللقن يف البدر املنري، ٩٩/7: )حديث صحيح(، ورواه النسائي، وقال 

األلباين يف صحيح النسائي 36٠6: )صحيح(. 
)5( صحيح البخاري، ٢77٢، ٢737، وصحيح مسلم 163٢.
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تلبي املوقوفات -بسبب هذه الرشوط- حاجات املجتمع، والبغية من رشيعة الوقف؛ فإن 
ذلك سيتسبب يف انحسار مقاصد الوقف األصلية يف سد ثغرات املجتمع، وتطوير إمكاناته 
االقتصادية، وصوالً إىل التكامل االقتصادي الذي يزيل الفقر والفاقة عن طريقه، لذا كان 
البد أن يكون لويل األمر سلطان مدروٌس رشًعا ملعاجلة هذِه املعضلة، وإال سيدفع ما يضعه 

الواقف ِمن رشوط متعّسفة بالوقف إىل مهب الريح)1(.

فم هي إذن حدود سلطة ويل األمر يف تقييد الواقف يف رشوط وقفه؟

ابتداء؛ البد ِمن الفصل بني رشوط الواقف الصحيحة التي يستحسنها الرشع، والعقل 
واملنطق والذوق السليم؛ عىل أن تكون قبل ذلك متوافقة مع أحكام الرشيعة ومقاصدها، 

وبني الرشوط الباطلة أو الفاسدة؛ التي ال يقرها الرشع وال يستسيغها العقل والذوق.

العامة  املصالح  حول  دائرة  الواقف  رشوط  تكون  أن  هو  املفرتض  أن  شك  وال 
االجتامعي  واهلّم  الديني  اإلحساس  هو  الوقف  إىل  الرئييس  الدافع  إن  حيث  هلا؛  وحمققة 
اللذان يدفعان بأهل اخلري إىل وقف بعض أمواهلم يف أمور الرب واالحسان، لكن وبسبب 
املستوى الثقايف والوعي الديني لبعض الواقفني تكون بعض رشوطهم -أحيانا- مصطدمة 
مع  ومتنافية  الواقف،  أجلها  ِمن  يسعى  التي  املصلحة  مع  ومتعارضة  الوقف،  فلسفة  مع 
األحكام الرشعية التي ربام غابت عن الواقف حلظة وقفه؛ فكان ال بد أن نتلقى يف البدء 
رشوط الواقف بحسن نية؛ ألنه يف األساس مل يُكن مرًبا عىل الوقف، فاختياره هلذا املسلك 
جاء عن قناعة وإرادة ذاتية مصدرها عوامل اخلري التي ُجبل عليها الواقف فقال تعاىل: ﴿َما 

َعَ ٱلُۡمۡحِسننَِي ِمن َسبِيٖلۚ﴾)٢(.
ثم إن من املعلوم فقًها أن الوالية اخلاصة لألوصياء والنُّّظار وغريهم تنتقل إىل السلطان 
الوالية؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »السلطان ويل من ال ويل  انعدام رشوط  العامة، عند  بمقتىض واليته 
له«)3(؛ فيامرسها ويل األمر األكرب بنفسه أو بواسطة أحد نوابه؛ من والة وقضاة ونحوهم؛ 
ألجل قيام املصلحة املرجوة من املوىل عليه؛ ألنه منوط به النظر يف أمر املسلمني، والقيام 

)1( انظر: بحث الضوابط الرشعية يف تغيري رشوط الواقف ودور الناظر فيها، د.حمسن القزويني، ٢٠1٠م.
)٢( سورة التوبة، آية ٩1.

)3( مسند اإلمام أمحد، 31٩/51 برقم: ٢416٢.
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بمصاحلهم، وصار مشهورا غري منكور أن نوابه بمثابته)1(.

ومن املقرر فقها أيًضا أّن الوالية اخلاصة عند وجودها مقّدمة عىل الوالية العامة؛ ألهنا 
متويل  فمثال:  العامة«؛  الوالية  من  أقوى  اخلاصة  »الوالية  الفقهاء:  قاعدة  إذ  منها؛  أقوى 
الوقف وويصُّ اليتيم وويلُّ الصغري؛ واليتهم خاصة، ووالية القايض بالنسبة إليهم عامة، 
وأعّم منها والية ويل األمر األكرب؛ فوالية املتويل والويص أقوى من والية القايض، ووالية 
القايض أقوى من والية من واله؛ ألن كل ما كان أقل اشرتاًكا؛ كان أقوى تأثريا وامتالكا؛ 
به وحده، كانت  ارتباطها  بسبب  فوقها  مما  املرتبطة بيشء أخّص  الوالية  إذن فكلام كانت 
عام  انفكت  كأهنا  العامة  الوالية  فتكون  العموم،  يف  فوقها  مما  اليشء  ذلك  يف  تأثرًيا  أقوى 
ال  اخلصوصية  بحسب  القوة  إذ  اإلرشاف؛  إال  هلا  يبق  ومل  اخلاصة،  الوالية  له  خصصت 
الرتبة، وبناء عىل هذا األصل فإنه عند الشافعية ال يترصف القايض مع وجود الويل اخلاص 

وأهليته )٢(.

فإذا وجدت الوالية اخلاصة يف يشء، فال تأثري للوالية العامة فيه، وأن ترصف الويل 
العام عند وجود الويل اخلاص غري نافذ. 

من  أّن  غري  والعامة.  اخلاصة  الوالية  تعارض  عليه  يبنى  الذي  العام  األصل  هو  هذا 
املتقرر عند الفقهاء أن للويّل العام عند االقتضاء حّق التدخل يف الشؤون املتعلقة بالوالية 
اخلاصة، كام إذا الحظ خيانة أو تقصريا أو تضييًعا؛ فالواجب عليه التدخل؛ ألنه منوط به 
فإن  الواليات، وعىل ذلك؛  العام عىل سائر  املسلمني، وله حق اإلرشاف  القيام بمصالح 
له أن حياسب األوصياء والنّّظار واملتوّلني، ويعزل اخلائن منهم، أو يعذره، حتى لو رشط 

املويص أو الواقف عدم مداخلته)3(.

البهويت،  واإلقناع،   ،4٠٢/4 املالكي،  الدسوقي  عرفة  بن  أمحد  بن  حممد  الكبري،  الرشح  عىل  الدسوقي  حاشية  انظر:   )1(
5٢/4، واملنهاج ورشح اجلالل، 3٠4/٢، واملغني، ابن قدامة، 64٠/6-641، ورد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 

 .7٢٢/6
 ،3٠4/٢ اجلالل،  ورشح  واملنهاج   ،5٢/4 البهويت،  واإلقناع،   ،4٠٢/4 الدسوقي،  حاشية  مع  الكبري  الرشح  انظر:   )٢(

واملغني، ابن قدامة، 64٠/6-641، ورد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 6/7٢٢. 
الرشبيني،  املنهاج،  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  ومغني   ،451/5 عابدين،  ابن  املختار،  الدر  عىل  املحتار  رد  انظر:   )3(

78/3، والكايف، ابن قدامة، ٢/5٢1.
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ويمكن ضبط تدخل ويّل األمر لتقييد رشوط الواقف بالضوابط اآلتية)1(: 

1- اإذا كان �صرط الواقف منافًيا ملقت�صى الوقف اأو العقد: فالوقف عقٌد ثمرته حتبيس 

األصل وإطالق املنفعة؛ بحيث يتربع بريعها جلهة خريية؛ سواء كان الوقف مؤبًدا يقطع 
حق امللكية يف العني املوقوفة، أو كان مؤقًتا -عند من يرتض تأقيته- فال يقطع حق امللكية 
مصلحة  وناىف  العقد  مقتىض  الواقف  رشط  خالف  فإذا  فيها؛  الترصف  حق  يقطع  وإنام 

وجوده فهذا الرشط باطل رشًعا؛ فلويل األمر التدخل بمنعه، أو إبطاله عملًيا.

ريع  يكون  أن  الواقف،  اشرتاط  مثل  العامة،  البلد  مب�صالح  ي�صر  �صرًطا  كان  اإذا   -2

الوقف لدولة أو جهة معادية، أو لشخص معاد، أو نحو ذلك مما يعود بتقوية العدو، أو بأن 
ترتتب بذلك درائع للفساد، ففي هذه احلاالت جيوز لويل األمر منع هذه الرشوط مؤبًدا، أو 

مؤقًتا حسب بقاء املصلحة ودرء املفسدة. 

للموقوف  املصلحة  جيلب  ال  الذي  الرشط  وهو  عقًل:  �صائغ  غري  �صرطا  كان  اإذا   -3

عليه، وال ُيسهل الطريق لالنتفاع من املوقوف؛ فإذا رشط مثاًل وقف املدرسة بدون إقامة 
الدروس فيها، أو وقف مكاًنا للنوم ومنع نوم الزوار فيه؛ فهذا الرشط فاسد؛ ينبغي عىل ويل 

األمر إن اقتىض احلال أن يتدخل لتقييده؛ بتغيريه أو نقضه أو غري ذلك.

4- اإذا كان �صرط الواقف خمالًفا حلكم �صرعي: كأن يشرتط يف ريع وقفه أو جزٍء منه 

معونَة عصاة، ونحو ذلك.

5- اإذا كان ال�صرط يف�صي اإىل تلف املوقوف يف حالة النزاع بني امل�صتفيدين: فإذا وقع 

الواقف  ورْشط  بقيت،  إن  املوقوفة  العني  تلف  به  يؤَمن  ال  اختالف  عليهم  املوقوف  بني 
حائٌل دون الترصف فيها بالبيع، وليس ثمة خمرٌج غريه، فلويل األمر بيعه واالستفادة من 

ثمنه يف وقٍف مثله، ال يكوُن حمّل خالف بني املستحقني.

لألغسال  حوًضا  وقف  لو  كام  الواقف:  �صرط  بقاء  ب�صبب  الف�صاد  ين�صاأ  عندما   -6

الضارة  احلرشات  لتجمع  مكان  إىل  الزمن  بمرور  احلوض  حتول  ثم  واملندوبة،  الواجبة 
املتسببة يف األمراض، أو وقف ساقية ماء وقد مأل العمران أطرافها بحيث ال ُيستفاد منها، 

)1( هذه الضوابط مقتبسة من بحث: الضوابط الرشعية يف تغيري رشوط الواقف ودور الناظر فيها، د.حمسن القزويني، ٢٠1٠م.
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بل تشّكل رضًرا عىل البناء وعىل أهايل الدور السكنية؛ ففي املثالني يصبح جائًزا بيع النهر 
واحلوض واالستفادة من ثمنهام يف مصالح أخرى.

7- اإذا كان الوقف على من ل يجوز الوقف عليهم وكان ال�صرط مثبًتا لذلك: كأن يقف 

عىل املعدوم، أو املجهول، أو الكافر احلريب، ونحوهم.

8- عند تعر�س الوقف اإىل التلف: فليس للناظر وال ملن فوقه أن ُيغري شيًئا من رشوط 

ُيراعيه بعامرة من سلطان وغريه، فإن وقع  الواقف؛ إال أن خْيرب الوقف، وال يوجد َمن 
تلف  يتسبب يف  بام ال  يقّيده  أن  األمر  لويل  فإن  بالوقف سارًيا؛  املساس  وكان رشط عدم 

املوقوف.

9- انتهاء اأمد املنفعة اأو اأمد املِلك: فإن وقف إنسان عىل مصلحٍة ما فانقرضت؛ جعلت 

رشوط  تغيري  يف  شيوًعا  احلاالت  أكثر  من  األمر  وهذا  الرب،  وجوه  من  وجه  عىل  منافعها 
الواقف، فهناك الكثري من املوقوفات التي ُوقفت عىل أمور مل يُعد هلا وجود خارجّي وال 
أو  البيوت  إىل  الرشب  ماء  لنقل  احلمري  كاستخدام  إليها،  احلاجة  انتفت  أو  ُيذكر،  هلا  أثر 

احلاممات العامة يف بعض البالد التي ال حاجة إليها.

الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  عن  صدرت  التي  والتوصيات  القرارات  من  نجد  ومل 
الثاين ما يتعلق بشكل مبارش بمسألة تقييد ويل األمر الواقف يف رشوطه، ولكن يمكن أن 
يستوحى ما يدل عليه من القرار )5( »من املوضوع الثاين: وقف النقود واألوراق املالية«: 
يلزم مراعاة رشط الواقف ما مل توجد مصلحة معتربة رشًعا، وبضوابط حمددة تضمن بقاء 

الوقف.

ثالًثا: من �صور تقييد ويل الأمر الواقَف يف �صروطه عند الفقهاء:

أ( من الصور التي ذكرها فقهاء احلنفية يف تقييد ويل األمر الواقَف يف رشوط وقفه، ما يأيت: 

1- إذا جعل الواقف النظر لشخص أو أشخاص، واشرتط أن ال يعزلوا ولو خانوا، فإن 
إقرار  من  فيه  ملا  الرشعية؛  للمقررات  خمالف  خيانتهم  ثبوت  مع  عزهلم  عدم  اشرتاط 

اخلائن عىل خيانته، وهو أيًضا مناٍف ملصلحة الوقف واملستحقني)1(.

)1( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 4/38٩.
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٢- إذا رشط الواقف أن للمتويل أن يؤجر الوقف بام يشاء، ولو كان أقل من أجرة املثل، 
فهذا الرشط غري معترب، ملا فيه من إرضار بالوقف وباملستحقني، حتى ولو كان املتويل 

هو املستحق)1(.

ر أو يرمم حتى ولو هتدم وتعطلت منافعه، أو  ُيَعمَّ 3- إذا اشرتط الواقف يف وقفه أن ال 
الرشوط  فهذه  وصيانته،  الوقف  عامرة  عىل  مقدم  عليهم  املوقوف  عطاء  أن  اشرتط 

وأمثاهلا باطلة، ال يلتفت إليها، ملا فيها من اإلرضار بالوقف وباملستحقني.

4- إذا أصبح العمل برشط الواقف مفوًتا لغرض الواقف، فيجوز للقايض أن يغري رشط 
الواقف)٢(.

إىل غري ذلك من الصور التي ستتبني معنا من خالل نصوصهم.

وفيام يأيت بعض تلك النصوص التي ذكرها فقهاء احلنفية يف ذلك: 

فقال ابن نجيم: »)وينزع( املتويل )لو خائنًا( أي: جيب عىل احلاكم نزعه إذا كان غري 
مأمون عىل الوقف وكذا لو كان عاجًزا نظًرا للوقف ورصح بأن مما خيرج به الناظر ما إذا 
ظهر به فسق كرشب اخلمر ونحوه كذا يف )الفتح( وكأنه ألنه قد يرصف مال الوقف فيه فلم 
يكن مأموًنا ونحوه كإن ظهر أنه زان وينبغي أنه لو كان يرصف ماله يف الكيمياء أن يعزل 
أيًضا ملا قلنا ومن خيانته امتناعه من العامرة كام يف اخلصاف ومنها بيعه للوقف بال مسوغ 
وظاهر )الذخرية( أنه البد من هدم املشرتي البناء حيث قال: فإن باع بعض الوقف لرتميم 
البناء ينبغي للقايض عزله ألنه صار خائنًا والظاهر  الباقي فالبيع باطل فإن هدم املشرتي 
لو  ينزعه  أنه  أو رهنه فهو خيانة )كالويص( أي: كام  منه  باع شيًئا  )القنية(  ملا يف  اإلطالق 
الرشع  حلكم  خمالف  رشط  ألنه  ينزع(  ال  )أن  الواقف  رشط(  )وإن  للصغار  نظًرا  خائنًا؛ 

فيبطله ولو كان الواقف نفسه قيد بكونه خائنًا ألنه ال ينزع املأمون املرشوط له النظر«)3(.

وقال ابن اهلامم يف فتح القدير: »إذا رشط الواقف الوالية لنفسه، وكان غري مأمون عىل 
الوقف فللقايض أن خيرجه؛ نظًرا للفقراء، كام له أن خيرج الويص نظًرا للصغار، وكذا لو 

)1( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 551/3.
)٢( انظر: حاشية الطحاوي عىل الدر املختار، ٢/545.

)3( البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم، 3٢7/3.
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رشط أن ليس لسلطان وال لقاٍض أن خيرجه عنه ويوليها غريه ال يلتفت إىل رشطه إذا كان 
الناظر ما إذا  غري مأمون؛ ألنه رشط خمالف حلكم الرشع فيبطل، ورصح بأن مما خيرج به 

ظهر به فسق كرشب اخلمر ونحوه«)1(.
الواقف  ورشط  الفقراء  عىل  الوقف  كان  »واذا  احلنفي:  مازه  ابن  الدين  برهان  وقال 
الوالية لنفسه، وكان هو منهام غري مأمون عىل الوقف، فللقايض أن ينزعها من يده؛ ألن 
بنفسه، وبالوقف زال ملكه  النظر لنفسه  ناظًرا للفقراء لكل من عجز عن  القايض نصب 
وثبت احلق فيه للفقراء، فإذا كان متهاًم كان للقايض أن خيرجه نظًرا للفقراء كام له أن خيرج 
الويص نظًرا للصغار، وكذلك لو ترك العامرة ويف يده من غلته ما يمكنه أن يعمره فالقايض 
جيربه عىل العامرة، فإن فعل وإال أخرجه من يده. ولو رشط الواقف واليتها لنفسه وأن ليس 
باطل؛ ألنه خمالف  فهذا الرشط  يده ويوليها غريه،  أن خيرجها من  للقايض  للسلطان وال 
حلكم الرشع؛ ألن الرشع أطلق للقايض إخراج من كان متهاًم دافًعا للرضر عن الفقراء »)٢(.
ونقل احلصكفي صاحب الدر املختار من معروضات املفتي أيب السعود قوله: »لو رشط 
الواقف العزل والنصب وسائر الترصفات ملن يتوىل من أوالده وال يداخلهم أحد من القضاة 
واألمراء، وإن داخلوهم فعليهم لعنة اهلل، هل يمكن مداخلتهم؟« فأجاب: بأنه يف سنة أربع 
وأربعني وتسعامئة قد حررت هذه الوقفيات املرشوطة هكذا، فاملتولون يعرضون عىل مقتىض 
الرشائط  أن  تقرر  ملا  امللعونون  فهم  خالفهم،  من  ولعنوا  الفساد  الواقفون  أراد  فلو  الرشع 
املخالفة للرشع مجيعها لغو وباطل. وعلق عليه ابن عابدين بالقول بأن: حاصله أن الواقفني 
إذا رشطوا هذا الرشط، ولعنوا من يداخل الناظر من األمراء والقضاة، كانوا هم امللعونني؛ 
ألهنم أرادوا هبذا الرشط أنه مهام صدر من الناظر من الفساد ال يعارضه أحد، وهذا رشط 

خمالف للرشع، وفيه تفويت املصلحة للموقوف عليهم، وتعطيل الوقف، فال يقبل)3(.
أو  يستبدل  أن ال  الواقف  لو رشط  ابن وهبان:  منظومة  نجيم: »ويف رشح  ابن  وقال 
استبداله؟،  هل جيوز  انعزل،  باالستبدال  همَّ  إذا  أو  االستبدال  قبل  معزوال  الناظر  يكون 
قال الطرسويس: إنه ال نقل فيه، ومقتىض قواعد املذهب أن للقايض أن يستبدل إذا رأى 

)1( فتح القدير، ابن اهلامم، 6/٢3٢. 
)٢( املحيط الربهاين يف الفقه النعامين يف فقه اإلمام أيب حنيفة، أبو املعايل برهان الدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر بن 

َماَزَة البخاري احلنفي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط1، 14٢4هـ/٢٠٠4م، 134/6. 
)3( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 388/4-38٩.
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السلطان  أو  للقايض  يكون  ال  أن  الواقف  رشط  إذا  قالوا  ألهنم  االستبدال؛  يف  املصلحة 
كالم يف الوقف أنه رشط باطل، وللقايض الكالم؛ ألن نظره أعىل، وهذا رشط فيه تفويت 
املصلحة للموقوف عليهم، وتعطيل للوقف؛ فيكون رشطا ال فائدة فيه للوقف وال مصلحة 

فال يقبل اهـ«)1(.

الواقف كنص  لقوهلم: رشط  اتباعه  الواقف جيب  والنظائر: »رشط  األشباه  وقال يف 
الشارع أي: يف وجوب العمل به ويف املفهوم والداللة كام بيناه يف رشح الكنز إال يف مسائل: 

األوىل: رشط أن القايض ال يعزل الناظر فله عزل غري األهل.

الثانية: رشط أن ال يؤجر وقفه أكثر من سنة والناس ال يرغبون يف استئجاره سنة أو 
كان يف الزيادة تقع للفقراء فللقايض املخالفة دون الناظر.

الثالثة: لو رشط أن يقرأ عىل قربه فالتعيني باطل.

الرابعة: رشط أن يتصدق بفاضل الغلة عىل من يسأل يف مسجد كذا كل يوم مل يراع 
رشطه فللقيم التصدق عىل سائل غري ذلك املسجد أو خارج املسجد أو عىل من ال يسأل.

اخلامسة: لو رشط للمستحقني خبًزا أو حلاًم معيَّنًا كل يوم؛ فللقيم أن يدفع القيمة من 
النقد ويف موضع آخر: هلم طلب العني وأخذ القيمة.

السادسة: جتوز الزيادة من القايض عىل معلوم اإلمام إذا كان ال يكفيه وكان عامًلا تقيًّا.

السابعة: رشط الواقف عدم االستبدال فللقايض االستبدال إذا كان أصلح«)٢(.

يف  يرغبون  ال  والناس  سنة،  من  أكثر  تؤجر  ال  أن  رشط  »ولو  الطرابليس:  وقال 
استئجارها سنة، وإجيارها أكثر من سنة أدر عىل الوقف وأنفع للفقراء.. ال جيوز له خمالفة 
رشطه بإجيارها أكثر، بل يرفع األمر إىل القايض ليؤجرها أكثر من سنة؛ لكونه أنفع للوقف، 

فإن للقايض والية النظر للفقراء والغائبني واملوتى«)3(.

وقال ابن نجيٍم يف البحر :   »ويعزل القايض الواقف املتويّل عىل وقفه لو كان خائنًا، كام 
يعزل الويص اخلائن نظًرا للوقف واليتيم ،   وال اعتبار برشط الواقف أن ال يعزله القايض أو 

)1( البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٢41/5.
)٢( األشباه والنظائر، ابن نجيم، 163، وانظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 387/4.

)3( اإلسعاف يف أحكام األوقاف، الطرابليس، 64-63.
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السلطان ،   ألّنه رشط خمالف حلكم الرّشع فبطل«)1( . 

ب( ومن صور تقييد رشط الواقف عند املالكية: أنه إذا رشط يف مدرسة أن ال يشتغل 
املعيد هبا أكثر من عرش سنني ففرغت سنوه، ومل يوجد يف البلد معيد غريه؛ جاز له تناول 
اجلامكية؛ ألن العرف يشهد بأن الواقف مل يرد شغور مدرسته، وإنام أراد أن هذا املعيد إذا 

انتفع جاء غريه، وهذا ينظر يف كل رشط شهد العرف بتخصيصه)٢(.

ومنها: جواز كراء العني املوقوفة أكثر من املدة التي اشرتطها الواقف إن كانت هناك 
مصلحة تقتض ذلك، كام: لو اهندم الوقف فيجوز كراؤه بام يبنى به ولو طال الزمان كأربعني 

عاًما، أو أزيد بقدر ما تقتض الرضورة وهو خري من ضياعه واندراسه)3(.

كنص  الواقف  نص  ألن  احلنابلة؛  عند  الواقف  برشط  العمل  وجوب  واألصل  ج( 
الشارع، وجيب العمل بجميع ما رشطه ما مل يفض إىل اإلخالل باملقصود الرشعي، لكن 
فاملتأهل  للعزوبة،  الوقف  إذا رشط استحقاق ريع  الصور، منها:  يستثنى من ذلك بعض 

أحق من املتعذب، إذا استويا يف سائر الصفات)4(.

عند  لكن  عليها  الزيادة  جتز  مل  سنة؛  من  أكثر  يؤجر  ال  أن  الواقف  رشط  إن  ومنها: 
تقي  الشيخ  متطاولة. وقال  أزمنة  القضاة عليه من  يزل عمل  يزاد بحسبها، ومل  الرضورة 
وعن  الرشعي.  باملقصود  اإلخالل  إىل  تفض  مل  إذا  هبا  الوفاء  يلزم  إنام  والرشوط  الدين: 
ومل  املوقوف،  منافع  تعطل  ذلك  من  يستثنى  كام  املصلحة.  بحسب  الزيادة  جواز  بعضهم 

يمكن تعمريه إال بذلك؛ جاز)5(.

)1( البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٢65/5.
)٢( انظر: الذخرية، القرايف، 337/6.

)3( انظر: الرشح الكبري، الشيخ الدردير، ٩6/4.
)4( انظر: منار السبيل يف رشح الدليل، الشيخ إبراهيم بن حممد بن سامل ضويان، دار اليقني، ومكتبة أهل األثر، السعودية، 

14٢5هـ/٢٠٠4م، 43٠/٢.
)5( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، 4/٢6٠.
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احلموي احلنفي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 14٠5هـ/1٩85م.

4٢-  فتاوى الرميل، شهاب الدين أمحد بن محزة األنصاري الرميل الشافعي، مجعها ابنه شمس الدين حممد 
بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرميل، املكتبة اإلسالمية، مرص، 1٩85م.

43-  فتاوى السبكي، أبو احلسن تقي الدين عيل بن عبد الكايف السبكي، دار املعارف، مرص، د.ط.
44-  الفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، دار املعارف، مرص، ط٢، 131٠هـ.
دار  الشافعي،  العسقالين  الفضل  أبو  حجر  بن  عيل  بن  أمحد  البخاري،  صحيح  رشح  الباري  فتح    -45

املعرفة، بريوت.
46-  فتح القدير، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني، دار ابن كثري، دمشق، ط1، 1414هـ.
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47-  الفروع وتصحيح الفروع، عالء الدين عيل بن سليامن املرداوي حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، 
املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  حتقيق:  احلنبيل،  الصاحلي  ثم  الرامينى  املقديس  الدين  شمس  اهلل  عبد  أبو 

الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط1، 14٢4هـ/٢٠٠3م.
48-  فواتح الرمحوت برشح مسلم الثبوت، ابن نظام الدين األنصاري، دار الكتب العلمية، بريوت، ٢٠٠٢م.
4٩-  الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين، أمحد بن غانم )أو غنيم( بن سامل ابن مهناشهاب 

الدين النفراوي األزهري املالكي، دار الفكر، بريوت، 1415هـ/1٩٩5م.
العرقسويس،  نعيم  حممد  حتقيق:  الدين،  مد  آبادي  الفريوز  يعقوب  بن  حممد  املحيط،  5٠-  القاموس 
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احلسن السلمي الدمشقي امللقب بسلطان العلامء، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة 

الكليات األزهرية، القاهرة، ط جديدة منقحة، 1414هـ/1٩٩1م.
الدمشقي  ثم  البغدادي  الَسالمي  احلسن  بن  رجب  بن  أمحد  بن  الرمحن  عبد  الدين  زين  5٢-  القواعد، 

احلنبيل، دار الكتب العلمية، بريوت.
53-  كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى 

احلنبيل، دار الكتب العلمية، بريوت.
54-  كشف األسار رشح أصول البزدوي، عبد العزيز بن أمحد بن حممد، عالء الدين البخاري احلنفي، 

دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، بدون طبعة وبدون تاريخ.
ْحنَة الثقفي،  55-  لسان احلكام يف معرفة األحكام، أمحد بن حممد بن حممد أبو الوليد لسان الدين ابن الشِّ

مطبعة البايب احللبي، القاهرة، ط٢، 13٩3هـ/1٩73م.
الرويفعى  األنصاري  منظور  ابن  الدين  مجال  الفضل  أبو  عيل  بن  مكرم  بن  حممد  العرب،  56-  لسان 

اإلفريقى، دار صادر، بريوت، ط3، 1414هـ.
املِّي، اعتنى هبا: ُسلطاُن بن ُمَباَرك  ين عبداهلل بن مُحَْيد السَّ ة اإلباِضيَّة، نور الدِّ ْمَعُة املْرِضيَّة من أِشعَّ 57-  اللُّ

، مكتبة ُعامن، ط1، 1435هـ/٢٠14م. ْيَبايِنّ بن مَحَد الشَّ
58-  مبدأ الرضا يف العقود، الدكتور عيل حمي الدين القره داغي، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، 1٩85م.

5٩-  املبدع يف رشح املقنع، إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح أبو إسحاق برهان الدين، دار 
الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1418هـ/1٩٩7م.

6٠-  املبسوط، حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة السخيس، دار املعرفة، بريوت، 1414هـ/1٩٩3م.
61-  ممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، عبد الرمحن بن حممد بن سليامن املدعو بشيخي زاده، يعرف 
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بداماد أفندي، دار إحياء الرتاث العريب، مرص، بدون طبعة وبدون تاريخ.
6٢-  مموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، حتقيق: عبد الرمحن بن 
حممد بن قاسم، ممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، 

1416هـ/1٩٩5م.
63-  املحصول يف علم األصول، فخر الدين الرازي، املكتبة العرصية، ط٢، 1٩٩٩م.

الفكر،  الظاهري، دار  القرطبي  64-  املحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس 
بريوت، بدون طبعة وبدون تاريخ.
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عبد العزيز بن عمر بن َماَزَة البخاري احلنفي، حتقيق: عبد الكريم سامي اجلندي، دار الكتب العلمية، 

بريوت، ط1، 14٢4هـ/٢٠٠4م.
66-  املدخل للفقه اإلسالمي، حممد سالم مدكور، دار النهضة املرصية، 1383هـ.

ط1،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  املدين،  األصبحي  عامر  بن  مالك  بن  أنس  بن  مالك  املدونة،    -67
1415هـ/1٩٩4م.

دار  الشايف،  عبد  السالم  عبد  حممد  حتقيق:  الطويس،  الغزايل  حممد  بن  حممد  حامد  أبو  68-  املستصفى، 
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الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1415هـ.
74-  املغني البن قدامة، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس ثم 
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75-  مفتاح الكرامة، السيد حممد جواد العاميل، حتقيق وتعليق: الشيخ حممد باقر اخلاليص مؤسسة النرش 
اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم، إيران، ط1، 141٩هـ.

76-  منار السبيل يف رشح الدليل، الشيخ إبراهيم بن حممد بن سامل ضويان، دار اليقني ومكتبة أهل األثر، 
السعودية، 14٢5هـ/٢٠٠4م.

األوقاف  وزارة  الزركيش،  هبادر  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  الدين  بدر  اهلل  عبد  أبو  القواعد،  يف  77-  املنثور 
الكويتية، ط٢، 14٠5هـ.

الكتب  دار  الشريازي،  يوسف  بن  عيل  بن  إبراهيم  اسحاق  أبو  الشافعي،  اإلمام  فقة  يف  78-  املهذب 
العلمية، القاهرة.

الرمحن  عبد  بن  حممد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  الدين  شمس  خليل،  خمترص  رشح  يف  اجلليل  مواهب    -7٩
عيني املالكي، دار الفكر، بريوت، ط3، 1٩٩٢م. الطرابليس املغريب املعروف باحلطاب الرُّ

ِمريي أبو البقاء  8٠-  النجم الوهاج يف رشح املنهاج، كامل الدين حممد بن موسى بن عيسى بن عيل الدَّ
الشافعي، دار املنهاج، جدة، ط1، 14٢5هـ/٢٠٠4م.

81-  هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرميل، 
دار الفكر، بريوت، ط أخرية 14٠4هـ/1٩84م.

8٢-  النهر الفائق رشح كنز الدقائق، ساج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم احلنفي، حتقيق: أمحد عزو، دار 
الكتب العلمية، بريوت، ط1، 14٢٢هـ/٢٠٠٢م.

83-  نوازل العلمي، الشيخ عيسى بن عيل احلسني العلمي، وزارة األوقاف، املغرب، ط1، 1٩83م.
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املبحث الأول

تف�صري األفاظ الواقفني

ال تتلف ألفاظ الواقفني يف الوقف عن غريها من العقود التي ينشئها اإلنسان، فهي ال 
ترج عن مراتب الكالم املعهود يف اللسان العريب، وتأيت رصحية أو كناية، وعامة أو خاصة 

وحقيقة أو مازا، أو حقيقة لغوية أو عرفية)1(.

الوقف من جهة،  لعقد  والتمييز، ضبطا  بالبحث والرشح  الفقهاء  ألجل هذا خصها 
ومحاية لرشط الواقف يف وقفه من جهة أخرى.

دالالت  ضبط  الفتوى  ضبط  مسألة  الفقهاء  اهتامم  نالت  التي  الفقهية  املسائل  ومن 
ألفاظ الواقفني، من محل اللفظ عىل ظاهره أو عىل العرف اللغوي، وطريقة الرتجيح عند 

التعارض بينهام، وجتّلت اجتهادات الفقهاء فيها يف املسائل اآلتية: 

اأ( حمل اللفظ على ظاهره: 

- الظاهر يف أصل اللغة: عبارة عن الواضح، ويقال: ظهر األمر إذا اتضح وانكشف. 
والظاهر خالف الباطن)٢(.

- الظاهر يف االصطالح األصويل: ما احتمل معنيني إال أن أحدمها أحق باللفظ)3(. 

غري  من  منه  معنى  فهم  الظن  عىل  يغلب  »الذي  بأنه  الظاهر  اللفظ  الغزايل  وعّرف 
قطع«)4(.

بالوضع  دّل عىل معنى  ما  الظاهر  اللفظ  يقال:  أن  أن »احلق يف ذلك  ورجح اآلمدي 
األصيل أو العريف، وحيتمل غريه احتامالً مرجوًحا«)5(.

)1( انظر: الصاحبي يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكرياء القزويني 
الرازي، النارش حممد عيل بيضون، ط1، 1418هـ/1٩٩7م، 4٠ وما بعدها.

)٢( انظر: لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بريوت، ط3، 1414هـ، 4٢٠/4 وما بعدها. 
)3( انظر: العدة يف أصول الفقه، القايض أبو يعىل حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء، حققه وعلق عليه وخرج نصه: 
د.أمحد بن عيل بن سري املباركي، بدون نارش، ط٢، 141٠هـ/1٩٩٠م، 141/1، واملحصول يف أصول الفقه، ابن العريب، 

حتقيق: حسني عيل اليدري وسعيد فودة، دار البيارق-عامن، ط1، 14٢٠هـ/1٩٩٩م، 37/1.
)4( اإلحكام يف أصول األحكام، أبو احلسن سيد الدين عيل بن أيب عيل بن حممد بن سامل الثعلبي اآلمدي، حتقيق عبد الرزاق 

عفيفي، املكتب اإلسالمي، بريوت-دمشق، 3/5٢.
)5( اإلحكام يف أصول األحكام، اآلمدي، 58/3.
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ويف باب الوقف يعني الظاهر ما هو أقرب إىل معنى النص يف االصطالح األصويل، 
وهو: محل لفظ الواقف يف مصارفه عىل أقرب معنى من جهة الداللة اللغوية أو العرفية.

إىل  املتبادرة  احلقيقة  هو  اللفظ  ظاهر  فإن  احلقيقة،  عىل  الكالم  محل  األصل  أن  وبام 
م عىل املعنى الظاهر  الذهن، إال أن يكون للفظ معنى عريف شائع، فيصبح حقيقة عرفية ُتَقدَّ
بداللة اللغة، وهذا ما يرفع اللبس عند التعارض بني الظاهر وبني العرف. فيحسم اخلالف 

لصالح من تسك بالراجح من املعنيني.

واملالكية)٢(،  احلنفية)1(،  عن  الرواية  ظاهر  هو  الواقف  لفظ  بظاهر  بالعمل  والقول 
ألن  والظاهرية)8(؛  والزيدية)7(،  واإلمامية)6(،  واإلباضية)5(،  واحلنابلة)4(،  والشافعية)3(، 
اإلطالق؛  عند  اللفظ  من  الظاهر  املعنى  حتدد  والتي  الواقف  إرادة  الوقف  لفظ  يف  املعترب 
كوقفت أو حبست وسبلت، فإن استعمل الكناية، أو اللفظ غري الرصيح، وتعذر التعرف 

عليه جلأنا إىل العرف.

ومثاله قول الواقف: وقفت عىل ولدي وولد ولدي، أو عىل أوالدي وأوالد أوالدي؛ 
فيدخل ولد البنات فيهم، بظاهر اللفظ، ألن الولد يقع عىل الذكر واألنثى.

الترشيع اإلسالمي  أحد مصادر  الصحيح  العرف  يعترب  العرف:  اللفظ على  ب( حمل 

وذلك  والفعلية،  القولية  املكلفني  ترصفات  عىل  للحكم  الفقهاء  اعتمده  وقد  التبعية، 
القواعد  منها عىل اخلصوص، ويتجىل يف بعض  الوقفية  العقود  العقود عموما ويف  يف 

الكتب  دار  الكريم سامي اجلندي،  ابن مازة، حتقيق: عبد  فقه اإلمام أيب حنيفة،  النعامين  الفقه  الربهاين يف  املحيط  انظر:   )1(
العلمية، بريوت، ط1، 14٢4هـ/٢٠٠4م، ٢٠4/6.

)٢( انظر: املقدمات املمهدات لبيان ما اقتضته رسوم املدونة من األحكام الرشعيات والتحصيالت املحكامت ألمهات مسائلها 
املشكالت، أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطبي، دار الغرب اإلسالمي، ط1، 14٠8هـ/1٩88م، ٢/4٢7.

)3( انظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، أبو احلسني حييى بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمني الشافعي، حتقيق قاسم حممد 
النوري، دار املنهاج -جدة، ط1، 14٢1هـ/٢٠٠٠م، 83/8. 

)4( انظر: املبدع يف رشح املقنع، برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح، دار الكتب العلمية، 
بريوت، ط1، 1418هـ/1٩٩7م، 181/5.

)5( انظر: رشح النيل وشفاء العليل، حممد بن يوسف أطفيش، نرش دار الفتح-لبنان، ودار اإلرشاد جدة، 13٩٢هـ/1٩7٢م، ٢71/5.
)6( انظر: الروضة الندية يف رشح اللمعة الدمشقية، زين الدين العاميل، النارش: دار العامل اإلسالمي، بريوت، 210-209/4.

)7( انظر: البحر الزخار، أمحد بن حيي املرتىض، 1٠/35٩-36٠.
)8( انظر: املحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري دار الفكر، بريوت، 18٢/٩.
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الفقهية، ومنها: »العادة حمكمة«، و«املعروف عرًفا كاملرشوط رشًطا«)1(. 

العرف يف اأ�صل اللغة: االعرتاف، واإلقرار)٢(.

العرف يف االصطالح: عرفه احلنفية بأنه: »ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، 
وتلقته الطبائع بالقبول«)3(.

الفقهاء)4(  مجهور  عند  الرواية  ظاهر  هو  العرفية  اللغوية  باحلقيقة  بالعمل  القول  وإن 
حكم  عىل  حُتمل  أي  عرفهم«)5(؛  عىل  ُتبنى  الواقفني  »ألفاظ  أن:  الفقهي  بالضابط  عماًل 
اللفظ عن مدلوله العريف؛ ألنه صار حقيقة عرفية يف  العادة اجلارية؛ وهلذا منعوا »رصف 

هذا املعنى«)6(.

ج( تعار�س الظاهر مع العرف: يعد مبحث التعارض والرتجيح من أدق وأهم املباحث 

منها  والوقفية  عموما  الفقهية  التطبيقات  يف  وواضح  بالغ  أثر  من  له  ملا  األصولية، 
خصوًصا. 

فظاهر الرواية عن احلنفية)7(، واملالكية)8(، والشافعية )٩(، واحلنابلة)1٠( أنه عند تعارض 

)1( رشح القواعد الفقهية، أمحد بن الشيخ حممد الزرقا، صححه وعلق عليه: مصطفى أمحد الزرقا، دار القلم-دمشق-سوريا، 
ط٢، 14٠٩هـ/1٩8٩م، ٢1٩ و٢37.

بيدي، دار اهلداية، 14٠/٢4.  )٢( انظر: تاج العروس، أبو الفيض حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احلسيني امللّقب بمرتىض الزَّ
)3( القاموس الفقهي لغة واصطالحا، د.سعدي أبو حبيب، دار الفكر، دمشق-سورية، ط٢، 14٠8هـ/1٩88م، 249.

)4( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي املشهور بابن عابدين، دار 
الفكر، بريوت، ط٢، 141٢هـ/1٩٩٢م، 34٠/4، ورشح خمترص خليل للخريش، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلريش 
املالكي، دار الفكر للطباعة، بريوت، ٩٠/7، واملبدع يف رشح املقنع، ابن مفلح، 181/5، والروضة الندية يف رشح اللمعة 
الفقيه  وهتذيب:  مجع  محزة،  بن  اهلل  عبد  باهلل  املنصور  اإلمام  فتاوى  يف  واملهذب   ،٢18/4 العاميل،  الدين  زين  الدمشقية، 
العالمة حممد بن أسعد املرادي، تصحيح: عبد السالم بن عباس الوجيه، إصدار مؤسسة اإلمام زيد بن عيل الثقافية، ط1، 

14٢1هـ، ٢٠٠1م، 33٢/1، والبحر الزخار، أمحد بن حيي املرتىض، 3٩٠/1٠، واملحىل باآلثار، ابن حزم، 18٢/٩.
)5( رشح خمترص خليل، اخلريش، ٩٠/7، ورشح النيل، اطفيش، 434-433/1٢.

)6( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 445/4. 
)7( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 445/4. 

)8( انظر: الرشح الكبري للشيخ أمحد الدردير عىل خمترص خليل، أمحد بن أمحد بن أيب حامد الَعدوي املالكي األزهري اخَلْلَويِت، 
الشهري بأمحد الدردير، دار الفكر، د.ط، د.ت، 86/4. 

)٩( انظر: الفتاوى الفقهية الكربى، شهاب الدين أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي السعدي األنصاري، مجعها: الشيخ 
عبد القادر بن أمحد بن عيل الفاكهي املكي )تلميذ ابن حجر اهليتمي(، املكتبة اإلسالمية، 314/3.

الصاحلي  الدمشقي  املرداوي  سليامن  بن  عيل  احلسن  أبو  الدين  عالء  اخلالف،  من  الراجح  معرفة  يف  اإلنصاف  انظر:   )1٠(
احلنبيل، دار إحياء الرتاث العريب، ط٢، بدون تاريخ، 7/5٢. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
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الظاهر مع العرف يقدم العرف، وهو املعتمد عند اإلباضية)1(، واإلمامية)٢(، والزيدية)3(، 
.

والظاهرية)4(

نقل يف  يعارضها  إن مل  اللغوية  الواقف حتمل عىل معانيها احلقيقية  ألفاظ  ومثاله محل 
العرف إىل معنى آخر، كلفظ تقسيم غلة الوقف عىل وفق الفريضة الرشعية، فمعناه لغة أو 
رشًعا التسوية، ومعناه يف العرف املفاضلة، فوجب محله عىل املعنى العريف عند اخلالف)5(.

املبحث الثاين

دللة حروف العطف: مثل »ثم« و«الواو« على الرتتيب اأو ال�صرتاك

1- مقتىض »ثم« يف صيغة الوقف: جاء عن شيخي زاده من احلنفية وابن رشد والباجي 
من املالكية، وابن قدامة من احلنابلة أن مقتىض »ثم« يف صيغة الوقف تقتض الرتتيب)6(.

2- مقتىض »الواو« يف صيغة الوقف: ظاهر مذهب احلنفية)7(، واملالكية)8(، والشافعية)٩(، 
واحلنابلة)1٠(، واإلباضية)11(، واإلمامية)1٢(، والزيدية)13(، وظاهر الرواية عن الظاهرية)14( 

)1( انظر: رشح النيل، اطفيش، 436-435/1٢.
)٢( انظر: الروضة الندية يف رشح اللمعة الدمشقية، زين الدين العاميل، ٢38/4، واملهذب، ابن الرباج، 8٩/٢.

)3( انظر: البحر الزخار، أمحد بن املرتىض، 1٠/3٩٢.
)4( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، 18٢/٩.

)5( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 445/4. 
)6( انظر: املقدمات املمهدات، ابن رشد، ٢/4٢7.

)7( انظر: ممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، عبد الرمحن بن حممد بن سليامن املدعو بشيخي زاده ويعرف بداماد أفندي، دار 
إحياء الرتاث العريب، 737/1.

)8( انظر: التاج واإلكليل ملخترص خليل، حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد اهلل املواق 
املالكي، دار الكتب العلمية، ط1، 1416هـ/1٩٩4م، 7/64٠. 

)٩( انظر: التاج واإلكليل، املواق، 7/64٠. 
)1٠( انظر: املغني، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس ثم الدمشقي احلنبيل، الشهري بابن 

قدامة املقديس، مكتبة القاهرة، ط، 1388هـ/1٩68م، 13/6.
)11( انظر: رشح النيل، اطفيش، 1٢/36٩-37٠.

)1٢( انظر: املهذب، ابن الرباج، ٢/436.
)13( انظر: البحر الزخار، أمحد بن املرتىض، 3٩3/1٠.

)14( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، ٩/183.
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الواقف:  لو قال  الوقف تقتض اجلمع والترشيك)1(؛ ومثاله  »الواو« يف صيغة  أن مقتىض 
عىل أوالدي وأوالد أوالدي، ثم عىل أوالدهم وأوالد أوالدهم، ما تناسلوا، فهو عىل ما 

قال، يشرتك من رشك بينهم بالواو املقتضية للجمع والترشيك)٢(.

املبحث الثالث

ترتيب الوقف على طبقات

هنالك اتفاق بني املذاهب الفقهية: احلنفي، واملالكي، والشافعي، واحلنبيل، والزيدي، 
اإلبايض عىل الرتتيب بني الطبقات وفقا لرشط الواقف، وأن له صيًغا تدل عىل االشرتاك 
بني الطبقات مثل حرف »الواو«، وصيًغا تدل عىل الرتتيب مثل »ثم«، وذلك عىل النحو 

اآليت ومل نجد ذكًرا هلذه املسألة لدى املذهب الظاهري، واإلمامي: 

اأوًل: املذهب احلنفي: 

أ( اجته املذهب إىل أنه: 

1- إن عرّب بـ »الواو« بني الطبقات مرتًبا بعده بأن يبدأ بالبطن األعىل ُتنقض القسمة عند 
انقراض كل بطن.

٢- وإن عرّب بـ »ثم« ال يصح القول بنقض القسمة، بل كلام مات أحد عن ولد يعطى سهمه 
لولده يف مجيع البطون. فتنقض القسمة بال فرق بني العرف بثم أو بالواو املقرتنة بام يفيد 
الرتتيب، وأن اشرتاط الدرجة اجلعلية معترب لكن الذي عليه مجهور العلامء قيام من مات 
يف حياة والده قيام والده يف االستحقاق من سهم جده، وأما دخوله يف االستحقاق من 
عمه ونحوه ممن هو يف درجة أبيه املتوىف قبل االستحقاق فقد وقع فيه معرتك عظيم بني 
العلامء فمنهم من قال بدخوله يف املوضعني)3(، وأفتى مجاعة كثريون من أئمة املذاهب 

األربعة بعدم دخوله يف الثاين)4(.

املاجستري  درجة  لنيل  مقدمة  )مذكرة  احلطاب  حممد  بن  حممد  بن  حييى  بن  حييى  وحتقيق:  دراسة  الوقف،  أحكام  انظر:   )1(
يف العلوم اإلسالمية، جامعة اجلزائر1، عبد القادر باجي، قسم الرشيعة والقانون، تصص أصول الفقه، السنة اجلامعية، 

14٢4هـ/٢٠٠4م(، 171-17٠.
)٢( انظر: املغني، ابن قدامة، 13/6.

)3( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 466/4.
)4( انظر: املرجع السابق، 467/4.
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ويكون ولد االبن عند عدم الصلبي بمنزلة الصلبي ألنه ينسب إليه، فإن مل يكن له ولد 
لصلبه وال ولد ولد وكان له ولد وولد ولد فالغلة له وملن كان أسفل من البطون، والفرق 
بينه وبني الصلبي حيث مل يدخل مع الصلبي من هو أسفل أنه ملا نزل إىل ثالثة أبطن فقد 
إىل  ينسب  ملن  فهو  املطلب  عبد  بن  العباس  لولد  قال  لو  كام  والقبيلة  الفخذ  مثل  صاروا 
العباس، ثم إذا انقرض األوالد وأوالدهم يف صورة االقتصار عىل البطن األول، وصورة 
الصورتني ال يدخل  املوقوف عليه ألنه يف  الفقراء النقطاع  إىل  الغلة  الثاين رصفت  زيادة 

البطن الثالث حيث مل يذكر الولد بلفظ اجلمع)1(.

أنه لو وقف عىل ولديه ثم عىل أوالدمها  الطبقات:  الرتتيب بني  ب( من األمثلة عىل 
إىل  والنصف  الباقي  إىل  الغلة  نصف  ُيرصف  ولد  عن  أحدمها  مات  فإذا  تناسلوا،  ما  أبًدا 
الفقراء، فإذا مات اآلخر ُيرصف اجلميع إىل أوالد أوالد الواقف؛ ألن الواقف إنام جعل 
أوالد األوالد بعد انقراض البطن األول، فإذا مات أحدمها ُيرصف النصف إىل الفقراء)٢(.

يوم جتيء عىل عددهم من  الغلة  تقسم  أنه  فاملذهب  البطون  بني  الواقف  يرتب  مل  وإن  ج( 
ثم كلام مات  بالسوية بال تفضيل،  الرجال والنساء والصبيان من ولده لصلبه واألسفل درجة 
أحد منهم سقط سهمه وتنقض القسمة وتقسم بني من يكون موجوًدا يوم تأيت الغلة، أما لو رتب 

م البطن األعىل عىل الذين يلوهنم ثم الذين يلوهنم بطنًا بعد بطن؛ اعُترب رشطه)3(. بأن قال: يقدَّ

ثانًيا: املذهب املالكي: 

أ( اجته املذهب إىل أن: من األلفاظ التي تدل عىل الرتتيب يف املذهب: 

تدخل مع أصوهلم وال  الفروع ال  أن  السفىل«: ومعناها  الطبقة  العليا حتجب  1-»الطبقة 
أبيه ال من دخوله مع أعاممه ومن يف طبقة  الولد مع  يشاركوهنم)4(، فيمنع من دخول 

أبيه)5(.

)1( انظر: املرجع السابق، 468/4.

)٢( انظر: املرجع السابق، 4/43٠.

)3( انظر: املرجع السابق، 463/4.
)4( انظر: مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب 

عيني املالكي، دار الفكر، ط3، 141٢هـ/1٩٩٢م، 645/7. املعروف باحلطاب الرُّ
)5( انظر: مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، احلطاب، 646/7.
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٢-ومما يدل عىل الرتتيب يف املذهب كذلك »ثم«، فإذا وقف عىل أوالده ثم عىل أوالدهم 
ثم أوالد أوالدهم بأن االبناء ال يدخلون مع آبائهم، فإذا مات ولد من أوالده وله أوالد 
فإن أوالده يستحقون ما كان ألبيهم ويدخلون يف الوقف مع وجود أعاممهم، وال ُيقال: 

إن أوالد االوالد ال يدخلون يف الوقف إال بعد انقراض مجيع االوالد)1(.

ب( هنالك قوالن يف املذهب املالكي يف حالة إذا َماَت َواِحٌد من الطبقة اْلُعْلَيا: 

تِيَب يف اْلَوْقِف  ْ 1- أن الولد يستحق ما كان ألبيه)٢(، فَيُكوُن َحّظ امليت لَِوَلِدِه بِنَاًء عىل َأنَّ الرتَّ
بِاْعتَِباِر كل َواِحٍد َوْحَدُه َأْي عىل ُفاَلٍن ُثمَّ َوَلِدِه وعىل فالن ثم ولده َوَعىَل ُفاَلٍن ُثمَّ َوَلِدِه، 
اَم حَيُْجُب َفْرَعُه  َبَقِة اْلُعْلَيا إنَّ ُه لَِوَلِدِه، َوُكلُّ َواِحٍد من الطَّ َوَهَكَذا َفُكلُّ من َماَت اْنَتَقَل َحظُّ

ِه)3(.  ُدوَن َفْرِع َغرْيِ

تِيَب بِاْعتَِباِر امْلَْجُموِع؛ َأْي اَل  ْ ٢- َيُكوُن َحظُّ من َماَت من اْلُعْلَيا لَِبِقيَِّة إْخَوتِِه بِنَاًء عىل َأنَّ الرتَّ
َبَقِة الثَّانَِيِة حتى اَل َيْبَقى َأَحٌد من اْلُعْلَيا)4(.  َينَْتِقُل لِلطَّ

ثالًثا: املذهب ال�صافعي: 

اجته املذهب إىل أن: 

1-الرتتيب بـ»الواو« يفيد اشرتاك غريهم من الطبقات؛ ومن األمثلة عىل االشرتاك: 
ِل ِمْن َأْواَلِد ُصْلبِِه َولِْلَبْطِن  َلْو َوَقَف َوْقًفا َعىَل َأْواَلِدِه َوَأْواَلِد َأْواَلِدِه َكاَن َذلَِك لِْلَبْطِن اأْلَوَّ

ُكان فِيِه)5(. الثَّايِن َوُهْم َأْواَلُد َأْواَلِدِه َيْشرَتِ

٢-وأن الرتتيب بـ »ثم« يفيد عدم اشرتاك غريهم من الطبقات وإنام الرتتيب بينهم، 
ومن األمثلة عىل الرتتيب بـ »ثم«: َلْو َوَقَف َوْقًفا َعىَل َأْواَلِدِه َوَأْواَلِد َأْواَلِدِه ُثمَّ َعىَل َأْواَلِدِهْم، 
ُل، وإنام إَِذا اْنَقَرَض اْلَبْطُن  ُك اْلَبْطُن الثَّايِن مع اْلَبْطُن اأْلَوَّ َأْو َيُقوَل: َبْطنًا َبْعَد َبْطٍن، َفاَل َيْشرَتِ

)1( انظر: مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، احلطاب، 646/7.
)٢( انظر: املرجع السابق، 7 /645.

)3( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، دار الفكر، 86/4.
)4( انظر: املصدر نفسه، 86/4.

)5( انظر: احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي )وهو رشح خمترص املزين(، أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب 
البرصي البغدادي الشهري باملاوردي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 141٩هـ/1٩٩٩م، 5٢8/7.
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َما  َأْواَلِدِهْم  ُثمَّ  َأْواَلِده  َأْواَلِد  ُثمَّ  َأْواَلِده  َعىَل  َوَلْو وقف  الثَّايِن ِحينَِئٍذ)1(،  اْلَبْطُن  َأَخَذ  ُل  اأْلَوَّ
تِيِب، َفاَل  ْ ِل َفُهَو لِلرتَّ ِل َفاأْلَوَّ َتنَاَسُلوا، َأْو َعىَل َأْواَلِده َوَأْواَلِد َأْواَلِده اأْلَْعىَل َفاأْلَْعىَل َأْو اأْلَوَّ

ِل، وهكذا)٢(. ٌء َما َبِقَي َأَحٌد ِمْن اأْلَوَّ ُف لِْلَبْطِن الثَّايِن يَشْ ُيرْصَ

رابًعا: املذهب احلنبلي: 

أ( اجته املذهب إىل أن الرتتيب بني الطبقات يكون بعدة صيغ؛ هي: 

1-الرتتيب بـ »ثم«)3(: ومن األمثلة عىل ذلك: 

ِحيُح من امْلَْذَهِب َأنَّ هذا  * لو َوَقَف عىل َأْواَلِدِه ُثمَّ عىل َأْواَلِدِهْم ُثمَّ عىل اْلُفَقَراِء َفالصَّ
ِل، َوِقيَل َتْرتِيُب َأْفَراٍد  َتْرتِيُب مُجَْلٍة عىل ِمْثِلَها اَل َيْسَتِحقُّ اْلَبْطُن الثَّايِن شيًئا قبل اْنِقَراِض اأْلَوَّ

َفَيْسَتِحقُّ اْلَوَلُد َنِصيَب أبيه َبْعَدُه َفُهَو من َتْرتِيِب اأْلَْفَراِد بني كل َشْخٍص َوَأبِيِه)4(.

* وإن رتب فقال: وقفت هذا عىل ولدي، وولد ولدي، ما تناسلوا وتعاقبوا، األعىل 
فاألعىل، أو األقرب فاألقرب، أو األول فاألول، أو البطن األول ثم البطن الثاين، أو عىل 
أوالدي، ثم عىل أوالد أوالدي، أو عىل أوالدي، فإن انقرضوا فعىل أوالد أوالدي فكل هذا 
عىل الرتتيب، فيكون عىل ما رشط، وال يستحق البطن الثاين شيًئا حتى ينقرض البطن كله، 

ولو بقي واحد من البطن األول، كان اجلميع له)5(.

* وإن وقف عىل عدد معني كاثنني فأكثر ثم عىل املساكني فامت بعضهم رد نصيبه؛ أي 
مرشوط  املساكني  واستحقاق  ابتداء،  عليه  وقف  ممن  ألنه  منهم؛  بقي  من  عىل  منهم  امليت 
بانقراض من عينه الواقف ألنه مرتب بثم فلو مات الكل فهو للمساكني لعدم املزاحم هلم)6(.

* وإن قال وقفت عىل الفقراء ثم عىل أوالدي صح للفقراء فقط؛ ألن »ثم« للرتتيب، 

)1( انظر: املرجع السابق، 5٢8/7.
)٢( انظر: كنز الراغبني رشح منهاج الطالبني، اإلمام جالل الدين حممد بن أمحد املحيّل، عني به حممود بن أمحد احلديدي، نرش 

دار املنهاج، 1434هـ/٢٠13م، 341.
)3( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس البهوتى احلنبىل، دار الكتب 

العلمية، 4/٢7٩-٢8٠.
)4( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، املرداوي، 46/7.

)5( انظر: املغني، ابن قدامة، 356-355/5.
)6( انظر: دقائق أويل النهى لرشح املنتهى املعروف برشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن 

إدريس البهوتى احلنبىل، عامل الكتب، ط1، 1414هـ/1٩٩3م، ٢/417.
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فال يرصف ألوالده إال بعد انقراض الفقراء والعادة مل جتر بانقراضهم)1(.

2-صيغة »انقرضوا«: ومن األمثلة عىل ذلك: 

أو  فاألعىل،  األعىل  وتعاقبوا،  تناسلوا  ما  ولدي  وولد  ولدي  عىل  وقفت  قال  لو   *
األقرب فاألقرب، أو األول فاألول، أو البطن األول ثم البطن الثاين، أو عىل أوالدي ثم 
عىل أوالد أوالدي أو عىل أوالدي، فإذا انقرضوا فعىل أوالد أوالدي فرتتيب مجلة عىل مجلة 
بقوله  ثبت  الوقف  ألن  األول؛  البطن  انقراض  قبل  شيًئا  الثاين  البطن  يستحق  ال  مثلها.. 

فيتبع فيه مقتىض كالمه، وكذا قوله: قرًنا بعد قرن)٢(. 

* وإذا وقف عىل فالن فإذا انقرض أوالده فعىل املساكني؛ كان الوقف من بعد موت 
فالن ألوالده؛ لداللة قول الواقف، فإذا انقرض أوالده فعىل املساكني، وإال مل يكن لتوقف 

استحقاق املساكني عىل انقراضهم فائدة)3(.

3-صيغة »من تويف فنصيبه لـ«: ومن األمثلة عىل ذلك: 

* لو قال واقف: وقفت عىل أوالدي ثم عىل أوالد أوالدي عىل أنه من تويف منهم عن 
غري ولد فنصيبه ألهل درجته؛ استحق كل ولد نصيب أبيه بعده)4(. 

ب( من فقهاء املذهب احلنبيل من ذكر حاالت ال ترتيب فيها؛ وهي: 

1- إن وقف عىل ولده أو ولد غريه، وكان ولده أو ولد غريه قبيلة ليس فيهم واحد من 
صلبه؛ فال ترتيب.

٢- إذا قال: وقفت عىل أوالدي أو عىل ولدي وليس له إال أوالد أوالد؛ فال ترتيب.

3- إذا قال: وقفت عىل أوالدي أو ولدي، ويفضل الولد األكرب أو األفضل أو األعلم عىل 
غريهم؛ فال ترتيب.

4- إذا قال: هذا وقف عىل ولدي أو أوالدي فإذا خلت األرض من عقبي عاد إىل املساكني؛ 
فال ترتيب.

)1( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، 33/1٠.
)٢( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، 1٠/7٩-8٠.

)3( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، 84/1٠.
)4( انظر: املرجع السابق، 1٠/8٠.
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5- إذا قال: هذا وقف عىل ولد ولدي غري ولد البنات أو غري ولد فالن؛ فال ترتيب.

6- إذا قال: هذا وقف عىل ولدي أو أوالدي يفضل البطن الثاين عىل األول أو عكسه؛ فال 
ترتيب.

7- إذا قال: يفضل األعىل فاألعىل وأشباه ذلك مما يدل عىل التعميم؛ فال ترتيب)1(.

8- إذا قال: هذا وقف عىل أوالدي وأوالدهم؛ فال ترتيب؛ ألن الواو ال تقتضيه، واستحقوا 
مع آبائهم)٢(. 

خام�ًصا: املذهب الزيدي: 

اجته املذهب الزيدي إىل أن: 

 :» 1- الرتتيب ِباْلَفاِء اأَْو »ُثمَّ

 ، ا بِاْلَفاِء َأْو ُثمَّ املذهب أنه إَذا َذَكَر اأْلَْواَلَد يِف اْلَوْقِف بَِلْفِظ ُمَثنًّى َفَصاِعًدا مِمَّا ُيِفيُد َتْرتِيًبا إمَّ
َنْحُو َوَقْفُت َعىَل َأْواَلِدي َفَأْواَلِدِهْم َأْو ُثمَّ َأْواَلِدِهْم َأْو َزاَد َفَقاَل َفَأْواَلِد َأْواَلِدِهْم َأْو ُثمَّ َأْواَلِد 
ِر بِاْلَفاِء َأْو ُثمَّ َيُكوُن لِْلَبْطِن اأْلَْعىَل ِمْن َأْواَلِدِه  َأْواَلِدِهْم َفإِنَّ اْلَوْقَف يِف ُصوَريَتْ امْلَُثنَّى َأْو امْلَُكرَّ
ًبا، َوَيْدُخُل يِف َذلَِك َأْواَلُد اْلَبنَاِت َواَل َيْدُخُل فِيِه َأَحٌد ِمْن اْلَبْطِن اأْلَْسَفِل َحتَّى  َما َتنَاَسُلوا ُمَرتَّ
ِل َبْعَد اْنِقَراِضِه، ُثمَّ َكَذلَِك َما  َينَْقِرَض اْلَبْطُن اأْلَْعىَل، َوَيُكوُن ُحْكُم اْلَبْطِن الثَّايِن ُحْكَم اأْلَوَّ
َتنَاَسُلوا اَل َيْأُخُذ اأْلَْسَفُل َمَع اأْلَْعىَل شيًئا، َوَيُكوُن اْلَوْقُف َبنْيَ َأْهِل اْلَبْطِن اأْلَْعىَل َعىَل َسَواٍء 
َكِر  لِلذَّ َكاَن  َفَراِئِض اهللَِّ  َيُقوَل َعىَل  َأْن  َواْلَفاِسِق إالَّ  َوامْلُْؤِمِن  َواْلَفِقرِي  َواْلَغنِيِّ  َواأْلُْنَثى  َكِر  الذَّ

ِمْثُل َحظِّ اأْلُْنَثَينْيِ ِمْن َأْواَلِد اْلَواِقِف اَل إْخَوتِِه َوَساِئِر َوَرَثتِِه)3(. 

ِتيَب يف املذهب اأَْن َيُقوَل:  ْ ي الرتَّ ا َيْقَت�صِ 2-ِمَّ

َل. َل َفاأْلَوَّ -اأْلَوَّ

-َأْو َبْطنًا َبْعَد َبْطٍن.

)1( انظر: املرجع السابق، 81/1٠.
)٢( انظر: املرجع السابق، 81/1٠-8٢.

)3( انظر: التاج املذهب ألحكام املذهب، القايض العالمة أمحد بن قاسم العنيس اليامين الصنعاين، النارش: دار احلكمة اليامنية 
األزهار،  حدائق  عىل  املتدفق  اجلرار  والسيل   ،٢٩7-٢٩5/3 1414هـ/1٩٩3م،  واالعالن،  والتوزيع  والنرش  للطباعة 

حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني، دار ابن حزم، ط1، 3/3٢1-3٢٠.
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-َأْو َقْرًنا َبْعَد َقْرٍن.

-َأْو ِجياًل َبْعَد ِجيٍل.

َفإَِذا اْنَقَرَض اأْلَْعىَل َكاَن ملَِْن َبْعَدُه)1(.

َبَقِة،  ٌء َحتَّى َينَْقِرَض مَجِيُع الطَّ ْفىَل يَشْ َبَقِة السُّ ُه اَل َينَْتِقُل أِلََحٍد ِمْن الطَّ تِيِب َأنَّ ْ َوَمْعنَى الرتَّ
إالَّ أِلَْمٍر َصَدَر ِمْن اْلَواِقِف ُيْدِخُل اأْلَْسَفَل َمَع اأْلَْعىَل يِف اْلَوْقِف؛ َكَأْن َيُقوَل: َعىَل َأْواَلِدي 

َفَأْواَلِدِهْم إالَّ اْلُعَلاَمَء َأْو اْلُفَقَراَء َأْو اْلُفَضاَلَء؛ َفاَل َتْرتِيب)٢(.

�صاد�ًصا: املذهب الإبا�صي: 

يرى املذهب أنه ال بد من اتباع رشط الواقف يف الرتتيب، فإذا وقف عىل أبناء فالن 
ولبنيهم من بعدهم إىل أن ينقرضوا؛ فُيرصف الوقف ألهل الدرجة األوىل حتى ينقرضوا 

عن آخرهم، وليس ألوالدهم مع بقاء أحد منهم يشء)3(. 

املبحث الرابع

دللة معاين األفاظ الواقفني

يراد بداللة معاين ألفاظ الواقفني مراد الواقف ومقصده من وقفه يف مرصفه من جهة 
العموم واخلصوص، والذكورة واألنوثة.

1( البن - البنون: 

أبناء  واجلمع  اإلنسان،  ولد  من  الذكور  جنس  يتناول  اللغة:  أصل  يف  والبنون  االبن 
واإلناث  الذكور  بمعناه  ويشمل  الصلبي،  الولد  معنى  إىل  ينرصف  ما  وغالبا  وبنون)4( 

منهم)5(.

)1( انظر: التاج املذهب ألحكام املذهب، القايض العالمة أمحد بن قاسم العنيس اليامين الصنعاين، ٢٩6/3.
)٢( انظر: املرجع السابق، ٢٩6/3.

)3( انظر: جوابات اإلمام الساملي، اإلمام نور الدين عبد اهلل بن محيد الساملي، إرشاف: عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل الساملي، 
تنسيق ومراجعة: د.عبد الستار أبو غدة، مكتبة اإلمام الساملي، بديه-سلطنة عامن، ٢٠1٠م، 543/3. 

)4( انظر: املخصص، أبو احلسن عيل بن إسامعيل بن سيده املريس، املحقق: خليل إبراهم جفال، دار إحياء الرتاث العريب، 
بريوت، ط1، 1417هـ/1٩٩6م، 1٢5/4.

)5( انظر: الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى احلسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء احلنفي، 
املحقق: عدنان درويش -حممد املرصي، مؤسسة الرسالة-بريوت، ٢7.
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الصيغة األوىل: أن يقول الواقف: وقفت عىل ابني:

وبمقتىض هذه الصيغة، فإن لفظه ال يتعدى الولد املعني وال يتعدد، وهو ظاهر الرواية 
عن احلنفية)1(، واملالكية)٢(، والزيدية)3(، والظاهرية)4(.

الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: وقفت عىل َبنِّي:

القول األول: لفظ َبنِّي أو أبنائي يشمل الذكور واإلناث منهم: ظاهر الرواية األوىل عن 
احلنفية)5(، واملالكية)6(، والظاهرية)7( أن مقتىض لفظه يشمل أبناءه وبناته. 

املذهب احلنفي عن  الثانية يف  الرواية  بني ال يشمل اإلناث: ظاهر  لفظ  الثاين:  القول 
والشافعية)1٠(،  مالك)٩(،  اإلمام  أصحاب  عن  الرواية  ظاهر  وهو  حنيفة)8(،  أيب  اإلمام 
واحلنابلة)11( عدم دخول البنات مع البنني يف هذه الصيغة، ومثاله: ما جاء عن قال قايض 

خان: لو قال الواقف: »عىل َبني، وليس له بنون وله بنات؛ فالغلة للفقراء«)1٢(.

َسيٌِّد،  َهَذا  اْبنِي  »إِنَّ  ابنته:  ابن  احلسن  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بقول  االستدالل  عىل  واعرتضوا 
أبناء  البنوة يف  إثبات حتقق معنى  امْلُْسِلِمنَي«)13(.. يف  ِمَن  فَِئَتنْيِ  َبنْيَ  بِِه  ُيْصِلَح  َأْن  اهللََّ  َوَلَعلَّ 
البنات، وقالوا: » هذا ماز، وإنام أشار به إىل ترشيفه وتقديمه، أال ترى أنه جيوز نفيه عنه، 

)1( انظر: املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة، ابن َماَزَة، 155/6. 
)٢( انظر: اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي شمس الدين القرطبي، 

دار الكتب املرصية -القاهرة، ط٢، 1384هـ/1٩64م، 78/16.
)3( انظر: التاج املذهب ألحكام املذهب، القايض العالمة أمحد بن قاسم العنيس اليامين الصنعاين، النارش: دار احلكمة اليامنية 

للطباعة والنرش والتوزيع واالعالن، 1414هـ/1٩٩3م، 5/٢3٩.
)4( انظر معنى ابني يف: باب اهلبة، املحىل باآلثار، ابن حزم، 64/8.

)5( انظر: املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة، ابن َماَزَة، 155/6. 
)6( انظر: اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، 78/16.

)7( انظر معنى ابني يف: باب اهلبة أو الصدقة ألحد األوالد، احمللى ابآلاثر، ابن حزم، 8/1٠٢.
)8( انظر: املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة، ابن َماَزة، 155/6. 

)٩( انظر: اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، 78/16.
)1٠( انظر: املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة، ابن َماَزَة، 155/6. 

)11( انظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد، بن قدامة، ٢/٢56. 
)1٢( الفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، ط٢، 131٠هـ، 375/٢، واجلوهرة النرية، أبو بكر 

بِيِدّي اليمني احلنفي، املطبعة اخلريية، ط1، 13٢٢هـ، ٢/375.  بن عيل بن حممد احلدادي العبادي الزَّ
)13( صحيح البخاري، البخاري، كتاب الصلح، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص للحسن بن عيل ريض اهلل عنهام: »اْبنِي َهَذا َسيٌِّد، َوَلَعلَّ 

ۡصلُِحواْ بَۡيَنُهَما﴾ ]سورة احلجرات، آية ٩[، 186/3.
َ
« َوَقْولِِه َجلَّ ِذْكُرُه: ﴿فَأ اهللََّ َأْن ُيْصِلَح بِِه َبنْيَ فَِئَتنْيِ َعظِيَمَتنْيِ
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فيقول الرجل يف ولد بنته: ليس بابني، ولو كان حقيقة ما جاز نفيه عنه؛ ألن احلقائق ال تنفى 
عن منتسباهتا«)1(.

رد االعرتاض: قال املثبتون لدخول أبناء البنات مع البنني: »هذا االستدالل غري صحيح، 
بل هو ولد عىل احلقيقة يف اللغة؛ لوجود معنى الوالدة فيه، وألن أهل العلم قد أمجعوا عىل 
َوَبَناتُُكۡم﴾)٢(، وقال  َهُٰتُكۡم  مَّ

ُ
أ َعلَۡيُكۡم  تعاىل: ﴿ُحّرَِمۡت  اهلل  البنت من قول  بنت  حتريم 

ـٰلِِحنَي﴾)3(؛ فجعل عيسى من  تعاىل: ﴿َوِمن ُذّرِيَّتِهِۦ َداوُۥَد وَُسلَۡيَمَٰن﴾. إىل قوله: ﴿ّمَِن ٱلصَّ
ذريته، وهو ابن بنته«)4(.

الصيغة الثالثة: أن يقول الواقف: وقفُت عىل َبنِّي وَبنِي َبنِّي:

ظاهر الرواية عن املالكية أن مقتىض لفظه شموله الذكور منهم واإلناث)5(.

الصيغة الرابعة: أن يقول الواقف: وقفت عىل البنني:

القول األول: لفظ البنني يشمل الذكور من أبناء الواقف: ظاهر الرواية عن احلنفية)6(، 
من  الذكور  إىل  ينرصف  قوله  أن  والزيدية)1٠(..  واحلنابلة)٩(،  والشافعية)8(،  واملالكية)7(، 
أعامل  من  ألنه  املالكية؛  عند  مكروًها  يعد  الوقف  من  النوع  وهذا  البنات،  دون  أوالده 

اجلاهلية يف التفرقة بني البنني والبنات)11(. 

القول الثاين: لفظ البنني يشمل الذكور واإلناث من أبناء الواقف: وهو ظاهر الرواية 

)1( اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، 78/16.
)٢( سورة النساء، آية ٢3.

)3( سورة األنعام، آية 85-84.
)4( انظر: اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، 16/7٩.

)5( انظر: املرجع السابق، 78/16. 
)6( انظر: اجلوهرة النرية، الزبيدي، 335/1.

)7( انظر: رشح خمترص خليل، اخلريش، 7/8٢.
)8( انظر: املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي، دار الكتب العلمية، 3٢٩/٢.

)٩( انظر: املبدع يف رشح املقنع، ابن مفلح، 177/5.
)1٠( انظر: البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، أمحد بن حيي املرتىض، مكتبة اليمن، 1٩47م، 3٩3/1٠.

)11( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، الدسوقي، 4/7٩.
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الثانية عن احلنفية)1(، وبعض املالكية)٢(، وظاهر الرواية عن اإلباضية)3(.

2( البنة- البنات: 

االبنة يف أصل اللغة: مؤنث ابن، واجلمع بنات)4(.

البنت والبنات ولد اإلنسان من جنس اإلناث، والبنت الصلبية تشرتك مع البنت من 
الرضاع يف أحكام املصافحة واملناكحة، دون أحكام النسب والنفقة واملرياث.

الصيغة األوىل: أن يقول الواقف: وقفت عىل بنايت.

القول األول: لفظ بنايت يشمل الصلبيات واحلفيدات: ظاهر الرواية عن ابن القاسم 
من املالكية)5(، واإلمامية)6(، والزيدية)7( أن مقتىض لفظه يشمل بناته من صلبه وبنات بناته 

ما مل يقيده بقيد.

القول الثاين: لفظ بنايت يشمل الصلبيات فقط: ظاهر الرواية عن احلنفية)8(، والشافعية 
أن مقتىض بنايت ال يتعدى الصلبيات منهم، قال صاحب احلاوي: »ولو قال: عىل بنايت، مل 

يشاركهم بنوه وال اخلناثى«)٩(.

الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: وقفت عىل البنات: 

احلنفية)1٠(،  عن  الرواية  ظاهر  فقط:  بالصلبيات  خاص  البنات  لفظ  األول:  القول 

)1( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 463/4.
)٢( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، الدسوقي، 4/7٩.

)3( انظر: رشح النيل، اطفيش، 1٢/44٠.
)4( انظر: املخصص، ابن سيده املريس، 1٢5/4 وما بعدها.

)5( انظر: اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، 78/16.
)6( انظر االستعامل االصطالحي للفظ يف: كتاب املواريث، املقنع الشيخ الصدوق، حتقيق: جلنة التحقيق التابعة ملؤسسة اإلمام 

اهلادي، مطبعة اعتامد، النارش مؤسسة اإلمام اهلادي، طبعة سنة 1415هـ، 4٩1.
)7( انظر االستعامل االصطالحي للفظ يف: كتاب املواريث، تتمة الروض النضري رشح مموع الفقه الكبري، السيد العباس بن 

أمحد احلسني، مكتبة املؤيد، الطائف، ط٢، 1388هـ/1٩68م، 4/3٠.
)8( انظر: الفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، 373/٢، واجلوهرة النرية، أبو بكر بن عيل بن حممد احلدادي 

بِيِدّي اليمني احلنفي، املطبعة اخلريية، ط1، 13٢٢هـ، ٢/375. العبادي الزَّ
)٩( انظر: احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، املاوردى، 7/5٢٩.

)1٠( انظر: اجلوهرة النرية، الزبيدي، 335/1.
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الصلبيات  بناته  إىل  ينرصف  لفظه  مقتىض  أن  واحلنابلة)3(..  والشافعية)٢(،  واملالكية)1(، 
فقط، وهو ظاهر االستعامل االصطالحي عند الظاهرية)4(.

القول الثاين: لفظ البنات يشمل الصلبيات واحلفيدات: ظاهر الرواية الثانية عن املالكية 
أن مقتىض لفظ البنات يشمل الصلبيات واحلفيدات، جاء يف البيان والتحصيل: قال مالك: 

»من حبس عىل بنات له حبسا فبنات بنيه الذكور يدخلن مع بناته لصلبه يف احلبس«.

اللغة،  يف  بنات  اسم  عليهن  يقع  ابنه  بنات  ألن  قال؛  كام  »هذا  رشد:  بن  حممد  وقال 
وهلن حكم البنات يف املرياث إذا مل يكن دوهنن ولد فوجب أن يدخلن مع بناته لصلبه يف 

احلبس«)5(.

الصيغة الثالثة: أن يقول الواقف: وقفت عىل ابنتي أو بنتي: 

القول األول: لفظ ابنتي وبنتي يشمل البنت الصلبية: ظاهر الرواية عن الشافعية)6( أن 
مقتىض لفظه هو بنته الصلبية.

القول الثاين: لفظ ابنتي وبنتي يشمل البنات الصلبيات وبنات األبناء: ظاهر الرواية عن 
املالكية أن قول الواقف: وقفت عىل بنتي أو بنايت دخول بنات االبن يف مقتىض اللفظ)7(.

3( الأبناء: 

مجع مفرد ابن)8(، نسل اإلنسان من صلبه، وفيه قوالن: 

القول األول: لفظ األبناء يشمل الذكور واإلناث الصلبيني: ظاهر الرواية عن املالكية، 

)1( انظر: مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، احلطاب، ٢4/6.
)٢( انظر: املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، الشريازي، 3٢٩/٢.

النجدي، دون نارش،  احلنبيل  العاصمي  بن قاسم  الرمحن بن حممد  املستقنع، عبد  زاد  املربع رشح  الروض  انظر: حاشية   )3(
13٩7هـ، 5/55٩.

)4( انظر يف هذا املعنى: مرياث البنات أو البنت أو البنتني، املحىل باآلثار، ابن حزم، ٢66/8 و8/٢٩٠.
حققه:  القرطبي،  رشد  بن  أمحد  بن  حممد  الوليد  أبو  املستخرجة،  ملسائل  والتعليل  والتوجيه  والرشح  والتحصيل  البيان   )5(

د.حممد حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط٢، 14٠8هـ/1٩88م، ٢٩1/1٢.
)6( انظر: هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرميل، دار الفكر، 

بريوت، 14٠4هـ/1٩84م، 387/5.
)7( انظر: أحكام الوقف، حييى احلطاب، ٢45-٢46.

)8( انظر: لسان العرب، ابن منظور، ٩1/14.
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إىل  ينرصف  األبناء  لفظ  أن  واإلباضية)4(  والزيدية)3(،  والظاهرية)٢(،  والشافعية)1(، 
إىل  الريع  أبنائي، فُيرصف  أو عىل  األبناء  قال: وقف عىل  فلو  الصلبيني،  الذكور واإلناث 

الذكور واإلناث من أبنائه الصلبيني)5(.

القول الثاين: لفظ األبناء يشمل الذكور الصلبيني فقط: وهو ظاهر مذهب احلنفية)6(، 
واحلنابلة)7(.. أن لفظه يرصف إىل أوالده الصلبيني الذكور، وعّلل احلنابلة قوهلم بأن: »لفظ 
ۡم َلُ ٱۡلََنُٰت َولَُكُم ٱۡلَُنوَن﴾)8(، فلو قال الواقف: 

َ
البنني وضع لذلك حقيقة، قال تعاىل: ﴿أ

وقفت عىل األبناء أو أبنائي، فإن لفظه يرصف إىل أبنائه الذكور دون البنات.

الصلب  األبناء  هم  اإلطالق  عند  أهنم  الزيدية  عند  االصطالحي  االستعامل  وظاهر 
وأبناءهم، وعند التقييد، هم الصلبيني فقط)٩(. 

4( اأبناء البنني: 

نسل اإلنسان الذكور من أبنائه الذكور، وفيه قوالن: 

القول األول: أبناء البنني يشمل الذكور من أبناء األبناء: ظاهر الرواية عن أيب حنيفة 
وأيب يوسف)1٠(، ومذهب املالكية)11(، واحلنابلة)1٢(، هم الذكور من أبناء األبناء الصلبيني. 

)1( انظر مسألة فيمن جيب عليه اإلعفاف يف: احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، املاوردى، ٩/185.
)٢( انظر االستعامل اللفظي لألبناء يف: املحىل باآلثار، ابن حزم، 1٢٠/1٢ و٢4٩/٢.

)3( انظر ما جاء يف املواريث يف: تتمة الروض النضري، الصنعاين، ٢8/4.
)4( انظر االستعامل اللفظي لألبناء يف: رشح النيل، اطفيش، 43٠/15 و3٩4/15.

أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد  املدينة،  الكايف يف فقه أهل  نفقة اآلباء واألبناء واألمهات يف:  انظر مسألة   )5(
الرب بن عاصم النمري القرطبي، املحقق: حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين، مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، ط٢، 

14٠٠هـ/1٩8٠م، ٢/6٢8.
ْغدي، حنفي، املحقق:  )6( انظر مسألة نفقة األوالد عند احلنفية يف: النتف يف الفتاوى، أبو احلسن عيل بن احلسني بن حممد السُّ

املحامي الدكتور صالح الدين الناهي، دار الفرقان/مؤسسة الرسالة، عامن-بريوت، ط٢، هـ1٩84/14٠4م، 1٩6.
)7( انظر: امللخص الفقهي، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، دار العاصمة، الرياض، ط1، 14٢3هـ، ٢/٢٠3.

)8( سورة الطور، آية 3٩. 
)٩( انظر االستعامل االصطالحي للفظ يف: كتاب املواريث، تتمة الروض النضري، الصنعاين، ٢8/4.

)1٠( انظر ما جاء يف معنى لفظ البنني يف: كتاب الوصايا، املبسوط، حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة السخيس، دار 
املعرفة، بريوت، 1414هـ/1٩٩3م، ٢7/158.

)11( انظر: اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، 64/5.
)1٢( انظر: منار السبيل يف رشح الدليل، إبراهيم بن حممد بن سامل بن ضويان، املحقق: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، 

ط7، 14٠٩هـ/1٩8٩م، ٢/16.
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ويقول بعض الفقهاء يف مسائل يف تقسيم الرتكات: و«أبناء البنني يقومون مقام البنني يف 
احلجب واملرياث«)1(.

الرواية  أبناء األبناء: وهو ظاهر  الذكور واإلناث من  البنني يشمل  أبناء  الثاين:  القول 
عن حممد بن احلسن من احلنفية)٢(، والشافعية)3(، والظاهرية)4(، واإلمامية)5(، والزيدية)6(، 

واإلباضية)7(.

5( الذكور: 

الذكر يف أصل اللغة من: ذكر، والذكر خالف األنثى)8(.

الصيغة األوىل: أن يقول الواقف: وقفت عىل الذكور من ولدي:

فيه  يدخل  وال  صلبه،  من  للذكور  الوقف  تصيص  تقتض  الصيغة  هذه  مقتىض  إن 
اإلناث، وهو ما جاء عن املال خسو من احلنفية، وبه قال صاحب اإلسعاف)٩(، وهو ظاهر 

الرواية عن املالكية)1٠(، والشافعية)11(، واحلنابلة)1٢(، والظاهرية)13(. 

وقفت عىل الذكور من ولدي وعىل ولدي الذكور  أن يقول الواقف:  الثانية:  الصيغة 
من نسيل:

مقتىض اللفظ عن احلنفية، وهو ظاهر الرواية عن اإلباضية)14( يكون استغالل الوقف 

)1( اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، 64/5.
)٢( انظر ما جاء يف معنى لفظ البنني يف: كتاب الوصايا، املبسوط، السخيس، ٢7/158.

)3( انظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، ابن سامل العمراين، 83/8.
)4( انظر أوجه التفرقة يف االستعامل اللفظي يف: اإلحكام، ابن حزم الظاهري، 71/7.

)5( انظر االستعامل االصطالحي للفظ يف: كتاب احلجب واملرياث، عوايل اللئايل، ابن أيب مجهور األحسائي، حتقيق: احلاج آقا 
متبى العراقي، مطبعة سيد الشهداء،  قم، ط1، 14٠3هـ/1٩83م، ٢/335.

)6( انظر ما جاء يف املواريث يف: تتمة الروض النضري، الصنعاين، ٢8/4.
)7( انظر االستعامل اللفظي يف: رشح النيل، اطفيش، 431/15 و15/46٢.

)8( انظر: درر احلكام رشح غرر األحكام، حممد بن فرامرز بن عيل الشهري بمال خسو، دار إحياء الكتب العربية، 14٠/٢.
)٩( انظر: اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، 64/5.

)1٠( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، الدسوقي، 4/7٩. 
)11( انظر مسألة األثرة يف الوقف يف: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، ابن سامل العمراين، 8/8٠.

)1٢( انظر مسألة: وإن وقف عىل ولده أو ولد غريه.. الرشح املمتع عىل زاد املستقنع، حممد بن صالح بن حممد العثيمني، دار 
ابن اجلوزي، ط1، 14٢8/14٢٢هـ، 44-43/11.

)13( انظر االستعامل اللفظي يف: املحىل باآلثار، ابن حزم، 8/٢7٠.
)14( انظر: رشح النيل، اطفيش، 1٢/44٠.
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للذكور من ولده لصلبه، وعىل أوالدهم من البنني والبنات، وعىل ولد كل ذكر من نسله؛ 
سواء كان من ولد الذكور أو ولد اإلناث، وال يدخل فيه األنثى الصلبية)1(. 

والظاهر استعامل لفظ الذكور بمعنى اجلنس، أي كل ما قابل اإلناث عند اإلمامية)٢(.

وظاهر االستعامل االصطالحي للذكور عند الزيدية)3( العصبة، وقيل: مطلق القريب 
ممن قابل اإلناث.

6( الإناث: 

األنثى يف أصل اللغة من: أنث، واألنثى خالف الذكر)4(.

لفظ  مقتىض  أن  واإلباضية)8(  واحلنابلة)7(،  واملالكية)6(،  احلنفية)5(،  عن  الرواية  ظاهر 
األنثى قد يكون رصحًيا يف صيغة الوقف، وقد يكون ضمنيًّا، ومثاله: قول الواقف: أريض 
الذكر عىل  أقاريب أو عىل قرابتي أو عىل ذوي قرابتي. فال يصح تفضيل  هذه موقوفة عىل 

األنثى)٩(.

وظاهر مذهب الشافعية أن لفظ اإلناث قد يأيت يف لفظ الواقف عىل جهة التسوية أو 
األثرة فإن جاء عىل صيغة األثرة، فإنه يرصف إليهن دون سواهن)1٠(.

وظاهر مذهب الظاهرية)11( استعامل اللفظ بحسب سياق املتكلم.

)1( انظر: درر احلكام رشح غرر األحكام، املوىل خسو، 738/1.
)٢( انظر: جواهر الكالم يف رشح رشائع االسالم، تأليف شيخ الفقهاء وإمام املحققني: الشيخ حممد حسن النجفي، حققه 

وعلق عليه: الشيخ عباس القوجاين هنض بمرشوعه، دار الكتب اإلسالمية، هتران، ٢٩/437.
)3( انظر االستعامل االصطالحي للفظ يف: كتاب املواريث، تتمة الروض النضري، الصنعاين، 4/43-4٢.

)4( انظر: الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء، ٩44.
)5( انظر: درر احلكام رشح غرر األحكام، املوىل خسو، ٢/141.

الرمحن  عبد  بن  إدريس  بن  أمحد  الدين  شهاب  العباس  أبو  والذخرية،   ،٢6٠/1٢ رشد،  ابن  والتحصيل،  البيان  انظر:   )6(
الغرب اإلسالمي، بريوت، ط1، 1٩٩4م، ٢1/7، والتاج واإلكليل  بو خبزة، دار  بالقرايف، حتقيق حممد  الشهري  املالكي 

ملخترص خليل، املواق، 667-666/7.
)7( انظر مسألة اهلبة يف: املحىل باآلثار، ابن حزم، ٩6/8 و1٩1/8.

)8( انظر: رشح النيل، اطفيش، 4٢8/1٢-43٠.
)٩( انظر: درر احلكام رشح غرر األحكام، املوىل خسو، ٢/141.

)1٠( انظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، ابن سامل العمراين، 8٠/8 و85/8.
)11( انظر االستعامل اللفظي يف باب املواريث عند املحىل باآلثار، ابن حزم، ٢87/8 و8/٢٩٠.
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والظاهر استعامل لفظ الذكور بمعنى اجلنس، أي كل ما قابل الذكور عند اإلمامية)1(، 
والزيدية)٢(.

7( الولد- الأولد: 

الولد يف أصل اللغة: هو فعل بمعنى مفعول، يتناول الذكر واألنثى مشتق من التولد)3(.

الصيغة األوىل: أن يقول الواقف: حبست عىل ولدي أو أوالدي: 

القول األول: لفظ الولد عند االطالق، يشمل الولد الصلبي من الذكور واإلناث: 

مقتىض لفظ الولد واألوالد عند إطالقهام ينرصفان إىل األوالد الصلبيني من الذكور 
واإلناث، وهو ظاهر الرواية عن احلنفية)4(، واملالكية)5(، والشافعية)6(، واحلنابلة)7(، وظاهر 
الرواية عن اإلباضية)8(، والظاهرية)٩(، ومثاله قول الواقف: وقفت أو حبست عىل ولدي 

أو أوالدي، ينرصف معنى لفظه إىل: أوالده الذكران واإلناث؛ ألن اجلميع أوالد.

القول الثاين: لفظ الولد يشمل الولد الصلبي واحلفيد: 

ذهب مجاعة من املتأخرين من فقهاء املالكية، وبعض فقهاء احلنابلة)1٠(، وظاهر الرواية 
الثانية عن اإلمامية)11( إىل القول: إن ولد البنات من األوالد واألعقاب، وأهنم يدخلون يف 

األحباس بقول: املحبس حبست عىل ولدي أو عىل عقبي«)1٢(. 

)1( انظر: جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم، حممد حسن النجفي، 43/4.
)٢( انظر: االستعامل االصطالحي للفظ يف كتاب املواريث، تتمة الروض النضري، الصنعاين، 4/43-4٢.

)3( انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، 
دار العلم للماليني، بريوت، ط4، 14٠7هـ/1٩87م، 1/٢7٢.

)4( انظر: املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة، ابن َماَزَة، 154/6.
)5( انظر: املقدمات املمهدات، ابن رشد، 4٢٢/٢.

)6( انظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، ابن سامل العمراين، 87/8.
)7( انظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد، ابن قدامة، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس ثم 

الدمشقي احلنبيل، الشهري بابن قدامة املقديس، دار الكتب العلمية، ط1، 1414هـ/1٩٩4م، ٢/٢55.
)8( انظر: رشح النيل، اطفيش، 587/1٢.

)٩( انظر: املرجع السابق، 587/1٢.
)1٠( انظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد، ابن قدامة، ٢/٢56.

14٢٠هـ،  ط1،  قم،  الصادق،  اإلمام  مؤسسة  نرش  البهادري،  إبراهيم  الشيخ  حتقيق:  احليل،  األحكام،  حترير  انظر:   )11(
.3٠3/3

)1٢( املقدمات املمهدات، ابن رشد، 4٢٢/٢.
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قال القرايف: »يدخل يف ولده ولد ولده الذكور واإلناث«)1(، واحتجوا ملذهبهم بظاهر 
البنات،  اهلل  »فلام حرم  قالوا:  َوَبَناتُُكۡم﴾)٢(،  َهُٰتُكۡم  مَّ

ُ
أ َعلَۡيُكۡم  تعاىل: ﴿ُحّرَِمۡت  قوله 

فحرمت بذلك بنت البنت بإمجاع، علم أهنا بنت، ووجب أن تدخل يف حبس أبيها إذا حبس 
عىل ولده أو عقبه«)3(. واحتجوا أيًضا بقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف احلسن -حفيده-: »إِنَّ اْبنِي َهَذا 

َسيٌِّد«)4( فسامه ابنًا )5(.

من  الشريازي  الفقيه  عن  جاء  فقط:  الصلبي  الولد  يشمل  الولد  لفظ  الثالث:  القول 
الشافعية)6(، وهو ظاهر الرواية عن اإلمامية )7(، والزيدية )8( أن لفظ ولدي أو أوالدي ال 
يدخل فيه احلفيد، إذ قال: وقفت عىل أوالدي؛ دخل فيه الذكر واألنثى ألن اجلميع أوالده، 

وال يدخل فيه ولد الولد ألن ولده حقيقة ولده من صلبه.

أوالدي  عىل  أو  ولدي،  وولد  ولدي  عىل  حبست  الواقف:  يقول  أن  الثانية:  الصيغة 
وأوالد أوالدي: 

القول األول: جاء عن احلنفية، وبعض املالكية دخول ولد البنات مع األوالد إال إن 
قيده بقوله: عىل الذكور منهم أو اإلناث.

جاء يف الدر املختار: »ولو قال: عىل ولدي وولد ولدي اإلناث؛ يكون للناث من ولده 
دون ذكورهم«)٩(.

ظاهر  وهو  ذلك،  يف  يدخلون  البنات  ولد  »إن  القول:  إىل  املالكية  من  مجاعة  وذهب 
اللفظ، ألن الولد يقع عىل الذكر واألنثى؛ فإذا قال: »عىل ولدي وولد ولدي«، فهو بمنزلة 

)1( الذخرية، القرايف، 6/35٢.
)٢( سورة النساء، آية ٢3.

)3( املقدمات املمهدات، ابن رشد، 4٢٢/٢.
)4( صحيح البخاري، حممد بن إسامعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي، املحقق: حممد زهري بن نارص النارص، دار طوق النجاة، 
ط1، 14٢٢هـ، كتاب الصلح، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص للحسن بن عيل ريض اهلل عنهام: »اْبنِي َهَذا َسيٌِّد، َوَلَعلَّ اهللََّ َأْن ُيْصِلَح بِِه 

ۡصلُِحواْ بَۡيَنُهَما﴾ ]سورة احلجرات، آية ٩[، 186/3.
َ
« َوَقْولِِه َجلَّ ِذْكُرُه: ﴿فَأ َبنْيَ فَِئَتنْيِ َعظِيَمَتنْيِ

)5( انظر: املقدمات املمهدات، ابن رشد، 4٢٢/٢.
)6( انظر: املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، الشريازي، ٢/3٢8.

)7( املهذب، ابن الرباج، 8٩/٢.
)8( انظر: رشح األزهار، اإلمام أمحد املرتىض، النارش: مكتبة غمضان -صنعاء -اليمن، 471/3.

)٩( رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، دار الفكر، بريوت، 
ط٢، 141٢هـ/1٩٩٢م، 461/4.
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قوله: »عىل أوالدي - ذكراهنم وإناثهم، وعىل أعقاهبم«)1(.

القول الثاين: ظاهر الرواية الثانية عن املالكية)٢(، وظاهر مذهب احلنابلة)3( دخول ولد 
البنات مع األوالد، وحجتهم يف ذلك: »أن الولد يف الرشع ال يقع حقيقة إال عىل من يرجع 

نسبه إليه من ولد األبناء دون ولد البنات«)4(.

الصيغة الثالثة: أن يقول الواقف: حبست عىل ولدي وأوالدهم أو أوالدي وأوالدهم: 

القول األول: جاء عن اإلمام مالك، أن ولد البنات ال يدخلون يف احلبس هبذا اللفظ، 
الناس ال يقع إال عىل الذكران دون اإلناث، : »فرجع ضمري  ألن األوالد يف عرف كالم 

اجلمع من قوله: وأوالدهم عليهم خاصة، فلم يكن يف ذلك لولد البنات دخول«)5(.

القول الثاين: ظاهر الرواية عن احلنفية)6(، والشافعية)7(، واملنقول عن بعض املالكية)8(، 
ولد  فيه  يدخل  أوالدي وأوالدهم،  الواقف: عىل  قول  أن  اإلمامية)٩(  الرواية عن  وظاهر 

االبن وولد البنت، وأبناءهم الذكور واإلناث. 

وقفت عىل أوالدي ذكورهم وإناثهم، ومل يسمهم  أن يقول الواقف:  الصيغة الرابعة: 
بأسامئهم، ثم قال وعىل أعقاهبم: ظاهر مذهب مالك »أن أوالد البنات يدخلون يف ذلك كام 
لو سمي؛ بخالف إذا قال: أوالدي ومل يقل ذكراهنم وإناثهم للعلة... من أن لفظ األوالد 

ال يوقعه الناس إال عىل الذكران دون اإلناث«)1٠(.

الصيغة اخلامسة: أن يقول الواقف: وقفت عىل أوالدي -ويسميهم بأسمئهم- ذكورهم 
وإناثهم، ثم يقول: وعىل أوالدهم: ظاهر الرواية عن املالكية أن »ولد البنات يدخلون يف 

)1( املقدمات املمهدات، ابن رشد، 4٢7/٢، والذخرية، القرايف، 354/6.
)٢( انظر: املقدمات املمهدات، ابن رشد، 4٢7/٢، والذخرية، القرايف، 354/6.

)3( املقدمات املمهدات، ابن رشد، 4٢٢/٢.
)4( املرجع السابق، 4٢٢/٢.

)5( املرجع السابق، ٢/433. 
)6( انظر: درر احلكام رشح غرر األحكام، املوىل خسو، 14٠/٢.

)7( انظر: املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، الشريازي، 3٢٩/٢.
)8( انظر: املقدمات املمهدات، ابن رشد، ٢/434.

)٩( انظر: الروضة الندية يف رشح اللمعة الدمشقية، زين الدين العاميل، 4/٢4٠-٢41. 
)1٠( املرجع السابق، ٢/434.



مدونة أحكام الوقف الفقهية - اجلزء الثاين

٢٠٠

ذلك عىل مذهب مالك ومجيع أصحابه املتقدمني واملتأخرين«)1(.

8( ذكور الأولد: 

احلنفية)٢(،  عن  الرواية  ظاهر  وهو  البنات:  أبناء  دون  األبناء  أبناء  هم  األوالد  ذكور 
والظاهرية)8(،  والزيدية)7(،  واإلمامية)6(،  واحلنابلة)5(،  والشافعية)4(،  واملالكية)3(، 

واإلباضية)٩(. 

فإنه  الذكور«،  أوالدهم  ذكور  عىل  ثم  أوالدي  عىل  »وقفت  الواقف:  قال  لو  ومثاله 
بلفظه وتوكيده بصفة الذكورية، ال يدخل بن البنت معهم؛ ألنه ليس من أوالد الذكور.

9( ولد الولد - اأولد الأولد:

ولد الولد يف أصل اللغة هم احلفدة)1٠(. 

واإلناث  الذكور  الولد  بولد  واملراد  اإلنسان،  نسل  من  واألنثى  الذكر  يعم  والولد: 
الولد: ذكور  فيدخل يف معنى ولد  إناًثا،  أم  كانوا  الواقف، ذكوًرا  تناسلوا من ولد  الذين 

الذكر، وأنثى الذكر، وذكور األنثى، وإناث األنثى، وهم األحفاد واألسباط.

عن  األوىل  الرواية  ظاهر  اإلناث:  دون  الذكور  ولد  يشمل  الولد  ولد  األول:  القول 
احلنفية)11(، واحلنابلة)1٢(، واملنقول عن اإلمام مالك)13( انرصاف لفظ: ولد الولد إىل أبناء 

)1( املرجع السابق، ٢/435.
)٢( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 461/4.

)3( انظر: البيان والتحصيل، ابن رشد، ٢15/1٢.
)4( انظر: الفتاوى الفقهية الكربى، اهليتمي، 314/3.

)5( انظر االستعامل االصطالحي للفظ يف املذهب اطالقه عىل الذكور دون اإلناث يف املرياث: العدة رشح العمدة، هباء الدين 
املقديس، عبد الرمحن بن إبراهيم بن أمحد، أبو حممد هباء الدين املقديس، دار احلديث، القاهرة، ط، 14٢4هـ/٢٠٠3م، 338.

)6( انظر استعامل االصطالحي للفظ عند: احليل، بحار األنوار، ٢38/55.
)7( انظر: السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار، الشوكاين، 316/3.

)8( انظر االستعامل االصطالحي للفظ يف: باب املواريث، املحىل باآلثار، ابن حزم، ٢64/8 و8/٢7٠.
)٩( انظر مقتىض اللفظ عند: اطفيش، رشح النيل، 1٢/44٠.

)1٠( انظر: لسان العرب، ابن منظور، 153/3.
)11( انظر: املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة، ابن َماَزَة، 156/6.

)1٢( انظر: املبدع يف رشح املقنع، ابن مفلح، 175/5.
اهلل  عبد  أبو  عليش،  حممد  بن  أمحد  بن  حممد  خليل،  خمترص  رشح  اجلليل  ومنح   ،4٢7/٢ املمهدات،  املقدمات  انظر:   )13(

املالكي، دار الفكر-بريوت، ط، 14٠٩هـ/1٩8٩م، 8/16٠.
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الذكور دون اإلناث. وعّللوا ذلك بقوهلم: »ألن ولد بنته -وإن سميناه ولد ولده- لوقوع 
كام  العريب-  اللسان  يف  واحًدا  -وقوًعا  واجلمع  والواحد  واألنثى،  الذكر  عىل  الولد  اسم 

ذكرت، فال يرثه يف الرشع، وال ينتسب إليه، وإنام يرث رجاًل آخر وإليه ينتسب«)1(.

الثانية عن  الرواية  واإلناث: وهي ظاهر  الذكور  ولد  يشمل  الولد  ولد  الثاين:  القول 
احلنفية)٢(، والشافعية)3(، واحلنابلة)4(، وظاهر الرواية عن اإلباضية)5(، والرواية األوىل عن 
لصلبي،  ولدي  ولد  بقوله: عىل  لفظه  يقيد  أن  إال  والظاهرية)8(؛  والزيدية)7(،  اإلمامية)6(، 

فال يدخلون.

10( ولد الظهر: 

الظهر يف أصل اللغة من: ظهر، والظهر من كل يشء، خالف البطن، يقال: فالن من 
ولد الظهر؛ أي ليس منا)٩(.

فلو قال الواقف: وقفت عىل ولد ظهري، ففية قوالن: 

القول األول: ولد الظهر هو الولد الصلبي: جاء يف الرواية األوىل عن بعض املالكية 
أن قول الواقف: وقفت عىل ولد ظهري أو ولد الظهر؛ فإنه خيتص بالولد الصلبي أبناءه 

الذكور واإلناث دون أبنائهم)1٠(. وهو ظاهر الرواية عن اإلمامية)11(، والزيدية)1٢(.

القول الثاين: ولد الظهر، هو الولد، وولد الولد الذكور واإلناث: وهو ظاهر الرواية 

)1( املقدمات املمهدات، ابن رشد، ٢/4٢7.
)٢( انظر: املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة، ابن َماَزة، 156/6.

)3( انظر: املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، الشريازي، 33٠/٢، ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين، 
حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ/1٩٩4م، 3/54٠.

)4( انظر: املبدع يف رشح املقنع، ابن مفلح، 175/5.
)5( انظر: رشح النيل، اطفيش، 1٢/441-44٠.

)6( انظر: الروضة الندية يف رشح اللمعة الدمشقية، زين الدين العاميل، 4/٢4٠-٢41. 
)7( انظر: البحر الزخار، أمحد بن حيي املرتىض، 3٩3/1٠.

)8( انظر: مسألة اهلبة والنفقة الواجبة، املحىل باآلثار، ابن حزم، ٩5/8 و1٠5/8. 
)٩( لسان العرب، ابن منظور، 5٢6/4.

)1٠( انظر: الذخرية، القرايف، 358/6، وأحكام الوقف، حييى احلطاب، ٢48.
)11( انظر: نفحات األزهار، السيد عيل امليالين، مطبعة مهر، إيران، ط1، 1414هـ، ٢٢5/8.

)1٢( انظر: فتح القدير، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني، دار ابن كثري، دار الكلم الطيب-دمشق، بريوت، 
ط1، 1414هـ، 5/5٠٩.
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عن احلنفية)1(، والرواية الثانية عن بعض املالكية كابن شعبان أن مقتىض ولد الظهر ولده من 
صلبه، وولد ولده ذكورهم ال إناثهم)٢(، وهو ظاهر املنقول عن الشافعية)3(، واحلنابلة)4(؛ 

ألن ولد ظهره كل من ينسب إليه دون أبناء بنته؛ ألهنم ينسبون لغريه ال له. 

11( ولد البنت- اأولد البنات: 

احلنفية)5(،  عن  الرواية  ظاهر  بنايت:  أوالد  أو  بنتي  ولد  عىل  وقفت  الواقف:  قال  فلو 
والزيدية)11(،  واإلمامية)1٠(،  والظاهرية)٩(،  واحلنابلة)8(،  والشافعية)7(،  واملالكية)6(، 
بناته؛ أي  واإلباضية)1٢(، أن مقتىض لفظه ينرصف إىل احلفيد أو احلفدة املحبس من جهة 

أبناء بناته من الذكور واإلناث. 

12( ولد بنات البنات:

ظاهر الرواية عن احلنفية)13(، واملالكية)14(، والشافعية)15(، واحلنابلة)16(، واإلمامية)17(، 

)1( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 467/4.
)٢( انظر: أحكام الوقف، حييى احلطاب، ٢48.

)3( انظر: فتاوى الرميل، شهاب الدين أمحد بن محزة األنصاري الرميل الشافعي، مجعها: ابنه، شمس الدين حممد بن أيب العباس 
أمحد بن محزة شهاب الدين الرميل، املكتبة اإلسالمية، 44-43/3.
)4( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، 51/7.

)5( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن نجيم املرصي، دار الكتاب اإلسالمي، 5/٢3٩.
)6( انظر: بلغة السالك ألقرب املسالك )حاشية الصاوي(، أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت الشهري بالصاوي املالكي، دار 

املعارف، 131/4.
دار  األنصاري،  زكريا  بن  حممد  بن  زكريا  السنيكي  حييى  أبو  الدين  زين  الطالب،  روض  رشح  يف  املطالب  أسنى  انظر:   )7(

الكتاب اإلسالمي، ٢/467.
)8( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، ٢85/4.

)٩( انظر االستعامل اللفظي البن البنت يف باب النكاح واملواريث: احمللى ابآلاثر، ابن حزم، 13٠/٩ و3٢1/8.
)1٠( انظر االستعامل اللفظي لولد البنت: النارصيات، الرشيف املرتىض، 413.

)11( انظر االستعامل اللفظي يف املواريث: تتمة الروض النضري، الصنعاين، 4/3٢.
)1٢( انظر االستعامل اللفظي: رشح النيل، اطفيش، 431/15و 15/46٢.

)13( انظر مسألة العصبات يف املرياث: تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، عثامن بن عيل بن حمجن البارعي، فخر الدين الزيلعي 
احلنفي، املطبعة الكربى األمريية -بوالق، القاهرة، ط1، 1313هـ، ٢43/6.

)14( انظر: املقدمات املمهدات، ابن رشد، ٢/433.
)15( انظر مسألة إرث األصول: حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، املكتبة التجارية الكربى 

بمرص لصاحبها مصطفى حممد، ط، 1357هـ/1٩83م، 4٠5/6.
)16( انظر: الرشح املمتع عىل زاد املستقنع، العثيمني، 47/11.

)17( انظر االستعامل اللفظي لولد البنت: النارصيات، الرشيف املرتىض، 413.
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والزيدية)1(، واإلباضية)٢( أن ولد بنت البنت أو ولد بنات البنات ينرصف إىل ابن أو بنت 
أو أبناء أو بنات بنت البنت.

13( اأولد بنات البنني:

ظاهر الرواية عن احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، واإلمامية)3(، والزيدية)4(، 
ما  ومثاله  الذكور،  االبناء  بنات  أو  بنت  أبناء  هم  البنني)6(،  بنات  أوالد  أن  واإلباضية)5( 
جاء عند ابن نجيم من احلنفية: »وقف عىل ولده لصلبه ذكًرا وأنثى وعىل أوالد الذكور من 
ولده وأوالد أوالدهم ونسلهم، وحكمه قسمة الغلة بني ولده ذكًرا وأنثى وأوالد الذكور 

ذكًرا وأنثى بالسوية، فيدخل أوالد بنات البنني«)7(.

14( اأولد الذكور: 

فلو قال الواقف: وقفت عىل أوالد الذكور: ظاهر الرواية عن احلنفية)8(، واملالكية)٩(، 

)1( انظر االستعامل اللفظي: رشح النيل، اطفيش، 15/46٢.
)٢( انظر: املرجع السابق، 15/46٢.

املرتىض،  وسائل  يف:  هو  كام  البنات  بنات  أوالد  عكس  إىل  ينرصف  ولكنه  اللفظ،  هلذا  اللفظي  االستعامل  عىل  نقف  مل   )3(
الرشيف املرتىض، ٢63/3.

)4( انظر االستعامل اللفظي يف املواريث: تتمة الروض النضري، الصنعاين، 4/3٢.
)5( انظر عكس اللفظ عند: اطفيش، رشح النيل، 15/46٢.

البيان والتحصيل، ابن رشد، ٢36/1٢، وهناية املطلب  )6( انظر مسائل توريث ذوي األرحام وأوالد البنني فيقاس عليه: 
يف دراية املذهب، عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويني، أبو املعايل، ركن الدين، امللقب بإمام احلرمني، حققه 
وصنع فهارسه: أ.د.عبد العظيم حممود الّديب، دار املنهاج، ط1، 14٢8هـ/٢٠٠7م، ٢٠3/٩، وزاد املستقنع يف اختصار 
املقنع، موسى بن أمحد بن موسى بن سامل بن عيسى بن سامل احلجاوي املقديس ثم الصاحلي، رشف الدين، أبو النجا، املحقق: 

عبد الرمحن بن عيل بن حممد العّسكر، دار الوطن للنرش-الرياض، 154.
وضع  املرصي،  نجيم  بابن  املعروف  حممد،  بن  إبراهيم  بن  الدين  زين  النُّْعاَمِن،  َحنِْيَفَة  َأيِبْ  َمْذَهِب  َعىَل  َوالنََّظاِئُر  ْشَباُه  األَْ  )7(

حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 141٩هـ/1٩٩٩م، 1/41٩-4٢٠.
)8( انظر: العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي، 

دار املعرفة، 1٢٩.
)٩( انظر مسألة العفو يف اجلنايات: الذخرية، القرايف، 1٢/41٠.
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قول  مقتىض  أن  واإلباضية)5(  والزيدية)4(،  واإلمامية)3(،   ،)٢( واحلنابلة  والشافعية)1(، 
الواقف أوالد الذكور أبناء أبنائه الذكور ال البنات)6(. 

ومثاله ما جاء عن احلنابلة يف كتاب مطالب أويل النهى: »ما تقول يف رجل وقف ضيعة 
عىل ولده، فامت األوالد وتركوا النسوة حوامل؟ فقال: كل ما كان من أوالد الذكور بنات 
كن أو بنني؛ فالضيعة موقوفة عليهم، وما كان من أوالد البنات؛ فليس هلم فيه يشء؛ ألهنم 

من رجل آخر«)7(.

15( اأولد الإناث: 

وصورة املسألة أن يقول الواقف: وقفت عىل أوالد اإلناث: وظاهر مذهب احلنفية، 
واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، واإلمامية)8(، والزيدية)٩(، واإلباضية)1٠( أن مقتىض لفظه 

ينرصف إىل أبناء وبنات بناته دون سواهم)11(.

16( ال�صلب )من يولد من ظهره- ولده من �صلبه- ابن ال�صلب- بنت ال�صلب(: 

ِمَن  والُصْلُب  الشديد...  والَصليب:  و»الُصْلُب  صلب،  من:  اللغة  أصل  يف  الصلب 
يف  سبب  كان  من  هنا  به  ويراد  الُصْلب«،  فذلك  َفقاٌر  فيه  الظهر  من  يشء  وكل  الَظهر، 

)1( انظر: فتاوى الرميل، الرميل، 3/6٠.
الدمشقي احلنبيل، املكتب اإلسالمي، ط٢،  املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده  النهى يف رشح غاية  انظر: مطالب أويل   )٢(

1415هـ/1٩٩4م، 346/4.
يف  والنرش  الطبع  مؤسسة  طبع  اإلسالمية،  البحوث  ممع  يف  الفقه  قسم  حتقيق:  احليل،  العالمة  املطلب،  منتهى  انظر:   )3(

اآلستانة الرضوية املقدسة، نرش ممع البحوث اإلسالمية، إيران-مشهد، ط1، 141٢هـ، ص ٩18.
)4( انظر االستعامل االصطالحي للفظ يف: كتاب املواريث، تتمة الروض النضري، الصنعاين، 43/4.

)5( انظر االستعامل اللفظي يف: رشح النيل، اطفيش، 15/46٢.
)6( انظر: بلغة السالك، الصاوي، 131/4.

)7( مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، الرحيبانى، 346/4.
)8( انظر: رشح اللمعة، الشهيد الثاين، 185/3.

)٩( انظر: االستعامل االصطالحي للفظ يف: كتاب املواريث، تتمة الروض النضري، الصنعاين، 43/4.
)1٠( انظر االستعامل اللفظي: رشح النيل، اطفيش، 386/15.

)11( انظر: العقود الدرية، ابن عابدين، 1٢٩/1، وبلغة السالك، الصاوي، 1٢٩/4، والكايف يف فقه اإلمام أمحد، ابن قدامة، 
٢56/٢، وفتاوى السبكي، أبو احلسن تقي الدين عيل بن عبد الكايف السبكي، دار املعارف، 514-513/1. 
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والدته)1(.

القول األول: ولد الصلب، هو ابن الواقف وابن ابنه وإن نزل: ظاهر الرواية عن ابن 
رشد من املالكية أن ولد الصلب: يقع اللفظ عىل الولد »... وعىل كل من يرجع نسبته إليه 
من ولد الولد، وإن سلفوا، فإذا حبس الرجل حبًسا عىل ولد رجل دخل فيه ولده وولد 

ولده ما سفلوا«)٢(.

وهذا  جتاوًزا:  ابنته  أو  ابنه  وابن  حقيقة،  الوارث  ابن  هو  الصلب،  ولد  الثاين:  القول 
واإلمامية)7(،  واحلنابلة)6(،  والشافعية)5(،  واملالكية)4(،  احلنفية)3(،  عن  الرواية  ظاهر  هو 
والزيدية)8(، واإلباضية)٩( أن ولد الصلب هو ابن الواقف أو بنته، وينرصف إىل ابن االبن 

أو البنت عند عدم االبن الصلبي.

17( الذرية: 

الذرية يف أصل اللغة من: ذرر، وذرية الرجل: ولده)1٠(.

تناسلوا، ويقصد  بالذرية األوالد ذكوًرا وإناًثا وأوالدهم ما  الذرية واألوالد: يقصد 
باألوالد من ينسب إليه من الذكور واإلناث.

القول األول: لفظ الذرية ولد األبناء والبنات: ظاهر الرواية عن احلنفية)11(، والرواية 

الدين  اهلل شمس  عبد  أبو  املقنع،  ألفاظ  واملطلع عىل   ،163/1 اجلوهري،  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح  انظر:   )1(
حممد بن أيب الفتح بن أيب الفضل البعيل، املحقق: حممود األرناؤوط وياسني حممود اخلطيب، مكتبة السوادي للتوزيع، ط1، 

14٢3هـ/٢٠٠3م، 347.
)٢( البيان والتحصيل، ابن رشد، 383/13.

)3( انظر: درر احلكام رشح غرر األحكام، املوىل خسو، 14٠/٢.
)4( انظر: جامع األمهات، مجال الدين بن عمر ابن احلاجب، حققه وعلق عليه: أبو عبد الرمحن األخرض األخرضي، الياممة 

للطباعة والنرش والتوزيع، دمشق، بريوت، ط1، 141٩هـ/1٩٩8م، 451.
)5( انظر: الساج الوهاج عىل متن املنهاج، حممد الزهري الغمراوي، دار املعرفة للطباعة والنرش-بريوت، 3٢4.

)6( انظر: املبدع يف رشح املقنع، ابن مفلح، 174/5.
)7( انظر: جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم، حممد حسن النجفي، حتقيق وتعليق وتصحيح: حممود القواجاين، دار الكتب 

اإلسالمية، هتران، ٩8/41.
)8( انظر ما جاء يف املواريث: تتمة الروض النضري، الصنعاين، ٢٩/4 و31/4-3٢.

)٩( انظر االستعامل اللفظي يف: رشح النيل اطفيش، 476/15.
)1٠( انظر: لسان العرب، ابن منظور، 3٠3/4.

، الزيلعي، 6/17٩. ْلبِيِّ )11( انظر معنى الذرية يف: باب اجلنايات، تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
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واإلباضية)6(  واإلمامية)5(،  والزيدية)4(،  واحلنابلة)3(،  والشافعية)٢(،  املالكية)1(،  األوىل عن 
ۥٓ  أن لفظ الذرية يشمل ولد األبناء والبنات ما تناسلوا عمال بظاهر قوله تعاىل: ﴿َوَوَهۡبَنا َلُ
يُّوَب 

َ
َوِمن ُذّرِيَّتِهِۦ َداوُۥَد وَُسلَۡيَمَٰن َوأ َونُوًحا َهَدۡيَنا ِمن َقۡبُلۖ  إِۡسَحَٰق َوَيۡعُقوَبۚ ُكًّ َهَدۡيَناۚ 

َوُيوُسَف َوُموَسٰ َوَهُٰروَنۚ َوَكَذٰلَِك َنۡزِي ٱلُۡمۡحِسننَِي﴾)7()8(. 
القول الثاين: لفظ الذرية يشمل أوالد الذكور ال أوالد البنات: نقل عن اإلمام مالك، 

أن لفظ الذرية بمنزلة لفظ الولد والعقب ال يدخل فيه ولد البنات)٩(.

18( الأخ - الأخت )الإخوة(: 

التأنيث، واإلخوة للجمع، وهي بمعنى  َأَخٌو. واألخت من  أصله من  اللغة:  األخ يف 
الوالدة)1٠(.

واألخ واألخت أو اإلخوة: »ُهَو كل من مجعك وإياه صلب َأو بطن«، وتشمل الذكور 
واإلناث)11(.

اختلف الفقهاء يف مقتىض قول الواقف أو املحبس: وقفت أو حبست عىل إخويت، عىل 
مخسة أقوال: 

القول األول: لفظ إخويت يشرتك فيه الذكور واإلناث: إن قال الواقف: »وقفت عىل 

)1( انظر: املقدمات املمهدات، ابن رشد، 438/٢، واجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، 16/7٩.
)٢( انظر: املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، الشريازي، 3٢٩/٢.

ۡلَنا ُذّرِيََّتُهۡم﴾: زاد املسري يف علم التفسري، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل  نَّا َحَ
َ
َُّهۡم أ )3( انظر تفسري قوله تعاىل ﴿َوَءايَةٞ ل

بن حممد اجلوزي، املحقق: عبد الرزاق املهدي، دار الكتاب العريب-بريوت، ط1، 14٢٢هـ، 5٢5/3.
)4( انظر: املجموع املنصوري، اإلمام املنصور باهلل عبد اهلل بن محزة بن سليامن، إصدار مؤسسة اإلمام زيد بن عيل الثقافية، 

عاّمن، اململكة األردنية اهلاشمية، 35/1.
)5( املبسوط يف فقه اإلمامية، أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس، حتقيق: تصحيح وتعليق: السيد حممد تقي الكشفي، املطبعة 

احليدرية -طهران، النارش: املكتبة املرتضوية إلحياء آثار اجلعفرية، طبعة 1387هـ، 4/4٩.
)6( انظر باب الوصية وما يتعلق باأللفاظ املتعلقة هبا، فيقاس عليها غريها، رشح النيل، اطفيش، 1٢/43٩.

)7( سورة األنعام، آية 85-84.
)8( انظر: املقدمات املمهدات، ابن رشد، 438/٢، واجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، 16/7٩.

)٩( انظر: املقدمات املمهدات، ابن رشد، ٢/437.
)1٠( انظر: خمتار الصحاح، زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي، املحقق: يوسف الشيخ 

حممد، املكتبة العرصية -الدار النموذجية، بريوت-صيدا، ط5، 14٢٠هـ/1٩٩٩م، 14.
)11( انظر: الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء، 63.
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إخويت«؛ ظاهر مذهب احلنفية)1(، واملالكية)٢(، والرواية األوىل عن الشافعية)3(، واحلنابلة)4( 
ترشيك الذكور مع اإلناث يف غلة الوقف ومنافعه.

القول الثاين: لفظ إخويت يشمل الذكور فقط: وهو ظاهر الرواية الثانية عن الشافعية 
إذ جاء عنهم: لو قال الواقف: »وقفت عىل إخويت«، فهو للذكور، وال يدخل اإلناث، ولو 

قال: »وأخوايت« بعكسه؛ فإن مجعهام دخل اخلنثى«)5(.
القول الثالث: شمول لفظ اإلخوة جلميع أصناف »اإلخوة« مطلًقا: 

فإن قال الواقف: وقفت عىل إخويت: جاء يف الرواية املنقولة عن بعض املالكية كابن 
شعبان وابن عرفة)6(، وظاهر الرواية عن اإلباضية)7(، والزيدية)8( أن لفظه ينرصف بعمومه 
جلميع إخوته فيشمل األشقاء وألب وألم؛ ذكوَرهم وإناَثهم إال أن خيصص جنس دون 
جهة  أي  من  واإلناث  الذكور  »دخل  اللفظ:  مقتىض  مؤيًدا  اجلواهر  صاحب  فقال  آخر، 

ُدُسۚ ﴾)٩(«)1٠(.  ۥٓ إِۡخَوةٞ فَِلُّمِهِ ٱلسُّ كانوا؛ لقوله تعاىل: ﴿فَإِن َكَن َلُ
إخويت  عىل  كقوله:  برتتيب؛  الواقف  يقيده  مل  ما  الشافعية)11(  عن  الرواية  ظاهر  وهو 
إال  والثالث  الثاين  يستحق  وال  ألم،  ثم  ألب  ثم  أوالً  الشقيق  فيكون  فاألقرب،  األقرب 

بانعدام األول وهكذا.
القول الرابع: عدم شمول لفظ »اإلخوة« اإلخوة ألم: 

وهو قول: ابن رشد من املالكية)1٢(، وظاهر املنقول عن اإلمامية)13( شمول لفظ اإلخوة 
للذكرى واألنثى القريب والبعيد إال أن خيصص الواقف صنفا دون آخر.

)1( انظر: الفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، ٢/375.
)٢( انظر: جامع األمهات، ابن احلاجب، 451.

)3( انظر: حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، اهليتمي، 6/٢7٠.
)4( انظر مسألة الوصية لألخوة يف املذهب: املغني، ابن قدامة، 177/6.

)5( حاشيتا قليويب وعمرية، أمحد سالمة القليويب وأمحد الربليس عمرية، دار الفكر-بريوت، ط، 1415هـ/1٩٩5م، 1٠6/3.
)6( انظر: أحكام الوقف، حييى احلطاب، 145-143.

)7( انظر مسألة الوصية للخوة فيقاس عليها غريها، رشح النيل، اطفيش، 4٠1/1٢-4٠٢.
)8( انظر: االستعامل االصطالحي للفظ يف كتاب املواريث، تتمة الروض النضري، الصنعاين، 31/4 و4/3٩.

)٩( سورة النساء، آية 11.
)1٠( جامع األمهات، ابن احلاجب، 451، والذخرية، القرايف، 358/6.

)11( انظر: فتاوى السبكي، السبكي، ٢/15.
)1٢( انظر: حييى احلطاب، أحكام الوقف، 141.

)13( انظر: حترير األحكام، احليل، 3/3٠٩.
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واألخ  االخوة  لفظ  أن  والزيدية)٢(  الظاهرية)1(،  مذهب  من  الظاهر  اخلامس:  القول 
اللهم إال أن خيصه يف  القرابة  وإخويت عند اإلطالق ال ينرصف إال ملن هو يف درجته من 

الكالم لكون أًخا شقيقا أو ألب أو ألم.

19( اأبناء الأخ- اأبناء الأخت: 

ظاهر مذهب احلنفية)3(، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، والظاهرية)4(، واإلمامية)5(، 
والزيدية)6(، واإلباضية)7( أن مقتىض الوقف عىل أبناء األخ أو اإلخوة أو أبناء األخت أو 

األخوات مرجعه إىل لفظ الواقف بني التخصيص والرتتيب)8(.

فلو قال: »وقفت عىل أبناء أخي أو أبناء أختي األشقاء«، وسامهم، فال ينرصف لغريهم.

ولو قال: »وقفت عىل أقرب الناس إيّل«؛ وله أبناء إخوة أو بنات إخوة أشقاء وألب وألم.

أقرب من  إليهم ألهنم  له »إخوة رصف  فإن كان  الشافعية:  الشريازي من  الفقيه  قال 
غريهم، فإن اجتمع أخ من أب وأخ من أم استويا وإن كان أحدمها من األب واألم واآلخر 
من أحدمها قدم الذي من األب واألم ألنه أقرب فإن مل يكن له إخوة رصف إىل بني اإلخوة 

عىل ترتيب آبائهم«)٩(. 

20( العقب- الأعقاب- اأعقاب الأعقاب: 

العقب يف أصل اللغة من: عقب، وعقب كل يشء: آخره، والعقب الولد)1٠(.

)1( انظر تفصيل ذلك يف: باب املرياث والرضاع والبيع، املحىل باآلثار، ابن حزم، 175/8 و314/8 و1٠/18٠. 
)٢( انظر: ما جاء يف املواريث عند الصنعاين تتمة الروض النضري، ٢٩/4-3٠ و4/3٢. 

)3( انظر: املحيط الربهاين، ابن َماَزَة، 6/16٩.
)4( انظر االستعامل اللفظي لالبن األخ يف: باب املرياث والزواج، احمللى ابآلاثر، ابن حزم، ٢8٩/8 و33٠/8 و٩/137. 

)5( انظر االستعامل االصطالحي للفظ يف: باب املواريث، املقنع، الشيخ الصدوق، 4٩7.
)6( انظر االستعامل االصطالحي للفظ يف: كتاب املواريث، تتمة الروض النضري، الصنعاين، ٢7/4 و4/5٩.

)7( انظر االستعامل اللفظي يف: رشح النيل، اطفيش، 334/15-335 و384/15.
األزدي  حممد  القاسم  أيب  بن  خلف  سعيد  أبو  املدونة،  اختصار  يف  التهذيب  يف:  واملواريث  الوالء  توريث  مسائل  انظر   )8(
القريواين ابن الرباذعي املالكي، دراسة وحتقيق: د.حممد األمني ولد حممد سامل بن الشيخ، دار البحوث للدراسات اإلسالمية 
املاوردى،  الشافعي،  اإلمام  مذهب  فقه  يف  الكبري  واحلاوي   ،635/٢ 14٢3هـ/٢٠٠٢م،  ط3،  ديب،  الرتاث،  وإحياء 

1٠7/8، وزاد املستقنع يف اختصار املقنع، احلجاوي، 15٢.
)٩( املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، الشريازي، 33٠/٢.

)1٠( انظر: لسان العرب، ابن منظور، 611/1 و613/1.
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ُجل إَِذا َماَت َوَخلََّف َعِقًبا َأْي َوَلًدا)1(. وهو ِمْن َأْعَقَب الرَّ

الرجل:  عقب  وأن  واحد)٢(،  بمعنى  مها  والولد  العقب  لفظ  أن  عىل  الفقهاء  ويتفق 
»ولده وولد ولده الباقون بعده«)3(.

منهام  األول  اجلنس  عىل  اقتصاره  أم  واإلناث  للذكور  شموليته  يف  خيتلفون  أهنم  غري 
كاختالفهم يف لفظ الولد)4(، عىل ثالثة أقوال: 

الذكور دون اإلناث: وهو ظاهر مذهب احلنفية)5(،  الولد من  العقب،  القول األول: 
واملنقول عن اإلمام مالك وأصحابه املتقدمني)6(، والرواية األوىل عن احلنابلة)7(.

البنات ال مرياث هلم عماًل  أن ولد  بام عليه اإلمجاع عىل  إليه  ما ذهبوا  واحتجوا عىل 
ۡوَلِٰدُكۡمۖ ﴾)8(، ومنه ال يدخلون يف احلبس يف معنى 

َ
ُ ِفٓ أ بظاهر قوله تعاىل: ﴿يُوِصيُكُم ٱللَّ

العقب)٩(.

القول الثاين: العقب، مطلق الولد: وهو اختيار ابن عبد الرب وغريه من املالكية، وظاهر 
الرواية عن اإلباضية)1٠(. 

ومنه أن قول الواقف أو املحبس: حبست عىل ولدي أو عىل عقبي، بمعنى واحد)11(، 
َوَبَناتُُكۡم  َهُٰتُكۡم  مَّ

ُ
أ َعلَۡيُكۡم  تعاىل: ﴿ُحّرَِمۡت  قوله  بظاهر  إليه  ذهبوا  ما   واحتجوا عىل 

َخَوٰتُُكۡم﴾)1٢(، قالوا: »فلام حرم اهلل البنات؛ فحرمت بذلك بنت البنت بإمجاع، علم أهنا 
َ
َوأ

)1( انظر: الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء، ٢/361.
)٢( انظر: املقدمات املمهدات، ابن رشد، ٢/437.

)3( اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، 16/8٠.
)4( انظر: املقدمات املمهدات، ابن رشد، 437/٢، واجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، 78/16.

عمرو  بن  أمحد  األوقاف،  وأحكام   ،173/6 َماَزة،  ابن  حنيفة،  أيب  اإلمام  فقه  النعامين  الفقه  يف  الربهاين  املحيط  انظر:   )5(
الشيباين، أبو بكر اخلصاف، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ٩7.

)6( انظر: اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، 16/8٠.
)7( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، 7/8٢.

)8( سورة النساء، آية 11.
)٩( اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، 78/16.

)1٠( رشح النيل، اطفيش، 1٢/1٠٩.
)11( اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، 78/16.

)1٢( سورة النساء، آية ٢3.
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بنت؛ ووجب أن تدخل يف حبس أبيها إذا حبس عىل ولده أو عقبه«)1(.

مذهب  ظاهر  بعدوا:  أو  قربوا  البنات  وأوالد  البنني  أوالد  العقب،  الثالث:  القول 
الثانية عن احلنابلة)٢(، واإلمامية)3(، والزيدية)4(، والظاهرية)5( أن لفظ  الشافعية، والرواية 
العقب يشمل معنى النسل والذرية من الذكور واإلناث وأوالدمها؛ قربوا أو بعدوا؛ عماًل 
 ،)6(﴾ يُّوَب َوُيوُسَف َوُموَسٰ َوَهُٰروَنۚ

َ
بظاهر قوله تعاىل: ﴿َوِمن ُذّرِيَّتِهِۦ َداوُۥَد وَُسلَۡيَمَٰن َوأ

فجعل هؤالء كلهم من ذريته وهو ُينسب إليه باألم)7(.

21( القرابة: 

َقُرَب اليشء، يقرب،  البعد، نقول:  قرب، والقرب نقيض  اللغة من:  القرابة يف أصل 
قرًبا وقرباًنا؛ أي دنا، فهو قريب، وهو هنا بمعنى النسب)8(.

اختلف الفقهاء يف مقتىض كالم الواقف أو املحبس إن قال: وقفت عىل أقاريب أو قرابتي 
أبيه، ولكنهم خيتلفون يف  أو عىل األقرب فإهنم يتفقون عىل مقتىض دخول أهله من جهة 

دخول أهله من جهة أمه عىل ثامنية أقوال: 

ظاهر  مطلقا:  وأبيه  أمه  جهة  من  الواقف  ألهل  القرابة  معنى  شمول  األول:  القول 
املالكية)1٠(،  مذهب  ومشهور  احلنفية)٩(،  من  يوسف  وأيب  حممد  اإلمامني  عن  الرواية 

)1( اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، 78/16.
)٢( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، 7/8٢.

اعتامد-قم،  مطبعة  السبحاين،  جعفر  إرشاف:  البهادري،  إبراهيم  الشيخ  حتقيق:  احللبي،  زهرة  ابن  النزوع،  غنية  انظر:   )3(
النارش: مؤسسة اإلمام الصادق، توزيع: مكتبة التوحيد، ط1، حمرم احلرام 1417هـ، ٢٩٩، وجامع اخلالف والوفاق، عيل 
بن حممد القمي، حتقيق: الشيخ حسني احلسيني البريجندي، مطبعة پاسدار إسالم، قم، النارش انتشارات زمينه سازان ظهور 

إمام عرص، ط1، سنة 1٩8٠م، 368.
)4( انظر: حترير األحكام، احليل، 3/٢7٩. 
)5( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، ٩/183

)6( سورة األنعام، آية 84.
)7( انظر: املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، الشريازي، 3٢٩/٢.

)8( انظر: لسان العرب، ابن منظور، 1/663-66٢.
)٩( انظر: املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة، ابن َماَزة، 167/6، وأحكام األوقاف، اخلصاف، 57.

)1٠( انظر: أحكام الوقف، حممد احلطاب، 137-136.
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وظاهر الرواية عن الشافعية)1(، واحلنابلة)٢( أن لفظ القريب يشمل أهل الواقف من جهة 
أمه وأبيه مطلًقا إال أن يقيده بلفظ أو قرينة تدل عىل تصيص جهة دون أخرى. 

القول الثاين: عدم شمول معنى القرابة ألهل الواقف من جهة أمه مطلًقا: وهي الرواية 
الثانية عن احلنفية)3(، وعن اإلمام مالك من ورواية ابن القاسم عنه)4(، وهو ظاهر املنقول 

عن احلنابلة)5(.

القول الثالث: شمول معنى القرابة ألهل الواقف من جهة أمه برشط انقراض أهله من 
أبيه: وهي الرواية الثالثة يف مذهب املالكية منقولة عن الفقيهني عيسى بن دينار والقرايف)6(.

القول الرابع: التفرقة بني صيغة القرابة يف اإلفراد واجلمع: وهي الرواية عن اإلمام أيب 
حنيفة، إذ جاء عنه قوله: »إن حصل الوقف بلفظ الوحدان نحو قوله: عىل قرابتي عىل ذي 
قرابتي دخل حتت الوقف من كان أقرب إىل الواقف من حمارمه، وإن حصل الوقف بلفظ 
اجلمع نحو قوله: عىل ذي قرابتي عىل أقربائي يعترب مع ما ذكرنا اجلمع حتى ينرصف اللفظ 

إىل املثنى فصاعًدا«)7(.

املذهب  يف  الثالثة  الرواية  ظاهر  وهو  القرابة:  جهة  لفظه  يف  يقيد  أن  اخلامس:  القول 
احلنفي إذ جاء يف املحيط الربهاين ما يفيد ذلك بقوله: لو قال »وقفُت عىل قرابتي من قبل 
عدد  عىل  عليهم  الغلة  وتقسم  قال،  ما  عىل  فهو  أمي«؛  قبل  من  قرابتي  عىل  أو  وأيب  أمي 
رؤوسهم يستوي فيه من كان من قبل أبيه ومن كان من قبل أمه، وال ترتجح قرابته من قبل 

أبيه وأمه)8(.

القول السادس: القرابة، من هو أقرب الناس لشخص ما من غريه: ظاهر الرواية عن 

)1( انظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، ابن سامل العمراين، 8/8٩.
العلمية،  الكتب  دار  احلنبيل،  البهويت  إدريس  بن  حسن  بن  الدين  صالح  بن  يونس  بن  منصور  القناع،  كشف  انظر:   )٢(

٢88/4، واإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، أبو النجا، ٢4/3.
)3( انظر: أحكام األوقاف، اخلصاف، 4٢.

)4( انظر: أحكام الوقف، حممد احلطاب، 138.
)5( انظر: الرشح املمتع عىل زاد املستقنع، العثيمني، ٢1/11.

)6( انظر: أحكام الوقف، حممد احلطاب، 138.
)7( أحكام الوقف، حممد احلطاب، 138.

)8( املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة، ابن َماَزَة، 6/17٠.
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اإلباضية، من هو أقرب من غريه، فنقول مثال: فالن أقرب مني أي درجته أعىل من درجته 
كاالبن واحلفيد، واألقرب ال يكون إال من العصبة)1(.

القرابة  التوسع يف مصطلح  والزيدية)3(  اإلمامية)٢(،  الرواية عن  السابع: ظاهر  القول 
مجيع من يعرف بالعادة أهنم من أقراهبم من العصبات واألرحام من الذكور واإلناث إال أن 

حيدده بلفظ أقرب أقاريب أو أقرهبم إيل رمًحا. 

القول الثامن: القرابة، هم أبناء الولد وأبناءهم دون أبناء البنات: وهي ظاهر الرواية 
عن الظاهرية، فمن وقف عىل عقبه وعىل عقب عقبه أو عىل زيد وعقبه دخل يف لفظه البنات 

والبنون؛ وال يدخل يف ذلك بنو البنات إذا كانوا ممن ال خيرج بنسب آبائه إىل الواقف)4(. 

22( الآباء: 

اآلباء يف أصل اللغة من: أبو: نقول: َأَبْوت الّرجل آبوه، إذا كنت له أًبا)5(.

صورة املسألة: أن يقول الواقف: وقفت عىل آبائي أو عىل اآلباء:

القول األول: اآلباء، األب واجلد وإن عال: ظاهر مذهب احلنفية)6(، والرواية األوىل 
ينرصف  اآلباء  لفظ  مقتىض  أن  والزيدية)1٠(  واحلنابلة)٩(،  والشافعية)8(،  املالكية)7(،  عن 
بحسب استعامله يف اجلملة، فقد ُيراد به األب خاصة؛ ولذلك نجدهم يستعملونه مع غريه 

)1( انظر: رشح النيل، اطفيش، ٢64/1٢ 
)٢( انظر: املهّذب، القايض ابن الرباج، إعداد مؤسسة سيد الشهداء العلمية، إرشاف جعفر السبحاين، النارش: مؤسسة النرش 
أبو جعفر حممد بن  إيران، طبعة 14٠6هـ، 114/٢، واملبسوط يف فقه اإلمامية،  التابعة جلامعة املدرسني بقم،  اإلسالمي 

احلسن الطويس، 4/4٠.
)3( انظر: البحر الزخار، أمحد بن حيي املرتىض، 3٩5/1٠-3٩6، ورشح األزهار، عبد اهلل بن مفتاح، 3/473-47٢.

)4( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، ٩/183. 
)5( انظر: كتاب العني، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن تيم الفراهيدي البرصي، املحقق: د.مهدي املخزومي 

ود.إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل، 8/41٩.
)6( انظر: املبسوط، السخيس، ٢44/5 و153/٢٩ و6/3٠، واهلداية يف رشح بداية املبتدي، عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل 
الفرغاين املرغيناين، أبو احلسن برهان الدين، املحقق: طالل يوسف، دار احياء الرتاث العريب-بريوت، 531/4، واملحيط 

الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة، ابن مازة، 176/6.
)7( انظر: الكايف يف فقه أهل املدينة، ابن عبد الرب، 6٢٩/٢، والبيان والتحصيل، ابن رشد، ٢٠٠/1٢، واملقدمات املمهدات، 

ابن رشد، 458/4. 
)8( انظر: حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، اهليتمي، ٢66/6، وهناية املحتاج إىل رشح املنهاج، الرميل، 5/37٩.

)٩( انظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد ابن قدامة، ٢38/3، واملغني، ابن قدامة، 3٩8/3.
)1٠( انظر االستعامل االصطالحي للفظ يف: كتاب املواريث عند الصنعاين، تتمة الروض النضري، ٢7/4.
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لتمييزه؛ كقوهلم اآلباء واألجداد، واآلباء واألبناء، وقد ُيستعمل اللفظ بمعنى األب واجلد 
وإن عال)1(. 

ومثاله ما جاء عن اهليتي من الشافعية قوله: »لو قال: وقفت عىل آبائي... هل يدخل 
األجداد أم ال فيه نظر، واألقرب األول« )٢(.

القول الثاين: شمول لفظ اآلباء لغريه من األقارب: جاء عن بعض احلنفية)3(، واملالكية)4( 
عموم استعامل لفظ اآلباء يف األب حقيقة، وغريه -كاجلد وغريه ممن هم يف معناه- ماًزا، 
وعّللوا مذهبهم)5( بظاهر قوله تعاىل: ﴿قَالُواْ َنۡعُبُد إَِلَٰهَك ِإَوَلَٰه َءابَآئَِك إِبَۡرٰهِـَۧم ِإَوۡسَمٰعِيَل 
أًبا، وهو عم، وقالوا أيًضا: سمى رسول اهلل  ِإَوۡسَحَٰق﴾)6(، قالوا: سمى القرآن إسامعيل 

«)7(؛ فيكون قياًسا عليه اخلال بمنزلة العم. اَم اخْلَاَلُة ُأمٌّ ا إذ قال: »َوإِنَّ ملسو هيلع هللا ىلص اخلالة أمًّ

الرواية  الواقف: ظاهر  والتقييد من  اآلباء حيدده صيغة اإلطالق  لفظ  الثالث:  القول 
التقييد واالطالق، وكذا  الواقف من جهة  عن اإلباضية)8( أن مصطلح اآلباء حيدده لفظ 
من جهة حضور بعض من ينطبق عليهم معنى اآلباء، نحو وجود األب واجلد، أو األب 
واجلدين، أو األب واخلالة، فريتبون ترتيب الفرائض عند االطالق، وبحسب لفظ الواقف 

عند التحديد أو التقييد.

)1( انظر: املبسوط، السخيس، ٢44/5، و153/٢٩، و٠6/3٠، واهلداية يف رشح بداية املبتدي، عيل بن أيب بكر بن عبد 
اجلليل الفرغاين املرغيناين، أبو احلسن برهان الدين، املحقق: طالل يوسف، دار احياء الرتاث العريب، بريوت، 531/4، 
الرب،  عبد  ابن  املدينة،  أهل  فقه  يف  والكايف   ،176/6 مازة،  ابن  حنيفة،  أيب  اإلمام  فقه  النعامين  الفقه  يف  الربهاين  واملحيط 
6٢٩/٢، والبيان والتحصيل، ابن رشد، ٢٠٠/1٢، واملقدمات املمهدات، ابن رشد، 458/4، وحتفة املحتاج يف رشح 
قدامة،  ابن  أمحد  اإلمام  فقه  يف  والكايف   ،37٩/5 الرميل،  املنهاج،  رشح  إىل  املحتاج  وهناية   ،٢66/6 اهليتمي،  املنهاج، 
تتمة  الصنعاين،  عند:  املواريث  كتاب  يف  للفظ  االصطالحي  االستعامل  وانظر:   ،3٩8/3 قدامة،  ابن  واملغني،   ،٢38/3

الروض النضري، ٢7/4.
)٢( حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، اهليتمي، ٢66/6.

)3( انظر: املبسوط، السخيس، 1٢٢/٩.
)4( انظر: الذخرية، القرايف، 353/6.

)5( انظر: املبسوط، السخيس، 1٢٢/٩، والذخرية، القرايف، 353/6.
)6( سورة البقرة، آية 133.

ِجْستاين، املحقق: حممد  )7( سنن أيب داود، أبو داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِّ
حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا-بريوت، كتاب الطالق، باب من أحق بالولد، ٢/٢84.

)8( انظر: رشح النيل، اطفيش، 443/1٢.
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القول الرابع: ظاهر الرواية عن اإلمامية)1(، والظاهرية)٢( أن لفظ اآلباء يشمل الوالدين 
وما يدخل يف معنامها إال أن يقيد لفظه ما يفيد غري ذلك.

23( الأمهات: 

األمهات يف أصل اللغة: من أمهة، وهي مجع مفردها أم، واألم يف كالم العرب أصل 
كل يشء)3(. 

واإلمامي)5(،  والظاهري)4(،  واحلنبيل،  والشافعي،  واملالكي،  احلنفي،  املذهب  ظاهر 
والزيدي)6(، واإلبايض)7( استعامل لفظ األمهات يف معناه احلقيقي واملراد به األم)8(، وقد 

يتعدى االستعامل اللغوي لتشمل اجلدة وإن علت.

عن  فجاء  علت،  وإن  واجلدة  األم  يشمل  األمهات  لفظ  أن  الشافعية  مذهب  وظاهر 
اهليتمي قوله: »لو قال: وقفت عىل أمهايت... هل تدخل اجلدات أم ال؟ فيه نظر، واألقرب 
األول)٩(، وعّللوا قوهلم: بأن استعامل صيغة اجلمع دليل عىل دخول اجلدات فيكون لفظ 

األمهات مستعماًل يف حقيقته ومازه)1٠(.

24( الأحفاد- اأحفاد الأحفاد: 

األحفاد يف أصل اللغة: من حفد، وهو مجع مفرده حفيد، واحلفيد: ولد الولد)11(.

وصورة املسألة: أن يقول: وقفت عىل أحفادي أو أحفاد األحفاد:

 ،6٠/1٢ أصغر،  عيل  الفقهية،  والينابيع   ،5٩7 إيران،  حممدي-قم،  قدس  انتشارات  النارش:  الطويس،  النهاية،  انظر:   )1(
وحترير الوسيلة، اخلميني، ٢/86.

)٢( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، 135/٩ و٩/٢88.
)3( انظر: لسان العرب، ابن منظور، 13/47٢.

)4( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، 131-13٠/٩.
)5( انظر: االستعامل اللفظي يف باب املصاهرة والظهر، املبسوط، الطويس، ٢٠3/4 و5/14٩.

)6( انظر: االستعامل اللفظي يف كتاب املواريث، تتمة الروض النضري، الصنعاين، 38/4. 
)7( انظر االستعامل اللفظي يف: رشح النيل، اطفيش، ٢3/6.

العقود ومعني  الربادعي، 535/٢، وجواهر  ابن  املدونة،  اختصار  والتهذيب يف  السخيس، 1٩8/4،  املبسوط،  انظر:   )8(
القضاة واملوقعني والشهود، املنهاجي األسيوطي، حتقيق: مسعد عبد احلميد حممد السعدين، دار الكتب العلمية، بريوت-

لبنان، ط1، هـ1٩٩6/1417م، 16/٢، والكايف يف فقه اإلمام أمحد، ابن قدامة، ٢/3٠1.
)٩( انظر: حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، اهليتمي، ٢66/6، وهناية املحتاج إىل رشح املنهاج، الرميل، 5/37٩.

)1٠( انظر: حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، اهليتمي، ٢66/6، وهناية املحتاج، الرميل، 5/37٩.
)11( انظر: لسان العرب، ابن منظور، 153/3.
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الشافعية)1(  عن  األوىل  الرواية  ظاهر  الذكور:  األبناء  أبناء  األحفاد،  األول:  القول 
واإلمامية)٢( أن مقتىض احلفيد يشمل أبناء األبناء الذكور فقط، وعّللوا ذلك بأن أبناء البنات 

ينسبون آلبائهم، هم أزواج البنات. 

احلنفية)3(،  عن  الرواية  ظاهر  واإلناث:  الذكور  األبناء  أبناء  األحفاد،  الثاين:  القول 
والزيدية)7(،  واإلمامية)6(،  واحلنابلة)5(،  الشافعية،  عن  الثانية  والرواية  واملالكية)4(، 
حتت  الندراجهم  واإلناث؛  الذكور  األبناء  أبناء  يشمل  احلفيد  مقتىض  أن  واإلباضية)8( 

مطلق اسم األوالد)٩(.

25( الأعمام: 

األعامم يف أصل اللغة: مجع مفرده عم، وهو من عمم، والعم: أخو األب)1٠(. 

ظاهر الرواية عن احلنفية)11(، واملالكية)1٢(، والشافعية)13(، واحلنابلة)14(، والظاهرية)15(، 

)1( انظر: هناية املطلب، اجلويني، 366/8.
النارش  أمري-قم،  مطبعة  الشريازي،  صادق  السيد  تعليقات:  مع  حتقيق  احليّل،  املحقق  اإلسالم،  رشائع  هامش  انظر:   )٢(
انتشارات استقالل، طهران، ط٢، 14٠٩هـ، أفست من الطبعة الثالثة 14٠3هـ/1٩83م، طبع بموافقة مؤسسة الوفاء، 

بريوت-لبنان، ٢/453.
امَلَلطي احلنفي، عامل  )3( انظر: املعترص من املخترص من مشكل اآلثار، أبو املحاسن مجال الدين يوسف بن موسى بن حممد 

الكتب-بريوت، ٢/67.
)4( انظر: رشح خمترص خليل، اخلريش، 4/17٩.

)5( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، 83/7.
)6( انظر: قواعد األحكام، احليل، ٢/3٩8.
)7( انظر: فتح القدير، الشوكاين، ٢14/3.

)8( انظر: االستعامل اللفظي عند الشيخ بيوض، فتاوى الشيخ بيوض، الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض، املطبعة العربية، غرداية، 
اجلزائر، 1٩8٢م، ٢/511.

)٩( انظر: هناية املطلب، اجلويني، 366/8.
)1٠( انظر: لسان العرب، ابن منظور، 4٢3/1٢.

)11( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم املرصي، 8/51٢.
)1٢( انظر: الذخرية، القرايف، 358/6.

)13( انظر: اجلويني، هناية املطلب، 368/8.
)14( انظر: املغني، ابن قدامة، 177/6.

)15( انظر: تفصيل ذلك يف باب املواريث والصالة عن اجلنازة والنفقة، احمللى ابآلاثر، ابن حزم، 368/3 و٢5/٩ و٩/٢66.
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لفظه  أن  أعاممي  عىل  وقفت  الواقف:  قول  أن  واإلباضية)3(  والزيدية)٢(،  واإلمامية)1(، 
ينرصف إىل أعاممه من اجلهتني األشقاء وألب إال أن خيصصه بجهة دون أخرى.

26( الع�صبة: 

العصبة يف اللغة: من عصب، وهي هنا بمعنى كل ما استدار بيشء، وهم أهل اإلنسان 
وقرابته ونسبه)4(، »ففي اجلواهر ال يدخل فيه أحد من جهة األم ألن التعصيب من النرص 
الذكور وإن بعدوا«)5(. وهم كل  بالذكور، ويدخل نسب االبن من  واملعونة وهو خاص 
من مل يكن له سهم مقدر من املجمع عىل توريثهم، فريث املال إن مل يكن معه ذو فرض، أو 

ما فضل بعد الفروض)6(.

والظاهرية)11(،  واحلنابلة)1٠(،  والشافعية)٩(،  واملالكية)8(،  احلنفية)7(،  املذاهب  وظاهر 
أن يفس  إما  العصبة  لفظ  تفسري  أن  وقفت عىل عصبتي،  الواقف:  أن قول  واإلباضية)1٢( 
بمعناه اخلاص، فيكون قارًصا عىل الذكور دون اإلناث أو أن يفس بمعناه يف علم الفرائض 
مع  وعاصب  مثاًل،  كالبنت  بغريه  وعاصب  مثاًل،  كاالبن  بنفسه  عاصب  عندنا  فيكون 
التقييد  الواقف من حيث  لفظه  ُيتبع  احلالتني  البنت، ويف كال  مع  الشقيقة  غريه كاألخت 

واإلطالق. 

وجاء عن اإلمامية)13( أن العصبة هي األقارب من قبل األب.

)1( انظر: احليل، حترير األحكام، 3/3٠٩.
)٢( انظر: االستعامل اللفظي يف املواريث عند الصنعاين، تتمة الروض النضري، ٢8/4.

)3( انظر االستعامل اللفظي يف: رشح النيل، اطفيش، 383/15 و386/15.
)4( انظر: لسان العرب، ابن منظور، 6٠5/1.

)5( الذخرية، القرايف، 358/6.
)6( انظر: هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، الرميل، ٢3/6.

ْغدي، 846/٢، ورد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 773/6 )7( انظر االستعامل اللفظي للعصبة يف: النتف يف الفتاوى، السُّ
)8( انظر االستعامل اللفظي للعصبة يف: الكايف يف فقه أهل املدينة، ابن عبد الرب، 1٠64/٢، والذخرية، القرايف، 13/5٢

)٩( انظر االستعامل اللفظي للعصبة يف: احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، املاوردي، 114/8 و7/5٢٩
)1٠( انظر االستعامل اللفظي يف: الكايف يف فقه اإلمام أمحد، ابن قدامة، 3٠5/٢، وابن قدامة، عمدة الفقه، 7٩.

)11( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، 155/1٠ و٢64/8.
)1٢( انظر االستعامل اللفظي يف: رشح النيل، اطفيش، 15/381-38٢.

)13( انظر ما جاء يف باب املرياث: املقنعة، الشيخ املفيد، حتقيق: مؤسسة النرش اإلسالمي، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة 
جلامعة املدرسني بقم املرشفة، ط٢، 141٠هـ، 7٠5.
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27( الأقرب، فالأقرب: 

األقرب يف أصل اللغة: من قرب، والقرب نقيض البعد. نقول: قرب اليشء، أي دنا)1(.
قول الواقف أو املحبس: وقفت عىل األقرب فاألقرب من أهيل أو يقسم غلة الوقف 

لألقرب فاألقرب. 
والظاهرية)6(،  واإلباضية)5(،  واحلنابلة)4(،  والشافعية)3(،  املالكية)٢(،  مذهب  وظاهر 
والزيدية)7(، واإلمامية)8( أن الوقف يكون عىل ترتيب القرابة النسبية وكذا العمل بقواعد 

احلجب كام هو حال املرياث من الواقف.
مثاًل  املالكية  عند  الوقف  غلة  قسمة  تكون  وعم،  شقيق  وأخ  وجد  أب  له  كان  فلو 
قول  العم... ومثاله  ثم  اجلد  ثم  األخ  ثم  منه، فريتبون كاآليت: األب  نسًبا  بحسب قرهبم 
له  ، ومل يكن  إيلَّ الناس  أقرب  أو عىل  فاألقرب،  الوقف عىل األقرب  تقسم غلة  الواقف: 
أبوان.. رُصف إىل الولد ذكًرا كان أو أنثى؛ ألنه أقرب من غريه ألنه جزء منه، فإن مل يكن له 

ولد فإىل ولد الولد من البنني والبنات... إلخ.
وظاهر الرواية عن أيب حنيفة أن تفسري األقرب فاألقرب أنه: كل ذي رحم حَمَْرٍم من 
الواقف من جهة أبيه أو أمه، وال يدخل فيهم الوالدان، وخصها صاحباه بجهة األبوة فقط 

إال أن حيدده الواقف بجهة دون أخرى)٩(. 

28( البطن )بطنا بعد بطن(: 

اْلَبطن يف أصل اللغة: من بطن، والبطن خالف الّظْهر، والبطن عند العرب ما كان دون 
القبيلة)1٠(.

)1( انظر: لسان العرب، ابن منظور، 1/66٢.
)٢( انظر: أحكام الوقف، حييى احلطاب، 141-14٠.

)3( انظر: املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، الشريازي، 33٠/٢.
)4( انظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد، ابن قدامة، ٢/٢57.

)5( انظر: رشح النيل، اطفيش، ٢64/1٢-٢66.
)6( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، 37/٩-38 و143/1٠. 

)7( انظر: شجرة األزهار، أمحد املرتىض، 473/3، ورشح األزهار، عبد اهلل بن مفتاح، 473/3.
)8( انظر: حترير األحكام، احليل، 3/31٠. 

)٩( انظر قول أيب حنيفة وصاحباه حول تفسري األقرب فاألقرب يف مسألة الوصية فُيقاس عليه الوقف يف: العناية رشح اهلداية، حممد 
بن حممد بن حممود، أكمل الدين أبو عبد اهلل ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ مجال الدين الرومي البابريت، دار الفكر، 5٢ و164.
)1٠( انظر: مجهرة اللغة، أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي، املحقق: رمزي منري بعلبكي، دار العلم للماليني، بريوت، 

ط1، 1٩87م، 1/36٠.
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بطنًا  وأعقاهبم  وأوالدهم  أوالدي  وقفت عىل  مثاًل:  الواقف  يقول  أن  املسألة:  صورة 
واإلباضية)5(،  واحلنابلة)4(،  والشافعية)3(،  واملالكية)٢(،  احلنفية)1(،  عن  فظاهر  بطنًا:  بعد 
والزيدية)6(، والظاهرية)7( أن قول الواقف: بطنًا بعد بطن، ترتيب املوقوف عليهم بحسب 
االستحقاق فال يقدم األدنى عىل األعىل؛ أي يرتب كل فرع عىل أصله، فتحجب الطبقة 
العليا الطبقة السفىل، وال ينتقل ألحد من الطبقة السفىل يشء من غلة الوقف حتى تنقرض 

مجيع الطبقة العليا، إال أن يصاحب لفظه ما يفيد عدم ذلك.

29( الن�صل )التنا�صل- ما تنا�صلوا(: 

النسل يف أصل اللغة: من نسل: والنسل: اخللق، والولد والذرية)8(.
الرواية  ظاهر  وهو  ــاث:  واإلن الذكور  من  وولــده  الولد  النسل:  األول:  القول 
واإلباضية)13(،  احلنابلة)1٢(،  عن  ورواية  والشافعية)11(،  واملالكية)1٠(،  احلنفية)٩(،  عن 
واإلمامية)14(، والظاهرية)15(، والزيدية)16( أن لفظ النسل ينرصف إىل معنى الذرية؛ وهم: 

الولد وولده من الذكور واإلناث أبًدا ما تناسلوا.

فلو قال الواقف: وقفت عىل نسيل: يدخل يف وقفه ولده وولده وإن نزل من الذكور واإلناث. 

)1( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، 131/٩ و137/٩ و٩/٢67.
)٢( انظر: أحكام الوقف، حييى احلطاب، 17٩.

)3( انظر: فتاوى السبكي، السبكي، ٢/168.
)4( انظر: فتاوى ورسائل سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل 

الشيخ، مجع وترتيب وحتقيق: حممد بن عبد الرمحن بن قاسم، مطبعة احلكومة بمكة املكرمة، ط1، 13٩٩هـ، ٩/٩4.
)5( انظر: رشح النيل، اطفيش، 1٢/43٩.

)6( انظر: التاج املذهب ألحكام املذهب، أمحد بن القاسم العنيس، 5/٢4٠.
)7( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، 83/3 و176/4 و66/8.

)8( انظر: لسان العرب، ابن منظور، 11/66٠.
)٩( انظر: الفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، 375/٢، وأحكام األوقاف، اخلصاف، ٩3.

)1٠( انظر: املقدمات املمهدات، ابن رشد، 437/٢، واجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، 16/8٠.
)11( انظر: املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، الشريازي، 3٢٩/٢.

)1٢( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، ٢87/4.
)13( انظر: التاج املذهب ألحكام املذهب، أمحد بن القاسم العنيس، 5/٢4٠.

)14( انظر: تذكرة الفقهاء، العاّلمة احليّل، حتقيق: مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، مطبعة مهر، قم، النارش: مؤسسة آل البيت 
إلحياء الرتاث، قم-إيران، ط1، حمرم 1414هـ، 43٩/٢.

)15( انظر: لسان العرب، ابن منظور، 4٢3/1٢.
)16( انظر: فتح القدير، الشوكاين، ٢3٩/1 و386/1.
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وعّللوا مذهبهم بالقول من أن لفظ »الذرية« يدخل فيها ولد البنات بظاهر قوله تعاىل: ﴿َوَوَهۡبَنا 
يُّوَب 

َ
َوأ َداوُۥَد وَُسلَۡيَمَٰن  ُذّرِيَّتِهِۦ  َوِمن  َقۡبُلۖ  ِمن  َهَدۡيَنا  َونُوًحا  َهَدۡيَناۚ  َوَيۡعُقوَبۚ ُكًّ  إِۡسَحَٰق  ۥٓ  َلُ

 ٞ َوُيوُسَف َوُموَسٰ َوَهُٰروَنۚ َوَكَذٰلَِك َنۡزِي ٱلُۡمۡحِسننَِي ٨٤ َوَزَكرِيَّا َوَيۡحَيٰ وَِعيَسٰ ِإَوۡلَاَسۖ ُكّ
ـٰلِِحنَي ﴾)1(، فجاء يف اآلية ذكر عيسى أنه من ذرية إبراهيم  وهو من أوالد البنات؛  ّمَِن ٱلصَّ

إذ ال أب له، وهو احتجاج صحيح يف أن ولد بنت الرجل من ذريته)٢(. 
ابن  كالفقيه  املالكية  بعض  قال  الذكور:  وأبنائهم  وأبناء  األبناء  النسل:  الثاين:  القول 
العطار: »إن النسل بمنزلة الولد والعقب ال يدخل فيه ولد البنات، إال أن يقول: املحبس 
نسيل ونسل نسيل، كام إذا قال: عقبي وعقب عقبي، وأما إذا قال: ولدي أو عقبي مفرًدا، فال 

يدخل فيه البنات«)3(، وهي الرواية الثانية عن احلنابلة)4(. 

30( الورثة: 

الورثة يف أصل اللغة: من ورث، وهم هنا: مموع الناس الذين خيلفون امليت يف ماله 
ويمتلكونه)5(، أو هم األشخاص الذين هلم حق يف تركة امليت، بسبب قرابة أو زوجية أو 
والء، وهذا املفهوم متفق عليه بني الفقهاء، وإن اختلفوا يف حتديد أسباب املرياث، فالقرابة 

والزوجية ممع عليهام، والوالء خمتلف فيه.

والوقف عىل الورثة تتناوله احلالتان اآلتيتان: 

احلالة األوىل: أن يقع الوقف يف صحة الواقف: 
الصيغة األوىل: وقفت عىل فالن ثم عىل ورثتي أو عىل ورثتي وفالن وفيها اجتاه يرى: ثبوت 
الوقف لألجنبي دون الوارث: ظاهر الرواية عن املالكية إن وقف عىل وارثه وعىل أجنبي عنه ثم 
مات الواقف -إال أن حيوزه يف حياته- عمل برشطه يف األجنبي، وعاد »سهم الوارث مرياًثا«)6(.

)1( سورة األنعام، آية 85-84.
النفراوي، أمحد بن غانم )أو غنيم( بن سامل ابن مهنا، شهاب الدين  )٢( انظر: الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين، 
النفراوي األزهري املالكي، دار الفكر، ط، 1415هـ/1٩٩5م، 163/٢، واملهذب يف فقه اإلمام الشافعي، الشريازي، 3٢٩/٢.

)3( املقدمات املمهدات، ابن رشد، ٢/437.
)4( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، ٢87/4.

)5( انظر: لسان العرب، ابن منظور، 1٩٩/٢ وما بعدها.
امَلَسالِِك يِف فقِه اإلَماِم َمالِك، عبد الرمحن بن حممد بن عسكر البغدادي، أبو زيد أو أبو حممد  الِك إىَل َأرَشِف  )6( إْرَشاُد السَّ

شهاب الدين املالكي، رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده، مرص، ط3، 1٠7.
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الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: وقفت عىل ورثتي أو عىل الورثة: ظاهر الرواية عن 
املالكية جوازه إن حازه يف حياته وصحته)1(. 

احلالة الثانية: أن يقع الوقف يف مرض الواقف: 

أن يويص بالوقف عىل ورثته أو بعضهم بعد موته يف حدود الثلث: 

احلنفية،  عن  األوىل  الرواية  ظاهر  الورثة:  إجازة  برشط  الوقف  جواز  األول:  القول 
وعن أصبغ من املالكية، والشافعية، والرواية الثانية عن احلنابلة، واإلباضية)٢(، واإلمامية)3( 

جواز ذلك برشط إجازة الورثة، وإن مل جييزوه فهو مرياث)4(.

القول الثاين: جواز الوقف يف مقدار الثلث: ظاهر الرواية الثانية عن احلنفية، واألوىل 
عن احلنابلة، واإلمامية)5(، جواز الوقف عىل الوارث وإن مل جيزه الورثة يف حدود الثلث)6(.

وابن  القاسم  ابن  عن  الرواية  ظاهر  الوارث:  عىل  الوقف  جواز  عدم  الثالث:  القول 
احلاجب من املالكية منع الوقف عىل وارث يف املرض، فإن فعل فهو مرياث)7(.

القول الرابع: وجاء يف ظاهر الرواية عن اإلمامية جواز الوقف برشط قبضه يف حياة 
الواقف)8(. 

برشط،  الورثة  أو  الوارث،  عىل  الوقف  جواز  الزيدية  مذهب  ظاهر  اخلامس:  القول 
ويكون هلم بحسب املرياث يف حياته، أو غري مرتاٍخ بعد موته؛ وإال كان وصية فال تصح إال 

يف مقدارها، ويكون الباقي مرياًثا تقسم غلته بحسب ترتيب الفرائض)٩(. 

)1( انظر: جامع األمهات، ابن احلاجب، 448.
)٢( انظر: رشح النيل، اطفيش، 17/3.

)3( انظر: حترير األحكام، احليل، 341/3
 ،٢55 املنهاجي،  والشهود،  واملوقعني  القضاة  ومعني  العقود  وجواهر   ،٢٩٢/1٢ رشد،  ابن  والتحصيل،  البيان  انظر:   )4(

وفتاوى ورسائل آل الشيخ، آل الشيخ، ٩/٢٢3.
ط1،  بريوت-لبنان،  اإلسالمية،  بريوت-لبنان/الدار  الرتاث،  دار  النارش  مرواريد،  أصغر  عيل  الفقهية،  الينابيع  انظر:   )5(

141٠هـ/1٩٩٠م، 348/1٢.
)6( انظر: جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهود، املنهاجي، ٢55، وفتاوى ورسائل آل الشيخ، آل الشيخ، ٩/٢٢3.

)7( انظر: البيان والتحصيل، ابن رشد، ٢٩٢/1٢، وجامع األمهات، ابن احلاجب، 448.
)8( انظر: الينابيع الفقهية، عيل أصغر، 1٢|348.

)٩( انظر: البحر الزخار، أمحد بن حيي املرتىض، 3٩3/1٠، والدر املنظوم احلاوي ألنواع العلوم، القسم: كتب من مؤسسة 
اإلمام زيد، 4٠٩/٢.
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التسوية بني  الوقف مطلًقا برشط  الظاهرية جواز  الرواية عن  السادس: ظاهر  القول 
الورثة، فإن خصَّ أحد الورثة، فالوقف صحيح ولكن يدخل سائر الورثة أو الولد معه فيام 

خصه من غلة أو منافع)1(.

31( الطبقة )الطبقة الأوىل- الطبقة الثانية- الطبقة الثالثة... اإلخ(: 

الطبقة يف أصل اللغة: من طبق، وهي هنا بمعنى اجلمعة من الناس املشرتكون يف احلال 
واملنزلة )٢(.

ظاهر الرواية عن الفقهاء أن مقتىض لفظ الطبقة يتوجه إىل معنيني: 

مثل  الفقهاء  بعض  عن  األوىل  الرواية  ظاهر  الوقف:  يف  االستحقاق  ترتيب  األول: 
ابن مفلح من احلنابلة، والسبكي من الشافعية)3( أن مقتىض الطبقة قد ينرصف إىل ترتيب 

املصارف.

الناظر من الرصف من مرصف طبقة آلخر أو طبقة ألخرى حتى ينقرض  ينتقل  فال 
الفقراء،  عىل  ثم  أوالدهم،  عىل  ثم  أوالده،  عىل  وقف  »لو  ومثاله:  قبله،  الذي  املرصف 
الثاين شيًئا قبل  البطن  فالصحيح من املذهب: أن هذا ترتيب مجلة عىل مثلها، ال يستحق 

انقراض األول«)4(.

الرواية  ظاهر  والعمومة:  واألخوة  والبنوة  كاألبوة  الواقف  من  القرابة  درجة  الثاين: 
الثانية عن الفقهاء من احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، واإلمامية)5(، والزيدية)6(، 
واإلباضية)7( أن مقتىض الطبقة كقوله الطبقة األوىل والثانية والثالثة.. أن تفسري لفظه خيضع 

)1( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، 18٢/٩.
)٢( انظر: لسان العرب، ابن منظور، ٢٠٩/1٠-٢1٠، ومعجم لغة الفقهاء، حممد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي، دار 

النفائس للطباعة والنرش والتوزيع، ط٢، 14٠8هـ/1٩88م، ٢88.
)3( انظر: املبدع يف رشح املقنع، ابن مفلح، 176/5، وفتاوى السبكي، السبكي، 1/46٢.

)4( اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، 46/7.
)5( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 465/4، وأحكام الوقف، حييى احلطاب، 133و145، وفتاوى السبكي، 
 ،44٩/٢ احليل،  اإلسالم،  ورشائع   ،46/7 املرداوي،  اخلالف،  من  الراجح  معرفة  يف  واإلنصاف   ،474/1 السبكي، 
والسائر، ابن إدريس احليّل، حتقيق: جلنة التحقيق، مطبعة مؤسسة النرش اإلسالمى، النارش: مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة 

جلامعة املدرسني بقم املرشفة، ط٢، 141٠هـ، 1/٢8٢.
)6( انظر: السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار، الشوكاين، 3/3٢٠.

)7( انظر االستعامل اللفظي يف: رشح النيل، اطفيش، 437/15.
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ملنزلة الواقف، ودرجته فيحمل قوله: إن كان له أبناء وأبناء أبناء؛ أن الطبقة األوىل هم أبناؤه 
الصلبيون، والثانية هم أبناؤهم، ومثاله: »ما إذا قال: هو وقف عىل زيد، ثم عىل أوالده من 
الطبقة  العليا حتجب  والطبقة  بعدهم عىل أوالدهم...  ثم من  بكر وعمرو، وخالد  بعده، 
السفىل؛ فامت زيد ثم مات أحد األوالد الثالثة -وهو بكر- عن أوالد، فهل يصري نصيبه 
ألوالده أو لبقية طبقته، وهم إخوته: عمرو وخالد؟ فكان اجلواب: بأن نصيب بكر املتوىف 

يرجع ألوالده دون أخويه«)1(.

وجاء عن ابن حزم الظاهري)٢( استعامل مصطلح الدرجة، وهو أقرب ملعنى الطبقة من 
جهة الرتتيب يف االستحقاق يف احلقوق.

32( النت�صاب:

يف أصل اللغة: من نسب، والنسبة والنسب: القرابة ويكون باآلباء أو إىل اآلباء)3( أن 
يقول الواقف: وقفت عىل من ينتسب إيل أو إىل من نسبته إيل.

واإلمامية،  واإلباضية،  واحلنابلة،  والشافعية،  واملالكية،  احلنفية،  عن  الرواية  ظاهر 
أوالد  دخول  عدم  إيّل«  ينتسب  من  عىل  »وقفت  الواقف:  قول  مقتىض  أن  والزيدية)4( 
البنات إن كان رجاًل، وأما إن كانت امرأة دخلوا يف مقتىض الوقف عىل االعتبار اللغوي ال 

الرشعي؛ ألن نسب االنسان من ِقَبِل أبيه)5(.

اإلنسان من  قرابة  النسب عىل  أن  الظاهري  ابن حزم  اللفظي عند  وظاهر االستعامل 
جهة أبيه مطلًقا)6(. 

)1( أحكام الوقف، حييى احلطاب، 145.
)٢( انظر االصطالح يف: باب املرياث، احمللى ابآلاثر، ابن حزم، ٢٩1/8 و117/4.

)3( انظر: لسان العرب، ابن منظور، 755/1.
)4( انظر: فتح القدير، الشوكاين، 3/1٠.

ابن رشد، 4٢7/٢، وفتح  املمهدات،  ابن نجيم املرصي، 5٠8/8، واملقدمات  الدقائق،  الرائق رشح كنز  البحر  انظر:   )5(
الوهاب برشح منهج الطالب، زين الدين أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري السنيكي، دار الفكر للطباعة 
والنرش، ط، 1414هـ/1٩٩4م، 3٠8/1، واإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، رشف الدين أبو النجا موسى بن أمحد 
دار  السبكي،  اللطيف حممد موسى  املحقق: عبد  الصاحلي،  ثم  املقديس،  بن موسى بن سامل بن عيسى بن سامل احلجاوي 
املعرفة بريوت، ٢٢/3، ورشح النيل، اطفيش، 764/1٢، واللمعة الدمشقية، الشهيد األول، مطبعة قدس-قم، النارش: 

منشورات دار الفكر-قم، ط1، 1411هـ، 8٩.
)6( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، 353/8.
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33( الأر�صد: 

األرشد يف أصل اللغة: من رشد، والرشد اهلداية والصالح يف العقل والدين)1(.
وصورته أن يقول الواقف: النظر يف وقفي لألرشد من أهيل أو أبنائي.

يتفق الفقهاء أن الرشد ال يكون إال بعد البلوغ)٢(، ويتخرج عليه أن ال حظَّ لغري البالغ 
فيه، ويشمل اللفظ الذكور واإلناث عند احلنفية إذ جاء عن ابن عابدين قوله: »واألنوثة، 

ال تنع الرشد«)3(.
القول األول: األرشد، الصالح يف الدين واملال: ظاهر مذهب الشافعية، واإلباضية)4(، 

وظاهر الرواية األوىل عن الزيدية)5( أن األرشد هو الصالح يف دينه وتسيري ماله)6(.
القول الثاين: األرشد، الصالح يف تسيري املال: هو ظاهر الرواية عن اإلمام أيب حنيفة)7(، 

واملالكية)8(، واحلنابلة)٩(، واإلمامية)1٠(، وظاهر الرواية الثانية عن الزيدية)11(.
القول الثالث: األرشد، الصالح يف الدين: وهو املنقول عن ابن حزم الظاهري)1٢(.

34( الأ�صلح: 

األصلح يف أصل اللغة: من صلح، والصالح ضد الفساد)13(.

)1( انظر: لسان العرب، ابن منظور، 755/1، واجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، 37/5.
)٢( انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمرشي جار اهلل، دار الكتاب العريب-
بريوت، ط3، 14٠7هـ، 371/1، واجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، 37/5، ومعامل التنزيل يف تفسري القرآن، أبو حممد 
احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي، املحقق: عبد الرزاق املهدي، دار إحياء الرتاث العريب-بريوت، ط1، 
14٢٠هـ، 55٩/1، وزاد املسري يف علم التفسري، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي، املحقق: عبد 

الرزاق املهدي، دار الكتاب العريب-بريوت، ط1، 14٢٢هـ، 1/37٢.
)3( العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، ابن عابدين، ٢13/1.

)4( انظر: رشح النيل، اطفيش، 5/٢6٩.
)5( انظر: السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار، الشوكاين، ص476 و483و 485

)6( انظر: فتاوى السبكي، السبكي، ٢/44.
)7( انظر: املبسوط، السخيس، ٢5/٢1.

)8( انظر: التلقني يف الفقة املالكي، أبو حممد عبد الوهاب بن عيل بن نرص الثعلبي البغدادي املالكي، املحقق: أيب أويس حممد 
بو خبزة احلسني التطواين، دار الكتب العلمية، ط1، 14٢5هـ/٢٠٠4م، ٢/167.

)٩( انظر: املغني، ابن قدامة، 4/35٠. 
)1٠( انظر: حترير األحكام، احليل، ٢٩7/3.

)11( انظر: حترير األحكام، احليل، ٢٩7/3، واالنتصار عىل علامء األمصار، حييى بن محزة احلسيني، حتقيق: عبد الوهاب بن 
عيل املؤيد وعيل بن أمحد مفضل، مؤسسة اإلمام زيد بن عيل الثقافية، ط1، 14٢٢ه /٢٠٠٢م، ٢/388.

)1٢( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، 7/14٩.
)13( انظر: لسان العرب، ابن منظور، ٢/516.
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الصيغة األوىل: قول الواقف: مراعاة األصلح للوقف أو املوقوف عليهم: ظاهر الرواية 
عن احلنفية)1(، واحلنابلة أن قول الواقف: مراعاة األصلح للوقف أو املوقوف عليه، يقتض 

احرتام الناظر رشط الواقف وحسن الترصف فيه، وترتيب االستحقاق بحسب ما قرره.

املالكية)٢(،  عن  الرواية  ظاهر  األصلح:  فيه  ينظر  الواقف:  قول  الثانية:  الصيغة 
الناظر  فسق  عدم  يفيد  لألصلح  النظر  الواقف  قول  مقتىض  أن  والزيدية)4(  والشافعية)3(، 

وحسن تدبريه. 

وظاهر الرواية عن اإلمامية واإلباضية استعامل اللفظ فيام فيه مصلحة ومنفعة)5(.

35( اليتيم: 

اليتيم يف أصل اللغة: من يتم، وهو االنفراد لفقدان معيله ممثال يف أبيه، وقيل: الغفلة، 
ه الناس)6(. ألنه يتغافل عن بِرِّ

ويف العرف فإنه يعّد يتياًم من فقد أباه صغرًيا دون البلوغ. 

واحلنابلة)1٠(،  والشافعية)٩(،  واملالكية)8(،  احلنفية)7(،  عند  اليتيم  لفظ  وظاهر 
واإلباضية)11(، واإلمامية)1٢(، والزيدية)13(، هو: من فقد والده ومل يبلغ سن االحتالم؛ من 

الذكور ومن اإلناث. 

)1( انظر: املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة، ابن َماَزة، 113/6.
)٢( انظر مقتىض الصالح يف: باب الشهادة واإلمامة وغريها، الذخرية، القرايف، 388/8 و46/1٠.

)3( انظر: فتاوى السبكي، السبكي، 461/1.
)4( انظر: السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار، الشوكاين، 316/3.

)5( انظر: مقتىض الصالح عند اطفيش، رشح النيل، 85/5 و88/5 و1٩٢/5 و٢83/5.
)6( انظر: لسان العرب، ابن منظور، 175/3 وما بعدها.

)7( انظر: املبسوط، السخيس، 1٠/3٠.
)8( انظر: منح اجلليل رشح خمترص خليل عليش، ٢٠٩/8، والفواكه الدواين، اآليب، 553.

)٩( انظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، ابن سامل، 1٢/٢3٢.
)1٠( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، ٩4/7.

)11( انظر: رشح النيل، اطفيش، ٢75/5.
)1٢( انظر البحر الزخار، أمحد بن حيي بن املرتىض٢٢/154، وفقه الرضا، عيل بن بابويه، حتقيق: مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، 
املرتىض،  الرشيف  واالنتصار،   ،33٢ 14٠6هـ،  شوال  ط1،  املقدسة،  الرضا-مشهد  للمام  العاملي  املؤتر  النارش:  املرشفة،  قم 
حتقيق: مؤسسة النرش اإلسالمي، نرش مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم، طبع يف شوال املكرم 1415هـ، ٢٢6.

)13( انظر: فتح القدير، الشوكاين، 481/1.
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والصيغة: أن يقول الواقف: وقفت عىل يتامى أو اليتامى:
القول األول: التفرقة بني لفظ اليتامى، ويتامى: وهذا ظاهر مذهب احلنفية التفرقة بني 
قول الواقف يف وقفه عىل اليتامى أو يتامى بني التعيني واإلطالق، فيجيزونه عىل الصيغة 
الثانية، أي عدم التعيني، أو عدم االحصاء؛ لتحقق معنى التأبيد فيه؛ ويمنعونه عىل الثاين 
الفقراء منهم دون سواهم.  الواقف يف شمول صيغته  يقيدون لفظ  التعيني، بل  عىل جهة 
ْمنَى«،  ومثاله قول الواقف«: أريض هذه موقوفة عىل اليتامى«، وكذلك إذا قال: »عىل الزَّ
ولو قال: »عىل يتامى بني فالن« وهم موات حيصون؛ فهذا باطل، يعني ال يكون وقًفا، إما 

يكون تليًكا منهم، وإن كانوا ال حيصون فهو جائز، وهي للفقراء منهم دون األغنياء«)1(.
املالكية)٢(،  مذهب  ظاهر  ويتامى:  اليتامى،  لفظ  بني  التفرقة  عدم  الثاين:  القول 
اليتيم،  أو  يتامى  اليتامى أو  الواقف: عىل  التفرقة بني لفظ  والشافعية)3(، واحلنابلة)4( عدم 
أو تصيصها بمعن يغاير بعضها، واعتربوا لفظه موجه ملن يتحقق فيه رشوطه فيه، والذي 

يتحقق من خالله معنى الوقف ومقاصده.
القول الثالث: لفظ اليتيم ال يشمل ولد الزنا: جاء عن صاحب مطالب أويل النهى يف 
رشح غاية املنتهى من احلنابلة: »ال يشمل الوقف عىل اليتامى ولد زنا؛ ألن لليتيم انكساًرا 

يدخل عىل القلب بفقد األب«)5(.

36( ال�صغري- ال�صغار: 

الصغري يف أصل اللغة من: »صغر والصغر ضد الكرب«)6(، وهو هنا من مل يبلغ. 
والصيغة: أن يقول الواقف: حبست أو وقفت عىل الصغري أو الصغار.

مقتىض اللفظ وفق الصيغة فإنه يشمل كل من مل يبلغ احللم واحليض من أهله وغريهم؛ 
الواقف: وقفت عىل  يقول  بام خيرجه عن عمومه؛ كأن  يقيده  أن  إال  اللفظ،  بعموم  عماًل 

الصغري أو عىل الصغار أو عىل صغار ولدي.

)1( املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة، ابن َماَزة، 116/6، وأحكام األوقاف، اخلصاف، 3٢4.
)٢( انظر: الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين، النفراوي، ٢/161.

)3( انظر عىل سبيل املثال: املجموع رشح املهذب، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، دار الفكر، 5/34٠.
)4( انظر: مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، الرحيبانى، 361/4.

)5( انظر: مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، الرحيبانى، 361/4-36٢.
)6( لسان العرب، ابن منظور، 458/4.
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واإلباضية)5(،  واحلنابلة)4(،  والشافعية)3(،  واملالكية)٢(،  احلنفية)1(،  مذهب  ظاهر 
والزيدية)6(، والظاهرية)7(، واإلمامية)8( أن قول الواقف: وقفت عىل صغري أو صغار، فإن 

لفظه ينرصف إىل كل من مل يبلغ احللم من الذكور أو احليض اإلناث من أهله)٩(. 

عىل  الوقف  كان  ولدي  أصاغر  عىل  موقوفة  صدقة  أريض  قال:  »ولو  قوهلم:  ومثاله 
الصغار خاصة ويعترب يف االستحقاق من كان صغرًيا عند الوقف ال عند وجود الغلة«)1٠(. 

37( الفقراء: 

الفقراء يف أصل اللغة: من فقر، وهو مجع فقري، والفقر: ضد الغنى)11(.

ال خيرج خالف الفقهاء يف حتديد معنى »الفقري« عن اختالفهم يف معنى الفقري الوارد 
ذكره يف آية الزكاة؛ غري أهنم يتفقون عىل كونه حمتاًجا أو ليس عنده ما حيقق كفايته)1٢(، والتي 

مل خيرج عنها عموما مقتىض صيغة الوقف عىل الفقراء أو الفقري. 

وصورهتا: أن يقول الواقف: وقفت عىل الفقراء. 

القول األول: الفقري كل حمتاج من األقارب واألباعد من املسلمني: ظاهر الرواية عن 

)1( انظر: املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة، ابن َماَزة، 153/6.
)٢( انظر: رشح خمترص خليل، اخلريش، ٩8/7.

فضل  لو  وهكذا  تفضيله  عىل  »محلوا  وقوله  عليهم  املوقوف  األوالد  بني  املفاضلة  يف  الواقف  رشط  احرتام  مسألة  انظر   )3(
الصغار عىل الكبار أو الكبار عىل الصغار«: احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، املاوردى، 5٢8/7.

)4( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، ٢73/4.
)5( انظر ما جاء يف الباب اهلبة للصغري فيقاس عليه غريه: رشح النيل، اطفيش، 88/14.

)6( انظر: رشح النيل، اطفيش، 88/14.
)7( انظر معنى الصغري يف: باب الزكاة يف احمللى ابآلاثر، ابن حزم، 4/4 وما بعدها.

)8( انظر: حترير األحكام، احليل، 3٢/8٩.
َماَزَة، 153/6، والذخرية، القرايف، 358/6، والتاج  )٩( انظر: املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة، ابن 
واإلكليل ملخترص خليل، املواق، 667/7، والرشح الكبري عىل متن املقنع، أبو الفرج شمس الدين عبد الرمحن بن حممد بن 

أمحد بن قدامة املقديس اجلامعييل احلنبيل، دار الكتاب العريب للنرش والتوزيع، 6/٢1٢.
)1٠( الفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، 37٢/٢.

)11( انظر: لسان العرب، ابن منظور، 5/6٠.
)1٢( انظر: ممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، بشيخي زاده، ٢٢٠/1، واللباب يف رشح الكتاب، عبد الغني بن طالب بن 
محادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي امليداين احلنفي، حققه، وفصله، وضبطه، وعلق حواشيه: حممد حميي الدين عبد احلميد، 
املكتبة العلمية، بريوت، 153/1-154، واجلامع، القرطبي، 171/8، ومعامل التنزيل، البغوي، 36٠/٢، وزاد املسري يف 

علم التفسري، بن حممد اجلوزي، ٢7٠/٢.
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يشمل  الفقري  لفظ  أن  والظاهرية)5(  واإلمامية)4(،  واإلباضية)3(،  واحلنابلة)٢(،  احلنفية)1(، 
كل من حتققت فيه صفة الفقر سواء من األقارب أو األباعد من الناس من قريته أو التي 
يليها... وهكذا؛ ومثاله قوهلم: »إذا وقف عىل الفقراء، فأقارب الواقف الفقراء أحق من 

الفقراء األجانب مع التساوي يف احلاجة«)6(.

القول الثاين: لفظ الفقري يشمل الواقف إن افتقر: ظاهر الرواية األوىل عن الشافعية)7(، 
وظاهر الرواية عن احلنابلة)8( أن لفظ الفقري يشمل الواقف إن افتقر، ومثاله: ما جاء عن 
صاحب هناية املطلب؛ »ولو وقف عىل الفقراء مثاًل ثم صار فقريا: جاز له األخذ منه، وكذا 

لو كان فقريا حال الوقف«)٩(.

ابن  الثانية عن  الرواية  افتقر: جاء يف  الواقف إن  الفقري ال يشمل  الثالث: لفظ  القول 
الصالح من الشافعية عدم دخوله، إذ قال: »إذا وقف شيًئا عىل الفقراء؛ فافتقر الواقف ال 

يرصف إليه«)1٠(.
القول الرابع: لفظ الفقري يشمل غري املسلم: ظاهر الرواية عن احلنفية دخول غري املسلم 
يف عموم مقتىض الوقف)11(، وهو ظاهر الرواية عن احلنابلة صحة الوقف عىل غري املسلم 
إن قيده بلفظ يفيد ذلك أو مل يقيده)1٢(، ومثاله: لو قال الواقف: »عىل فقراء جرياين، فهي 
عنده للفقري املالصقة داره لداره الساكن هو فيها لتخصيصه اجلار باملالصق فيام لو أوىص 

)1( انظر: املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة، ابن َماَزَة 176/6، واالختيار لتعليل املختار، مد الدين أبو 
الفضل عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل البلدحي، احلنفي، مطبعة احللبي-القاهرة، ط، 1356هـ/1٩37م، 46/3.

)٢( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، 4/٢6٢.
)3( انظر مسألة الوصية للفقري يف املذهب فيقاس عليها غريها: اطفيش، رشح النيل، 33٠/1٢-331 و448/1٢.

)4( انظر: الروضة الندية يف رشح اللمعة الدمشقية، زين الدين العاميل، ٢4٢/4-٢43، وحترير األحكام، العالمة احليل، 3٠1/3.
)5( انظر: دقائق أويل النهى لرشح املنتهى، البهويت، 4٢٢/٢.

)6( كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، 4/٢6٢.
)7( انظر: فتح املعني برشح قرة العني بمهامت الدين، زين الدين أمحد بن عبد العزيز بن زين الدين بن عيل بن أمحد املعربي 

املليباري اهلندي، دار بن حزم، ط1، 4٠4.
)8( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، 7/1٩.

)٩( فتح املعني، املليباري، 4٠4.
)1٠( فتاوى ابن الصالح، تقي الدين أبو عمرو عثامن بن عبد الرمحن املعروف بابن الصالح، املحقق: د.موفق عبد اهلل عبد 

القادر، مكتبة العلوم واحلكم ، عامل الكتب-بريوت، ط1، 14٠7هـ، 633.
)11( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 475/4.

)1٢( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، 14/7.
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جلريانه بثلث ماله والوقف مثله. وبه قال زفر، ويكون جلميع السكان يف الدور املالصقة له 
األحرار والعبيد والذكور واإلناث واملسلمون وأهل الذمة سواء«)1(.

القول اخلامس: حتديد جنس الفقري خيضع لرشط الواقف: ظاهر الرواية عن املالكية 
أن حتديد جنس الفقري املنتفع بالوقف حيدده الواقف، ككونه من األقارب أو غريهم، من 

املسلمني أو من غريهم)٢(. 

38( النقرا�س: 

منهم  يبق  ومل  درجوا  القوم:  »انقرض  نقول:  قرض،  من  اللغة:  أصل  يف  االنقراض 
أحد«)3(.

واحلنابلة)7(،  والشافعية)6(،  واملالكية)5(،  احلنفية)4(،  من  الفقهاء  عند  اللفظ  وُيطلق 
املوقوف عليهم  انتهاء  والزيدية)8(، واإلباضية)٩(، واإلمامية)1٠(، والظاهرية)11( عىل معنى 
أو بعبارة انتقال املرصف من جنس من املوقوف عليهم إىل جنس آخر)1٢( قد يعينهم الواقف 

يف عقده أو قد ال يعينه، وإنام يؤول إىل اجلهة األقرب ملرصفه باالجتهاد.
ومثاله قوهلم: »ومن حبس حبًسا عىل ولده وولد ولده عىل عقبة ومل جيعل له مرجًعا ال 

يعدم مؤبًدا؛ فإنه إذا انقرض ولده وولد ولده كان حبًسا عىل أقرب عصبته«)13(.

)1( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 475/4.
)٢( انظر: البيان والتحصيل، ابن رشد، 3٠٠/1٢، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، الدسوقي، 88/4.

)3( لسان العرب، ابن منظور، ٢18/7.
)4( انظر: املبسوط، السخيس، 1٢/4٠.

)5( انظر: الكايف يف فقه أهل املدينة، ابن عبد الرب، ٢/1٠14.
)6( انظر: هناية املطلب يف دراية املذهب، اجلويني، 365/8.
)7( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، ٢74/4. 

)8( انظر: رشح األزهار، عبد اهلل بن مفتاح، 475-474/3.
)٩( انظر: رشح النيل، اطفيش، 454/1٢.

)1٠( انظر: املهذب، ابن الرباج، ٩٢/٢.
)11( انظر مسألة العمرى يف: احمللى ابآلاثر، ابن حزم، 131/8.

دراية  يف  املطلب  وهناية   ،1٠14/٢ الرب،  عبد  ابن  املدينة،  أهل  فقه  يف  والكايف   ،4٠/1٢ السخيس،  املبسوط،  انظر:   )1٢(
الرستاقي،  الشقيص  مسعود  بن  عيل  بن  سعيد  بن  مخيس  الراغبني،  وبالغ  الطالبني  ومنهج   ،365/8 اجلويني،  املذهب، 
املحقق: سامل بن محد بن سليامن احلارثي، وزارة الرتاث القومي والثقافة، سلطنة عامن، ط٢، 1413هـ/1٩٩3م، 1٢/6٩ 
و٢٢7/1٩ و465/1٩، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، ٢74/4، ورشح النيل، اطفيش، 454/1٢، واملهذب، 

ابن الرباج، ٩٢/٢، ورشح األزهار، عبد اهلل بن مفتاح، 475-474/3.
)13( الكايف يف فقه أهل املدينة، ابن عبد الرب، ٢/1٠14.
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39( القبيلة، والبطن، والفخذ، والع�صرية: 

- القبيلة يف أصل اللغة: اجلمعة من أصل واحد)1(.

- البطن يف أصل اللغة: هو ما دون القبيلة)٢(.

- الفخذ يف أصل اللغة: هم نفر اإلنسان من حيه الذين هم أقرب عشريته إليه)3(.

- العشرية يف أصل اللغة: من عرش، وهي اجلمعة من الناس)4(.

القبيلة  القبائل(،  الَشعب )وهي مموعة من  العرب طبقات أنساهبم كاآليت)5(:  رتب 
والفصيلة  العشرية  )كهاشم(،  الفخذ  )كقيص(،  البطن  )كقريش(،  العامرة  )ككنانة(، 

)كالعباس(.

وظاهر املذاهب الفقهية أن دالالت هذه الطبقات من األنساب يف الوقف أو يف غريها 
تفس عىل مقتىض هذه األلفاظ يف اللسان العريب، وقد يقدم هذه الطبقة أو تلك بحسب ما 

تقرر يف املذهب من داللة لغوية عليه.

قال القرايف: »فلو عّلق الوقف عىل لفظ من هذه األلفاظ اتبعت فيه هذه النقول يف اللغة 
واختص بمن تناوله اللفظ«)6(.

أ( القبيلة: ظاهر املنقول عن احلنفية يف معنى القبيلة أهنا كل »من ينسب إليه من قبل 
آبائه إىل أقىص أب له يف اإلسالم األقرب، واألبعد، والذكر، واألنثى، واملسلم، والكافر، 
والصغري، والكبري«)7(، ومنه فإن قال: وقف عىل قبيلتي؛ فُيرصف جلميعهم من أقاربه من 

جهة أبيه الذكور واإلناث واملسلم وغريه.

)1( انظر: لسان العرب، ابن منظور، 541/11.
)٢( انظر: تاج العروس، الزبيدي، ٢61/34.
)3( انظر: لسان العرب، ابن منظور، 5٠1/3.

)4( انظر: تاج العروس، الزبيدي، 53/13.
حممد  بن  التفسري،  علم  يف  املسري  وزاد   ،٢65/4 البغوي،  التنزيل،  ومعامل   ،35٩-358/6 القرايف،  الذخرية،  انظر:   )5(

اجلوزي، 153/4، ورشح النيل، اطفيش، 438/1٢-43٩.
)6( الذخرية، القرايف، 6/35٩. 

)7( انظر ما يقرره احلنفية يف معنى القبيلة يف باب الوصية لألقارب، درر احلكام رشح غرر األحكام، املوىل خسو، 44٢/٢، 
والبحر الرائق رشح كنز الدقائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم، 5٠7/8.
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وهو ظاهر الرواية عن املالكية)1(، والشافعية)٢(، واحلنابلة)3(، والظاهرية)4(، واإلمامية)5( 
أن معنى القبيلة هم من ينتسبون ألب واحد، فيشمل هبذا املعنى ذكورهم وإناثهم. 

واإلناث،  الذكور  املتعددين  من  وغريهم  القبيلة  عىل  الوقف  يف  »يدخل  احليل:  قال 
ويكونون سواء، إال أن يشرتط التفضيل«)6(.

أن  واحلنابلة)1٠(  والشافعية)٩(،  واملالكية)8(،  احلنفية)7(،  عن  الرواية  ظاهر  البطن:  ب( 
لفظ البطن يفس بالولد الصلبي، فيشمل الذكر واألنثى، وال ينرصف إىل ولد الولد إال بام 

يدل عليه من لفظ الواقف ورشطه. 

وظاهر الرواية عند الظاهرية استعامل لفظ البطن بمعنى العصبة)11(.

وظاهر االستعامل االصطالحي عند اإلمامية)1٢( أهنم ليسوا أوالد الصلب؛ وإنام من 
ولدوا بواسطة كابن البنت مثاًل.

ج( الفخذ: ظاهر الرواية عن احلنفية)13( أن تفسري لفظ الواقف عىل فخذي أو الفخذ أنه 
حممول عىل ثالثة بطون؛ الولد، وولده، وولد ولده.

)1( انظر معنى القبيلة يف: باب اجلنايات، مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، احلطاب، ٢66/6.
)٢( انظر معنى القبيلة يف: باب الوصية، األم، الشافعي أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثامن بن شافع بن عبد 
املطلب بن عبد مناف املطلبي القريش املكي، دار املعرفة-بريوت، 141٠هـ/1٩٩٠م، 116/4، واحلاوي الكبري يف فقه 

مذهب اإلمام الشافعي، املاوردى، 7/5٢٩.
)3( انظر: دقائق أويل النهى لرشح املنتهى، البهويت، 4٢٢/٢.

)4( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، 164/1.
)5( انظر: حترير األحكام، احليل، 3/3٠٢.

)6( حترير األحكام، احليل، 3/3٠٢.
)7( انظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، ابن سامل العمراين، 86/8، وحتفة املحتاج يف رشح املنهاج، اهليتمي، 6/٢6٢.

)8( انظر ما جاء يف معنى البطن يف: باب الوالء والعتق، التلقني يف الفقه املالكي، القايض عبد الوهاب، ٢/٢٠4.
)٩( انظر: املحيط الربهاين يف الفقه النعامين، ابن َماَزَة، 154/6، ورد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 468/4.
)1٠( انظر: املبدع يف رشح املقنع، ابن مفلح، 175/5، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، 46/7.

)11( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، ٢64/11.
)1٢( انظر: السائر، ابن ادريس احليل، ٢35/3.

)13( انظر: العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، ابن عابدين، 1٢7/1.
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وظاهر الرواية عن املالكية)1(، والشافعية)٢(، واحلنابلة)3(، والظاهرية)4( أن الفخذ أقل 
من البطن، فيشمل بن اإلنسان الصلبي الذكر وما تولد عنه؛ مثل: هاشم وأمية من قيص. 

د( العشرية: ظاهر الرواية عن اإلمام أمحد أن لفظ العشرية ينرصف إىل أهل الواقف من 
جهة أبيه ال أمه)5(. 

أم  كانوا  ذكوًرا  اإلنسان  أهل  العشرية  أن  واملالكية)7(  احلنفية)6(،  عن  املنقول  وظاهر 
إناًثا من جهة أبيه. 

وجاء عن الشافعية)8(، والظاهرية)٩( أن العشرية هي قبيلة اإلنسان التي ُينسب إليها. 

وجاء عن اإلمامية أهنم قرابة الواقف)1٠(.

ِة:  40( اْلِعرْتَ

وعشريته  رهطه  وقيل:  وغريه،  ولد  من  وأقرباؤه  الرجل  نسل  اللغة:  أصل  يف  ِة  اْلِعرْتَ
األدنون)11(.

ِة من جهة التوسعة والتضييق:  ظاهر الرواية عن الفقهاء استعامل لفظ اْلِعرْتَ

التونسية للنرش، تونس، ط،  الدار  التونيس،  الطاهر بن عاشور  الطاهر بن حممد بن حممد  التحرير والتنوير، حممد  انظر:   )1(
1٩84هـ، ٢5٩/٢6. 

)٢( انظر: احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، املاوردي، ٩/1٠3.
ط1،  الرياض،  والتوزيع،  للنرش  الثريا  دار  العثيمني،  حممد  بن  صالح  بن  حممد  احلجرات-احلديد،  تفسري  انظر:   )3(

14٢5هـ/٢٠٠4م، 58.
من  جلنة  حتقيق:  الظاهري،  القرطبي  األندليس  حزم  بن  سعيد  بن  أمحد  بن  عيل  حممد  أبو  العرب،  أنساب  مجهرة  انظر:   )4(

العلامء، دار الكتب العلمية-بريوت، ط1، 14٠3هـ، 4.
املعروف  املروزي  هبرام  بن  منصور  بن  إسحاق  يعقوب  أبو  راهويه،  بن  وإسحاق  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  مسائل  انظر:   )5(
بالكوسج، عامدة البحث العلمي، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، اململكة العربية السعودية، ط1، 14٢5هـ/٢٠٠٢م، 

.48٠3-48٠٢/٩
)6( انظر: املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة، ابن َماَزَة، 41/3.

)7( انظر: البيان والتحصيل، ابن رشد، 1٢/1٩٢.
)8( انظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، ابن سامل العمراين، 85/8.

)٩( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، ٢37/1٠.
)1٠( انظر: جواهر الكالم يف رشح رشائع االسالم، حممد حسن النجفي، حققه وعلق عليه: الشيخ عيل األخوندي، دار الكتب 

االسالمية، ٢٩/437.
)11( انظر: تاج العروس، الزبيدي، 1٢/5٢٠.
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أوالً: من جهة التوسعة: ظاهر الرواية األوىل عن احلنفية)1(، واملالكية)٢(، والشافعية)3(، 
قومه  وهم  واحد:  بمعنى  ورهطه  الرجل  عرتة  أن  واإلمامية)6(  والزيدية)5(،  واحلنابلة)4(، 

وقبيلته األقربون، فيشمل األقرباء وبني العمومة)7(.
واملالكية)٩(،  احلنفية)8(،  عن  الثانية  الرواية  ظاهر  التضييق:  جهة  من  ثانًيا: 
الرجل:  عرتة  أن  واإلباضية)14(  واإلمامية)13(،  والزيدية)1٢(،  واحلنابلة)11(،  والشافعية)1٠(، 

أهله ولده وذريته وعقبه من صلبه)15(.

41( الأجنبي: 

األجنبي يف أصل اللغة: هو الغريب عن اجلمعة أو القوم)16(.
واإلباضية)٢1(،  واحلنابلة)٢٠(،  والشافعية)1٩(،  واملالكية)18(،  احلنفية)17(،  مذهب  ظاهر 

)1( انظر: الفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، ٢/٢75.
املحقق:  العدوي،  الصعيدي  بن مكرم  بن أمحد  أبو احلسن عيل  الرباين،  الطالب  العدوي عىل رشح كفاية  انظر: حاشية   )٢(

يوسف الشيخ حممد البقاعي، دار الفكر، بريوت، 1414هـ/1٩٩4م، 6/1.
)3( انظر: املجموع رشح املهذب، النووي، 353/15، واملهذب يف فقه اإلمام الشافعي، الشريازي، 3٢٩/٢.

)4( انظر: املغني، ابن قدامة، 33٢/6، والكايف يف فقه اإلمام أمحد، ابن قدامة، ٢/٢58.
)5( انظر: البحر الزخار، أمحد بن حيي املرتىض، 4٠5/1٠.

)6( انظر: املبسوط يف فقه اإلمامية، الطويس، 4/4٩.
)7( انظر: معامل السنن، أبو سليامن محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البستي املعروف باخلطايب، املطبعة العلمية، حلب، ط1، 

1351هـ/1٩3٢م، 344/4.
)8( انظر: الفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، ٢/٢75.

)٩( انظر: حاشية العدوي، 6/1.
)1٠( انظر: املجموع رشح املهذب، النووي، 353/15، واملهذب يف فقه اإلمام الشافعي، الشريازي، 3٢٩/٢.

)11( انظر: املغني، ابن قدامة، 33٢/6، والكايف يف فقه اإلمام أمحد، ابن قدامة، ٢/٢58.
)1٢( انظر: البحر الزخار، أمحد بن حيي املرتىض، 4٠5/1٠.

)13( انظر: املبسوط يف فقه اإلمامية، أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس، 4/4٩.
)14( انظر: رشح اجلامع الصحيح، نور الدين الساملي، ٢٠5/1 و٢31/1.

)15( انظر: معامل السنن، اخلطايب، 344/4.
)16( انظر: تاج العروس، الزبيدي، ٢/186.

)17( انظر: املبسوط، السخيس، 44/1٢.
)18( انظر: البيان والتحصيل، ابن رشد، 1٩4/1٢.

)1٩( انظر: معنى األجنبي يف املذهب يف كتاب الوصية، أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، أبو حييى السنيكي، 3/٢٩.
)٢٠( انظر: دقائق أويل النهى لرشح املنتهى، البهويت، 437/٢، والرشح املمتع عىل زاد املستقنع، العثيمني، ٩1/1٢.

)٢1( انظر: رشح النيل، اطفيش، ٢88/1٢.
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أو  األجنبي  عىل  »وقفت  الواقف:  قال  لو  أنه  والزيدية)3(  واإلمامية)٢(،  والظاهرية)1(، 
القريب عند اإلطالق وغري  بمعنى غري  فيأيت مرة  بالقرائن،  يتحدد  أن مقصوده  أجنبي«، 

الوارث يف الوصية بحسب السياق.

قال ابن رشد: »إذا حبس عىل أجنبي حياته يرجع احلبس بموت املحبس عليه إىل أقرب 
الناس باملحبس يوم يرجع«)4(.

42( الأ�ْصَباُط: 

األسباط يف أصل اللغة: من السبط، وهو ولد الولد من الذكور واإلناث)5(.

جاء معنى األسباط عند الفقهاء عىل املعاين اآلتية: 

الولد  هو  السبط،  احلنفية)6( أن  عن  األوىل  الرواية  ظاهر  خاصة:  األوالد  األسباط   	
خاصة. 

عن  الثانية  الرواية  وهي  )احلفيد(:  واإلناث  الذكور  من  األوالد  أوالد  األسباط   	
احلنفية)7(، والشافعية)8(، وظاهر الرواية عن املالكية)٩(، واحلنابلة)1٠(، والزيدية)11(، وظاهر 

املنقول عن اإلباضية)1٢(.

عن  والثانية  احلنفية)13(،  عن  الثالثة  الرواية  ظاهر  وهي  البنات:  أوالد  األسباط   	

)1( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، 337/1٢ و٢7/8.
)٢( انظر االستعامل االصطالحي للفظ يف باب الشفعة والنكاح والطالق: املقنعة، الشيخ املفيد، 84.

)3( انظر: رشح األزهار، أمحد املرتىض، 468/3.
)4( البيان والتحصيل، ابن رشد، 1٩4/1٢.

)5( انظر: تاج العروس، الزبيدي، 1٩/3٢٩.
)6( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 54/1.

)7( انظر: املرجع السابق، 54/1.
ِمّي املرصي الشافعي، دار الفكر، 1415هـ/1٩٩5م، 4/7٩. )8( انظر: حاشية البجريمي عىل اخلطيب، سليامن بن حممد بن عمر الُبَجرْيَ

)٩( انظر: بلغة السالك، الصاوي، 1٢8/4.
)1٠( انظر: بلغة السالك، الصاوي، 1٢8/4، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، 83/7.

)11( انظر: فتح القدير، الشوكاين، 1/17٠.
إبراهيم بن حممد طالي،  التفسري، حممد بن يوسف أطفيش، حتقيق:  تيسري  البقرة،  اآلية 136 من سورة  انظر: تفسري   )1٢(

املطبعة العربية، غرداية، 1٩٩4م، ٢75/1.
)13( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 54/1.
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الشافعية)1(، واإلمامية)٢(.
43( الأ�صرت، الأورع: 

- األسرت يف أصل اللغة: من سرت، والسرت، التغطية)3(، واألسرت، من مل تظهر عيوبه. 

- األورع يف أصل اللغة: من ورع، والوِرع الكاف عن املحارم)4(.

يستعمل الفقهاء لفظ الوِرع واألورع للتفرقة بني الناس من جهة املفاضلة يف درجات 
البعض  خيصصه  وقد  للشبهات)5(،  تركا  األكثر  بعضهم  عند  به  يراد  فقد  عندهم  التقوى 
األكثر  به  يراد  وقد  املحظورات)6(،  يف  الوقوع  عن  حترزا  املباحات  لبعض  بالتارك  اآلخر 

طاعة أو زيادة حسن سرية)7(.

واإلباضية)1٠(،  والزيدية)٩(،  والشافعية،  املالكية)8(،  من  الفقهية  املذاهب  ظاهر 
والظاهرية)11(، واإلمامية)1٢( استعامل لفظ األوَرع يف معنى األصلح، واألتقى، املبتعد عام 

حرم اهلل تعاىل... إلخ، فيفس لفظ الواقف إن اشرتط أن يكون وقفه عليه عىل هذا املعنى.

ومثاله ما جاء عن الشافعية يف اتباع رشط الواقف: »من تقديم أو تأخري... أو إدخال 
من شاء بصفة وإخراجه... كقوله: وقفت عىل أوالدي برشط أن يقدم األورع منهم فإن 

)1( انظر: حاشية البجريمي عىل اخلطيب، البجريمي، 4/7٩.
رابطة  النارش  اهلدى،  مؤسسة  طبع  العلمية،  والدراسات  البحوث  مركز  حتقيق  املرتىض،  الرشيف  النارصيات،  انظر:   )٢(

الثقافة والعالقات اإلسالمية مديرية الرتمجة والنرش، إيران، 1417هـ/1٩٩7م، ٩٠.
)3( انظر: تاج العروس، الزبيدي، 11/5٠٢.

)4( انظر: املرجع السابق، ٢٢/313.
مفتاح،  بن  اهلل  عبد  األزهار،  ورشح   ،368/1 نجيم،  ابن  الدقائق،  كنز  رشح  الدقائق  كنز  رشح  الرائق  البحر  انظر:   )5(

.474-473/3
)6( انظر: رشح خمترص خليل، اخلريش، ٢/45.

)7( انظر: املجموع رشح املهذب، النووي، ٢83/4، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، ٢47/٢، وكفاية 
األخيار يف حل غاية االختصار، تقي الدين أبو بكر بن حممد بن عبد املؤمن بن حريز بن معىل احلسيني احلصني الشافعي، 
املحقق: عيل عبد احلميد بلطجي وحممد وهبي سليامن، دار اخلري-دمشق، ط1، 1٩٩4م، ص3٠، وهناية اإلحكام، العالمة 
احليّل، حتقيق: السيد مهدي الرجائي، النارش: مؤسسة إسامعيليان للطباعة والنرش والتوزيع، قم-إيران، 141٠هـ، ٢/154.

)8( انظر باب رشوط التقدم للمامة عند الفقهاء يف: البيان والتحصيل، ابن رشد، 346/1.
)٩( رشح األزهار، عبد اهلل بن مفتاح، 474-473/3.

)1٠( انظر: كفاية األخيار يف حل غاية االختصار، احلصني، 3٠6.
)11( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، 535/7 و114/8 و٩/٩3.

)1٢( انظر: باب رشوط التقدم للمامة يف: رشح األزهار، أمحد املرتىض، 473/3.
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فضل يشء كان للباقني«)1(.

تقديم  برشط  أوالدي  عىل  وقفت  الواقف:  قال  لو  اإلباضية:  عن  جاء  ما  ومثاله 
األوَرع)٢(، فيجب تقديم الكافِّ عن املحارم عن غريه، أو املجانب للكبائر.

ومثاله أيًضا ما جاء عن الزيدية قوهلم: »ومن وقف ماله عىل األسرت من أوالده كان 
وال  والصوم  الصالة  كثرة  يعتاد  قد  االنسان  ألن  والصوم،  الصالة  يكثر  من  ال  لألورع، 
يتورع عن بعض القبائح، فإن استووا يف الورع اشرتكوا فلو كان أحدهم أكثر ترًكا للشبهة، 

أو ملِا ُكره فعله فهو أوىل«)3(.

من  أو  املسلمني  من  أو  أوالدي  من  األسرت  عىل  وقف  الواقف:  لقول  بالنسبة  وأما 
قبيلتي: فظاهر املنقول عن الفقهاء من احلنفية)4(، واملالكية)5(، والشافعية)6(، واحلنابلة)7(، 
به عندهم  يراد  املستور، والذي  واملحدثني)8(، واإلمامية)٩( استعامل لفظ قريب منه، وهو 

عدم الفسق، فلو قال الواقف وقف عىل األسرت، أي وقف عىل من يظهر فسقه.

وجاء عن الزيدية أنه األوَرع؛ إذ جاء عنهم: »ومن وقف ماله عىل األسرت من أوالده 
كان لألوَرع«)1٠(، فيكون هبذا املعنى أنه ال يكتفى باستقامة حاله؛وإنام يتعدى إىل حتقق أعىل 

درجات الصالح فيه.

البحوث  مكتب  املحقق:  الشافعي  الرشبيني  اخلطيب  أمحد  بن  حممد  الدين  شمس  شجاع،  أيب  ألفاظ  حل  يف  اإلقناع   )1(
والدراسات -دار الفكر، بريوت، ٢/363.

)٢( انظر: كفاية األخيار يف حل غاية االختصار، احلصني، 3٠6.
)3( رشح األزهار، عبد اهلل بن مفتاح، 474-473/3.

العزيز  بن عبد  بابن عابدين( بن عمر  املعروف  الدين حممد بن )حممد أمني  املحتار، عالء  لتكملة رد  انظر: قره عني األخيار   )4(
عابدين احلسيني الدمشقي، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 4٩4/7، وأحكام األوقاف، اخلصاف، 333-33٢.
)5( انظر: املدخل، أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن حممد العبدري الفايس املالكي الشهري بابن احلاج، دار الرتاث، د.ط، د.ت، 4/4.

)6( انظر: الساج الوهاج عىل متن املنهاج، الغمراوي، 314.
)7( انظر: مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، الرحيبانى، 65/5.

)8( انظر: مقدمة ابن الصالح، أبوعمرو عثامن بن عبد الرمحن، تقي الدين املعروف بابن الصالح، املحقق: نور الدين عرت، دار 
الفكر-سوريا، دار الفكر املعارص، بريوت، 14٠6هـ/1٩86م، ص31.

)٩( انظر: رشح األزهار، أمحد املرتىض، 473/3.
)1٠( رشح األزهار، عبد اهلل بن مفتاح، 474-473/3.
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أو  الصالح  يقابله  األورع  أو  الورع  أن  الظاهرية)1(  عن  اللفظي  االستعامل  وظاهر 
الصالح، ومنه يستعمل لفظ الواقف يف هذا املعنى.

44( املوايل: 

املوايل يف أصل اللغة: من املوىل، وهو: احلليف)٢(. 

وصورة ذلك أن يقول: وقفت عىل موايل.

غلة  أن  واإلباضية)6(  واإلمامية)5(،  واحلنابلة)4(،  احلنفية)3(،  عن  الرواية  ظاهر  فعىل 
الوقف تكون لكل من حرره الواقف.

وجاء عن اإلمام مالك »من حبس حبًسا عىل َمَوالِيِه وهلم أوالد وله َمَوايِل لبعض أقاربه 
ملََِوالِيِه الذين أعتق، وأوالدهم يدخلون مع  رجع إليه َواَلُؤُهْم، قال: ال يكون احلبس إال 

آبائهم يف احلبس؛ ألهنم مواليه إال أن خيصهم بتسمية«)7(.

وقال ابن القاسم: »وسمعت مالًكا قال بعد ذلك: أرى موايل األب واالبن يدخلون مع 
ُأ باألقرب فاألقرب من ذوي احلاجة، إاِلَّ أن يكون األَباِعُد أْحَوَج فيؤثرون،  مواليه، وُيَبدَّ

وهذا قول مالك، وهو َأَحبُّ ما فيه إيَِل«)8(.
وجاء عن الشافعية: »وإن وقف عىل مواليه، أو أوىص هلم: فإن كان له موىل من أعىل، 
وهو الذي أعتقه وأنعم عليه.. رصف ذلك إليه، وإن كان له موىل من أسفل، وهو الذي 
أعتقه الواقف أو املويص.. رصف ذلك إليه. وإن كان له موىل من أعىل وموىل من أسفل.. 
املوىل جلميعهام، والثاين: يرصف  إليهام؛ ألن اسم  ففيه ثالثة أوجه: أحدها: يرصف ذلك 
ذلك املوىل من أعىل؛ ألن جنبته أقوى؛ ألنه الوارث له، والثالث: ال يصح الوقف؛ ألن اسم 

)1( انظر: اإلحكام يف أصول األحكام، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، املحقق: الشيخ 
أمحد حممد شاكر، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، 164/4، واحمللى ابآلاثر، ابن حزم، 4٢4/4. 

)٢( انظر: تاج العروس، الزبيدي، ٢44/4٠.
)3( انظر: املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة، ابن َماَزَة، 178/6، وأحكام األوقاف، اخلصاف، 115.

)4( انظر: مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، الرحيبانى، ٢٩4/4.
)5( انظر: املقنعة، الشيخ املفيد، 6٩4.

)6( انظر االستعامل اللفظي يف: رشح النيل، اطفيش، 517-516/15.
)7( البيان والتحصيل، ابن رشد، 1٢/٢٠٠.
)8( البيان والتحصيل، ابن رشد، 1٢/٢٠٠. 
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املوىل يف أحدمها ملعنى معني، ويف اآلخر ملعنى آخر، فصار من أسامء األضداد؛ ألن أحدمها 
منعم، واآلخر منعم عليه، وال يمكن محله عىل العموم فيهام؛ ألن العموم إنام حيمل إذا كان 

من أسامء األجناس؛ كاملسلمني واملرشكني«)1(.
مل يرد عن الظاهرية يف املسألة معنى واضًحا اللهم ما جاء يف باب القسامة من احلديث 
عن موىل القوم وما يتضمنه من معنى كونه التحرر من العبودية وعقد احللف، فليحق به 

لفظ الواقف إن اشرتطه يف وقفه)٢(. 
وجاء عن الصنعاين من الزيدية)3( أن املوايل هم األقارب، وهم أعم من العصبة.

45( اأهل بيته: 

أهل بيته يف اللغة: هم من جيمعهم بشخص ما نسب)4(.
وقد توزعت تعريفات الفقهاء هلذا اللفظ إىل اآليت: 

عن  الرواية  ظاهر  أبيه:  جهة  من  أقاربه  عموم  هم  الرجل،  بيت  أهل  األول:  القول 
احلنفية)5(، واحلنابلة)6(، والزيدية)7( أن قول الواقف: وقفت عىل أهل بيتي أن لفظه يشمل 

كل أقاربه من جهة آبائه من الذكور واإلناث من املسلمني وغريهم.
املالكية  ابن رشد من  املنتسبون لرجل واحد: جاء عن  البيت، هم  الثاين: أهل  القول 
أن من وقف عىل أهل بيته، فإن لفظه حيمل إىل من ينتسب لرجل واحد من رجل أو امرأة 

انتساًبا معروًفا جيب به املرياث)8(.
القول الثالث: أهل البيت: هم اآلباء واألجداد وبنو اآلباء وبنو األجداد: ظاهر الرواية 

عن اإلمامية أهل بيت االنسان، اآلباء واألجداد وبنو اآلباء وبنو األجداد)٩(.

)1( البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، ابن سامل العمراين، ٩7/8-٩8.
)٢( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، ٢7٩/11 و3٢1/11.

)3( انظر: ما جاء يف املواريث يف تتمة الروض النضري، الصنعاين، ٢8/4.
)4( انظر: تاج العروس، الزبيدي، ٢8/48.

)5( انظر: املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة، ابن َماَزَة، 171/6، وأحكام األوقاف، اخلصاف، 38.
)6( انظر: مطالب أويل النهى، الرحيبانى، 3/36٠. 

)7( انظر: البحر الزخار، أمحد بن حيي املرتىض، 157/5
)8( انظر: البيان والتحصيل، ابن رشد، 185/1٢.

)٩( انظر ما ذكره أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس حول مصطلح أهل البيت يف باب الوصية فيقاس عليها غريها يف: املبسوط 
يف فقه اإلمامية، 4/4٩.
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عىل  وقفها  »لو  أنه:  عندهم  جاء  حيث  الشافعية،  لدى  الثالثة  األقوال  وردت  وقد 
أهل بيته ففيهم ثالثة أوجه: أحدها: من ناسبه إىل اجلد، والثاين: من اجتمع معه يف رحم، 

والثالث: كل من اتصل منه بنسب أو سبب قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: سلامن منا أهل البيت«)1(.

القول الرابع: أهل البيت: األزواج: وهذا هو املنقول عن الظاهرية أن أهل بيت الرجل 
نساؤه خاصة)٢(.

46( بنو اآدم: 

.)3(
 بنو آدم يف أصل اللغة: من ينتسب إىل آدم

واحلنابلة)7(،  والشافعية)6(،  واملالكية)5(،  احلنفية)4(،  فقهاء  عن  املنقول  ظاهر 
مجيع  آدم  ببني  املقصود  أن  واإلباضية)11(  والزيدية)1٠(،  واإلمامية)٩(،  والظاهرية)8( 

املخلوقات )مجيع العامل/عموم الناس/البرش ذكوًرا وإناًثا(. 

وظاهر املنقول عن احلنفية أن قول الواقف: وقف عىل بني آدم، أن الوقف باطل؛ ألهنم 
ال حيصون أو ألهنم غري معينني)1٢(.

47( بنو فلن: 

بنو فالن يف أصل اللغة: من يشرتكون يف نسب ما)13(.

فلو قال الوقف: »وقفت عىل بني فالن«، ففيها قوالن: 

)1( احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، املاوردي، 7/5٢٩.
)٢( انظر: اإلحكام يف أصول األحكام، ابن حزم، 1/83-8٢.

)3( تاج العروس، الزبيدي، ٢8/48.
)4( انظر: املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة، ابن مازة، 16٠/٢.

)5( انظر: اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، 7/18٩.
)6( انظر: معامل التنزيل يف تفسري القرآن، البغوي، 463/1.

)7( انظر: زاد املسري يف علم التفسري، بن حممد اجلوزي، 3/٢3٢.
)8( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، 33/1 و٢٩8/8، واإلحكام يف أصول األحكام، ابن حزم، ٢6/7.

)٩( انظر: رسائل املرتىض، الرشيف املرتىض، 16٠/٢.
)1٠( انظر: فتح القدير، الشوكاين، 6٩/1و74/1.

)11( انظر ما ذكره الشيخ اطفيش حول هذا املصطلح يف باب الوصية فيقاس عليه غريه، رشح النيل، 433/1٢.
ْحنَة الثقفي احللبي، البايب  )1٢( انظر: لسان احلكام يف معرفة األحكام، أمحد بن حممد بن حممد، أبو الوليد، لسان الدين ابن الشِّ

احللبي-القاهرة، ط٢، 13٩3هـ/1٩73م، 3٠٠، واحمللى ابآلاثر، ابن حزم، 33/1.
)13( انظر: تاج العروس، الزبيدي، 515/35.
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ظاهر  اإلناث:  دون  الذكور  من  واحد  نسب  يف  املشرتكون  فالن،  بنو  األول:  القول 
الرواية األوىل عن الشافعية أن لفظه حيمل عىل الذكور إن أشار إىل رجل منهم)1(، واملنقول 

عن احلنابلة)٢( أن قول الواقف: ينرصف إىل الذكور منهم دون اإلناث منهم.

القول الثاين: بنو فالن، املشرتكون يف النسب من الذكور واإلناث: ظاهر الرواية عن 
والظاهرية)8(،  واإلباضية)7(،  واحلنابلة)6(،  والشافعية)5(،  واملالكية)4(،  احلنفية)3(، 
من  إىل  ينرصف  أنه  فالن،  بني  عىل  وقفت  الواقف:  قول  أن  والزيدية)1٠(  واإلمامية)٩(، 
حددهم من جهة االشرتاك يف نسب نحو بنى تيم، إال أن يستثني منهم بصفة زائدة كفقراء 

بني فالن مثاًل.

48( امل�صلمون وامل�صلمات: 

ظاهر الرواية عن احلنفية)11(، واملالكية)1٢(، والشافعية)13(، واحلنابلة)14(، واإلباضية)15(، 
عىل  وقف  الكتاب  هذا  الواقف:  قول  أن  والزيدية)18(  واإلمامية)17(،  والظاهرية)16(، 
املسلمني، أن لفظه يشمل كل املسلمني ذكوًرا كانوا أم إناًثا، فيدخل معهم يف االنتفاع إال 

)1( انظر: احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، املاوردي، 7/5٢٩.
)٢( انظر: دليل الطالب لنيل املطالب، مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أمحد الكرمى املقديس احلنبىل، املحقق: أبو قتيبة نظر 

حممد الفاريايب، دار طيبة للنرش والتوزيع، الرياض، ط1، 14٢5هـ/٢٠٠4م، 1٩1.
)3( انظر: املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة، ابن َماَزَة، 156/6 و6/16٠.

)4( انظر: البيان والتحصيل، ابن رشد، 1٢/٢٢٩.
)5( انظر: احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، املاوردي، 7/5٢٩.

)6( انظر: مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، الرحيبانى، 358/4.
)7( انظر حول هذا املصطلح يف: باب الوصية، رشح النيل، أطفيش، 438/1٢-43٩.

)8( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، ٩/347.
)٩( انظر: حترير األحكام، احليل، 3/3٠٩.

)1٠( انظر: فتح القدير، الشوكاين، 5٩7/1 و31٠/٢ و3٠5/4 و487/5.
ْغدي، 5٢6. )11( انظر: النتف يف الفتاوى، السُّ

)1٢( انظر: التهذيب يف اختصار املدونة، ابن الرباذعي، 167/4.
)13( انظر: روضة الطالبني، النووي، 5/31٩.

)14( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، 4/٢4٩.
)15( انظر ما تقرر يف املذهب حول الوصية للمسلمني واملؤمنني فيقاس عليه غريه يف مسائل الوقف: رشح النيل، اطفيش، 

.431/1٢
)16( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، 156/8.

)17( انظر: األحكام، احليل، ٢8/3. 
)18( انظر: فتح القدير، الشوكاين، 134/1 و187/1 و31٠/٢ و5٩7/5. 
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ما خيصه بجنس قوله: للمسلامت أو املؤمنات أو للمسلمني واملسلامت، فيرصف بحسب 
صيغة الواقف.

49( ما يح�صى، ما يح�صون، ما ل يح�صى: 

ما حيىص يف أصل اللغة: ما يمكنه حرصه وعده)1(، وما ال حيىص يف أصل اللغة: من 
)٢(، وهو ما يعد، وما ال حيىص، ما ال يعد، وفيه داللة عىل الكثرة. حصَّ

واملالكية)4(،  احلنفية)3(،  عن  املنقول  يف  ينرصف  حيصون  أو  حيىص  ما  لفظ  ظاهر 
إىل  والزيدية)1٠(  واإلمامية)٩(،  والظاهرية)8(،  واإلباضية)7(،  واحلنابلة)6(،  والشافعية)5(، 

ما يمكن عده أو حرصه أو معرفته من املصارف.

ومنه يتقرر عن احلنفية أن معنى ما ال حيىص، أو ال حيصون، هو ضابط لصحة الوقف 
عندهم إذ يشرتطون يف املرصف أن حيقق رشط التأبيد كقول الواقف: وقفت عىل فقراء مكة 
مثاًل، فإن كان عددهم حمصوًرا فلم جيز عندهم إلمكانية موهتم؛ فينقطع الوقف، وإن كانوا 

ال حيصون جاز لتحقق معنى التأبيد يف املرصف)11(.

ويتقرر عند املالكية أن املوقوف عليهم إن مل يكونوا حمصورين لكثرهتم، يقسم الريع 
عىل من حرض؛ ألن مراده حتصيل املنفعة لبعضهم أو ملن حرض منهم زمن الغلة قياًسا عىل 

الوصية للمساكني)1٢(. 

)1( انظر: لسان العرب، ابن منظور، 184/14.

)٢( انظر: لسان العرب، ابن منظور، 184/14.
)3( انظر: ممع الضامنات، أبو حممد غانم بن حممد البغدادي احلنفي، دار الكتاب اإلسالمي، د.ط، د.ت، 33٠.

)4( انظر مسألة الوصية ملجهولني يف: املدونة )رواية سحنون(، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين، دار الكتب 
العلمية، ط1، 1415هـ/1٩٩4م، 377/4.

)5( انظر: باب الوصية، احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، املاوردي، 8/3٠٠.
)6( انظر: ابن قدامة، الرشح الكبري عىل متن املقنع، ٢38/6.

)7( انظر ما تقرر يف املذهب حول الوصية ويقاس عليه غريه يف مسائل الوقف: رشح النيل، اطفيش، 438/1٢-43٩.
)8( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، 455/4 و5/33٩.

)٩( انظر: جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم، حممد حسن النجفي، حققه وعلق عليه: الشيخ عيل األخوندي، دار الكتب 
اإلسالمية، طهران، 14٢/٢٩.

)1٠( انظر: شجرة األزهار، أمحد املرتىض، 3/46٢.
)11( انظر: املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة، ابن َماَزَة، 115/6.

)1٢( انظر مسألة الوصية ملجهولني يف: املدونة )رواية سحنون(، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين، 377/4.



الفصل السابع: ألفاظ الواقفني ورشحها       

٢41

ويتقرر عند الشافعية أن املوقوف عليهم إن كانوا حمصورين صح الوقف، وإن مل يكونوا 
كذلك، رويتان يف املذهب بالصحة وعدمها)1(.

وتقرر عن احلنابلة فإن »مل يمكن حرصهم كاملساكني والقبيلة الكثرية كبني هاشم وبني 
تيم صح الوقف عليهم«)٢(.

ويتقرر عن اإلباضية)3( أن ضبط ما حيىص وما ال حيىص مرهون بإمكانية احلساب من 
عدمه. 

50( الأرامل، الأرملة: 

األرامل يف أصل اللغة: من رمل، وهو غري القادر عىل يشء من أرمل؛ بمعنى افتقر، 
واألرامل، من ال زوج له أو هلا، وخص بالنساء أكثر من الرجال)4(.

وصورته أن يقول: »وقفت عىل األرامل«: 

القول األول: األرامل، املساكني من الذكور واإلناث: وهو ظاهر الرواية عن املالكية)5(، 
والرواية األوىل عن اإلباضية)6(، وقالوا: إن أراد الواقف التفرقة بني اجلنسني نقول: أرمل 

للتذكري، وأرملة للتأنيث)7(.

القول الثاين: األرامل، الفقرية من ال زوج هلا: ظاهر الرواية عن احلنفية)8(، والشافعية)٩(، 

)1( انظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، ابن سامل العمراين، 85/8.
)٢( الرشح الكبري عىل متن املقنع، ابن قدامة، ٢38/6.

)3( انظر ما تقرر يف املذهب حول الوصية ويقاس عليه غريه يف مسائل الوقف: رشح النيل، اطفيش، 438/1٢-43٩.
)4( انظر: تاج العروس، الزبيدي، 1٠٢/٢٩.

)5( انظر: التاج واإلكليل ملخترص خليل، املواق، 668/7.
)6( رشح النيل، اطفيش، 433/1٢.

)7( انظر: التاج واإلكليل ملخترص خليل، املواق، 668/7.
ْغدي، 5٢8/1،  )8( انظر: املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة، ابن َماَزَة، 173/6، والنتف يف الفتاوى، السُّ

وأحكام األوقاف، اخلصاف، 335.
)٩( انظر: احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، املاوردي، 531/7، والغرر البهية يف رشح البهجة الوردية، زين الدين 

أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري السنيكي، املطبعة امليمنية، 3/38٠.
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أن  واإلمامية)5(  والظاهرية)4(،  اإلباضية)3(،  عن  الثانية  والرواية  والزيدية)٢(،  واحلنابلة)1(، 
قول الواقف: وقفت عىل األرامل أو األرملة، يكون وقًفا عىل الفقريات منهن دون الغنيات 

غري املتزوجات، أو من مات عنهن أزواجهن، أو ُطلِّْقن.

51( الها�صميون:

هم قرابة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ وظاهر املنقول عن فقهاء احلنفية)6(، واملالكية)7(، والشافعية)8(، 
واحلنابلة)٩(، والظاهرية)1٠(، واإلباضية)11( أن اهلاشميني أو بني هاشم هم قرابة النبي ملسو هيلع هللا ىلص)1٢(. 

ومثاله ما جاء عن احلنابلة)13( قوهلم: لو وقف عىل بني هاشم... مل يدخل مواليهم.

ِهْم، إْذ  وعن الزيدية قوهلم: إِْن قال عىل اهلَاِشِميِّنَي، َدَخَل اإِلَناُث، الَ َأْوالَُدُهنَّ ِمْن َغرْيِ
.)14( َلْيَس هِبَاِشِميٍّ

وجاء عن اإلمامية أن اهلاشميني من انتسب إىل هاشم باألبوة، وقيل: باألمومة أيًضا)15(.

52( القوم: 

صورة املسألة أن يقول الواقف: وقفت عىل قومي.

)1( انظر: الرشح الكبري، ابن قدامة، ٢33/6، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، 4/٢8٩.
)٢( انظر: التاج املذهب، الصنعاين، ٢٩6/3

)3( انظر: رشح النيل، اطفيش، 433/1٢.
)4( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، 1٩1/7 و٢75/7.

)5( انظر االستعامل االصطالحي للفظ عند: احليل، تذكرة الفقهاء، ٢/478.
)6( انظر: اهلداية يف رشح بداية املبتدي، املرغيناين، 1/11٢.

)7( انظر: البيان والتحصيل، ابن رشد، ٢/383.
)8( انظر: خمترص املزين، أبو إبراهيم إسامعيل بن حييى بن إسامعيل املزين، دار املعرفة، بريوت، 141٠هـ/1٩٩٠م، 8/٢6٠.

)٩( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، ٩6/7، والكايف يف فقه اإلمام أمحد، ابن قدامة، 154/4.
)1٠( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، 4/٢7٠-٢71.

)11( انظر: حاشية الرتتيب، أبو ستة، حممد بن يوسف املصعبي، حتقيق إبراهيم طالي، مطبعة البعث، قسنطينة، اجلزائر، 38/3.
)1٢( انظر: اهلداية يف رشح بداية املبتدي، املرغيناين، 11٢/1، والبيان والتحصيل، ابن رشد، 383/٢، وخمترص املزين، أبو 

إبراهيم إسامعيل بن حييى بن إسامعيل، املزين، 8/٢6٠.
)13( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، ٩6/7، والكايف يف فقه اإلمام أمحد، ابن قدامة، 154/4.

)14( انظر: البحر الزخار، أمحد بن حيي املرتىض، 3٩3/1٠.
)15( انظر: حترير األحكام، احليل، 3/3٠٢.
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القول األول: القوم، هم العصبة: ظاهر الرواية عن األوىل عن احلنفية)1(، املالكية)٢(، 
الواقف ينرصف إىل عصبته خاصة دون  )3(، واإلمامية)4(، والزيدية)5( أن قول  والشافعية 
ِيَن  َها ٱلَّ يُّ

َ
النساء منهم جرًيا عىل العرف اللغوي، وكذا بظاهر التفرقة يف قوله تعاىل: ﴿يَـٰٓأ

ن 
َ
ا ّمِۡنُهۡم َوَل نَِسآءٞ ّمِن نَِّسآٍء َعَسٰٓ أ ن يَُكونُواْ َخرۡيٗ

َ
َءاَمُنواْ َل يَۡسَخۡر قَۡومٞ ّمِن قَۡوٍم َعَسٰٓ أ

.)6(﴾ۖ ا ّمِۡنُهنَّ يَُكنَّ َخرۡيٗ
الثانية  الرواية  وهي  والنساء(:  )الرجال  وغريهم  العصبة  هم  القوم،  الثاين:  القول 
عن احلنفية)7(، واملالكية)8(، والشافعية)٩(، واحلنابلة)1٠(، والزيدية)11(، واإلباضية)1٢(، وظاهر 
االستعامل اللفظي عن الظاهرية)13(، واملنقول عن اإلمامية دخول غريهم برشط أن تقيدهم 

بأسامئهم أو وجود قرائن تدخلهم)14(. 

53( �صبيل اهلل: 

صورة املسألة أن يقول الواقف: »وقفت يف سبيل اهلل«.
القول األول: يف سبيل اهلل، اجلهاد ودفع الغزاة: جاء يف الرواية األوىل عن احلنفية)15(، 

)1( انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، أبو الربكات عبد اهلل بن أمحد بن حممود حافظ الدين النسفي، حققه وخرج أحاديثه: 
يوسف عيل بديوي، راجعه وقدم له: حميي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، بريوت، ط1، 141٩هـ/1٩٩8 م، 353/3.

)٢( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، الدسوقي، ٩4/4.
)3( انظر: معامل التنزيل يف تفسري القرآن، البغوي، ٢61/4.

)4( انظر: املهذب، ابن الرباج، ٢/٩1.
)5( انظر: فتح القدير، الشوكاين، 1٠1/1.

)6( سورة احلجرات، آية 11.
)7( انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، النسفي، 353/3.

)8( انظر: اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، 1/4٠٠.
)٩( انظر: معامل التنزيل يف تفسري القرآن، البغوي، ٢61/4.

)1٠( انظر: زاد املسري يف علم التفسري، ابن حممد اجلوزي، 65/1.
)11( انظر: فتح القدير، الشوكاين، 1٠1/1.

)1٢( انظر: يف رحاب القرآن، إبراهيم بيوض، حترير وحتقيق: عيسى الشيخ باحلاج، املطبعة العربية، غرداية، اجلزائر، 38/14-3٩.
)13( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، 63/4 و4٢/٢1.

)14( الروضة الندية يف رشح اللمعة الدمشقية، زين الدين العاميل، ٢38/4.
)15( انظر: املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة، ابن مازة، 176/6.
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واملنقول عن اإلمام مالك)1(، وظاهر الرواية عن الشافعية)٢(، واحلنابلة)3(، واإلباضية)4(، 
والظاهرية)5(، والزيدية)6( أن معنى الوقف يف سبيل اهلل، هو رصفه للجهاد ودفع الغزاة.

بعض  عن  الثانية  الرواية  يف  جاء  اخلري:  مصارف  كل  اهلل،  سبيل  يف  الثاين:  القول 
اهلل  سبيل  يف  الوقف  أن  والزيدية)11(  واإلمامية)1٠(،  واحلنابلة)٩(،  واملالكية)8(،  احلنفية)7(، 

يشمل كل وجوه الرب؛ كإصالح الطرقات، وعامرة املساجد.

54( �صبيل الرب )اأو اخلري اأو الثواب(: 

صورة املسألة أن يقول الواقف: وقفت يف سبيل الرب أو اخلري أو الثواب.

ظاهر الرواية عن احلنفية)1٢(، واملالكية)13(، والشافعية)14(، واحلنابلة)15(، والظاهرية)16(، 
واإلمامية)17(، والزيدية)18(، واإلباضية)1٩( استعامل لفظ: سبيل الرب أو اخلري أو الثواب إىل 

)1( انظر: املدونة )رواية سحنون(، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين، 417/4.
)٢( انظر: حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، اهليتمي، ٢47/6.

)3( انظر: زاد املسري يف علم التفسري، ابن حممد اجلوزي، ٢/٢71.
)4( انظر: رشح النيل، اطفيش، 458/1٢.

)5( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، 44/4 و574/4.
)6( انظر: السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار، الشوكاين، 5٩/٢.

)7( انظر: املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة، ابن مازة، 176/6.
)8( انظر: الذخرية، القرايف، 6/36٠.

)٩( انظر: زاد املسري يف علم التفسري، ابن حممد اجلوزي، ٢/٢71.
)1٠( انظر: الروضة الندية يف رشح اللمعة الدمشقية، زين الدين العاميل، 4/٢3٩.

)11( انظر: السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار، الشوكاين، 3/5٩.
)1٢( انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، النسفي، 85/1 و٢/456.

)13( انظر: اجلامع إلحكام القرآن، القرطبي، 368/1 و٩8/1٢.
الشهري  البغدادي  البرصي  حبيب  بن  حممد  بن  حممد  بن  عيل  احلسن  أبو  املاوردي(،  )تفسري  والعيون  النكت  انظر:   )14(

باملاوردي، املحقق: السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بريوت، 114/1 و4/4٢.
)15( انظر: املغني، ابن قدامة، ٢1/6.

)16( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، 18٢/٢.
)17( انظر: اللمعة الدمشقية، الشهيد األول، 8٩.

)18( انظر: فتح القدير، الشوكاين، 1/1٩٩.
)1٩( انظر االستعامل االصطالحي للفظ اخلريات والرب عند اإلباضية يف: حاشية الرتتيب، أبو ستة، 1٩1/1، ورشح اجلامع 

الصحيح، نور الدين الساملي، ٢87/٢ وما بعدها.
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الواقف؛ إذ  الشافعية)٢( بأقارب  قّيدها  الواقف)1(، وإن  التي حيددها  عموم مصارف اخلري 
جاء عنهم قوهلم: »وقفت يف سبيل الرب الوقف عىل سبيل الرب أو اخلري أو الثواب«: ينرصف 

إىل أقارب الواقف، فإن عدموا فأهل الزكاة غري العاملني واملؤلفة قلوهبم.

55( ابن ال�صبيل: 

صورة املسألة أن يقول الواقف: وقفت عىل ابن السبيل. 

والشافعية)5(،  واملالكية)4(،  احلنفية)3(،  عن  السبيل  البن  اللفظي  االستعامل  ظاهر 
كل  إىل  ينرصف  الواقف  لفظ  أن  والزيدية)٩(  والظاهرية)8(،  واإلباضية)7(،  واحلنابلة)6( 

مسافر منقطع عن ماله من قرابته أو غريهم. 

56( الغارمون: 

عن  للغارمني  اللفظي  االستعامل  وظاهر  أمالكهم)1٠(.  الديون  استغرقت  من  هم 
 ،)16( والظاهرية  والزيدية)15(،  واحلنابلة)14(،  والشافعية)13(،  واملالكية)1٢(،  احلنفية)11(، 

 368/1 القرطبي،  القرآن،  إلحكام  واجلامع  و٢/456،   85/1 النسفي،  التأويل،  وحقائق  التنزيل  مدارك  انظر:   )1(
حممد  ابن  التفسري،  علم  يف  املسري  وزاد  114/1و4/4٢،  املاوردي،  املاوردي(،  )تفسري  والعيون  والنكت  و٩8/1٢، 

اجلوزي، 61/1 و٢51/3، وأحكام األوقاف، اخلصاف، ٢٩4-٢٩5.
)٢( انظر: حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، اهليتمي، ٢46/6.

)3( انظر: املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة، ابن َماَزَة، 176/6.
)4( انظر: اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، 187/8.

)5( انظر: معامل التنزيل يف تفسري القرآن، البغوي، 36٢/٢.
)6( انظر: زاد املسري يف علم التفسري، بن حممد اجلوزي، 136/1.

)7( انظر: رشح النيل، اطفيش، 458/1٢.
)8( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، ٢7٩/4 و156/8.

)٩( انظر: السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار، الشوكاين، 3/6٠.
)1٠( انظر: املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة، ابن َماَزَة، ٢/٢81.

)11( انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، النسفي، 688/1.
)1٢( انظر: اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، 183/8. 

)13( انظر: معامل التنزيل يف تفسري القرآن، البغوي، ٢/361.
)14( انظر: زاد املسري يف علم التفسري، ابن حممد اجلوزي، ٢/٢71.

)15( انظر: كتاب الزكاة عند السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار، الشوكاين، ٢/58-5٩.
)16( انظر: املحىل باآلثار، ابن حزم، 67٢/4، ومسألة االختالف فيمن ال عاقلة له يف: املحىل باآلثار، ابن حزم، 11/78٢.
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عىل  يقدر  وال  معصية  غري  يف  الديون  عليه  تراكمت  الذي  واإلباضية)٢(..  واإلمامية)1(، 
سدادها.

يقف  احلنفية أن  عن  جاء  ما  ومثاله  فقهاء  عند  الوقف  مصارف  من  مرصف  والغارم 
بِيل َأْو الغارمني«)3(. الرجل َوقفا َوَيُقول: وقفته عىل االرامل واليتامى َأْو أبناء السَّ

وعن احلنابلة قوهلم: »وإن وقف عىل سبيل اهلل، أو ابن السبيل، أو الرقاب أو الغارمني، 
فهم الذين يستحقون السهم من الصدقات«)4(.

)1( انظر: جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم، حممد حسن النجفي، 376/15.
)٢( انظر االستعامل اللفظي يف: رشح النيل، اطفيش، ٢34/3.

ْغدي، 5٢8. )3( انظر: النتف يف الفتاوى، السُّ
)4( انظر: املغني، ابن قدامة، 6/٢٠.
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م�صادر ومراجع الف�صل ال�صابع

1- أحكام الوقف، دراسة وحتقيق: حييى بن حييى بن حممد بن حممد احلطاب، )مذكرة مقدمة لنيل درجة 
املاجستري يف العلوم اإلسالمية، جامعة اجلزائر1، عبد القادر باجي، قسم الرشيعة والقانون، تصص 

أصول الفقه، السنة اجلامعية، 14٢4هـ/٢٠٠4م(.
٢-  اإلحكام يف أصول األحكام، أبو احلسن سيد الدين عيل بن أيب عيل بن حممد بن سامل الثعلبي اآلمدي، 

حتقيق: عبد الرزاق عفيفي، املكتب اإلسالمي، بريوت- دمشق.
3-  اإلحكام يف أصول األحكام، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، 

املحقق: الشيخ أمحد حممد شاكر، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت.
4- االختيار لتعليل املختار، مد الدين أبو الفضل عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل البلدحي احلنفي، 

مطبعة احللبي-القاهرة، 1356هـ/1٩37 م.
الِك إىَل َأرَشِف امَلَسالِِك يِف فقِه اإلَماِم َمالِك، أبو زيد أو أبو حممد شهاب الدين عبد الرمحن  5- إْرَشاُد السَّ
بن حممد بن عسكر البغدادي املالكي، رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده، مرص، ط3. 
األنصاري  زكريا  بن  حممد  بن  زكريا  حييى  أبو  الدين  زين  الطالب،  روض  رشح  يف  املطالب  أسنى   -6

السنيكي، دار الكتاب اإلسالمي. 
7- اأْلَْشَباُه َوالنََّظاِئُر َعىَل َمْذَهِب َأيِبْ َحنِْيَفَة النُّْعاَمِن، زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن نجيم 
املرصي، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 

141٩هـ/1٩٩٩ م.
8- اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، شمس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي املحقق: 

مكتب البحوث والدراسات-دار الفكر-بريوت.
٩-  اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، رشف الدين أبو النجا موسى بن أمحد بن موسى بن سامل بن عيسى 
بن سامل احلجاوي املقديس ثم الصاحلي، املحقق: عبد اللطيف حممد موسى السبكي، دار املعرفة-بريوت.
1٠- األم، الشافعي أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثامن بن شافع بن عبد املطلب بن عبد 

مناف املطلبي القريش املكي، دار املعرفة-بريوت، 141٠هـ/1٩٩٠م.
11- االنتصار عىل علامء األمصار، حيي بن محزة احلسيني، حتقيق: عبد الوهاب بن عيل املؤيد وعيل بن 

أمحد مفضل، مؤسسة اإلمام زيد بن عيل الثقافية ، ط1، 14٢٢ه /٢٠٠٢م.
1٢- االنتصار، الرشيف املرتىض، حتقيق: مؤسسة النرش اإلسالمي، نرش مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة 

جلامعة املدرسني بقم، طبع يف شوال املكرم 1415هـ.
13- اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي الدمشقي 

الصاحلي احلنبيل، دار إحياء الرتاث العريب، ط٢، بدون تاريخ.
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14- البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن نجيم املرصي، دار 
الكتاب اإلسالمي.

15- البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، أمحد بن حيي املرتىض، مكتبة اليمن، 1٩47م.
16- بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف بحاشية الصاوي عىل الرشح الصغري، أبو العباس أمحد بن 

حممد اخللويت الشهري بالصاوي املالكي، دار املعارف. 
17- البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، أبو احلسني حييى بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمني الشافعي، 

حتقيق قاسم حممد النوري، دار املنهاج- جدة، ط1، 14٢1هـ/٢٠٠٠ م.
18- البيان والتحصيل والرشح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة، أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد 
القرطبي، حققه: د.حممد حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط٢، 14٠8هـ/1٩88م.

بيدي، دار اهلداية.  1٩- تاج العروس، أبو الفيض حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احلسيني امللّقب بمرتىض الزَّ
٢٠- التاج امُلْذَهب ألحكام امَلْذَهب رشح متن األزهار يف فقه األئمة األطهار، القايض العالمة أمحد بن قاسم 
العنيس اليامين الصنعاين، دار احلكمة اليامنية للطباعة والنرش والتوزيع واالعالن، 1414هـ/1٩٩3م.

٢1- التاج واإلكليل ملخترص خليل، حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو 
عبد اهلل املواق املالكي، دار الكتب العلمية، ط1، 1416هـ/1٩٩4م.

٢٢- تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، فخر الدين عثامن بن عيل بن حمجن البارعي الزيلعي احلنفي، املطبعة 
الكربى األمريية- بوالق، القاهرة، ط1، 1313هـ.

املؤيد،  مكتبة  احلسني،  أمحد  بن  العباس  السيد  الكبري:  الفقه  مموع  رشح  النضري  الروض  تتمة   -٢3
الطائف، ط٢، 1388هـ/1٩68م.

٢4- حترير األحكام، احليل، حتقيق: الشيخ إبراهيم البهادري، نرش مؤسسة اإلمام الصادق، قم، ط1، 14٢٠هـ.
٢5- حترير الوسيلة، السيد اخلميني، مطبعة اآلداب-النجف األرشف، نرش دار الكتب العلمية، مؤسسة 

مطبوعايت إسامعيليان، قم- إيران، ط٢، 13٩٠هـ.
٢6- التحرير والتنوير، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونيس، الدار التونسية للنرش 

- تونس، ط، 1٩84هـ.
٢7- حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، املكتبة التجارية الكربى بمرص 

لصاحبها مصطفى حممد، 1357هـ/1٩83م.
٢8- تذكرة الفقهاء، العاّلمة احليّل، حتقيق: مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، مطبعة مهر- قم، النارش: 

مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، قم، إيران، ط1، حمرم 1414هـ.
البيت إلحياء الرتاث، مطبعة مهر، قم، النارش:  ٢٩- تذكرة الفقهاء، العاّلمة احليّل، حتقيق: مؤسسة آل 

مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، قم، إيران، ط1، حمرم 1414هـ.
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3٠- تفسري احلجرات- احلديد، حممد بن صالح بن حممد العثيمني، دار الثريا للنرش والتوزيع، الرياض، 
ط1، 14٢5هـ/٢٠٠4م 

31- التلقني يف الفقه املالكي، أبو حممد عبد الوهاب بن عيل بن نرص الثعلبي البغدادي املالكي، املحقق: 
أيب أويس حممد بو خبزة احلسني التطواين، دار الكتب العلمية، ط1، 14٢5هـ/٢٠٠4م. 

3٢- التهذيب يف اختصار املدونة، أبو سعيد خلف بن أيب القاسم حممد، األزدي القريواين ابن الرباذعي 
املالكي، دراسة وحتقيق: د.حممد األمني ولد حممد سامل بن الشيخ، دار البحوث للدراسات اإلسالمية 

وإحياء الرتاث، ديب، ط3، 14٢3هـ/٢٠٠٢م.
33- تيسري التفسري، حممد بن يوسف أطفيش، حتقيق: إبراهيم بن حممد طالي، املطبعة العربية، غرداية، 1٩٩4م.
34- اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي شمس 

الدين القرطبي، دار الكتب املرصية- القاهرة، ط٢، 1384هـ/1٩64 م.
األخرض  الرمحن  عبد  أبو  عليه:  وعلق  حققه  احلاجب،  ابن  عمر  بن  الدين  مجال  األمهات،  جامع   -35

األخرضي، الياممة للطباعة والنرش والتوزيع، دمشق، بريوت، ط1، 141٩هـ/1٩٩8م. 
البريجندي، مطبعة  الشيخ حسني احلسيني  القمي، حتقيق:  بن حممد  36- جامع اخلالف والوفاق، عيل 

پاسدار إسالم- قم، النارش انتشارات زمينه سازان ظهور إمام عرص، ط1، 1٩8٠م.
العلم  دار  بعلبكي،  منري  رمزي  املحقق:  األزدي،  دريد  بن  احلسن  بن  حممد  بكر  أبو  اللغة،  مجهرة   -37

للماليني-بريوت، ط1، 1٩87م. 
38- مجهرة أنساب العرب، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، حتقيق: 

جلنة من العلامء، دار الكتب العلمية-بريوت، ط1، 14٠3هـ/1٩83م.
3٩- جوابات اإلمام الساملي للمام نور الدين عبد اهلل بن محيد الساملي، إرشاف: عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل 

الساملي، تنسيق ومراجعة: د.عبد الستار أبو غدة، مكتبة اإلمام الساملي، بديه-سلطنة عامن، ٢٠1٠م.
4٠- جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهود، املنهاجي األسيوطي، حتقيق: مسعد عبد احلميد 

حممد السعدين، النارش دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط1، 1417هـ/1٩٩6م.
عبد  بن  عيل  بن  أمحد  بن  حممد  الدين  شمس  والشهود،  واملوقعني  القضاة  ومعني  العقود  جواهر   -41
اخلالق، املنهاجي األسيوطي ثم القاهري الشافعي، حققها وخرج أحاديثها: مسعد عبد احلميد حممد 

السعدين، دار الكتب العلمية بريوت، ط1، 1417هـ/1٩٩6 م.
حممود  وتصحيح:  وتعليق  حتقيق  النجفي،  حسن  حممد  اإلسالم،  رشائع  رشح  يف  الكالم  جواهر   -4٢

القواجاين، دار الكتب اإلسالمية، طهران.
43- جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم، حممد حسن النجفي، حققه وعلق عليه: الشيخ عباس القوجاين 

]وهنالك طبعة أخرى عليها تعليق آخر للشيخ عيل األخوندي[، دار الكتب اإلسالمية، طهران.
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بِيِدّي اليمني احلنفي، املطبعة اخلريية،  44- اجلوهرة النرية، أبو بكر بن عيل بن حممد احلدادي العبادي الزَّ
ط1، 13٢٢هـ.

ِمّي املرصي الشافعي، دار الفكر،  45- حاشية البجريمي عىل اخلطيب، سليامن بن حممد بن عمر الُبَجرْيَ
1415هـ/1٩٩5م.

46- حاشية الرتتيب، أبو ستة، حممد بن يوسف املصعبي، حتقيق: إبراهيم طالي، مطبعة البعث، قسنطينة، 
اجلزائر.

الرياضية،  األزهار  مطبعة  )ج1(،  الساملي  محيد  بن  اهلل  عبد  الدين  نور  الصحيح،  اجلامع  حاشية   -47
بدمشق،  العمومية  املطبعة  التنوخي،  الدين  عز  عليه:  وعلق  صححه  )ج3(  13٢6هـ،  القاهرة، 

1383هـ/1٩63م.
48- حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، دار الفكر.

4٩- حاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع، عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي احلنبيل النجدي، 
دون نارش، 13٩7هـ.

الصعيدي  مكرم  بن  أمحد  بن  عيل  احلسن  أبو  الرباين،  الطالب  كفاية  رشح  عىل  العدوي  حاشية   -5٠
العدوي، املحقق: يوسف الشيخ حممد البقاعي، دار الفكر-بريوت، 1414هـ/1٩٩4م.

الفكر-بريوت،  دار  عمرية،  الربليس  وأمحد  القليويب  سالمة  أمحد  وعمرية،  قليويب  حاشيتا   -51
1415هـ/1٩٩5م.

بن  عيل  احلسن  أبو  املزين(،  خمترص  رشح  )وهو  الشافعي  اإلمام  مذهب  فقه  يف  الكبري  احلاوي   -5٢
بريوت، ط1،  العلمية،  الكتب  دار  باملاوردي،  الشهري  البغدادي  البرصي  بن حبيب  بن حممد  حممد 

141٩هـ/1٩٩٩ م.
53- الدر املنظوم احلاوي ألنواع العلوم، القسم: كتب من مؤسسة اإلمام زيد.

54- درر احلكام رشح غرر األحكام، حممد بن فرامرز بن عيل الشهري بمال -أو منال أو املوىل-خسو، 
دار إحياء الكتب العربية.

55- دقائق أويل النهى لرشح املنتهى املعروف برشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن صالح الدين 
ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبيل، عامل الكتب، ط1، 1414هـ/1٩٩3م.

56- دليل الطالب لنيل املطالب، مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أمحد الكرمى املقديس احلنبىل، املحقق: 
أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب، دار طيبة للنرش والتوزيع، الرياض، ط1، 14٢5هـ/٢٠٠4م.

57- الذخرية، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف، املحقق: 
حممد حجي )جزء 1، 8، 13( وسعيد أعراب )جزء ٢، 6( وحممد بو خبزة )جزء 3- 5، 7، ٩- 1٢(، 

دار الغرب اإلسالمي-بريوت، ط1، 1٩٩4م.
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58- رد املحتار عىل الدر املختار ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي 
دار الفكر-بريوت، ط٢، 141٢هـ/1٩٩٢م.

5٩- الروضة الندية يف رشح اللمعة الدمشقية، زين الدين العاميل، دار العامل اإلسالمي-بريوت.
6٠- زاد املستقنع يف اختصار املقنع، رشف الدين أبو النجا موسى بن أمحد بن موسى بن سامل بن عيسى 
بن سامل احلجاوي املقديس ثم الصاحلي، املحقق: عبد الرمحن بن عيل بن حممد العسكر، دار الوطن 

للنرش-الرياض.
61- زاد املسري يف علم التفسري، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي، املحقق: عبد 

الرزاق املهدي، دار الكتاب العريب-بريوت، ط1، 14٢٢هـ. 
6٢- الساج الوهاج عىل متن املنهاج، حممد الزهري الغمراوي، دار املعرفة للطباعة والنرش-بريوت. 

63- السائر، ابن إدريس احليّل؛ حتقيق: جلنة التحقيق، مطبعة مؤسسة النرش اإلسالمي، النارش: مؤسسة 
النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة، ط٢، 141٠هـ

األزدي  عمرو  بن  شداد  بن  بشري  بن  إسحاق  بن  األشعث  بن  سليامن  داود  أبو  داود،  أيب  سنن   -64
ِجْستاين، املحقق: حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا- بريوت. السِّ

65- السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني، دار 
ابن حزم، ط1.

66- رشائع اإلسالم، املحقق احليّل، حتقيق مع تعليقات: السيد صادق الشريازي، مطبعة أمري- قم، النارش 
طبع  14٠3هـ/1٩83م،  الثالثة  الطبعة  من  أفست  14٠٩هـ،  ط٢،  طهران،  استقالل-  انتشارات 

بموافقة مؤسسة الوفاء، بريوت- لبنان.
67- رشح األزهار، اإلمام أمحد املرتىض، النارش: مكتبة غمضان-صنعاء-اليمن. 

68- رشح القواعد الفقهية، أمحد بن الشيخ حممد الزرقا، صححه وعلق عليه: مصطفى أمحد الزرقا، دار 
القلم، دمشق- سوريا، ط٢، 14٠٩هـ/1٩8٩م.

6٩- الرشح الكبري عىل متن املقنع، أبو الفرج شمس الدين عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقديس 
اجلامعييل احلنبيل، دار الكتاب العريب للنرش والتوزيع. 

7٠- الرشح الكبري للشيخ أمحد الدردير عىل خمترص خليل، أمحد بن أمحد بن أيب حامد الَعدوي املالكي 
األزهري اخلَْلَويِت الشهري بأمحد الدردير، دار الفكر، د.ط، د.ت.

71- رشح اللمعة، الشهيد الثاين، حتقيق السيد حممد كالنرت، الطبعة األوىل-الثانية، 1386- 13٩8هـ، منشورات 
جامعة النجف الدينية. نشورات مكتبة الداوري- قم، مطبعة أمري- قم، ط1، 141٠هـ )نسخة أفست(.

ط1،  اجلوزي،  ابن  دار  العثيمني،  حممد  بن  صالح  بن  حممد  املستقنع،  زاد  عىل  املمتع  الرشح   -7٢
14٢8/14٢٢هـ.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
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اإلرشاد جدة،  لبنان، ودار  الفتح،  دار  اطفيش، نرش  بن يوسف  العليل، حممد  النيل وشفاء  73- رشح 
13٩٢هـ/1٩7٢م. 

74- رشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلريش املالكي، دار الفكر للطباعة-بريوت.
أبو احلسني أمحد بن فارس بن  العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها،  اللغة  75- الصاحبي يف فقه 

زكرياء القزويني الرازي، النارش، حممد عيل بيضون، ط1، 1418هـ/1٩٩7م. 
76- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب، حتقيق: أمحد عبد 

ـ /1٩87م. الغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت، ط4، 14٠7ه
البخاري اجلعفي، املحقق: حممد زهري بن نارص  أبو عبد اهلل  البخاري، حممد بن إسامعيل  77- صحيح 

النارص، دار طوق النجاة، ط1، 14٢٢هـ.
78- الضياء، سلمة بن سعيد العوتبي، حتقيق احلاج سليامن بابزيز، نرش وزارة األوقاف والشؤون الدينية، 

سلطنة عامن، 1436هـ/٢٠15م. 
دار احلديث،  املقديس،  بن أمحد  إبراهيم  بن  الرمحن  الدين عبد  أبو حممد هباء  العمدة،  العدة رشح   -7٩

القاهرة، 14٢4هـ/٢٠٠3 م.
8٠- العدة يف أصول الفقه، القايض أبو يعىل حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء، حققه وعلق 

عليه وخرج نصه: د.أمحد بن عيل بن سري املباركي، بدون نارش، ط٢، 141٠هـ/1٩٩٠م.
81- العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين 

الدمشقي احلنفي، دار املعرفة. 
8٢- العناية رشح اهلداية، حممد بن حممد بن حممود، أكمل الدين أبو عبد اهلل ابن الشيخ شمس الدين ابن 

الشيخ مجال الدين الرومي البابريت، دار الفكر.
83- عوايل اللئايل، ابن أيب مجهور األحسائي، حتقيق: احلاج آقا متبى العراقي، مطبعة سيد الشهداء-قم، 

ط1، 14٠3هـ/1٩83م.
84- الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية، زين الدين أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري 

السنيكي، املطبعة امليمنية.
85- غنية النزوع، ابن زهرة احللبي، حتقيق: الشيخ إبراهيم البهادري، إرشاف: جعفر السبحاين، مطبعة 

اعتامد، قم، النارش: مؤسسة اإلمام الصادق، توزيع: مكتبة التوحيد، ط1، حمرم احلرام، 1417هـ.
86- فتاوى ابن الصالح، عثامن بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدين املعروف بابن الصالح، املحقق: 

د.موفق عبد اهلل عبد القادر، مكتبة العلوم واحلكم، عامل الكتب، بريوت، ط1، 14٠7هـ.
الدين  ابنه، شمس  الرميل الشافعي، مجعها:  الدين أمحد بن محزة األنصاري  الرميل، شهاب  87- فتاوى 

حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرميل، املكتبة اإلسالمية.
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88- فتاوى السبكي، أبو احلسن تقي الدين عيل بن عبد الكايف السبكي، دار املعارف.
8٩- فتاوى الشيخ بيوض، الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض، املطبعة العربية، غرداية، اجلزائر، 1٩8٢م. 

٩٠- الفتاوى الفقهية الكربى، شهاب الدين شيخ اإلسالم، أبو العباس أمحد بن حممد بن عيل بن حجر 
عيل  بن  أمحد  بن  القادر  عبد  الشيخ  اهليتمي،  حجر  ابن  تلميذ  مجعها:  األنصاري،  السعدي  اهليتمي 

الفاكهي املكي، املكتبة اإلسالمية.
٩1- الفتاوى اهلندية، جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، ط٢، 131٠هـ.

بن  إبراهيم  بن  الشيخ، حممد  آل  اللطيف  بن عبد  إبراهيم  بن  الشيخ حممد  فتاوى ورسائل سامحة   -٩٢
عبد اللطيف آل الشيخ، مجع وترتيب وحتقيق: حممد بن عبد الرمحن بن قاسم، مطبعة احلكومة بمكة 

املكرمة، ط1، 13٩٩هـ.
٩3- فتح القدير، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني، دار ابن كثري، دار الكلم الطيب، 

دمشق، بريوت، ط1، 1414هـ.
٩4- فتح املعني برشح قرة العني بمهامت الدين، زين الدين أمحد بن عبد العزيز بن زين الدين بن عيل بن 

أمحد املعربي املليباري اهلندي، دار بن حزم، ط1. 
٩5- فتح الوهاب برشح منهج الطالب، زين الدين أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري 

السنيكي، دار الفكر للطباعة والنرش، 1414هـ/1٩٩4م.
٩6- فقه الرضا، عيل بن بابويه، حتقيق مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، قم املرشفة، النارش: املؤتر العاملي 

للمام الرضا، مشهد املقدسة، ط1، شوال 14٠6هـ.
٩7- الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين، أمحد بن غانم )أو غنيم( بن سامل ابن مهنا، شهاب 

الدين النفراوي األزهري املالكي، دار الفكر، 1415هـ/1٩٩5م.
٩8- يف رحاب القرآن، إبراهيم بيوض، حترير وحتقيق: عيسى الشيخ باحلاج، املطبعة العربية، غرداية، اجلزائر. 
ط٢،  سورية،  دمشق-  الفكر،  دار  حبيب،  أبو  د.سعدي  واصطالًحا،  لغة  الفقهي  القاموس   -٩٩

14٠8هـ/1٩88 م.
1٠٠- قرة عني األخيار لتكملة رد املحتار، عالء الدين حممد بن )حممد أمني املعروف بابن عابدين( بن 

عمر بن عبد العزيز عابدين احلسيني الدمشقي، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت.
1٠1- الكايف يف فقه اإلمام أمحد، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس 

ثم الدمشقي احلنبيل الشهري بابن قدامة املقديس، دار الكتب العلمية، ط1، 1414هـ/1٩٩4م.
1٠٢- الكايف يف فقه أهل املدينة، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطبي، 
املحقق: حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين، مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، ط٢، 14٠٠هـ/1٩8٠م.

املحقق:  البرصي،  الفراهيدي  تيم  بن  عمرو  بن  أمحد  بن  اخلليل  الرمحن  عبد  أبو  العني،  كتاب   -1٠3
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د.مهدي املخزومي ود.إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل.
1٠4- كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهويت 

احلنبيل، دار الكتب العلمية.
1٠5- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمرشي جار اهلل، 

دار الكتاب العريب- بريوت، ط3، 14٠7هـ. 
1٠6- كفاية األخيار يف حل غاية االختصار، أبو بكر بن حممد بن عبد املؤمن بن حريز بن معىل احلسيني 
اخلري،  دار  سليامن،  وهبي  وحممد  بلطجي  احلميد  عبد  عيل  املحقق:  الشافعي،  الدين  تقي  احلصني، 

دمشق، ط1، 1٩٩4م.
1٠7- الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى احلسيني القريمي الكفوي، أبو 

البقاء احلنفي، املحقق: عدنان درويش وحممد املرصي، مؤسسة الرسالة، بريوت.
1٠8- كنز الراغبني رشح منهاج الطالبني، اإلمام جالل الدين حممد بن أمحد املحيّل، عني به: حممود بن 

أمحد احلديدي، نرش دار املنهاج، 1434هـ/٢٠13م.
امليداين  الدمشقي  الغنيمي  إبراهيم  بن  محادة  بن  طالب  بن  الغني  عبد  الكتاب،  رشح  يف  اللباب   -1٠٩
احلنفي، حققه وفصله وضبطه وعلق حواشيه: حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العلمية، بريوت.

ْحنَة الثقفي  11٠- لسان احلكام يف معرفة األحكام، أبو الوليد أمحد بن حممد بن حممد، لسان الدين ابن الشِّ
احللبي، مطبعة البايب احللبي، القاهرة، ط٢، 13٩3هـ/1٩73م.

الرويعى  األنصاري  منظور  ابن  الدين  مجال  عىل،  بن  مكرم  بن  حممد  الفضل  أبو  العرب،  لسان   -111
اإلفريقي، دار صادر، بريوت، ط3، 1414هـ.

11٢- اللمعة الدمشقية، الشهيد األول، مطبعة قدس- قم، منشورات دار الفكر- قم، ط1، 1411هـ.
113- املبدع يف رشح املقنع، برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح، دار 

الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1418هـ/1٩٩7 م.
114- املبسوط يف فقه اإلمامية، أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس، حتقيق: تصحيح وتعليق: السيد حممد 

تقي الكشفي، املطبعة احليدرية- طهران، النارش: املكتبة املرتضوية إلحياء آثار اجلعفرية، 1387هـ.
بريوت،  املعرفة-  دار  السخيس،  األئمة  شمس  سهل  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  املبسوط،   -115

1414هـ/1٩٩3م.
116- ممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، عبد الرمحن بن حممد بن سليامن املدعو بشيخي زاده، يعرف 

بداماد أفندي، دار إحياء الرتاث العريب.
117- ممع الضامنات، أبو حممد غانم بن حممد البغدادي احلنفي، دار الكتاب اإلسالمي، د.ط، د.ت.

118- املجموع املنصوري، للمام املنصور باهلل عبد اهلل بن محزة بن سليامن، إصدار مؤسسة اإلمام زيد بن 
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عيل الثقافية، عاّمن، اململكة األردنية اهلاشمية.
11٩- املجموع رشح املهذب، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، دار الفكر.

املالكي،  االشبييل  املعافري  العريب  بن  بكر  أبو  اهلل  عبد  بن  حممد  القايض  الفقه،  أصول  يف  املحصول   -1٢٠
حتقيق: حسني عيل اليدري وسعيد فودة، دار البيارق- عامن، ط1، 14٢٠هـ/1٩٩٩م.

1٢1- املحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، دار الفكر، 
بريوت. 

1٢٢- املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة، أبو املعايل برهان الدين حممود بن أمحد بن 
عبد العزيز بن عمر بن َماَزَة البخاري احلنفي، حتقيق: عبد الكريم سامي اجلندي، دار الكتب العلمية، 

بريوت، ط1، 14٢4هـ/٢٠٠4 م.
1٢3- خمتار الصحاح، زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي، املحقق: 
يوسف الشيخ حممد، املكتبة العرصية- الدار النموذجية، بريوت-صيدا، ط5، 14٢٠هـ/1٩٩٩م. 

1٢4- خمترص املزين، أبو إبراهيم إسامعيل بن حييى بن إسامعيل املزين، دار املعرفة-بريوت.
1٢5- املخصص، أبو احلسن عيل بن إسامعيل بن سيده املريس، املحقق: خليل إبراهم جفال، دار إحياء 

الرتاث العريب-بريوت، ط1، 1417هـ/1٩٩6م.
النسفي،  الدين  الربكات عبد اهلل بن أمحد بن حممود حافظ  أبو  التأويل،  التنزيل وحقائق  1٢6- مدارك 
الكلم  دار  مستو،  ديب  الدين  حميي  له:  وقدم  راجعه  بديوي،  عيل  يوسف  أحاديثه:  وخرج  حققه 

الطيب، بريوت، ط1، 141٩هـ/1٩٩8 م.
دار  احلاج،  بابن  الشهري  املالكي  الفايس  العبدري  حممد  بن  حممد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  املدخل،   -1٢7

الرتاث، دون طبعة وبدون تاريخ.
1٢8- املدونة )رواية سحنون(، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين، دار الكتب العلمية، 

ط1، 1415هـ/1٩٩4م.
هبرام  بن  منصور  بن  إسحاق  يعقوب  أبو  راهويه،  بن  وإسحاق  حنبل  بن  أمحد  اإلمام  مسائل   -1٢٩
املروزي املعروف بالكوسج، عامدة البحث العلمي، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، اململكة العربية 

السعودية، ط1، 14٢5هـ/٢٠٠٢م.
13٠- مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى 

مولدا ثم الدمشقي احلنبيل، املكتب اإلسالمي، ط٢، 1415هـ/1٩٩4م.
131- املطلع عىل ألفاظ املقنع، أبو عبد اهلل شمس الدين حممد بن أيب الفتح بن أيب الفضل البعيل، املحقق: 

حممود األرناؤوط وياسني حممود اخلطيب، مكتبة السوادي للتوزيع، ط1، 14٢3هـ/٢٠٠3م.
13٢- معامل التنزيل يف تفسري القرآن، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي، 
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املحقق: عبد الرزاق املهدي، دار إحياء الرتاث العريب-بريوت، ط1، 14٢٠هـ.
133- معامل السنن، أبو سليامن محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البستي املعروف باخلطايب، املطبعة 

العلمية-حلب، ط1، 1351هـ/1٩3٢م.
حممد،  بن  موسى  بن  يوسف  الدين  مجال  املحاسن  أبو  اآلثار،  مشكل  من  املخترص  من  املعترص   -134

امَلَلطي احلنفي، عامل الكتب-بريوت.
والنرش  للطباعة  النفائس  دار  قنيبي،  صادق  وحامد  قلعجي  رواس  حممد  الفقهاء،  لغة  معجم   -135

والتوزيع، ط٢، 14٠8هـ/1٩88م.
الرشبيني  اخلطيب  أمحد  بن  حممد  الدين  شمس  املنهاج،  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  مغني   -136

الشافعي، دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ/1٩٩4م.
137- املغني، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس ثم الدمشقي 

احلنبيل الشهري بابن قدامة املقديس، مكتبة القاهرة، 1388هـ/1٩68م.
ط1،  اإلسالمي،  الغرب  دار  القرطبي،  رشد  بن  أمحد  بن  حممد  الوليد  أبو  املمهدات،  املقدمات   -138

14٠8هـ/1٩88 م.
13٩- مقدمة ابن الصالح، أبوعمرو عثامن بن عبد الرمحن، تقي الدين املعروف بابن الصالح، املحقق: 

نور الدين عرت، دار الفكر- سوريا، دار الفكر املعارص - بريوت، ط، 14٠6هـ/1٩86م.
14٠- املقنع الشيخ الصدوق، حتقيق: جلنة التحقيق التابعة ملؤسسة اإلمام اهلادي، مطبعة اعتامد، النارش 

مؤسسة اإلمام اهلادي، طبعة سنة 1415هـ.
141- املقنعة؛ الشيخ املفيد، حتقيق: مؤسسة النرش اإلسالمي، النارش: مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة 

جلامعة املدرسني بقم املرشفة، ط٢، 141٠هـ.
14٢- امللخص الفقهي، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان، دار العاصمة، الرياض، ط1، 14٢3هـ.

الشاويش،  املحقق: زهري  بن سامل،  بن حممد  إبراهيم  ابن ضويان،  الدليل،  السبيل يف رشح  منار   -143
النارش: املكتب اإلسالمي، ط7، 14٠٩هـ/1٩8٩م.

144- منتهى املطلب؛ العالمة احليل، حتقيق قسم الفقه يف ممع البحوث اإلسالمية، طبع مؤسسة الطبع والنرش يف 
اآلستانة الرضوية املقدسة، نرش ممع البحوث اإلسالمية-إيران-مشهد، ط1، 141٢هـ.

145- منح اجلليل رشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن حممد عليش املالكي، دار الفكر - 
بريوت، 14٠٩هـ/1٩8٩م.

146- منهج الطالبني وبالغ الراغبني، مخيس بن سعيد بن عيل بن مسعود الشقيص الرستاقي، املحقق: سامل 
بن محد بن سليامن احلارثي، وزارة الرتاث القومي والثقافة، سلطنة عامن، ط٢، 1413هـ/1٩٩3م.

147- املهذب يف فتاوى اإلمام املنصور باهلل عبد اهلل بن محزة، مجع وهتذيب: الفقيه العالمة حممد بن أسعد املرادي، 
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تصحيح عبد السالم بن عباس الوجيه، إصدار مؤسسة اإلمام زيد بن عيل الثقافية، ط1، 14٢1هـ/٢٠٠1م.

148- املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي، دار الكتب العلمية.
السبحان،  جعفر  إرشاف  العلمية،  الشهداء  سيد  مؤسسة  إعداد  الرباج،  ابن  القايض  املهّذب،   -14٩

النارش: مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم؛ إيران، طبعة 14٠6هـ.
الرمحن  أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد  الدين  15٠- مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، شمس 

عيني املالكي، دار الفكر، ط3، 141٢هـ/1٩٩٢م. الطرابليس املغريب املعروف باحلطاب الرُّ
151- النارصيات، الرشيف املرتىض، حتقيق مركز البحوث والدراسات العلمية، طبع مؤسسة اهلدى، 

النارش رابطة الثقافة والعالقات اإلسالمية مديرية الرتمجة والنرش، إيران، طبعة 1417هـ/1٩٩7م.
ْغدي، حنفي، املحقق: املحامي د.صالح  15٢- النتف يف الفتاوى، أبو احلسن عيل بن احلسني بن حممد السُّ

الدين الناهي، دار الفرقان/مؤسسة الرسالة-عامن-بريوت، ط٢، 14٠4هـ/1٩84م.
153- نفحات األزهار؛ السيد عيل امليالين، مطبعة مهر، إيران، ط1، 1414هـ.

154- هناية اإلحكام، العالمة احليّل، حتقيق: السيد مهدي الرجائي، النارش: مؤسسة إسامعيليان للطباعة 
والنرش والتوزيع-قم-إيران، ط٢، 141٠هـ.

الدين  شهاب  محزة  بن  أمحد  العباس  أيب  بن  حممد  الدين  شمس  املنهاج،  رشح  إىل  املحتاج  هناية   -155
الرميل، دار الفكر، بريوت، ط أخرية، 14٠4هـ/1٩84م.

156- هناية املطلب يف دراية املذهب، أبو املعايل ركن الدين عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويني امللقب 
بإمام احلرمني، حققه وصنع فهارسه: أ.د.عبد العظيم حممود الّديب، دار املنهاج، ط1، 14٢8هـ/٢٠٠7م.

157- النهاية، الطويس، النارش: انتشارات قدس حممدي-قم، إيران.
الفرغاين  الدين عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل  أبو احلسن برهان  املبتدي،  بداية  اهلداية يف رشح   -158

املرغيناين، املحقق: طالل يوسف، دار إحياء الرتاث العريب-بريوت.
اإلسالمية- الرتاث-بريوت-لبنان/الدار  دار  النارش  مرواريد،  أصغر  عيل  الفقهية،  الينابيع   -15٩

بريوت-لبنان، ط1، 1٩٩٠/141٠م.
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الفصل الثامن: النظارة عىل الوقف

متهيد: 

اأوًل: حكمة ت�صريع النظارة على الوقف: 

بتنظيم حياة اإلنسان وترتيب شؤونه، وأرشدته إىل طرق  جاءت الرشيعة اإلسالمية 
هت إىل ما حيصل به جزيل الثواب؛ بعدم انقطاع العمل،  استثامر أمواله وكيفيَّة إنفاقها، ووجَّ

والذي يمتدُّ ثواهبا إىل ما بعد حياة اإلنسان. 

ومن هذه الطرق طريق تناوله الشارع الكريم حثًّا وترغيًبا وطلًبا، وشهد الواقع املعارص 
وترتيب  فروعه،  وضبط  مسائله،  ببيان  العلم  أولوا  واهتم  وفائدته،  وأثره  بنفعه  والغابر 
أبوابه؛ طلًبا للمصلحة التي جاء الرشع بتحصيلها وتكميلها: أال وهو طريق الوقف، فَعْن 
ْنَساُن اْنَقَطَع َعنُْه َعَمُلُه إاِلَّ ِمْن َثاَلَثٍة: إاِلَّ ِمْن  َأيِب ُهَرْيَرَة: َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »إَِذا َماَت اإْلِ

َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، َأْو ِعْلٍم ُينَْتَفُع بِِه، َأْو َوَلٍد َصالٍِح َيْدُعو َلُه«)1(، وذلك الغرض املقصود منه. 

بأمانة،  شؤوهنا  وترعى  املوقوفة،  األعيان  حتفظ  صاحلة،  بوالية  إال  يتأتَّى  ال  وهذا 
سمعت  قال:  املزين  يسار  بن  معقل  فعن  خيانة،  أو  تواٍن  بال  أهلها،  إىل  احلقوق  ل  وتوصِّ
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما من عبد يسرتعيه اهلل رعية يموت يوم يموت وهو غاشٌّ لرعيته إال 

م اهلل عليه اجلنة«)٢(.  حرَّ

متولٍّ عىل غريه؛ ومنها  لكل  النافذة  الترصفات  الربانية حدود  الرشيعة  ولذا رسمت 
النظارة عىل الوقف.. وهو املحافظة عىل املال وتنميته؛ إذ اتفقت األمة -بل سائر امللل- عىل 
أن رشيعة اهلل ُوضعت للمحافظة عىل الرضوريات اخلمس؛ وهي الدين والنفس والنسل 

)1( احلديث أخرجه: مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، 1٢55/3 )1631(، وأبو داود، 
كتاب الوصايا، باب ما جاء يف الصدقة عن امليت، 117/3 )٢88٠(، والرتمذي، كتاب األحكام، باب يف الوقف، 3/66٠ 
)1376(، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي، كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة عن امليت، ٢51/6 )3651(، 
والدارمي يف املقدمة، باب البالغ عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وتعليم السنن، 148/1 )55٩(، ومسند اإلمام أمحد بن حنبل، أبو عبد 
اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، حتقيق: شعيب األرناؤوط وعادل مرشد وآخرون، إرشاف: د.عبد 
اهلل بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، ط1، 14٢1هـ/٢٠٠1م، 37٢/٢ )8831(، والبيهقي يف: السنن الكربى 
العلمية،  القادر عطا، دار الكتب  البيهقي، حتقيق: حممد عبد  أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى  البيهقي(،  )سنن 

بريوت، ط3، 14٢4هـ/٢٠٠3م، كتاب الوصايا، باب الدعاء للميت، ٢78/6 )1٢415(. 
)٢( أخرجه: البخاري يف صحيحه، كتاب األحكام، باب من اسرُتعي رعية فلم ينصح، حديث رقم )6618(، وأخرجه مسلم 
َفِضيَلِة  َباُب  َماَرِة،  اإْلِ ِكَتاُب  رقم )٢٠3(،  النار، حديث  لرعيته  الغاش  الوايل  استحقاق  باب  ياَمَن،  اإْلِ ِكَتاُب  يف صحيحه، 

ِة َعَلْيِهْم، حديث رقم )14٢(.  ِعيَِّة َوالنَّْهِي َعْن إِْدَخاِل امْلََشقَّ ْفِق بِالرَّ َماِم اْلَعاِدِل َوُعُقوَبِة اجْلَاِئِر َواحْلَثِّ َعىَل الرِّ اإْلِ
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ت  واملال والعقل، فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوِّ
ف  هذه األصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة)1(، قال السيوطي: »القاعدة اخلامسة: ترصُّ
؛ فقال: منزلة  اإلمام عىل الرعية منوط باملصلحة، هذه القاعدة نصَّ عليها الشافعي يف األمِّ
ف عن الغري رشطه أن  اإلمام من الرعية منزلة الويل من اليتيم«)٢(، وقال السيوطي: »املترصِّ

ف باملصلحة«)3(.  يترصَّ

ومن هنا كانت النظارة عىل الوقف مبناها عىل املصلحة، واملصلحة من املفاهيم الكلية 
الترشيعية القطعية؛ حيث جاءت الرشيعة الكاملة الفاضلة املحمدية، التي هي أكمل رشيعة 
العباد يف  بمصالح  وأقومها..  وأفضلها وأعالها  وأجلُّها  السامء عىل اإلطالق،  نزلت من 
ملصالح  رُشعت  أهنا  الرشيعة  من  املعلوم  »إن  الشاطبي:  قال  كام  وهي  واملعاد)4(،  املعاش 

العباد، فالتكليف كله إما لدرء مفسدة، وإما جللب مصلحة، أو هلام مًعا«)5(. 

وهذه املصلحة ُتبنى عىل ركيزة أخرى؛ أال وهي العدل؛ ألن اهلل جل وعال أرسل رسله 
وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط؛ وهو العدل الذي قامت به السموات واألرض؛ إذ قد بنيَّ 
اهلل جل وعال بام رشعه من الطرق أن مقصوده إقامة احلقِّ والعدل وقيام الناس بالقسط، 
فأيُّ طريق اسُتخرج هبا احلقُّ ومعرفة العدل وجب احلكم بموجبها ومقتضاها، والطرق 
أسباب ووسائل، ال ُتراد لذواهتا، وإنام املراد غاياهتا التي هي املقاصد، ولكن نبَّه بام رشعه 
إال وهي رشعة  للحق  املثبتة  الطرق  من  وأمثاهلا، ولن جتد طريًقا  أسباهبا  الطرق عىل  من 

الغزايل الطويس، حتقيق: حممد بن سليامن األشقر، مؤسسة  أبو حامد حممد بن حممد  انظر: املستصفى يف علم األصول،   )1(
الغرناطي  اللخمي  حممد  بن  موسى  بن  إبراهيم  واملوافقات،   ،417/1 ـــ/1٩٩7م،  1417ه ط1،  بريوت،  الرسالة، 

الشاطبي، حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن، دار ابن عفان، القاهرة، ط1، 1417هـ/1٩٩7م، 38/1. 
بريوت،  املعرفة،  دار  الشافعي،  املكي  القريش  املطلبي  عثامن  بن  العباس  بن  إدريس  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  األم،   )٢(
 ،164/4 اْلَيتِيِم«،  َماِل  َوايِل  بَِمنِْزَلِة  َرِعيَّتِِه  ِمْن  اْلَوايِل  »َمنِْزَلَة  قال:  الفيء،  لباب  تعرضه  عند  ذكرها  141٠هـ/1٩٩٠م، 
واألشباه والنظائر، عبد الرمحن بن أيب بكر اخلضريي السيوطي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1411هـ/1٩٩٠م، 
1٢1/1، والقواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة، د.حممد مصطفى الزحييل، 4٩3/1، دار الفكر، دمشق، ط1، 

14٢7هـ/٢٠٠6م. 
)3( األشباه والنظائر، عبد الرمحن بن أيب بكر اخلضريي السيوطي، 4٩/1، والقواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة، 

د.حممد مصطفى الزحييل، 4٩3/1. 
)4( انظر: إعالم املوقعني عن رب العاملني، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية، حتقيق: حممد عبد 

السالم إبراهيم، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1411هـ/1٩٩1م، ٢/٩3. 
)5( املوافقات، الشاطبي، 1/1٩٩. 
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وسبيل للداللة عليها)1(؛ ولذا قال ابن القيم: »ومن له ذوق يف الرشيعة، واطالع عىل كامهلا 
وتضمنها لغاية مصالح العباد يف املعاش واملعاد، وميئها بغاية العدل الذي يسع اخلالئق، 
وأنه ال عدل فوق عدهلا، وال مصلحة فوق ما تضمنته من املصالح.. تبنيَّ له أن السياسة 
ووضعها  بمقاصدها،  علاًم  أحاط  من  وأن  فروعها،  من  وفرع  أجزائها،  من  جزء  العادلة 

موضعها، وحسن فهمه فيها؛ مل حيتج معها إىل سياسة غريها البتة«)٢(. 

فالنظارة عىل الوقف إًذا ُتبنى وتقوم عىل ركيزة املصلحة، والتي حتكمها ركيزة العدل، 
التي ثبت اعتبارمها يف هذه الرشيعة الغراء. 

وقد تفطَّن فقهاء اإلسالم الهتامم الشارع الكريم بالنظارة عىل الوقف؛ ولذا اعتنوا فيام 
يتعلق يف ذلك بالبحث والتحليل واالستدالل؛ لبيان ما رسمه الشارع احلكيم من حدود 
الترصفات النافذة للناظر عىل الوقف، وكيفية املحافظة عىل أوقاف املسلمني وتنميتها، قال 
اليتيم  تيمية رمحه اهلل: »وقد أمجع املسلمون عىل معنى هذا، فإن ويص  ابن  شيخ اإلسالم 
ف له باألصلح فاألصلح، كام قال اهلل  وناظر الوقف ووكيل الرجل يف ماله عليه أن يترصَّ
ۡحَسُن﴾)3(، ومل يقل إال بالتي هي حسنة«)4(. 

َ
تعاىل: ﴿َوَل َتۡقَرُبواْ َماَل ٱۡلَتِيِم إِلَّ بِٱلَِّت ِهَ أ

ق فقهاء اإلسالم باحلديث عن النظارة عىل الوقف من زاويتني:  ولذا تطرَّ

ق الركيزة  الزاوية الأوىل: من له حقُّ النظارة عىل الوقف، ومن هو األَْوىل هبا، وهذا حيقِّ

ه،  الثانية من ركائز الوالية عىل الغري، وهي ركيزة العدل؛ إذ ال بدَّ من إعطاء كل ذي حقٍّ حقَّ
ووضع كل يشء موضعه، ووفاء كل ذي قسط قسطه، وتنزيل كل فرد املنزل الذي أعطاه 

اهلل ورسوله. 

بدَّ  ال  التي  والصفات  الوقف،  ناظر  يف  توفُّرها  الواجب  الرشوط  الثانية:  الزاوية 

من من وجودها فيه، وهذا حيقق الركيزة األوىل من ركائز الوالية عىل الغري، وهي ركيزة 

)1( انظر: إعالم املوقعني عن رب العاملني، ابن القيم حممد بن أيب بكر الدمشقي، 373/4. 
)٢( الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية، أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية، حتقيق: نايف بن أمحد احلمد، 

دار عامل الفوائد، مكة املكرمة، ط1، 14٢8هـ، 5. 
)3( سورة اإلساء، آية 34. 

)4( مموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، ممع 
امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، 1416هـ/1٩٩5م، ٢5٠/٢8. 
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ب فيه دينًا، وإذا مل يكن  املصلحة؛ ألن حفظ الوقف مطلوب رشًعا، وإبقائه صاحلًا نامًيا مرغَّ
الناظر متَّصًفا هبذه الصفات، ومل تتحقق فيه تلك الرشوط؛ مل يمكنه مراعاة حفظ الوقف 

فضاًل عن تنميته. 

فكان احلديث فيام سيأيت -بعد بيان مفهوم النظارة عىل الوقف- عن والية النظارة عىل 
ف عىل ما رسمه الشارع احلكيم من حدود الترصفات  الوقف، وعن رشوط الناظر؛ لنتعرَّ

النافذة للناظر عىل الوقف، وما اهتمَّ به فقهاء اإلسالم من ببيان مسائله، وضبط فروعه. 

ثانًيا: مفهوم النظارة على الوقف: 

ف عىل معنى الناظر عىل الوقف يف اللغة ثم يف االصطالح، ونبنيِّ  من املناسب هنا أن نتعرَّ
حقيقته؛ تهيًدا لبيان رشوط ُنظَّار الوقف عند الفقهاء؛ ألن احلكم عىل اليشء فرع عن تصوره. 

أ( تعريف الناظر لغة: 

الناظر؛ بَِكْس الظاء: اسم فاعل، من نظرته أنظره نظًرا، ومجعه: َنظَّارة وُنظَّار)1(. 

والناظر: احلافظ واملتويل إدارة أمر)٢(؛ أي املسؤول عن عقار أو دائرة أو مموعة من 
الناس يرعاهم ويدير شؤوهنم، ومنه: ناظر املدرسة)3(. 

املعجمة(،  بـ)الظاء  الناظور؛  فيه  وجيوز  مهملة(،  بـ)طاء  ناطر؛  للناظر:  ُيقال  وقد 
والناطور؛ بـ)الطاء املهملة()4(، وقيل: إنام لفظة »الناطور« أعجمية، من كالم أهل السواد، 
ليست بعربية حمضة)5(، وُيراد بمعناها: الناظور بالعربية، فقلبوا الظاء طاًء، قال ابن جني: 

)1( انظر: املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، أبو العباس أمحد بن حممد بن عيل الفيومي املقري احلموي، املكتبة العلمية، 
بريوت، د.ت، 61٢. 

)٢( انظر: لسان العرب، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن عيل بن منظور األنصاري اإلفريقي، دار صادر، بريوت، 
ط3، 1414ه، ٢18/5، وخمتار الصحاح، أبو عبد اهلل زين الدين حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي، حتقيق: 

يوسف الشيخ حممد، املكتبة العرصية-الدار النموذجية، بريوت، ط5، 14٢٠هـ/1٩٩٩م، ٢78. 
)3( انظر: املعجم الوسيط، ممع اللغة العربية، مكتبة الرشوق الدولية، القاهرة، ط4، ٢٠٠4م، ٩3٢/٢. 

الفريوزابادي، حتقيق: مكتب حتقيق  إبراهيم بن عمر بن يعقوب  الدين حممد بن  أبو طاهر مد  القاموس املحيط،  انظر:   )4(
14٢6هـــ/٢٠٠5م،  ط8،  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  العرقُسويس،  نعيم  حممد  إرشاف:  الرسالة،  مؤسسة  يف  الرتاث 
العلمية، بريوت، د.ت،  الكتب  النووي، دار  الدين حييى بن رشف  أبو زكريا حميي  6٢3/1، وهتذيب األسامء واللغات، 

 .168/3
بيدي، حتقيق:  الزَّ )5( انظر: تاج العروس من جواهر القاموس، أبو الفيض حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيني املرتىض 

مموعة من املحققني، دار اهلداية، اإلسكندرية، 537/7. 
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»اعلم أن الظاء ال توجد يف كالم النبط، فإذا وقعت فيه قلبوها طاء؛ وهلذا قالوا... ناطور، 
وإنام هو ناظور، فاعول، من نظر ينظر«)1(. 

ب( تعريف ناظر الوقف اصطالًحا: 

ة يف االصطالح، خيتلف باختالف قيوده املعتربة عند الفقهاء،  الناظر له تعريفات عدَّ
غري أن هذه التعريفات ال ترج يف اجلملة عامَّ يأيت: 

وحفظه،  الوقف  ييل  الذي  هو  واحلنابلة:  والشافعية،  واملالكية،  احلنفية،  عند  الناظر 
وحفظ ريعه، وتنفيذ رشط واقفه، وطلب احلظِّ فيه)٢(. 

فيه،  واملخاصمة  والزراعة،  واإلجيار،  والعامرة،  الوقف،  حفَظ  يتوىل  الذي  هو  أو: 
وحتصيل ريعه من تأجريه، أو زرعه، أو ثمره، واالجتهاد يف تنميته، ورصفه يف جهاته من 

عامرة، وإصالح، وإعطاء مستحق.. ونحو ذلك)3(. 

»القيم  عابدين:  ابن  قال  القيِّم)5(،  أو  املتويل)4(،  الوقف  ناظر  عىل  ُيطلق  قد  )فائدة( 

)1( لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور، ٢6/15. 
)٢( انظر: البحر الرائق رشح كنز احلقائق، زين الدين بن إبراهيم بن حممد ابن نجيم املرصي احلنفي، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، 
ط٢، د.ت، ٢54/5، ورشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلريش املالكي، دار صادر، بريوت، د.ت، 7/7٩، 
ومنهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، حتقيق: عوض قاسم أمحد عوض، دار 
الفكر، دمشق، ط1، 14٢5هـ/٢٠٠5م، 17٠، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن 
إدريس البهويت احلنبيل، تعليق: هالل مصيلحي، دار الفكر، بريوت، 14٠٢هـ/1٩8٢م، ٢6٩/4، ومعجم لغة الفقهاء، حممد 

رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي، دار النفائس، بريوت، ط٢، 14٠8هـ/1٩88م، 4٠4 و47٢. 
الطالب  مكتب  احلنفي،  الطرابليس  عيل  الشيخ  ابن  بكر  أيب  بن  موسى  بن  إبراهيم  األوقاف،  أحكام  يف  اإلسعاف  انظر:   )3(
اجلامعي، مكة املكرمة، 14٠6هـ، 63، والتاج واإلكليل ملخترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف 
العبدري الغرناطي املواق املالكي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1416هـ/1٩٩4م، 67٠/7، ومنهاج الطالبني وعمدة 
املفتني يف الفقه، 17٠، واإلنصاف، املرداوي، 67/7، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس البهويت، ٢68/4. 

)4( املتويل مصدر ميمي من الويل، والويل ضد العدو، وويل اليتيم والقتيل: مالك أمرمها، وكل من ويل أمر واحد، فهو وليه، ومنه: 
وايل البلد، ومصدره الِوالية بالكس، وبالفتح: النرصة واملحبة. انظر: خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر الرازي، 3٠6/1. 

)5( القيِّم: السيد، وسائس األمر، وَقيِّم القوم: الذي يقومهم ويسوس أمرهم، وقد روى مسلم يف باب رفع العلم وقبضه وظهور 
اجلهل والفتن يف آخر الزمان، عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن من أرشاط الساعة أن ُيرفع العلم، ويظهر اجلهل، 
ويفشو الزنا، وُيرشب اخلمر، ويذهب الرجال، وتبقى النساء، حتى يكون خلمسني امرأة قيٌِّم واحد«، وقيِّم املرأة: زوجها، ألنه 
يقوم بأمرها وما حتتاج إليه، إذ الرجال متكفلون بأمور النساء، معنيون بشؤوهنن، وُسمي القيِّم قيِّاًم، ألن القيِّم باليشء داٍن منه، 
الزم له، ال يرخص لنفسه يف التجايف عنه. انظر: لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور، 5٠٢/1٢، والفائق يف غريب احلديث 
إبراهيم، دار  أبو الفضل  البجاوي وحممد  القاسم حممود بن عمرو بن أمحد الزخمرشي جار اهلل، حتقيق: عيل حممد  أبو  واألثر، 

املعرفة، بريوت، ط٢، د.ت، ٢/163. 
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واملتويل والناظر بمعنى واحد«)1(. 

ُأفرد اللفظ ومل ُيضف إىل غريه؛ كناظر الوقف أو متويل الوقف أو قيِّم  وذلك فيام إذا 
الوقف، أما لو ذكرا مًعا؛ كام لو رشط الواقف متولًيا وناظًرا عليه، كام يقع كثرًيا من أهل 
التأكيد«)٢(،  بقاعدة »التأسيس أوىل من  التأسيس؛ عماًل  األوقاف.. تعنيَّ محل كالمه عىل 
ابن عابدين: »أما لو رشط  املبارش عىل الوقف، والناظَر املرشف عليه، قال  املتويَل  فيكون 
يف  أجبت  هذا  وعن  املرشف،  بالناظر:  فرُياد  كثرًيا؛  يقع  كام  عليه  وناظًرا  متولًيا  الواقف 

حادثة؛ بأنه ليس للمتويل اإلجيار بال علم الناظر«)3(. 

ومع هذا؛ فإن الفقهاء إذا أطلقوا لفظ الناظر فإنام ُيراد به القائم عىل الوقف، وإذا أطلقوا 
لفظ املتويل أو القيِّم فال يعرف مرادمها إال من خالل السياق، فقد ُيراد به متويل الوقف أو 
القيِّم عليه، وقد ُيراد به متويل اليتيم أو القيِّم عليه.. أو غري ذلك، وُيعلم ذلك من تتبُّع كالم 

الفقهاء وعباراهتم، فالناظر إًذا اسم قارص عىل القائم عىل الوقف، بخالف املتويل والقيم. 

املبحث الأول

ولية النظارة على الوقف

مقدمة: 

يتوالها،  فيمن  واختالفهم  الوقف،  عىل  النظارة  عن  وحديثهم  الفقهاء  آلراء  املتتبع 
تها وكامهلا راجعة إىل الواقف ورأيه فيمن يتوالها،  وتفريعاهتم عىل ذلك؛ جيد أن املسألة برمَّ
والقسمة النظرية -واحلالة هذه- ال تلو من أحد أقسام ثالثة؛ إما أن يشرتط الواقف كون 
النظارة له، أو أن يشرتط الواقف كون النظارة لغريه من الناس، أو ُيغفل الواقف النظارة؛ 

فال يشرتطها لنفسه وال يشرتطها لغريه. 

اأ( تعيني الناظر: 

إذا رشط الواقف ناظًرا يقوم بتدبري شؤون الوقف ورعايته والسهر عليه وتنميته؛ لزم، 

)1( رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 458/4. 
)٢( انظر: األشباه والنظائر، عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، 135/1. 

)3( رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين الدمشقي احلنفي، دار 
الفكر، دمشق، ط٢، 141٢هـ/1٩٩٢م، 458/4. 
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وكان أمينًا عىل ما يف يده من مال الوقف، ويأخذ حكم الوكيل يف حياته، وحكم الويص 
بعد مماته. 

وكون الناظر وكياًل ليس حملَّ خالف بني الفقهاء، بل اخلالف فيمن هو وكيل عنه؟ هل 
هو القايض أو الواقف كام هو مذهب أيب يوسف؟ أو أنه املستحقون كام هو رأي حممد بن 

احلسن)1(؟ 

التولية، وكان  الفقهاء فيمن له حقُّ  النظر ألحد؛ فقد اختلف  الواقف  وإذا مل يشرتط 
اختالفهم عىل ثالثة أقوال: 

القول األول: ذهب فقهاء احلنفية، والشافعية يف املذهب، إىل أن الواقف إذا مل يشرتط 
النظر ألحد؛ فالرأي يف تعيني الناظر للقايض، وجعل احلنفية األولوية ملن يصلح من أهل 

الواقف لذلك قبل األجانب)٢(. 

القول الثاين: ذهب فقهاء املالكية، واحلنابلة إىل التفصيل؛ فقالوا: إذا مل يشرتط الواقف 
ا أن يكون املوقوف عليه معيَّنًا أو ال، فإن كان معينًا؛ فالنظر فيه للموقوف عليه  النظر، فإمَّ
؛ فالنظر فيه إىل القايض، يويلِّ  عند املالكية واحلنابلة يف وجه هو املذهب، وإن كان غري معنيَّ

عليه من شاء)3(. 

)1( انظر: األشباه والنظائر، السيوطي، ٢38/٢، مطبوع مع غمز العيون، احلموي، ولعلَّ هذا اخلالف مبنيٌّ عىل اخلالف يف 
ملكية الوقف، وأهنا هلل تعاىل، أو تبقى عىل ملك صاحبها ويكون نفعها للمستحقني، أو هي للمستحقني أنفسهم. راجع هذا 
اخلالف يف: جواهر الكالم، النجفي، 16٩/41 و17٠، وراجع حول مسؤولية الناظر جتاه الوقف وإلزامه بجرب أي رضر 
يسببه يف أصله ومنفعته يف القانون املدين: الوقف-دراسات وأبحاث، سليم حريز، منشورات اجلامعة اللبنانية، 1٩٩4م، 
14٩، وحول أن يده يد أمانة: حمارضات يف الوقف، أبو زهرة، 3٩7، وحول مسؤولية الناظر جتاه الغري لو أمهل: القانون 
ه ملصلحة شخص آخر،  املدين الكويتي، املادة ٢38، ومثاله: كام لو أمهل الناظر يف إبالغ خلفه بأن دائن الوقف قد أحال حقَّ

ْين للدائن األصيل، فإنه يكون مسؤوالً شخصيًّا عن اإلعالن باحلوالة.  وأوىف الناظر الثاين الدَّ
)٢( انظر: البحر الرائق، ابن نجيم، ٢51/5، واملبسوط، السخيس، 44/1٢، وهناية املحتاج إىل رشح املنهاج وهبامشه حاشية 
الشرباملِّيس، أبو العباس شمس الدين حممد بن أمحد بن محزة شهاب الدين الرميل، دار الكتب العلمية، 1414هـ/1٩٩3م، 
3٩8/5-3٩٩، ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، دار 
الفكر، بريوت، د.ت، ودار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ/1٩٩4م، 55٢/3، وأسنى املطالب يف رشح روض الطالب، 
زين الدين أبو حييى زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري السنيكي، حتقيق: د.حممد حممد تامر، دار الكتب العلمية، بريوت، 

14٢٢هـ/٢٠٠٠م، ٢/471. 
الفكر،  دار  بـ«الدردير«،  املعروف  العدوي  أمحد  بن  بن حممد  أمحد  الربكات  أبو  الكبري عىل خمترص خليل،  الرشح  انظر:   )3(
دمشق، د.ت، 88/4، واإلنصاف، املرداوي، 6٩/7، املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين 
عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة احلنبيل، دار الفكر، بريوت، ط1، 14٠5هـ، 3٩/6، وكشاف القناع، البهويت، ٢68/4. 
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القول الثالث: ذهب الشافعية يف الوجه الثاين إىل أن الواقف إذا مل يعنيِّ ناظًرا ففيه ثالثة 
أوجه؛ قيل: للواقف، وقيل: للموقوف عليه، وقيل: للقايض)1(. 

تقتضيها  للناظر  املحكمة  تولية  عىل  قيوًدا  -مثاًل-  مرص  يف  الوقف  قانون  وضع  وقد 
املصلحة؛ وهي عىل النحو اآليت: 

له  الناظر من رشط  تويل  أن  املحكمة  فعىل  ا كاملسجد واملشفى؛  الوقف خرييًّ إذا كان   -1
الواقف ذلك، فإن مل يوجد من يستحق النظر برشط الواقف؛ فعىل املحكمة أن تويل من 
يصلح له من الذرية واألقارب، فإن مل يوجد منهم من يصلح لذلك؛ فعىل املحكمة أن 
بمثابة األموال املخصصة  الوقف اخلريي  بأن  تويل ذلك وزارة األوقاف، وعلَّل ذلك 

 .)٢( للنفع العام؛ ألنه جعل ريعه كهبة برٍّ عامٍّ

نصيب  مستحق  لكل  كان  بحيث  مقسومة،  أعيانه  كانت  فإن  األهيل،  الوقف  يف  أما   -٢
مفرز؛ وجب عىل املحكمة إقامة كل مستحق ناظًرا عىل حصته، متى كان أهاًل للنظر، 
وافق ذلك رشط الواقف أو ال، وهو مذهب احلنابلة)3(، فإن مل يكن أهاًل للنظر قام وليه 

مقامه، وهو ما أخذ به قانون الوقف)4(. 

وأما إذا مل تكن األعيان مقسومة، بأْن مل يكن لكل مستحق حصة مفرزة؛ فعىل املحكمة 
د النظَّار منشأ لضعف استغالل األعيان املوقوفة، وهو  أن تويل ناظًرا واحًدا فقط؛ ألن تعدُّ
ا بقسم من أعيان الوقف  يؤدي إىل اإلرضار بمصالح املستحقني، أو أن جتعل كلَّ ناظر خمتصًّ

يستقل بإدارته ويكون مسؤوالً عنه. 

وعىل املحكمة أن تويل ناظًرا من بني املستحقني عندما تكون األعيان غري مفرزة، ما دام 
يوجد فيهم أهٌل للنظر، وإذا قضت الرضورة بتولية أجنبي -لفقدان األهلية يف املستحقني- 
تة، ثم إذا ُوجد عندها من املستحقني من تتوفَّر فيه رشوط األهلية؛ قررت  كانت توليته مؤقَّ

املحكمة إهناء والية األجنبي. 

)1( انظر: كنز الراغبني رشح منهاج الطالبني )رشح املنهاج(، جالل الدين حممد بن أمحد بن حممد املحيل، دار الفكر، دمشق، 
1415هـ/1٩٩5م، 3/11٠. 

)٢( انظر: املادة 47، من قانون الوقف املرصي. 
)3( انظر: كشاف القناع، البهويت، ٢68/4. 

)4( انظر: املادة 46، من قانون الوقف املرصي. 
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وعىل املحكمة أن تأخذ برأي املستحقني يف أمر تولية الناظر؛ سواء كان من املستحقني 
أم كان أجنبيًّا. 

وما عليه العمل اآلن يف القانون املدين أن يتَّبع رشط الواقف كلام ُوجد من املستحقني 
ا أم أهليًّا، وال تنتهي والية الناظر األجنبي عند وجود  من هو أهل؛ سواء كان الوقف خرييًّ

من هو أهل من املستحقني، إال إذا مل يكن موىل برشط الواقف)1(. 

ب( م�صوؤولية الناظر: 

ًدا، ال يشاركه فيها أحد، وال يبارشها  الناظر حينام يؤدي أعامل النظارة فهو يؤدهيا متفرِّ
غريه إال بإذنه وموافقته)٢(. 

وبام أن األوقاف من املصالح العامة أو تؤول إليها، كان ال بدَّ من متابعة أعامل الناظر 
الفقهاء  أوكل  ولقد  والتدبري،  ف  الترصُّ سوء  أو  االستغالل،  أو  للخيانة  منًعا  ومراقبتها، 
وأعامله  الناظر  ترصفات  موافقة  من  د  والتأكُّ واإلرشاف،  واملتابعة  املراقبة  مهمة  للقايض 
للقايض كذلك حقَّ حماسبته وتضمينه  ثم جعلوا  الوقف)3(،  الرشعية ومصلحة  لألحكام 
ته عىل الوقف من مال، أو عزله إن ظهر ما يوجب ذلك)4(؛ فالقايض إذن بمثابة ناظر  ما يفوِّ

ف)5(.  ، ينظر يف ممل األوقاف، ويكون نظره عليها نظر مراقبة وحماسبة، ال نظر ترصُّ عامٍّ
اختلف  فقد  عليها؛  واإلرشاف  بنفسه  الناظر  أعامل  مراقبة  حقُّ  للقايض  كان  وإذا 
الفقهاء فيام جيب عىل القايض جتاه هذا الناظر إذا ثبت له أنه سيئ النظر أو غري مأمون، وكان 

اختالفهم عىل رأيني: 

)1( انظر: املادة 4٩، من قانون الوقف املرصي. 
)٢( انظر: هناية املحتاج، الرميل، 3٩7/5، وحتفة املحتاج يف رشح املنهاج وحوايش الرشواين والعبادي، أمحد بن حممد بن عيل بن 
حجر اهليتمي، حتقيق: جلنة من العلامء، املكتبة التجارية الكربى، مرص، 1357هـ/1٩83م، ٢85/6، ومفتاح الكرامة يف رشح 
قواعد العالمة، حممد جواد احلسيني العاميل، حققه وعلَّق عليه: حممد باقر اخلاليص، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، إيران، ط1، 

141٩هـ، 4٢٢/٩، والنظارة عىل الوقف، د. خالد عبد اهلل الشعيب، الكويت، األمانة العامة لألوقاف، ٢٠٠6م، 333. 
)3( انظر: األحكام السلطانية، أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي املاوردي، دار احلديث، القاهرة، ٩4. 

)4( انظر: النظارة عىل الوقف، د. خالد عبد اهلل الشعيب، 333. 
)5( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 38٩/3-3٩٠، وهناية املحتاج، الرميل، 4٠٠/5، وحتفة املحتاج، اهليتمي، 

٢٠6/6، وكشاف القناع، البهويت، ٢73/4. 
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الناظر  ذهب احلنفية)1( واحلنابلة)٢( واإلمامية)3( إىل أن القايض يضمُّ إىل  الرأي األول: 
ى يف اصطالح احلنفية »ناظر احلسبة«)4(، وذلك يف ثالثة أحوال:  أمينًا ثقة، ُيسمَّ

1- أن ال يقوم الناظر بأعامل الوقف كام جيب، ويقرص أو يفرط فيام تقتضيه وظيفة النظارة، 
فيعني القايض معه ثقة أمينًا يعينه من خالهلا عىل أداء مهامه)1(. 

إليه خليانته؛ مل  القايض  ه  ف؟ قال احلنفية)6(: إن ضمَّ بالترصُّ لكن هل يستقل األصيل 
ف بل احلفظ فقط)7(.  يستقل، وإال فله ذلك، وقيل: ليس للمرشف الترصُّ

وقال احلنابلة: القايض إذا ضمَّ إىل الناظر أمينًا لتفريطه أو هتمته؛ فإن الناظر يرجع إىل 
ف إال بإذنه)8(.  رأي األمني، وال يترصَّ

فللقايض  بينة عىل ذلك؛  باخليانة، من دون  الناظر واهتموه  الناس يف  إذا طعن بعض   -٢
أن يضمَّ إليه ثقة أمينًا يراقبه، ويشاركه يف النظارة، وال جيوز عزله بمجرد ذلك من غري 
خيانة ظاهرة)٩(، وإذا ضمَّ القايض ثقة إىل الناظر؛ رجع األخري إىل رأيه يف أعامل النظارة 

ف إال بإذنه)1٠(.  ال يترصَّ
3- إذا جعل الواقف النظارة لفاسق، أو لعدل ففسق؛ ضمَّ القايض إليه أمينًا ثقة، مجًعا بني 

ني؛ العمل برشط الواقف، وحفظ الوقف)11(.  حقَّ

)1( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 431/3. 
)٢( انظر: منتهى اإلرادات، تقي الدين حممد بن أمحد الفتوحي ابن النجار احلنبيل، حتقيق: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، 

مؤسسة الرسالة، دمشق، ط1، 141٩هـ/1٩٩٩م، 5٠4/٢-5٠5، وكشاف القناع، البهويت، 4/٢7٠. 
)3( انظر: رشح األزهار )املنتزع املختار من الغيث املدرار(، أبو احلسن عبد اهلل بن أيب القاسم املعروف بـ«ابن مفتاح«، مكتبة 
غمضان، صنعاء، ط1، 1٩8٠م، 48٩/3، والروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية يف فقه اإلمامية، زين الدين اجلبعي 

العاميل املعروف بـ«الشهيد الثاين«، تعليق: حممد كالنرت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، ط1، د.ت، 73/5. 
)4( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم احلنفي، ٢53/5، ورد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 3/43٠. 

عابدين،  ابن  املختار،  الدر  املحتار عىل  احلنفي، ٢5٢/5-٢53 و٢65. ورد  نجيم  ابن  الدقائق،  كنز  الرائق رشح  البحر  انظر:   )1(
38٠/4، وكتاب أحكام األوقاف، اخلصاف، 346، وكشاف القناع، البهويت، ٢73/4، وجواهر الكالم، النجفي، ٢٢/٢8-٢3. 
)6( انظر: الدر املختار رشح تنوير األبصار وجامع البحار، عالء الدين حممد بن عيل بن حممد احلصكفي احلنفي، حتقيق: عبد 

املنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، ط1، 14٢3هـ/٢٠٠٢م، 3/43٠. 
)7( انظر: الدر املختار، احلصكفي، 458/4. 

)8( انظر: كشاف القناع، البهويت، ٢73/4. 
)٩( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 3٩4/3-41٩، واإلسعاف، الطرابليس، 54، والعقود الدرية يف تنقيح 

الفتاوى احلامدية، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين الدمشقي احلنفي، دار املعرفة، بريوت، د.ت، ٢٢1/1. 
)1٠( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 3/43٠. 

)11( انظر: كشاف القناع، البهويت، ٢7٠/4، ومفتاح الكرامة يف رشح قواعد العالمة، احلسيني العاميل، ٩/41. 
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الرأي الثاين: ذهب فقهاء املالكية والشافعية إىل أن القايض إذا ثبت له أن الناظر سيئ 
النظر غري مأمون؛ فإنه يعزله ويعنيِّ شخًصا مكانه، وال يضمُّ إليه أمينًا)1(. 

اأوًل: ا�صرتاط الواقف النظارة لنف�صه: 

ذكر بعض الفقهاء اإلمجاع عىل أن النظارة حقٌّ للواقف إذا اشرتط النظارة لنفسه، حيث 
قال عالء الدين ابن احلصكفي احلنفي: »جعل الواقف الوالية لنفسه جاز باإلمجاع«)٢(. 

غري أن هذا اإلطالق فيه نظر؛ إذ ال بدَّ من حترير حملِّ النزاع: 

حترير حملِّ النزاع: 

اشرتاط  يف  واختلفوا  الوقف،  عىل  ُنظَّار  تولية  رشًعا  اجلائز  من  أنه  عىل  الفقهاء  اتفق 
الواقف النظارة لنفسه عىل قولني: 

القول األول: إن النظارة حقٌّ للواقف إذا اشرتط النظارة لنفسه، وإىل هذا ذهب مجهور 
الفقهاء من احلنفية)3(، والشافعية)4(، واحلنابلة)5(، والظاهرية)6(. 

)1( انظر: مواهب اجلليل لرشح خمترص اخلليل، أبو عبد اهلل شمس الدين حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب املعروف 
عيني«، حتقيق: زكريا عمريات، دار عامل الكتب، الرياض، 14٢3هـ/٢٠٠3م، 37/6، والغرر البهية يف رشح  بـ«احلطاب الرُّ
البهجة الوردية، زين الدين أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري السنيكي، املطبعة امليمنية، مرص، د.ت، ودار 
الفكر، دمشق، د.ت، 375/3-376، وحاشية العبادي عىل الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية، شهاب الدين أمحد بن قاسم 
الصباغ العبادي املرصي الشافعي األزهري، املطبعة امليمنية، مرص، د.ت، ودار الفكر، دمشق، د.ت، 376/3، وحتفة املحتاج، 
اهليتمي، ٢88/6، وحاشية الرشبيني عىل الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية، شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني 

الشافعي، املطبعة امليمنية، مرص، د.ت، 376/3، ومغنى املحتاج، الرشبيني الشافعي، 553/3. 
)٢( الدر املختار، احلصكفي، 37٩/4، ولعل اإلمجاع املنطوق به هو اتفاق احلنفية عىل ذلك، لكي ال يتوهم متأخري احلنفية 
أن يف املسألة خالًفا، إذ قد ُروي عن حممد بن احلسن صاحب أيب حنيفة أنه يقول ببطالن الرشط، غري أن ما ُنسب إليه فيه 
اضطراب واختالف، ففي رد املحتار عىل الدر املختار: ردَّ العالمة قاسم عىل الزيلعي دعواه اإلمجاع بأن املنقول أن اشرتاطها 
ُيفسد الوقف عند حممد، كام يف »الذخرية«، ونازعه يف »النهر« وأطال وأطاب، ثم ذكر ابن عابدين أن حاصل ما ذكره: أن فيه 
اختالف الرواية عن حممد، واختالف املشايخ يف تأويل ما ُنقل عنه، انظر: الدر املختار، 37٩/4، حاشية رقم )1(، والذي 
يظهر من تتبُّع كالم احلنفية -رمحهم اهلل-أن خالف حممد بن احلسن فيام إذا مل يشرتط الواقف النظارة له، أما لو اشرتطها فهي 

له، قوالً واحًدا. انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 4/37٩. 
)3( انظر: الدر املختار عىل تنوير األبصار، احلصكفي، 37٩/4، ورشح فتح القدير )رشح كتاب اهلداية يف رشح البداية(، كامل 

الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بـ«ابن اهلامم«، دار الفكر، دمشق، د.ت، ٢31/6. 
املكتب  الشاويش،  زهري  حتقيق:  النووي،  رشف  بن  حييى  الدين  حميي  زكريا  أبو  املفتني،  وعمدة  الطالبني  روضة  انظر:   )4(

اإلسالمي، دمشق، ط3، 141٢هـ/1٩٩1م، 347/5. 
)5( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، 7/6٠. 

)6( انظر: املحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، حتقيق: أمحد حممد شاكر، دار 
الفكر، بريوت، د.ت، ودار اجليل ودار اآلفاق اجلديدة، بريوت، د.ت، 15٩. 



٢7٢

مدونة أحكام الوقف الفقهية - اجلزء الثاين

وإىل هذا أيًضا ذهب الزيدية؛ إْذ نصوا عىل أن: والية الوقف إىل الواقف)1(، وعللوا ذلك 
أنه ملا »قصد بذلك الوقف أن يكون صدقة جارية له، وثمرة يستفيد ثواهبا حيًّا وميًتا؛ كانت 
هذه العالقة -التي هي الثمرة املستفادة من الوقف- مقتضية؛ ألن يكون للواقف مدخاًل فيام 
فيه جلب مصلحة للوقف، ودفع مفسدة عنه، وال ينايف ذلك كون الرقبة قد صارت حمبَّسة 
ة من إمام وحاكم«)٢(.  مة عىل من له والية عامَّ لالنتفاع هبا؛ ألن هذه العالقة التي للواقف مقدَّ

وكذا اإلمامية، حيث نصوا عىل أنه: »جيوز للواقف أن جيعل لنفسه تولية الوقف ما دام 
حيًّا، أو إىل مدة معينة، مستقاًل فيها أو مشرتًكا مع غريه«)3(. 

القول الثاين: فيه تفصيل؛ حيث قال: إن الواقف إذا اشرتط النظارة لنفسه وكان الوقف 
الوقف  إقباض  الواقف  باطل، ويلزم  فإن الرشط  أو من يف حجره؛  عىل غري صغار ولده 
للموقوف عليه، فإن امتنع من ذلك أجرب عليه، فإن مل ُيقبض عنه وال خرج عن يده حتى 
احلسن  بن  وحممد  حنيفة  أيب  إىل  هذا  وُنسب  عنه،  موروًثا  ويكون  باطل،  فالوقف  مات؛ 

الشيباين)4(، كام أن هذا هو مذهب املالكية)5(. 

سبب اخلالف: 

يرجع سبب اخلالف إىل أنه: هل حيازة املوقوف وقبضه رشط لصحة الوقف وتامه أم ال؟ 
قاسم  بن  أمحد  الدين  القايض صفي  األطهار(،  األئمة  فقه  األزهار يف  متن  املذهب )رشح  املذهب ألحكام  التاج  انظر:   )1(
ملذاهب  اجلامع  الزخار  والبحر   ،378/8 1414هـ/1٩٩3م،  صنعاء،  اليامنية،  احلكمة  دار  الصنعاين،  اليمني  العنيس 
علامء األمصار، املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى املرتىض، صححه: القايض عبد اهلل بن عبد الكريم اجلرايف، مكتبة اخلانجي، 

القاهرة، د.ت، ودار احلكمة اليامنية، صنعاء، 14٠٩هـ/1٩88م، ٢٠1/5. 
ف.  )٢( السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار، حممد بن عيل الشوكاين، حتقيق: حممود إبراهيم زايد، بريوت، ط1، 3٢٩/3، بترصُّ
 ،4٩٩ 14٢7هـ/٢٠٠6م،  ط1،  بريوت،  البيضاء،  املحجة  دار  فحص،  اهلل  فضل  اهلل  عبد  اجلعفري،  القضاء  مستند   )3(
وأحكام الرشيعة )طبًقا لفتاوى املرجع الديني اجلعفري السيد حممد حسني فضل اهلل(، السيد حممد حسني فضل اهلل، دار 
املالك، لبنان، ٢٠٠6م، 3٢5، وفقه اإلمام جعفر الصادق، حممد جواد مغنية، مؤسسة أنصاريان للطباعة والنرش، قم، إيران، 

ط٢، 14٢1هـ/٢٠٠٠م، 73/5. 
)4( قال عالء الدين أبو بكر الكاساين يف بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع: »ومنها )أي من رشائط جواز الوقف املتعلقة بالواقف(: 
أن خيرجه الواقف من يده، وجيعل له قياًم، ويسلمه إليه، عند أيب حنيفة وحممد، وعند أيب يوسف هذا ليس برشط« )بدائع الصنائع 
يف ترتيب الرشائع، عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي، دار الكتاب العريب، بريوت، 1٩8٢م، 6/٢1٩(. 
)5( انظر: املقدمات املمهدات، أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطبي، حتقيق: د.حممد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 
الدردير،  الكبري، أمحد بن حممد  القرايف، 3٢٩/6، والرشح  ط1، 14٠8هـ/1٩88م، 41٩/٢، والذخرية، أمحد بن إدريس 
الفقهية يف تلخيص مذهب  الرمحن احلطاب، ٢5/6، والقوانني  81/4، ومواهب اجلليل رشح خمترص خليل، حممد بن عبد 
قه وعلق عليه: ماجد احلموي، دار ابن  املالكية، أبو القاسم حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل ابن ُجَزيٍّ الكلبي الغرناطي، حقَّ

حزم، بريوت، ط1، 1434هـ/٢٠13م، 611-61٢. 
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تكون  أن  الواقف  اشرتاط  أجاز  الوقف  لصحة  رشًطا  ليست  احليازة  إن  قال:  فمن 
النظارة له، ومن قال: إن الوقف يفتقر إىل حيازة وال يتم إال به أبطل هذا الرشط، وألزم 
إقباضه للموقوف عليه، وأنه متى مل حيز املوقوف عن الواقف حتى مات؛ فإن الوقف باطل. 

كام أنه من أسباب اخلالف يف اشرتاط الواقف النظارة لنفسه: أن هذا ال خيلو من أمرين؛ 
األول: أن يكون الوقف عىل صغار ولده أو من يف حجره؛ فقد ذهب غالب الفقهاء إىل أن 
الرشط صحيح؛ ألنه رشط مؤكد؛ إذ من كان كذلك فهو الذي يتوىل حيازة وقفهم والنظر 

هلم، والثاين: أن يكون الوقف عىل غري صغار ولده أو من يف حجره)1(. 

األدلــة: 

أدلة أصحاب القول األول: وهم القائلون أن النظارة حقٌّ للواقف إذا اشرتط النظارة 
لنفسه: 

وطِِهْم،  : َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »امْلُْسِلُموَن َعىَل رُشُ 1- ال�صنة: عن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف امْلَُزيِنُّ

َم َحاَلالً َأْو َأَحلَّ َحَراًما«)٢(.  إاِلَّ رشًطا َحرَّ

وجه الداللة: 

دلَّ احلديث عىل أن املسلم ينبغي أن يكون ثابًتا عىل رشوطه اجلائزة ال الفاسدة، ومن 

)1( انظر: الدر املختار عىل تنوير األبصار، احلصكفي، 37٩/4، ورشح فتح القدير، حممد بن عبد الواحد السيوايس املشهور 
بـ»ابن اهلامم«، ٢31/6، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، دار الفكر، دمشق، 
د.ت، 81/4، والتاج واإلكليل ملخترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي 
املواق املالكي، ٢5/6، واإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، حتقيق: 
مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، دمشق، د.ت، 364/٢، والساج الوهاج عىل متن املنهاج، العالمة حممد الزهري 
الغمراوي، دار املعرفة للطباعة والنرش، بريوت، د.ت، 3٠7/1، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عيل بن سليامن 
املرداوي، 6٠/7، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس البهويت، ٢7٢/4، والتاج املذهب ألحكام املذهب، 
حييى  بن  أمحد  األمصار،  علامء  ملذاهب  اجلامع  الزخار  والبحر   ،378/8 الصنعاين،  قاسم  بن  أمحد  الدين  صفي  القايض 
املرتىض، ٢٠1/5، ومستند القضاء اجلعفري، السيد عبد اهلل فحص، 4٩٩، وأحكام الرشيعة طبًقا لفتاوى املرجع الديني 

اجلعفري السيد حممد حسني فضل اهلل، 3٢5. 
)٢(  أخرجه الرتمذي يف سننه، أبواب يف البيوع، باب ما ُذكر عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف الصلح بني الناس، برقم 1٢71، وقال أبو 
حه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي، برقم 135٢، والبيهقي يف السنن الكربى،  عيسى: حديث حسن صحيح، كام صحَّ

َها، برقم 1143٠.  َكِة َوَغرْيِ ِ ِط يِف الرشَّ ْ كتاب الرشكة، َباُب الرشَّ
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الرشوط اجلائزة أن الواقف إذا اشرتط النظارة لنفسه؛ سارت من واليته)1(. 

وعن ابن عمر قال: أصاب عمر أرًضا بخيرب، فأتى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا رسول اهلل، 
إين أصبت أرًضا بخيرب، واهلل ما أصبت ماالً قط هو أنفس عندي منها، فام تأمرين؟ قال: 
قت هبا وحبَّست أصلها«؛ فجعلها عمر أن ال تباع، وال توهب، وال تورث،  »إن شئت تصدَّ
وتصدق هبا عىل الفقراء واملساكني وابن السبيل ويف سبيل اهلل والرقاب، وال جناح عىل من 
ل فيه، ثم أوىص به إىل حفصة بنت عمر  وليها أن يأكل منها باملعروف، ويطعم غري متموِّ

ريض اهلل عنهام، ثم إىل األكابر من آل عمر)٢(. 

وجه الداللة: 

دلَّ احلديث عىل أن للواقف أن يشرتط يف وقفه ما شاء إذا أخرجه من يده إىل متوىل 
النظر فيه، وكل ما كان نظري األرض التى حبسها عمر مما حيدُّ بوصف ويوصف بصفة، وله 

منافع ُتدرك بالعامرة واإلصالح؛ ففي حكمها يف جواز حتبيسه)3(. 

ويل  عمر  أن  عيل  وآل  عمر  آل  من  واحد  أخربين  الشافعي:  قال  ال�صحابة:  عمل   -2

صدقته حتى مات، وجعلها بعده إىل حفصة، وإن عليًّا ويل صدقته حتى مات، ووليها بعده 
حسن بن عيل، وإن فاطمة بنت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وليت صدقتها حتى ماتت، وبلغني واحد 
من األنصار أنه ويل صدقته حتى مات، وقال يف القديم: ويل الزبري صدقته حتى قبضه اهلل، 
وويل عمرو بن العاص صدقته حتى قبضه اهلل، وويل املسور بن خمرمة صدقته حتى قبضه 

اهلل)4(. 

علَّق اإلمام الشافعي واإلمام ابن القيم عىل فعل الصحابة؛ فقال الشافعي: »إنا أجزناها 

اليمني، حتقيق: عصام الدين الصبابطي، دار احلديث،  )1( انظر: نيل األوطار، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين 
عبد  بن  الرمحن  عبد  العال حممد  أبو  الرتمذي،  األحوذي برشح جامع  مرص، ط1، 1413هـ/1٩٩3م، 3٠5/5، وحتفة 

الرحيم املباركفوري، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ت، 487/4. 
)٢( أخرجه أبو داود يف سننه، باب ما جاء يف الرجل يوقف الوقف، حديث رقم ٢4٩3، والبيهقي يف سننه، 161/6، حديث 
رقم 1168٢، والدارقطني، باب كيف ُيكتب احلبس، حديث رقم 4465، وقال الدارقطني: »قال أبو مسعود: قالوا: هذا 

حه الشيخ نارص الدين األلباين يف صحيح أيب داود، حديث رقم ٢87٩.  أجود حديث رواه ابن عون«، وصحَّ
)3( انظر: رشح صحيح البخاري، أبو احلسن عيل بن خلف بن عبد امللك ابن بطال، حتقيق: أبو تيم ياس بن إبراهيم، مكتبة 

الرشد، الرياض، ط٢، 14٢3هـ/٢٠٠3م، 8/14٠. 
َمِة َوإِْن ملَْ ُتْقَبْض، 161/6، حديث رقم )11٩٠٢(.  َدَقِة امْلَُحرَّ )4( أخرجه البيهقي يف سننه، ِكَتاُب اْلَوْقِف، َباُب َجَواِز الصَّ
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اتباًعا ملن كان قبلنا؛ مثل عمر بن اخلطاب وعىل بن أبى طالب ريض اهلل عنهام.. وغريمها، 
وهم وَلوا صدقاهتم حتى ماتوا، فال جيوز أن نخالفهم يف أن ال نجيزها إال مقبوضة، وهم 
قد أجازوها غري مقبوضة بالكالم هبا، فنوافقهم يف إجازهتا«)1(، وقال ابن القيم من احلنابلة: 
»وهو اتفاق من الصحابة؛ فإن عمر  كان ييل صدقته، وكذلك اخللفاء الراشدون وغريهم 

من الصحابة«)٢(. 

3- املعقول: وبيانه من ثالثة وجوه: 

الواقف  رشط  ألن  ه؛  ونصُّ رشطه  فاتُّبع  جهته؛  من  متلقًى  الوقف  أن  األول:  الوجه 
كنصِّ الشارع)3()4(، ثم إن املتويل إنام يستفيد الوالية من جهته برشطه، فيستحيل أن ال يكون 
للواقف والية وغريه يستفيد الوالية منه)5(، والواقف هو املتقرب بالصدقة؛ فُيتَّبع رشطه، 
كام ُيتَّبع يف مصارفها وغريها)6(، كام أن الواقف أقرب الناس إىل الوقف، فكان أوىل بواليته، 

)1( انظر: األم، الشافعي، 4/5٩. 
)٢( إعالم املوقعني، ابن القيم اجلوزية، 371/3. 

)3( املراد بكون رشوط الواقف كنصوص الشارع: يف الفهم والداللة، وتقييد مطلقها بمقيدها، وتقديم خاصها عىل عامها، واألخذ 
فيها بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، ال أن يراد كنصوص الشارع يف وجوب مراعاهتا والتزامها وتنفيذها، فهذا باطل، بل يبطل 
منها ما مل يكن طاعة هلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وينفذ منها ما كان قربة وطاعة، فهذا الواجب يف االعتامد يف رشوط الواقفني، قال ابن نجيم 
احلنفي: »وهبذا ُعلم أن قوهلم: رشط الواقف كنص الشارع.. ليس عىل عمومه، قال العالمة قاسم يف فتاواه: أمجعت األمة أن من 
رشوط الواقفني ما هو صحيح معترب ُيعمل به، ومنها ما ليس كذلك، ونصَّ أبو عبد اهلل الدمشقي يف كتاب الوقف، عن شيخه شيخ 
لفظه ولفظ  أن  التحقيق  أن  العمل، مع  الفهم والداللة، ال يف وجوب  يعني يف  الشارع،  الفقهاء: نصوصه كنصِّ  اإلسالم: »قول 
املويص واحلالف والناذر، وكل عاقد.. حُيمل عىل عادته يف خطابه ولغته التي يتكلم هبا، وافقت لغة العرب ولغة الرشع أم ال، وال 
خالف أن من وقف عىل صالة أو صيام أو قراءة أو جهاد غري رشعي.. ونحوه مل يصح«. انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، 
زين بن إبراهيم بن نجيم، ٢65/5، وانظر مموع الفتاوى، شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين، 47/31، وإعالم 

املوقعني عن رب العاملني، حممد بن أيب بكر املشهور بـ«ابن القيم اجلوزية«، 186/4. 
)4( انظر: الدر املختار عىل تنوير األبصار، عالء الدين ابن احلصكفي، 433/4، وحاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح رشح 
نور اإليضاح، أمحد بن حممد بن إسامعيل الطحطاوي احلنفي، حتقيق: حممد عبد العزيز اخلالدي، دار الكتب العلمية، بريوت، 
ط1، 1418هـ/1٩٩7م، ٢٠1، ورد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 366/4، وإعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح 
املعني، أبو بكر عثامن بن حممد شطا البكري الدمياطي الشافعي، دار الفكر، دمشق، ط1، 1418هـ/1٩٩7م، 3/16٩، 
وحاشية الرشواين عىل حتفة املحتاج، عبد احلميد الرشواين، دار الفكر، دمشق، د.ت، 3٠5/٩، واملبدع رشح املقنع، أبو 
14٢3هـ/٢٠٠3م،  الرياض،  الكتب،  عامل  دار  مفلح،  ابن  حممد  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  بن  إبراهيم  الدين  برهان  إسحاق 

333/5، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس البهويت، 4/٢5٩. 
)5( انظر: اهلداية يف رشح بداية املبتدي، أبو احلسن برهان الدين عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين، حتقيق: 
طالل يوسف، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، د.ت، 18/3، ورشح فتح القدير، حممد بن عبد الواحد السيوايس املشهور 

بـ«ابن اهلامم«، ٢31/6. 
)6( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد بن أمحد الرشبيني، ٢/3٩3. 
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فهو أحقُّ من القايض؛ ألنه وإن زال امللك فهو عىل وجه تعود منفعته للواقف، يرصفه إىل 
اجلهات التي عيَّنها، وهو أنصح لنفسه من غريه، فينتصب ولًيا)1(. 

وأي  الواقف(،  تولية  عدم  يف  )أي  ذلك  يف  للشارع  غرض  »وأي  القيم:  ابن  وقال 
مصلحة للواقف أو املوقوف عليه، بل املصلحة خالف ذلك؛ ألنه َأْخرُب بامله، وَأْقوُم بعامرته 
ومصاحله، وحفظه من الغريب الذي ليست خربته وشفقته كخربة صاحبه وشفقته، ويكفي 
يف صحة الوقف إخراجه عن ملكه، وثبوت نظره ويده عليه كثبوت نظر األجنبي ويده، وال 
سيَّام إن كان متربًعا، فأي مصلحة يف أن ُيقال له: ال يصح وقفك حتى جتعله يف يد من لست 

عىل ثقة من حفظه والقيام بمصاحله وإخراج نظرك عنه؟!«)٢(. 

ف جزاء إلحسانه)3(، ومكافأة  الوجه الثاين: أن الواقف َأْوىل من غريه بالوالية والترصُّ
ه، كام جعل الويل للمعتق)4(.  عىل برِّ

الوجه الثالث: أن عموم أدلة لزوم الوفاء بالرشط يقتض العمل هبا هنا، وعموم ما دلَّ 
عىل أن الوقوف عىل حسب ما وقفها أهلها، فقد روى حممد بن احلسن بن الصفار أنه كتب 
إىل أيب حممد احلسن بن عيل يف الوقف وما روي فيه عن آبائه، فوقَّع: »الوقوف تكون عىل 
حسب ما يوقفها أهلها إن شاء اهلل«)5(، وأيًضا مما يدل عىل ذلك السرية اخلارجية املمضاة، 

فإن السرية جارية عىل جعل الوالية للواقف عىل العني املوقوفة)6(. 

أدلة أصحاب القول الثاين: وهم القائلون أن الواقف إذا اشرتط النظارة لنفسه وكان 
الوقف عىل غري صغار ولده أو من يف حجره؛ فالرشط باطل، ويلزم الواقف إقباض الوقف 
للموقوف عليه، فإن امتنع من ذلك ُأجرب عليه، فإن مل ُيقبض عنه وال خرج عن يده حتى 

مات؛ فالوقف باطل، ويكون موروًثا عنه. 

وتتمثل أدلتهم يف املعقول، وبيانه من وجهني: 
)1( انظر: رشح فتح القدير، حممد بن عبد الواحد السيوايس املشهور بـ«ابن اهلامم«، ٢31/6. 

)٢( إعالم املوقعني عن رب العاملني، حممد بن أيب بكر املشهور بـ«ابن القيم اجلوزية«، 3/37٢. 
)3( انظر: التاج املذهب ألحكام املذهب، القايض صفي الدين أمحد بن قاسم الصنعاين، 378/8، والوسائل )تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل 

مسائل الرشيعة(، أبو جعفر حممد بن الشيخ احلسن احلرُّ العاميل، حتقيق: مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، قم، إيران، د.ت، 175/1٩. 
)4()7( انظر: رشح األزهار، عبد اهلل بن أيب القاسم الشهري بـ«ابن مفتاح«، ٢46/8. 

)5( الوسائل، احلر العاميل، مؤسسة آل البيت، 175/1٩. 
)6( مستند القضاء اجلعفري، السيد عبد اهلل فحص، 4٩٩-5٠٠. 
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الوجه األول: أن احليازة من رشط تام الوقف؛ ألنه لو أجيز دون حيازة؛ لكان ذلك 
ذريعة إىل أن ينتفع اإلنسان بامله طول حياته، ثم خيرجه عن ورثته بعد وفاته، وذلك ممنوع؛ 
د عىل تعدهيا، حيث قال تعاىل: ﴿تِۡلَك ُحُدوُد  ألن اهلل تعاىل فرض فرائض ألهلها، وتوعَّ

ـٰلُِموَن﴾)1(.  ْولَـٰٓئَِك ُهُم ٱلظَّ
ُ
ِ فَأ ِ فََل َتۡعَتُدوَهاۚ َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد ٱللَّ ٱللَّ

الوجه الثاين: الوقف دون حيازة يؤدي إىل الشقاق واالختالف عند وفاة الواقف، قال 
بصحة  وحكم  حياته،  مدة  لنفسه  النظر  ورشط  وقًفا  أوقف  رجل  عن  »ُسئلت  احلطَّاب: 
زوجة  فدعت  ة،  مدَّ بعد  بالوفاة  والواقف  املذكور  القايض  فانتقل  مالكي،  قاٍض  الوقف 
كتاب  فأظهروا  املوقوفة،  األرض  من  مرياثها  يف  آخر  مالكي  قاٍض  إىل  أوالده  الواقف 

الوقف، فأبطله وحكم هلا بإرثها«)٢(. 

 : ثانًيا: ح�صر النظارة على معنيَّ

الواقف  حقِّ  ثبوت  عىل  واحلنابلة)6(  والشافعية)5(  واملالكية)4(  احلنفية)3(  من  الفقهاء  اتفق 
بالتعيني  إما  لغريمها،  أو  عليه  للموقوف  أو  للقايض  رشطه  سواء  لوقفه؛  الناظر  اشرتاط  يف 
أن  أو  كذا،  بصفة  هو  من  أو  »األكرب«  أو  »األعلم«  أو  كـ«األرشد«  بالوصف  أو  كـ«فالن«، 
يقول: الناظر »فالن«، فإن مات فـ«فالن«، فمن ُوجد فيه الرشط ثبت له النظر، عماًل بالرشط. 

إىل  ثم  الواقف،  إىل  الوقف  والية  أن  نصوا عىل  حيث  الزيدية،  أيًضا ذهب  هذا  وإىل 
منصوبه بعد موته؛ سواء كان وصًيا عىل الوقف وغريه، أو ولًيا للواقف يف الوقف فقط)7(. 

)1( سورة البقرة، آية ٢٢٩، وانظر: املقدمات املمهدات، حممد بن أمحد القرطبي املشهور بـ«ابن رشد«، 41٠/٢. 
)٢(انظر: مواهب اجلليل رشح خمترص خليل، حممد بن عبد الرمحن احلطاب، ٢5/6. 

)3( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 383/4، ورشح فتح القدير، حممد بن عبد الواحد السيوايس املشهور 
بـ«ابن اهلامم«، 6/٢3٢. 

)4( انظر: القوانني الفقهية يف تلخيص مذهب املالكية، حممد بن أمحد الغرناطي املشهور بـ«ابن جزي«، 611-61٢، والتاج 
واإلكليل ملخترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي املواق املالكي، 37/6، 

وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد الدسوقي، 88/4. 
)5( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد بن أمحد الرشبيني، 3٩3/٢، وإعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح 

املعني لرشح قرة العني، عثامن الدمياطي البكري، 184/3. 
)6( انظر: املغني، ابن قدامة عبد اهلل بن أمحد املقديس، 377/5، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس البهويت، ٢65/4. 
اجلامع  الزخار  والبحر  الصنعاين، 378/8،  قاسم  بن  أمحد  الدين  القايض صفي  املذهب،  املذهب ألحكام  التاج  انظر:   )7(

ملذاهب علامء األمصار، أمحد بن حييى املرتىض، ٢٠1/5. 
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وكذا اإلمامية، حيث نصوا عىل أنه: »حيق للواقف أن حيدد الوالية عىل العني املوقوفة 
بالنحو والزمان والصفة التي يريدها، فله أن يقترص عىل ويل واحد له االستقاللية بالترصف، 
من  ذلك  إىل  وما  بالنظارة،  وإما  بالتنفيذ  إما  أكثر،  أو  واحًدا  غريه،  معه  ُيرشك  أن  له  كام 

الكيفيات التي تتلف باختالف احلاالت واألشخاص«)1(. 

وكذا اإلباضية، حيث قالوا: »وأما الوقف للمساجد واملساكني وابن السبيل؛ فيكون 
أمر ذلك إىل احلاكم دون األوصياء، إال أن يكون املويص جعل ذلك يف أيدي األوصياء«)٢(. 

األدلـة: 
استدل الفقهاء عىل اتفاقهم بالسنة النبوية، وفعل الصحابة ، واملعقول: 

1-ال�صنة: 

اهللَِّ  َرُسوَل  َيا  َفُقْلُت:   ، بَِخْيرَبَ أرًضا  َأَصْبُت  َقاَل:    ُعَمَر  َأنَّ  ُعَمَر:  ابن  َعِن  َنافٍِع  َعْن 
إِنِّى َأَصْبُت أرًضا َما َأَصْبُت َماالً َقطُّ ُهَو َأْنَفُس ِعنِْدى ِمنُْه، َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص »إِْن ِشْئَت 
َق  ْقَت هِبَا َوَحَبْسَت َأْصَلَها«، َقاَل َفَجَعَلَها ُعَمُر الَ ُتَباُع َوالَ ُتوَهُب َوالَ ُتوَرُث، َوَتَصدَّ َتَصدَّ
ْيِف، الَ ُجنَاَح  َقاِب َوالضَّ بِيِل َواْلُغَزاِة يف َسبِيِل اهللَِّ َوىِف الرِّ هِبَا َعىَل اْلُفَقَراِء َوامْلََساِكنِي َوابن السَّ
ٍل فِيِه َماالً، َوَأْوىَص هِبَا إىَِل َحْفَصَة رض  َعىَل َمْن َولَِيَها َأْن َيْأُكَل ِمنَْها َوُيْطِعَم َصِديًقا َغرْيَ ُمَتَموِّ

اهلل عنها، ُثمَّ إىَِل األََكابِِر ِمْن آِل ُعَمَر«)3(. 

وجه الداللة: 
الصحابة  فعل  وهو  الوقف،  عىل  وليًّا  يعنيِّ  أن  للواقف  أن  عىل  بظاهرة  احلديث  دلَّ 

رضوان عليهم أمجعني)4(. 

أيًضا: مستند القضاء  السيد حممد حسني فضل اهلل، 3٢5، وانظر  الديني اجلعفري  )1( أحكام الرشيعة طبًقا لفتاوى املرجع 
اجلعفري، السيد عبد اهلل فحص، 4٩٩، وفقه اإلمام جعفر الصادق، حممد جواد مغنية، 73/5. 

)٢( منهاج الطالبني وبالغ الراغبني، مخيس بن سعيد بن عيل بن مسعود الشقيص الرستاقي، حتقيق: سامل بن محد بن سليامن احلارثي، 
وزارة الرتاث القومي والثقافة، سلطنة عامن، د.ت، 67/7، واملصنف، أبو بكر أمحد عبد اهلل بن موسى الكندي، 156/1٩. 

)3( أخرجه أبو داود يف سننه، باب ما جاء يف الرجل يوقف الوقف، حديث رقم ٢4٩3، والبيهقي يف سننه، 161/6، حديث 
رقم 1168٢، والدارقطني، باب كيف ُيكتب احلبس، حديث رقم 4465، وقال الدارقطني: »قال أبو مسعود: قالوا: هذا 

حه الشيخ نارص الدين األلباين يف صحيح أيب داود، حديث رقم ٢87٩.  أجود حديث رواه ابن عون«، وصحَّ
)4( انظر: إحكام األحكام رشح عمدة األحكام، أبو الفتح تقي الدين حممد بن عيل بن وهب بن مطيع ابن دقيق العيد الشافعي، حتقيق: حممد 
حامد الفقي، وأمحد حممد شاكر، مطبعة السنة املحمدية، القاهرة، 137٢ه/1٩53م، 115٢، ورشح صحيح البخاري، ابن بطال، 8/14٠. 
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 : 2- فعل ال�صحابة

- قال الشافعي: أخربين واحد من آل عمر وآل عيل: أن عمر  ويل صدقته حتى مات، 
وجعلها بعده إىل حفصة، وأن عليًّا ويل صدقته حتى مات، ووليها بعده حسن بن عيل، وأن 

فاطمة بنت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وليت صدقتها حتى ماتت)1(. 
علَّق اإلمام الشافعي يف »األم« عىل فعل الصحابة؛ فذكر أن هذا ما جرى عليه عمل 
الصحابة ؛ وأهنم كانوا يشرتطون بعدهم ُنظَّاًرا عىل أوقافهم، ومل ينكره أحد منهم، بل 
ورث هذا األمر خلف عن سلف، وقال الشافعي: »لقد حكى يل عدد كثري من أوالدهم 
وأهليهم أهنم مل يزالوا يلون صدقاهتم حتى ماتوا، ينقل ذلك العامة منهم عن العامة، ال 

خيتلفون فيه«)٢(. 

- فعل فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل اجلنة ريض اهلل عنها، فقد رشطت النظر يف حوائطها 
السبعة التي وقفتها ألمري املؤمنني، ثم للحسن، ثم للحسني، ثم لألكرب من ولدها)3(. 

3- املعقول: وهو من وجهني: 

الوجه األول: قالوا: إن مرصف الوقف يتَّبع فيه رشط الواقف، فكذلك الناظر فيه)4(، 
َعىَل  »امْلُْسِلُموَن  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللَِّ  َرُسوَل  َأنَّ   : امْلَُزيِنُّ َعْوٍف  ْبِن  َعْمِرو  عن  الرتمذي  روى  وقد 

َم َحاَلالً َأْو َأَحلَّ َحَراًما«)5(.  وطِِهْم، إاِلَّ رشًطا َحرَّ رُشُ

والية  واليته  والقايض  خاصة،  والية  واليته  املرشوط  الناظر  إن  قالوا:  الثاين:  الوجه 
املشهورة:  القاعدة  من  أخًذا  القايض؛  والية  من  أوىل  الوقف  عىل  املتويل  فوالية  عامة، 
ع عىل هذه القاعدة: إن القايض ال يملك  ة«، ومما تفرَّ ة أقوى من الوالية العامَّ »الوالية اخلاصَّ

َمِة َوإِْن ملَْ ُتْقَبْض، 161/6، حديث رقم 11٩٠٢.  َدَقِة امْلَُحرَّ )1( أخرجه البيهقي يف سننه، ِكَتاُب اْلَوْقِف، َباُب َجَواِز الصَّ
)٢( األم، حممد بن إدريس الشافعي، 53/4. 

)3( انظر: فقه اإلمام جعفر الصادق، حممد جواد مغنية، 73/5. 
)4( انظر: املغني، ابن قدامة عبد اهلل بن أمحد املقديس، 377/5، وإعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني لرشح قرة العني، 

عثامن الدمياطي البكري، 184/3. 
)5( أخرجه الرتمذي يف سننه، أبواب يف البيوع، باب ما ُذكر عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف الصلح بني الناس، برقم 1٢71، وقال أبو 
حه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي، برقم 135٢، والبيهقي يف السنن الكربى،  عيسى: حديث حسن صحيح، كام صحَّ

َها، برقم 1143٠. َكِة َوَغرْيِ ِ ِط يِف الرشَّ ْ كتاب الرشكة، َباُب الرشَّ
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ف يف الوقف مع وجود متولٍّ عليه، ولو من ِقبله)1(.  الترصُّ

ثالًثا: اأحوال ا�صتخلف الناظر عند موته وفقده: 

إذا عنيَّ الواقف ناظًرا عىل وقفه، ثم مات هذا الناظر، ومل يكن قد أوىص ألحد بعده؛ 
فال خيرج األمر غالًبا عن أربعة أحوال: 

احلال األول: أن يكون الواقف حيًّا عند موت الناظر، وقد رشط والية النصب لنفسه 
حال الوقف: 

فإذا كان الواقف حيًّا عند موت الناظر، وقد رشط والية النصب لنفسه حال الوقف؛ 
، وهذا هو قول الفقهاء من احلنفية)٢(، واملالكية)3(،  فاألمر فيه إىل الواقف، يقيم فيه من أحبَّ

والشافعية)4(، واحلنابلة)5(، وكذا اإلمامية)6(. 

أدلتهم: األثر واملعقول: 

1- الأثر: عن حييى بن سعيد عن صدقة عمر بن اخلطاب  أن عمر كتب كتاًبا: »بسم 

اهلل الرمحن الرحيم، هذا ما أوىص به عبد اهلل عمر أمري املؤمنني، إن حدث به حدث أن ثمًغا، 
فيه، واملائة  الذي  التي بخيرب، ورقيقه  فيه، واملائة سهم  الذي  ورصمة بن األكوع، والعبد 
التي أطعمه حممد ملسو هيلع هللا ىلص بالوادي.. تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، أن ال 
يباع وال ُيشرتى، ينفقه حيث رأى من السائل واملحروم، وذوي القربى، وال حرج عىل من 

)1( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 383/4، وملة األحكام العدلية، مموعة من املؤلفني، حتقيق: نجيب 
هواويني، كارخانه جتارِت كتب، آرام باغ، كراتيش، ٢3/1، واملنثور يف القواعد، أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن 
هبادر الزركيش، حتقيق: د.تيسري فائق أمحد حممود، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت، ط٢، 14٠5هـ، 345/3، 
الزرقا،  حممد  الشيخ  بن  أمحد  الفقهية،  القواعد  ورشح   ،154/1 السيوطي،  بكر  أيب  بن  الرمحن  عبد  والنظائر،  واألشباه 

صححه وعلق عليه: مصطفى أمحد الزرقا، دار القلم، دمشق، ط٢، 14٠٩هـ/1٩8٩م، 141. 
)٢( انظر: املبسوط، السخيس، 44/1٢، ولسان احلكام يف معرفة األحكام، إبراهيم بن حممد املعروف بابن الشحنة احللبي، 

منشورات البايب احللبي، القاهرة، ط13٩3هـ/1٩73م، 1/٢٩٩. 
)3( انظر: حاشية الدسوقي، 88/4، ومواهب اجلليل، احلطاب 37/6. 

)4( انظر: مغني املحتاج، الرشبيني، 3٩4/٢، والساج الوهاج، حممد الزهري الغمراوي، 3٠7/1. 
انظر: مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباين السيوطي احلنبيل، املكتب اإلسالمي،   )5(
دمشق، 1٩61م، 331/4، ومنتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات، ابن النجار حممد بن حممد الفتوحي، ٢/414. 

)6( انظر: فقه اإلمام جعفر الصادق، حممد جواد مغنية، 74/5. 
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وليه، إن أكل أو آكل، أو اشرتى رقيًقا منه«)1(. 

وجه الداللة: 

دلَّ احلديث عىل أن للواقف حقَّ تعيني واستخالف ويل، وذلك عند وجود مانع يمنع 
الويل من إدارة الوقف؛ كاملوت)٢(. 

اًل ملقصوده، وقد يعجز  2- املعقول: قالو إن الواقف نصب الويل ليكون ناظًرا له، حمصِّ
عن ذلك بموته؛ فيكون هذا إذًنا له يف االستعانة بغريه بعد موته)3(. 

النصب  ط والية  الناظر، ومل يكن رَشَ الواقف حيًّا عند موت  أن يكون  الثاين:  احلال 
لنفسه: 

حال  لنفسه  النصب  والية  ط  رَشَ يكن  ومل  الناظر،  موت  عند  حيًّا  الواقف  كان  فإذا 
الوقف، فقد اختلف فيه الفقهاء إىل ثالثة أقوال: 

إىل  فيه  فاألمر  الواقف  حياة  يف  الناظر  مات  إذا  فقال:  للتفصيل  ذهب  األول:  القول 
له ويص  يكن  مل  إىل وصيه، وإن  فاألمر  الواقف  فيه من أحب، وبعد موت  يقيم  الواقف 

فالرأي إىل احلاكم، وإىل هذا ذهب فقهاء احلنفية)4(، واملالكية)5(. 

القول الثاين: إذا رشط الواقف لشخص نظره حال الوقف، ال بعد تام الوقف، فامت 
الناظر يف حياة الواقف؛ فتولية غريه إىل القايض، ال إىل الواقف، وإىل هذا ذهب الشافعية)6(. 

ل أصحابه القول؛ فإذا مات الناظر بالرشط، أو خرج عن األهلية يف  القول الثالث: فصَّ

)1( أخرجه أبو داود يف سننه، ِكَتاب اْلَوَصاَيا باب ما جاء يف الرجل يوقف الوقف، حديث رقم ٢4٩3، والبيهقي يف سننه 161/6، 
أبو  »قال  الدارقطني:  وقال   ،4465 رقم  حديث  احلبس،  يكتب  كيف  باب  اإلحباس  كتاب  والدارقطني،   ،1168٢ رقم  حديث 

مسعود: قالوا: هذا أجود حديث رواه ابن عون«، وصححه الشيخ نارص الدين األلباين يف صحيح أيب داود، حديث رقم ٢87٩. 
وأبوابه  كتبه  رقم  الشافعي،  العسقالين  الفضل  أبو  حجر  بن  عيل  بن  أمحد  البخاري،  صحيح  رشح  الباري  فتح  انظر:   )٢(
وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، أخرجه وصححه وأرشف عىل طبعه: حمب الدين اخلطيب، تعليقات: عبد العزيز بن عبد 

اهلل بن باز، دار املعرفة، بريوت، 137٩هـ، 5/4٠٢. 
)3( انظر: املبسوط، السخيس، 44/1٢. 

)4( انظر: املبسوط، السخيس، 44/1٢، ولسان احلكام يف معرفة األحكام، ابن الشحنة، 1/٢٩٩. 
)5( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد الدسوقي، 88/4، ومواهب اجلليل رشح خمترص خليل، حممد 

بن عبد الرمحن احلطاب، 37/6. 
)6( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد بن أمحد الرشبيني، 3٩4/٢، والساج الوهاج، حممد الزهري 

الغمراوي، 3٠7/1. 
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حياة الواقف؛ مل يملك الواقف نصب غريه بدون رشط والية النصب لنفسه، وانتقل األمر 
؛ فاألمر فيه إىل احلاكم،  إىل املوقوف إليه إن كان معيَّنًا حمصوًرا، وإن كان املوقوف غري معنيَّ

وإىل هذا ذهب احلنابلة)1(، واإلمامية)٢(. 

األدلـة: 

الناظر إذا مات يف حياة الواقف فاألمر فيه  القائلون بأن  أدلة أصحاب القول األول: 
، وبعد موت الواقف فاألمر إىل وصيه، وإن مل يكن له ويص  إىل الواقف، يقيم فيه من أحبَّ

فالرأي إىل احلاكم. 

من السنة واملعقول: 

َعنُْه  اْنَقَطَع  ْنَساُن  اإْلِ َماَت  »إَِذا  َقاَل:  اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوَل  َأنَّ    ُهَرْيَرَة  َأيِب  فَعْن  ال�صنة:   -1

َعَمُلُه إاِلَّ ِمْن َثاَلَثٍة؛ إاِلَّ ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، َأْو ِعْلٍم ُينَْتَفُع بِِه، َأْو َوَلٍد َصالٍِح َيْدُعو َلُه«)3(. 

وجه الداللة: 

ف )بالتَّعيني(  دلَّ احلديث من وجه عىل أن العني املوقوفة لو ذهبت منافعها يف الُقرب فإن الترصُّ
ما زال باقيًّا حكاًم للواقف، فإن ُفقد الواقف َفِلوصيه، فإن ُفقد فاحلاكم ويل من ال ويل له)4(. 

2- املعقول: قالوا: إن القيِّم نائب عن الواقف، بمنزلة الوكيل له يف نصيبه ليعمل 

للموقوف عليهم، باعتبار أنه جعل منفعتهم كمنفعته، فاشرتاط رأيه يف نصب قيِّم آخر 
ه، وكذلك العني وإن زالت بالوقف  ق املقصود بالوقف وال يغريِّ بعد موت األول حيقِّ

عن ملكه حقيقة؛ فهي باقية عىل ملكه حكاًم)5(. 

ط النظر لشخص حال الوقف،  أدلة أصحاب القول الثاين: القائلون بأن الواقف إذا رَشَ
ال بعد تام الوقف، فامت الناظر يف حياة الواقف؛ فتولية غريه إىل القايض، ال إىل الواقف: 

)1( انظر: مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد الرحيباين السيوطي، 331/4، ومنتهى اإلرادات يف مجع 
املقنع مع التنقيح وزيادات، ابن النجار حممد بن حممد الفتوحي، ٢/414

)٢( انظر: فقه اإلمام جعفر الصادق، حممد جواد مغنية، 74/5. 
)3( رواه مسلم يف صحيحه، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، حديث رقم 3٠84. 

بن محد  بن حممد  بن محد  بن صالح  الرمحن  عبد  بن  اهلل  عبد  الرمحن  عبد  أبو  األحكام،  العالَّم رشح عمدة  تيسري  انظر:   )4(
البسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبحي بن حسن حالق، مكتبة الصحابة-اإلمارات، مكتبة 

ف.  التابعني-القاهرة، ط1٠، 14٢6هـ/٢٠٠6م، 533 بترصُّ
)5( انظر: املبسوط، حممد بن أمحد السخيس، 44/1٢، ولسان احلكام يف معرفة األحكام، ابن الشحنة، 1/٢٩٩. 
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بعد أن جعل  أنه ال يملك تعيينًا وال عزالً  الواقف ال نظر له، كام  قالوا: إن  املعقول: 
 .

النظر يف حال الوقف لغريه)1(

أدلة أصحاب القول الثالث: القائلون أبن الناظر ابلشرط إذا مات يف حياة الواقف مل ميلك 
معيَـًّنا  إن كان  إليه  املوقوف  إىل  األمر  وانتقل  لنفسه،  النصب  والية  بدون شرط  غريه  نصب  الواقف 

حمصورًا، وإن كان املوقوف غري معيَّ فاألمر فيه إىل احلاكم. 

باملعقول: قالوا: إذا مات الناظر املرشوط له فليس للواقف والية النصب؛ النتفاء ملكه، 
فال يملك النصب وال العزل؛ ألن الوقف سبب ُيزيل ملك الواقف إىل من يصحُّ تليكه، عىل 
وجه مل خيرج املال عن ماليته، فوجب أن ُينقل امللك إليه؛ كاهلبة والبيع؛ وألنه لو كان تليك 

كنى، ومل يزل ملك الواقف عنه؛ كالعارية)3(.  دة مل يلزم؛ كالعارية)٢( والسُّ املنفعة املجرَّ

 : احلال الثالث: أن يكون الواقف ميًتا عند موت الناظر، والوقف عىل غري معنيَّ

كالوقف عىل  ؛  معنيَّ غري  الوقف عىل  وكان  الناظر،  عند موت  ميًتا  الواقف  كان  فإذا 
فيه  فالنظر  واستيعاهبم؛  حرصهم  يمكن  ال  من  عىل  أو  ونحومها،  واملساجد..  املساكني 
واحلنابلة)7(  والشافعية)6(،  واملالكية)5(،  احلنفية)4(،  من  الفقهاء  عند  واحًدا  قوالً  للحاكم 

والزيدية، واإلمامية)8(. 

)1( انظر: أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، زين الدين أبو حييى زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري السنيكي، ٢/473، 
ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد بن أمحد الرشبيني، 3٩5/٢، وإعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني 

لرشح قرة العني، عثامن الدمياطي البكري، 185/3. 
هيا عن العوض، وهي تليك املنافع بغري عوض. انظر: معجم لغة الفقهاء، حممد رواس قلعجي وحامد  يت عارية لتعرِّ )٢( ُسمِّ

صادق قنيبي، 3٠٠. 
)3( انظر: املغني، ابن قدامة عبد اهلل بن أمحد املقديس، 5/35٠. 

)4( انظر: املبسوط، حممد بن أمحد السخيس، 44/1٢، ولسان احلكام يف معرفة األحكام، ابن الشحنة، 1/٢٩٩. 
)5( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد الدسوقي، 88/4، ومواهب اجلليل رشح خمترص خليل، حممد 

بن عبد الرمحن احلطاب، 37/6. 
)6( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد بن أمحد الرشبيني، 3٩4/٢، والساج الوهاج، حممد الزهري 

الغمراوي، 3٠7/1. 
)7( انظر: مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد الرحيباين السيوطي، 331/4، ومنتهى اإلرادات يف مجع 

املقنع مع التنقيح وزيادات، ابن النجار حممد بن حممد الفتوحي، ٢/414. 
)8( انظر: التاج املذهب ألحكام املذهب، صفي الدين أمحد بن قاسم الصنعاين، 3٢٠/3، ورشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام، 

أبو القاسم نجم الدين جعفر بن احلسن احليل، تعليق: صادق احلسيني الشريازي، مؤسسة مطبوعات إسامعليان، 1/15٢. 
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واأدلتهم ال�صنة واملعقول: 

ْلَطاُن َويِلُّ َمْن اَل  1- ال�صنة: فعن َعاِئَشة ريض اهلل عنها َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: »السُّ

َويِلَّ َلُه«)1(. 

وجه الداللة: 

مثل  األولياء؛  من  األصل  فقد  عند  وذلك  السلطان،  والية  عموم  عىل  احلديث  دلَّ 
»والية الوقف«)٢(. 

2- املعقول: قالوا: لو مات الواقف ومل يعنيِّ وليًّا وال وارًثا؛ ُعنيِّ احلاكم؛ ألن يف ذلك 

رعاية للحقوق، وذلك؛ ألنه ليس له مالك متعنيَّ ينظر فيه، فكان للحكام الوالية)3(. 

احلال الرابع: أن يكون الواقف ميًتا عند موت الناظر، والوقف عىل معنيَّ حمصور: 

إذا كان الواقف ميًتا عند موت الناظر، وكان الوقف عىل معنيَّ حمصور؛ فقد اختلف 
فيه الفقهاء إىل قولني: 

القايض، وإىل هذا  إىل  فتولية غريه  الواقف؛  بعد موت  الناظر  إذا مات  األول:  القول 
ذهب احلنفية)4(، والشافعية)5(. 

القول الثاين: إذا مات الناظر بعد موت الواقف؛ انتقل األمر إىل املوقوف إليه إن كان 

)1( رواه أبو داود يف سننه، باب يف الويل، حديث رقم 1784، والرتمذي يف سننه، باب ما جاء ال نكاح إال بويل، حديث رقم 
بويل، حديث رقم 186٩، واإلمام أمحد يف مسنده، حديث رقم ٢148،  إال  نكاح  باب ال  1٠٢٠، وابن ماجة يف سننه، 
عىل  املستدرك  يف:  واحلاكم   ،1 رقم  حديث  سلطان،  أو  بويل  إال  نكاح  ال  قال:  من  النكاح،  كتاب  مصنفه،  يف  شيبة  وابن 
الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  مصطفى  حتقيق:  النيسابوري،  احلكم  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  احلاكم  اهلل  عبد  أبو  الصحيحني، 
النكاح، حديث رقم ٢655، وقال: »هذا حديث صحيح عىل رشط  العلمية، بريوت، ط1، 1411هـ/1٩٩٠م، كتاب 

الشيخني، ومل خيرجاه«. 
الدين حممد بن إسامعيل بن صالح بن حممد احلسني الصنعاين املعروف  إبراهيم عز  أبو  املرام،  )٢( سبل السالم رشح بلوغ 

بـ«األمري«، دار احلديث، القاهرة، د.ت، ٢/176. 
)3( انظر: العناية رشح اهلداية، أكمل الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن حممود بن الشيخ شمس الدين بن الشيخ مجال الدين 
الرومي البابريت، دار الفكر، دمشق، د.ت، ٢٠3/6، واملغني، ابن قدامة عبد اهلل بن أمحد املقديس، 377/5، وكشاف القناع 

عن متن اإلقناع، منصور بن يونس البهويت، 4/٢7٢. 
)4( انظر: املبسوط، حممد بن أمحد السخيس، 44/1٢، ولسان احلكام يف معرفة األحكام، ابن الشحنة، 1/٢٩٩. 

)5( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد بن أمحد الرشبيني، 3٩4/٢، والساج الوهاج، حممد الزهري 
الغمراوي، 3٠7/1. 
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معيَّنًا حمصوًرا، وإىل هذا ذهب املالكية)1( واحلنابلة)٢(. 

كانت هذه إشارة، وفيام يأيت تفصيل وعرض لألدلة، وسبب اختالف الفقهاء. 

رابعًا: اإذا مل يعنيِّ الواقف ناظًرا: 

الناس،  من  لغريه  يشرتطها  ومل  لنفسه،  يشرتطها  فلم  النظارة؛  عن  الواقف  غفل  إذا 
وذلك بأن مل ُيعِلم الواقف رشطه ألحد؛ سواء علم الواقف عدم رشطه أم جهل.. فلمن 

تكون النظارة حينئٍذ؟ 

حترير حمل النزاع: 

عموم  عىل  كالوقف  ؛  معنيَّ غري  عىل  الوقف  كان  إذا  أنه  عىل  الفقهاء  اتفاق  إىل  أرشنا 
املساكني واملساجد ونحومها، أو عىل من ال يمكن حرصهم واستيعاهبم؛ فال حقَّ للموقوف 
فيه)3(،  ينظر  متعنيَّ  مالك  له  ليس  ألنه  وذلك؛  واحًدا؛  قوالً  الوقف  عىل  النظارة  يف  عليه 

واختلفوا فيام لو كان الوقف عىل معنيَّ حمصور مالك أمر نفسه عىل ثالثة أقوال: 

النظر إىل الواقف، ثم لوصيه، ثم للقايض؛ أي أن الوالية  قال بأن والية  القول األول: 

ة حياته، وإن مل يشرتطها، فإن مات الواقف كانت الوالية لوصيه بالرشط،  للواقف ثابتة مدَّ

)1( انظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد الدسوقي، 88/4، ومواهب اجلليل رشح خمترص خليل، حممد 
بن عبد الرمحن احلطاب، 37/6. 

)٢( انظر: مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد الرحيباين السيوطي، 331/4، ومنتهى اإلرادات يف مجع 
املقنع مع التنقيح وزيادات، ابن النجار حممد بن حممد الفتوحي، ٢/414. 

ا إن كان املوقوف عليهم غري حمصورين، كالفقراء واملساكني، أو عىل مسجد أو مدرسة أو قنطرة أو رباط..  )3( قال املرداوي: »فأمَّ
ونحو ذلك، فالنظر فيه للحاكم قوالً واحًدا«، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عيل بن سليامن املرداوي، 7/6٩-7٠، 
وانظر أيًضا: رد املحتار عىل الدر املختار، 4٢1/4، والبحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين بن إبراهيم بن نجيم، 5/٢4٩، 
والرشح الكبري، أمحد بن حممد الدردير، 88/4، ومواهب اجلليل رشح خمترص خليل، حممد بن عبد الرمحن احلطاب، 37/6، 
والساج الوهاج، حممد الزهري الغمراوي، 3٠7/1، واإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني، 
364/٢، واملغني، ابن قدامة عبد اهلل بن أمحد املقديس، 377/5، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس البهويت، 
٢7٢/4، والتاج املذهب ألحكام املذهب، القايض صفي الدين أمحد بن قاسم الصنعاين، 378/8، والبحر الزخار اجلامع 
ملذاهب علامء األمصار، أمحد بن حييى املرتىض، ٢٠1/5، ومستند القضاء اجلعفري، السيد عبد اهلل فحص، 4٩٩، وأحكام 
الرشيعة طبًقا لفتاوى املرجع الديني اجلعفري السيد حممد حسني فضل اهلل، 3٢5، وفقه اإلمام جعفر الصادق، حممد جواد 

مغنية، 73/5، ومنهج الطالبني وبالغ الراغبني، مخيس بن سعيد الشقيص الرستاقي، 67/7. 
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الشافعية  الوالية للقايض، وهذا هو ظاهر مذهب احلنفية)1(، ووجه عند  فإن مات كانت 
يمثِّله اإلمامان اخلوارزمي واملاوردي)٢(، وهو قول عند اإلمامية)3(، وقول عند الزيدية)4(، 

وإليه أيًضا ذهب اإلباضية)5(. 

القول الثاين: قالوا بأنه إذا مل جيعل الواقف النظر ألحد، فإن والية النظر إىل املوقوف 
ًفا رشيًدا، وإن كان املوقوف عليه صغرًيا أو سفيًها أو منوًنا؛ قام وليُّه يف  عليه إذا كان مكلَّ
الشافعية)8(، وقول عند  واحلنابلة)7(، ووجه عند  املالكية)6(،  مقامه، وإىل هذا ذهب  النظر 

الزيدية)٩(، وهو مذهب اإلمامية يف املشهور)1٠(. 

القول الثالث: إذا مل جيعل الواقف النظر ألحد؛ فهو للقايض؛ أي قايض البلد املوقوف 

املختار، 4٢1/4،  الدر  املحتار عىل  ابن احلصكفي، 4٢3/4، ورد  الدين  األبصار، عالء  تنوير  املختار عىل  الدر  انظر:   )1(
والبحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين بن إبراهيم بن نجيم، 5/٢4٩. 

)٢( انظر: إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني لرشح قرة العني، عثامن الدمياطي البكري، 185/3، والساج الوهاج، 
حممد الزهري الغمراوي، 3٠7/1. 

)3( انظر: مفتاح الكرامة، احلسيني العاميل، 4٢/٩. 
)4( قال الزيدية: إذا كان الوقف غري باٍق وال ويص وال متويل له من جهته، انتقلت الوالية إىل املوقوف عليه، أو وارثه إذا كان 
ًدا حمصوًرا، ثم إذا مل يكن ثمة واقف  قد مات، برشط أن يكون املوقوف عليه آدميًّا، معيَّنًا، يصح ترصفه، إما واحًدا، أو متعدِّ
فه، كانت الوالية إىل اإلمام األعظم واحلاكم من جهته، إذا كانت  وال منصوب من جهته، وال موقوف عليه معنيَّ يصحُّ ترصُّ
واليته عامة، فإن مل يوجد إمام وال حاكم، كانت الوالية للمحتسب... فإن مل يكن ثمة حمتسب، فإىل من صلح من املسلمني 

لذلك. انظر: التاج املذهب ألحكام املذهب، صفي الدين أمحد بن قاسم الصنعاين، 378/8. 
)5( انظر: مستند القضاء اجلعفري، السيد عبد اهلل فحص، 5٠٠، التاج املذهب ألحكام املذهب، القايض صفي الدين أمحد بن 

قاسم الصنعاين، 378/8، منهج الطالبني وبالغ الراغبني، مخيس بن سعيد الشقيص الرستاقي، 67/7. 
)6( انظر: الرشح الكبري، أمحد بن حممد الدردير، 88/4، ومواهب اجلليل رشح خمترص خليل، حممد بن عبد الرمحن احلطاب، 
37/6، والتاج واإلكليل ملخترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي املواق 

املالكي، 37/6، والتاج املذهب ألحكام املذهب، القايض صفي الدين أمحد بن قاسم الصنعاين، 378/8. 
)7( انظر: املغني، ابن قدامة عبد اهلل بن أمحد املقديس، 377/5، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس البهويت، 

 .٢7٢/4
)8( إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني لرشح قرة العني، عثامن الدمياطي البكري، 185/3، والساج الوهاج، حممد 

الزهري الغمراوي، 3٠7/1. 
)٩( انظر: رشح األزهار، ابن مفتاح، 3/48٩. 

)1٠( انظر: مفتاح الكرامة، احلسيني العاميل، 4٢/٩. 
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عليه، وإىل هذا ذهب الشافعية)1(، وهو وجه عند احلنابلة)٢(، وهو قول حممد بن احلسن)3(، 
وهو قول عند اإلمامية)4(. 

سبب اخلالف: 

ف وامللك يف الشئ املوقوف، فإن قيل:  يرجع سبب اختالف الفقهاء إىل من له الترصُّ
إن امللك يف املوقوف للواقف أو للموقوف عليه؛ كان لكلٍّ النظر، وإن قيل: هلل تعاىل؛ كان 

النظر للقايض)1(. 

األدلـة: 

مل  وإن  حياته  مدة  الواقف  إىل  النظر  والية  بأن  القائلون  األول:  القول  أصحاب  أدلة 
يشرتطها، فإن مات الواقف كانت الوالية لوصيه بالرشط، فإن مات كانت الوالية للقايض. 

ال�صنة واملعقول: 

ْنَساُن اْنَقَطَع َعنُْه َعَمُلُه  1- ال�صنة: َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة  َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »إَِذا َماَت اإْلِ

إاِلَّ ِمْن َثاَلَثٍة؛ إاِلَّ ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، َأْو ِعْلٍم ُينَْتَفُع بِِه، َأْو َوَلٍد َصالٍِح َيْدُعو َلُه«)6(. 

وجه الداللة: 

ملك  يدخل يف  الواقف، وال  ملك  يزول عن  املوقوف  أن  احلديث من وجه عىل  دلَّ 
املوقوف عليه، لكنه ينتفع بغلته بالتصدق عليه)7(. 

بالفرع،  ق  وتصدُّ األصل  حبس  الوقف  فقالوا:  احلديث؛  عىل  وغريه  الكساين  وعلَّق 
واحلبس ال يوجب ملك املحبوس كالرهن، والعني وإن زالت بالوقف عن ملك الواقف 

)1( إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني لرشح قرة العني، عثامن الدمياطي البكري، 185/3، والساج الوهاج، حممد 
وحاشية   ،364/٢ الرشبيني،  اخلطيب  أمحد  بن  حممد  شجاع،  أيب  ألفاظ  حل  يف  واإلقناع   ،3٠7/1 الغمراوي،  الزهري 

البجريمي، ٢14/3. 
)٢( انظر: الكايف يف فقه ابن حنبل، 463/٢، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عيل بن سليامن املرداوي، 7/6٩. 

)3( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين بن إبراهيم بن نجيم، ٢51/5. 
)4( انظر: مستند القضاء اجلعفري، السيد عبد اهلل فحص، 5٠٠. 

)1( انظر: إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني لرشح قرة العني، عثامن الدمياطي البكري، 185/3، وحاشية البجريمي، 
 .٢14/3

)6( رواه مسلم يف صحيحه، كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، حديث رقم 3٠84. 
)7( انظر: نيل األوطار، الشوكاين، ٢7/6. 
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حقيقة، فهي باقية عىل ملكه حكاًم؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »إاِلَّ ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة«)1(. 

2- املعقول: وهو من أربعة وجوه: 

الوجه األول: أن َقْصد الواقف بذلك الوقف أن يكون صدقة جارية له، وثمرة يستفيد 
ثواهبا حيًّا وميًتا، فكانت هذه العالقة -التي هي الثمرة املستفادة من الوقف- مقتضية؛ ألن 
يكون للواقف ومن ييل من جهته مدخاًل فيام فيه جلب مصلحة للوقف، ودفع مفسدة عنه، 
وال ينايف ذلك كون الرقبة قد صارت هلل، حمبَّسة لالنتفاع هبا؛ ألن هذه العالقة التي للواقف 

ومن ييل من جهته هي مقدمة عىل من له والية عامة من إمام أو حاكم)٢(. 

الوجه الثاين: أن إغفال الواقف رشط النظارة ال أثر له؛ ألن التولية من الواقف خارجة 
عن حكم سائر الرشائط؛ ألن له فيها التغيري والتبديل كلام بدا له، من غري رشط يف عقدة 
من  عليه  كان  بام  استصحاًبا  له،  أثر  ال  النظارة  رشط  عن  الواقف  إغفال  أن  كام  الوقف، 

استحقاقها عىل ملكه، واستشهاًدا بوالء عتقه، واألصل بقاء ما كان عىل ما كان)3(. 

قياًسا  وقفه،  بوالية  الناس  أوىل  فهو  لوقفه؛  الناس  أقرب  الواقف  أن  الثالث:  الوجه 
عىل من اتذ مسجًدا يكون أوىل بعامرته وَنْصب املؤذن فيه، وقياًسا عىل من أعتق عبًدا كان 

الوالء له؛ ألنه أقرب الناس إليه)4(. 

الوجه الرابع: أن الواقف إذا مات فأوىص إىل غريه فوصيُّه بمنزلته؛ ألن الواقف َنَصبه 
ليكون ناظًرا له، حتصياًل ملقصوده، وقد يعجز عن ذلك بموته؛ فيكون آذًنا له يف االستعانة 
بغريه بعد موته، كام أنه إذا مات الواقف ومل يوِص إىل أحد؛ فالرأي فيه إىل القايض؛ ألنه 
الغلَّة عاجز عن  والواقف ميت، ومرصف  النظر،  بنفسه عن  ناظًرا لكل من عجز  ُنِصب 

ف يف الوقف لنفسه، فالرأي يف نصب القيِّم إىل القايض)5(.  الترصُّ

)1( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين أبو بكر الكاساين، ٢٢٠/6-٢٢1، ولسان احلكام يف معرفة األحكام، ابن 
الشحنة، 1/٢٩٩. 

)٢( انظر: السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار، حممد بن عيل الشوكاين، 3/3٢٩. 
)3( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين بن إبراهيم بن نجيم، ٢5٠/5، واحلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، 

عيل بن حممد املاوردي، 533/7، واألشباه والنظائر، عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، 51/1. 
)4( انظر: اهلداية رشح بداية املبتدي، عيل بن أيب بكر املرغيناين، 18/3. 

)5( انظر: املبسوط، حممد بن أمحد السخيس، 44/1٢. 
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النظر ألحد؛ فإن والية  إذا مل جيعل  الواقف  بأن  القائلون  الثاين:  القول  أدلة أصحاب 
ًفا رشيًدا، وإن كان املوقوف عليه صغرًيا أو سفيًها أو  النظر إىل املوقوف عليه إذا كان مكلَّ

منوًنا؛ قام وليه يف النظر مقامه. 

املعقول: من ثالثة وجوه: 

والية  للواقف  فليس  املوقوف؛  عىل  ناظًرا  الواقف  يرشط  مل  إذا  أنه  األول:  الوجه 
النصب؛ النتفاء ملكه، فال يملك النصب وال العزل، ويكون نظره للموقوف عليه إن كان 
معيَّنًا حمصوًرا، فينظر كلٌّ منهم عىل حصته؛ ألنه ملكه، ونفعه له كامللك املطلق املشرتك)1(. 

الوجه الثاين: أنه ملا كان املوقوف عليه هو املستحق ملنافع الوقف، فجلب مصاحله ودفع 
التي للواقف،  مة عىل العالقة  الناس به، فالعالقة للموقوف عليه مقدَّ مفاسده هو أخصُّ 

فإن الثواب الصائر إىل الواقف هو أثر من آثار هذه الفوائد الصائرة إىل املوقوف عليه)٢(. 

م عىل والية اإلمام واحلاكم؛ ألن والية  الوجه الثالث: أن املوقوف عليه إذا كان معيَّنًا ُقدِّ
مة عىل الوالية العامة)3(.  املوقوف عليه أخصُّ من والية احلاكم، والوالية اخلاصة مقدَّ

أدلة أصحاب القول الثالث: القائلون بأن الواقف إذا مل جيعل النظر ألحد فهو لقايض 
البلد املوقوف عليه. 

املعقول: من وجوه ثالثة: 

يرشط  مل  إذا  املسلمني  حاكم  إىل  فيه  النظر  فكان  اهلل،  مال  املوقوف  أن  األول:  الوجه 
ألحد؛ ألن احلاكم ينوب فيه ويرصفه إىل مصارفه، وهو َأْوىل وأحقُّ بالنظر من غريه؛ ألنه 

 .)4( صاحب النظر العامِّ

تسليم  أن  للواقف والية عليه، كام  يكن  مل  ناظًرا  للوقف  يعنيِّ  مل  إن  أنه  الثاين:  الوجه 
يتوىلَّ  الذي  له والية، واحلاكم هو  يبق  مل  ُسلِّم  فإذا  الوقف؛  قيِّم رشط لصحة  إىل  الوقف 

)1( انظر: مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد الرحيباين السيوطي، 3٢4/4، واملغني، ابن قدامة عبد 
اهلل بن أمحد املقديس، 377/5. 

)٢( انظر: السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار، حممد بن عيل الشوكاين، 3/3٢٩. 
)3( انظر: البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، أمحد بن حييى املرتىض، ٢٠1/5. 

)4( انظر: إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني لرشح قرة العني، عثامن الدمياطي البكري، 185/3، ومغني املحتاج إىل 
معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد بن أمحد الرشبيني، 3٩3/٢، واملغني، ابن قدامة عبد اهلل بن أمحد املقديس، 377/5. 
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احلقوق العامة)1(. 

الوجه الثالث: أن الوالية تكون للحاكم، والسبب يف ذلك خروج األمر من يده، وال 
البطن احلارض فيه، وإيكال  البطون الالحقة، كتعلُّق  لتعلُّق حقِّ  تكون للموقوف عليهم؛ 
األمر للموقوف عليهم دون متولٍّ مدعاة للفوض والفساد عادة، كام أن التولية من األمور 

احلسبية، التي يرجع أمرها إىل احلاكم؛ فكانت الوالية له)٢(. 

املبحث الثاين

�صروط ناظر الوقف

اشرتط الفقهاء لصالحية الناظر عىل الوقف رشوًطا عدة، منها ما هو حملُّ اتفاق بينهم، 
ومنها ما هو خمتلف فيه، واخلالف يدور ما بني كونه رشط صحة، أو أولوية، وبيان ذلك 

فيام ييل: 

اأوًل: �صروط ناظر الوقف املتفق عليها بني الفقهاء: 

ف:  ال�صرط الأول: اأهلية الت�صرُّ

ُتعرف بأهنا  صالحية الشخص وقدرته عىل نقل حقٍّ أو حتميل عني بحقٍّ من احلقوق)3(، 
واملتويل للوقف أو ناظر الوقف هو من يتوىل القيام بشؤون الوقف وحفظه وعامرته وتنفيذ 
ف إال بام فيه مصلحة الوقف؛ ولذلك أمجع الفقهاء من احلنفية)4(،  رشط الواقف، وال يترصَّ
ف،  واملالكية)5(، والشافعية)6(، واحلنابلة)7(، واإلمامية)8(، والزيدية)٩( عىل رشط أهلية الترصُّ

ف فيام هو ناظر عليه.  والتي تعني قوة الشخص وقدرته عىل الترصُّ
بيانه،  التايل  »الكفاية«  كرشط  اآلتية؛  الرشوط  باقي  من  ويتضح  الرشط  هذا  ويظهر 
ف؛ ألن بني األهلية والكفاية عموم وخصوص، ومن  الترصُّ أهلية  والذي هو من معاين 

)1( انظر: اهلداية رشح بداية املبتدي، املرغيناين، 18/3. 
)٢( انظر: مستند القضاء اجلعفري، السيد عبد اهلل فحص، 5٠1. 

)3( انظر: معجم لغة الفقهاء، حممد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي، ٩6. 
)4( انظر: البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، ٢44/5، ورد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 385/3. 

)5( انظر: الذخرية، القرايف، 6/3٢٩. 
)6( انظر: املنهاج مع مغني املحتاج، ٢/3٩4. 

)7( انظر: كشاف القناع، البهويت، 4/٢7٠. 
)8( انظر: الروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية يف فقه اإلمامية، زين الدين اجلبعي العاميل، 177/3، ومفتاح الكرامة، 

احلسيني العاميل، ٩/41. 
)٩( انظر: رشح األزهار، ابن مفتاح، 48٩/3، والبحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى املرتىض، 165/4. 
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ف  معاين أهلية الناظر: الكفاية)1(، ولقد ذكر الرشبيني اخلطيب أن يف ذكر رشط كفاية الترصُّ
ف وعاء كبري  كفاية عن ذكر رشط أهلية الترصف)٢(، مع األخذ يف االعتبار أن أهلية الترصُّ
يدخل فيه غالب الرشوط املتفق عليها واملختلف فيها؛ وهي: الكفاية، والعقل، واألمانة، 

والرشد، والبلوغ، واإلسالم، واحلرية. 
ال�صرط الثاين: الكفاية: 

أ( كفاية الناظر: 
ف فيام هو ناظر فيه)3(، واخلربة به، والقوة عليه)4(، وسبب اشرتاط  هي القدرة عىل الترصُّ
الفقهاء يف الناظر الكفاية أن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة رشًعا، وإذا مل يكن الناظر متَّصًفا 
؛ وألن مقصود الوقف ال حيصل بالناظر العاجز)6(. 

هبذه الصفات مل يمكنه حفظ الوقف)5(

ب( الكفاية عند الفقهاء: 

ف، وذلك  التولية عىل الوقف من الصالحية؛ بالكفاية يف الترصُّ ال بدَّ للمعنيَّ لشغل 
عند عامة الفقهاء، وإن كانت ألفاظهم يف ذلك قد تباينت، إال أن املراد واحد.

عزل  عىل  نصوا  املالكية  وكذلك  العاجز)7(،  تولية  صحة  عدم  عىل  احلنفية  نصَّ  فقد 
الناظر عىل احلبس إذا كان سيئ النظر)8(. 

للتولية)٩(،  املنصوب  ف  الترصُّ يف  الكفاية  املتويل  يف  ُيشرتط  أنه  عىل  الشافعية  ونصَّ 

، 3٢8/3، ومنح اجلليل رشح خمترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن  ْلبِيِّ )1( انظر: تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
أمحد بن حممد عليش املالكي، دار الفكر، بريوت، 14٠٩هـ/1٩8٩م، 34/4-8٢، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، 
حممد بن أمحد الدسوقي، ٩7/4، ودليل الطالب لنيل املطالب، الكرمي احلنبيل، 1٩٠، ودقائق أويل النهى، البهويت احلنبيل، 

415/٢، والتاج املذهب، صفي الدين أمحد بن قاسم الصنعاين، 4/3٢٢. 
)٢( انظر: مغني املحتاج، الرشبيني الشافعي، 553/3. 

)3( انظر: إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني لرشح قرة العني، عثامن الدمياطي البكري، 186/3. 
)4( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عيل بن سليامن املرداوي، 66/7، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن 
يونس البهويت، ٢7٠/4، ومنتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات، ابن النجار حممد بن حممد الفتوحي، ٢/414. 

)5( انظر: منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات، ابن النجار حممد بن حممد الفتوحي، ٢/414. 
)6( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، 38٠/4، والبحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين بن إبراهيم بن نجيم، ٢44/5. 

)7( انظر: املرجعني نفسهام. 
)8( انظر: مواهب اجلليل رشح خمترص خليل، حممد بن عبد الرمحن احلطاب، 37/6. 

)٩( انظر: الوسيط يف املذهب، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس، حتقيق: أمحد حممود إبراهيم وحممد حممد تامر، دار 
السالم، القاهرة، ط1، 1417هـ، ٢58/4، وروضة الطالبني، حييى بن رشف النووي، 347/5. 
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وهي القوة والقدرة عىل   ،
ف املفوض إليه)1( وبعض الشافعية نصَّ عىل االهتداء إىل الترصُّ

ف فيام هو ناظر فيه، ومجع الدمياطي بني آراء الشافعية فقال: »عرب يف املنهج بالكفاية  الترصُّ
ف، وكتب  بدل االهتداء، ومجع يف املنهاج بينهام فقال: ورشطه الكفاية واالهتداء إىل الترصُّ
ف فيام هو  ها يف الذخائر بقوة الشخص وقدرته عىل الترصُّ اخلطيب يف مغنيه: الكفاية، وفسَّ
ناظر فيه، ثم قال: ويف ذكر الكفاية كفاية عن قوله: واالهتداء إىل الترصف؛ ولذلك حذفه 

من الروضة كأصلها، وحينئذ فعطف االهتداء عىل الكفاية من عطف التفسري«)٢(. 
ف واخلربة به والقوة عليه)3(.  وا عىل أنه ُيشرتط يف الناظر الكفاية يف الترصُّ وأما احلنابلة فقد نصُّ
ونصَّ الزيدية عىل أن وايل الوقف: »إذا عجز عن القيام بام يتوجه عليه؛ لكثرة ما تواله، 
أو أن يكون غري بصري، أو ال معرفة له.. فإن اإلمام واحلاكم يعرتضان له بإعانة أو بإقامة 

من يعينه، أو يكون وكياًل ال وليًّا، وال يعزالن املتويل«)4(. 
وا عىل أنه: »يكفي أن يكون ممن يملك القدرة عىل إدارة الوقف،  وكذلك اإلمامية نصُّ

ولو بالتعاون مع أهل اخلربة«)5(. 
ال�صرط الثالث: العقل: 

 ،
واإلمامية)1٠(  ،

واحلنابلة)٩(  ،
والشافعية)8( واملالكية)7(،  احلنفية)6(،  من  الفقهاء  اتفق 

)1( انظر: فتح املعني، زين الدين بن عبد العزيز املليباري، 186/3، وهناية الزين يف إرشاد املبتدئني، نووي اجلاوي، حممد بن 
عمر التناري املشهور بـ«نووي اجلاوي«، ٢73/1. 

)٢( انظر: إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني لرشح قرة العني، عثامن الدمياطي البكري، 186/3، والساج الوهاج، 
حممد الزهري الغمراوي، 3٠7/1. 

)3( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عيل بن سليامن املرداوي، 66/7، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن 
يونس البهويت، ٢7٠/4، ومنتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات، ابن النجار حممد بن حممد الفتوحي، ٢/414. 

)4( التاج املذهب ألحكام املذهب، القايض صفي الدين أمحد بن قاسم الصنعاين، 8/37٩. 
)5( أحكام الرشيعة طبًقا لفتاوى املرجع الديني اجلعفري السيد حممد حسني فضل اهلل، 3٢6، ومستند القضاء اجلعفري، السيد 

عبد اهلل فحص، 5٠3، وفقه اإلمام جعفر الصادق، حممد جواد مغنية، 73/5. 
)6( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين بن إبراهيم بن نجيم، ٢45/5، ورد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 381/4. 
)7( انظر: الرشح الكبري، أمحد بن حممد الدردير، 88/4، وانظر مواهب اجلليل رشح خمترص خليل، حممد بن عبد الرمحن احلطاب، 37/6. 
الغمراوي، 3٠7/1،  الزهري  الوهاج، حممد  والساج  البجريمي، ٢88/3،  بن عمر  البجريمي، سليامن  انظر: حاشية   )8(
وفتاوى ابن الصالح، أبو عمرو تقي الدين عثامن بن عبد الرمحن ابن الصالح الشهرزوري، حتقيق: د.موفق عبد اهلل عبد 

القادر، عامل الكتب، بريوت، ط1، 14٠7هـ، 387/1. 
املنتهى،  النهى يف رشح غاية  البهويت، ٢7٠/4، ومطالب أويل  القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس  انظر: كشاف   )٩(

مصطفى بن سعد الرحيباين السيوطي، 3٢8/4. 
القضاء  ومستند   ،3٢6 اهلل،  فضل  حسني  حممد  السيد  اجلعفري  الديني  املرجع  لفتاوى  طبًقا  الرشيعة  أحكام  انظر:   )1٠(

اجلعفري، السيد عبد اهلل فحص، 5٠3، وفقه اإلمام جعفر الصادق، حممد جواد مغنية، 73/5. 
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واإلباضية)1( عىل أنه ُيشرتط يف الناظر عىل الوقف أن يكون عاقاًل، فال يصح تولية املجنون 
عىل الوقف، وذلك يف اجلملة، فمنهم من نصَّ عىل رشط العقل رصاحة؛ كاحلنفية واحلنابلة 
واإلباضية، ومنهم من نصَّ عليه ضمنًا أو باعتباره الزًما من رشوط أخرى؛ مثل: املالكية؛ 
حسن  الزم  ومن  الترصف)٢(،  حسن  الرشد  ألن  الرشد؛  لوازم  من  العقل  اعتربوا  فقد 
الترصف: العقل، أما الشافعية فقد اعتربوا العقل من لوازم العدالة؛ ألن من لوازم العدالة: 
العقل)3(، أما اإلمامية فاعتربوا العقل من لوازم الوالية؛ فال يشرتط عندهم يف الويل أكثر 

من أن يكون جائز الترصف، ومن لوازم الترصف: العقل)4(. 

ودليل ما ذهب إليه الفقهاء السنة واملعقول: 

1. ال�صنة: فعن عيل بن أيب طالب ، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ُرفع القلم عن ثالثة، عن 

النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى حيتلم، وعن املجنون حتى يعقل«)5(. 

وجه الداللة: 

حتى  اجلنون  بداء  كاملبتىل  وذلك  تكليف،  يلزمه  ال  العاقل  غري  أن  عىل  احلديث  دلَّ 
يعقل)6(. 

2. املعقول: قالوا: إن غري العاقل ال ينظر يف ملكه الطلق لنقص األهلية، ففي الوقف 

)1( انظر: رشح كتاب النيل وشفاء العليل، حممد بن يوسف بن عيسى أطَفيِّش، مكتبة اإلرشاد-جدة، دار الفتح، بريوت، ط٢، 
1٩73م، وط3، 14٠5هـ/1٩85م، 7٠1/8. 

)٢( انظر: الرشح الكبري، أمحد بن حممد الدردير، 88/4، ومواهب اجلليل رشح خمترص خليل، حممد بن عبد الرمحن احلطاب، 37/6. 
الغمراوي، 3٠7/1،  الزهري  الوهاج، حممد  والساج  البجريمي، ٢88/3،  بن عمر  البجريمي، سليامن  انظر: حاشية   )3(

وفتاوى ابن الصالح، عثامن بن عبد الرمحن الشهرزوري، 387/1. 
)4( انظر: أحكام الرشيعة طبًقا لفتاوى املرجع الديني اجلعفري السيد حممد حسني فضل اهلل، 3٢6، ومستند القضاء اجلعفري، 

السيد عبد اهلل فحص، 5٠3، وفقه اإلمام جعفر الصادق، حممد جواد مغنية، 73/5. 
)5( رواه اإلمام أمحد يف مسنده، حديث )11٢٢(، ورواه أبو داود يف سننه، كتاب احلدود، باب يف املجنون يسق أو يصيب 
ا، حديث رقم )38٢٢(، والرتمذي يف سننه، كتاب احلدود، باب ما جاء فيمن ال جيب عليه احلد، حديث رقم )1343(،  حدًّ
واحلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني، حديث رقم )٩٠5(، وقال: »هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني، ومل خيرجاه«، 
احلديثية،  التحقيقات  برنامج منظومة  األلباين،  الدين  نارص  الرتمذي، حممد  األلباين يف: صحيح وضعيف سنن  وصححه 

مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة، اإلسكندرية، مرص، حديث رقم )14٢3(. 
العابدين  زين  بن  عيل  بن  العارفني  تاج  بن  الرؤوف  عبد  حممد  الدين  زين  الصغري،  اجلامع  رشح  القدير  فيض  انظر:   (()6(

احلدادي املناوي القاهري، املكتبة التجارية الكربى، مرص، ط1، 1356هـ، 35/4. 
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أوىل، كام أنه إذا مل يشرتط الواقف النظر لغريه؛ قام وليه يف النظر مقامه)1(. 

 الطارئ بعد ولية النظارة: 
)٢(

اأ( م�صاألة: اجلنون

اجلنون يمنع من تولية النظارة ابتداًء، ويمنعها دواًما وبقاًء، فلو كان ناظًرا ثم ُجنَّ فإنه 
ُيعزل عن النظارة؛ ألنه باجلنون تنسلب الواليات الثابتة بالرشع؛ حيث إنه إذا مل يل أمر نفسه 

فأمر غريه أوىل)3(، ولكن ما املدة التي ال بدَّ من أن يكون الناظر قد ُجنَّ فيها حتى ُيعزل؟ 

ة اجلنون التي تؤدي إىل عزل الناظر عن واليته إىل قولني:  اختلف الفقهاء يف مدَّ

النظارة، من غري حتديد  فإنه يعزل عن والية  ؛  الناظر قد ُجنَّ إذا ثبت أن  القول الأول: 

مدة جنونه، وإىل هذا ذهب مجهور الفقهاء من املالكية)4(، والشافعية)5(، واحلنابلة)6(، ودليلهم 
املعقول؛ فقالوا: إذا طرأ اجلنون عىل الناظر فإن واليته تبطل مطلًقا؛ وذلك النعدام األهلية)7(. 

إذا دام سنة، ال إن دام أقل من ذلك،  الناظر ينعزل باجلنون املطبق  إن  القول الثاين: 

وإىل هذا ذهب احلنفية)8(، واستدلوا باملعقول: فقالوا: إن اجلنون املطبق يقدر بحول كامل، 
ر بالسنة؛ ألنه ال تسقط العبادات إال باستغراق اجلنون سنة كاملة، فإن من  احتياًطا، وُقدِّ
العبادات ما يكون التقرير فيها بحول كالزكاة، فُيجعل أكثر احلول كجميعه يف حكم الزكاة 

املنتهى،  النهى يف رشح غاية  البهويت، ٢7٠/4، ومطالب أويل  القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس  انظر: كشاف   )1(
مصطفى بن سعد الرحيباين السيوطي، 3٢8/4. 

كان  إن  يوسف  أيب  عند  وهو  نادًرا،  إال  العقل  هنج  واألقوال عىل  األفعال  جريان  يمنع  بحيث  العقل،  اختالل  اجلنون:   )٢(
حاصاًل يف أكثر السنة فمطبق، وما دوهنا فغري مطبق. انظر: التعريفات، عيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف اجلرجاين، حتقيق: 

إبراهيم األبياري، دار الكتاب العريب، بريوت، ط1، 14٠5هـ، 1٠7. 
)3( انظر: لسان احلكام يف معرفة األحكام، ابن الشحنة، 3٠1/1، ورد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 38٠/4، ورشح 
فتح القدير، حممد بن عبد الواحد السيوايس املشهور بـ«ابن اهلامم«، ٢4٢/6، ومواهب اجلليل رشح خمترص خليل، حممد بن عبد 
الرمحن احلطاب، 37/6، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد الدسوقي، 88/4، ومغني املحتاج إىل معرفة معاين 
ألفاظ املنهاج، حممد بن أمحد الرشبيني، 166/٢، 381/4، واملجموع، 363/15، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن 

يونس البهويت، ٢7٠/4، ومطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد الرحيباين السيوطي، 3٢8/4. 
)4( انظر: مواهب اجلليل رشح خمترص خليل، حممد بن عبد الرمحن احلطاب، 37/6. 

)5( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد بن أمحد الرشبيني، 381/4، واملجموع، 363/15. 
املنتهى،  النهى يف رشح غاية  البهويت، ٢7٠/4، ومطالب أويل  القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس  انظر: كشاف   )6(

مصطفى بن سعد الرحيباين السيوطي، 3٢8/4. 
الشافعي،  الرشبيني  املحتاج،  ومغني   ،88/4 الدسوقي،  أمحد  بن  حممد  الكبري،  الرشح  عىل  الدسوقي  حاشية  انظر:   )7(

3٩3/4، وكشاف القناع، املاوردي، 4/٢. 
)8( انظر: لسان احلكام يف معرفة األحكام، ابن الشحنة، 3٠1/1، ورد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 4/38٠. 
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ويعدُّ كامل السنة؛ ألنه إذا مل يوافقه فصل من فصول السنة يفيق فيه؛ عرفنا أن هذه آفة يف 
أصل العقل، بخالف ما إذا كان يف بعض السنة)1(. 

ب( م�صاألة: لو عاد اإليه عقله وبرئ من علته؛ هل يعود ناظًرا؟ 

فقهاء  عند  وذلك  حالتني،  من  علته  من  وبرأ  أهليته  إليه  عادت  الذي  الناظر  خيلو  ال 
، واحلنابلة)4(: 

احلنفية)٢(، والشافعية)3(

إما أن تكون نظارته برشط الواقف، أو أن تكون نظارته برشط القايض أو املوقوف عليهم: 

احلالة الأوىل: أن تكون نظارته برشط الواقف، فإن الناظر واحلالة هذه إذا عاد إليه 

النظر بنفس اإلفاقة، من غري تولية جديدة؛ وذلك  عقله وبرأ من علته؛ عادت إليه والية 
لقوته بالرشط؛ إذ ليس ألحد عزله وال االستبدال به، وعارض فقد األهلية مانع من ترصفه 
عاد  أهليته  إىل  عاد  إذا  وألنه  الشافعية؛  استدالل  طريقة  عىل  وذلك  لواليته)5(،  سالب  ال 
ه؛ كويص  ه من النظر املرشوط له، كام لو رصح الواقف بأنه إذا عاد إىل أهليته عاد حقُّ حقُّ
ُعزل ملقتىض ثم زال؛ فُيعاد)6(، وكاملوصوف، بأن قال: النظر لألرشد ونحوه، فإذا زال هذا 

ه)7(.  الوصف عنه؛ ُأزيلت يده، فإن عاد؛ عاد حقُّ

ا يف حكم عود الناظر املعزول إذا برئ من علته وعاد إليه  وأما املالكية فلم نجد هلم نصًّ
وا عىل جواز عزل الواقف الناظر ولو بال ُجنحة، قال الدسوقي: »القايض ال  عقله، وقد نصُّ
يعزل ناظًرا إال بُجنحة، وللواقف عزله ولو لغري ُجنحة«)8(؛ مما يدلُّ عىل عدم أحقية الناظر 

املعزول جلنونه بالعودة إىل النظارة بعد ُبرئه وعود عقله إليه من باب َأْوىل وأحرى. 
)1( انظر: املبسوط، السخيس، 13/1٩. 

)٢( انظر: رشح فتح القدير، حممد بن عبد الواحد السيوايس املشهور بـ«ابن اهلامم«، ٢4٢/6، ولسان احلكام يف معرفة األحكام، 
ابن الشحنة، 3٠1/1، ورد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 4/38٠. 

)3( انظر: املجموع، 363/15، ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد بن أمحد الرشبيني، 381/4، وحوايش 
الرشواين عىل حتفة املحتاج برشح املنهاج، عبد احلميد الرشواين، 5/16٢. 

املنتهى،  النهى يف رشح غاية  البهويت، ٢7٠/4، ومطالب أويل  القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس  انظر: كشاف   )4(
مصطفى بن سعد الرحيباين السيوطي، 3٢8/4. 

)5( انظر: املجموع، 363/15، ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد بن أمحد الرشبيني، 381/4. 
)6( انظر: مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد الرحيباين السيوطي، 3٢8/4. 

)7( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس البهويت، 4/٢7٠. 
)8( حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد الدسوقي، 88/4، وانظر: التاج واإلكليل ملخترص خليل، أبو عبد اهلل 

حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي املواق املالكي، 37/6. 
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احلالة الثانية: أن تكون نظارته برشط القايض أو املوقوف عليهم، فإن الناظر واحلالة 

هذه ال يعود إىل والية النظارة بعود األهلية، وأن واليته ال تعترب بال تولية جديدة؛ وذلك 
ألن الزائل العائد كالذي مل يعد، فإذا زال اجلنون ثم عادت األهلية مل تعد واليته بال تولية؛ 
كالوكالة؛ وألن اليشء إذا بطل مل ينقلب إىل الصحة بنفسه وإن زال املانع؛ كالبيع ونحوه)1(، 
وللشافعية يف الصحيح: أن واليته تعود من غري استئناف تولية؛ كاألب إذا جنَّ ثم أفاق، 

أو فسق ثم تاب)٢(. 

 :
)3(

ال�صرط الرابع: الأمانة

واإلباضية)٩(  والزيدية)8(،  واإلمامية)7(،  والشافعية)6(،  واملالكية)5(،  احلنفية)4(،  فقهاء  اتفق 
عىل اشرتاط كون الناظر أمينًا، فإن كان خائنًا ومل يكن أمينًا فقد اتفقوا عىل عزله، ولكن ال يعزله 

القايض بمجرد الطعن يف أمانته، بل بخيانة ظاهرة ببينة، وأنه إذا أخرجه وتاب وأناب أعاده. 

)1( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد بن أمحد الرشبيني، 381/4. 
)٢( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد بن أمحد الرشبيني، 381/4. 

)3( األمانة: خالف اخليانة، وهي مصدر أمن الرجل أمانة فهو أمني إذا صار كذلك، هذا أصلها ثم سمي ما تأتن عليه صاحبك 
نُتۡم َتۡعلَُموَن﴾ )األنفال:٢7(، 

َ
َمَٰنٰتُِكۡم َوأ

َ
َ َوٱلرَُّسوَل َوَتُونُٓواْ أ ِيَن َءاَمُنواْ َل َتُونُواْ ٱللَّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أمانة، ومنها قوله تعاىل: ﴿ يَـٰٓأ

واألمني من صفات اهلل تعاىل، يقال: أئتمنه عىل كذا: اتذه أمينًا، واألمانة تقع عىل الطاعة والعبادة والوديعة والثقة واألمان 
ُيَؤدِّي  ِذي   َقاَل: َقاَل النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اخْلَاِزُن اأْلَِمنُي الَّ وقد جاء يف كل منها حديث، ويف احلديث َعْن َأيِب ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ 
ِقنَي« )رواه البخاري، كتاب اإلجارة، باب استئجار الرجل الصالح، حديث رقم ٢1٠٠(.  َما ُأِمَر بِِه َطيَِّبًة َنْفُسُه َأَحُد امْلَُتَصدِّ

يراجع لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور، 13/٢٢. 
)4( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 38٠/4، ورشح فتح القدير، حممد بن عبد الواحد السيوايس املشهور 

بـ«ابن اهلامم«، ٢3٢/6، ولسان احلكام يف معرفة األحكام، ابن الشحنة، 1/٢٩٩. 
)5( انظر: مواهب اجلليل رشح خمترص خليل، حممد بن عبد الرمحن احلطاب، 37/6، والتاج واإلكليل ملخترص خليل، أبو عبد 

اهلل حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي املواق املالكي، 37/6. 
)6( انظر: الوسيط يف املذهب، حممد بن حممد الطويس الغزايل، ٢58/4، وروضة الطالبني، حييى بن رشف النووي، 347/5. 
)7( انظر: مستند القضاء اجلعفري، السيد عبد اهلل فحص، 5٠3، وأحكام الرشيعة طبًقا لفتاوى املرجع الديني اجلعفري السيد 

حممد حسني فضل اهلل، 3٢6، وفقه اإلمام جعفر الصادق، حممد جواد مغنية، 73/5. 
اجلامع  الزخار  والبحر  الصنعاين، 8/37٩،  قاسم  بن  أمحد  الدين  القايض صفي  املذهب،  املذهب ألحكام  التاج  انظر:   )8(

ملذاهب علامء األمصار، أمحد بن حييى املرتىض، ٢٠1/5. 
)٩( انظر: منهج الطالبني وبالغ الراغبني، مخيس بن سعيد الشقيص الرستاقي، 68/7، وجوابات اإلمام الساملي، نور الدين 
ة، مكتبة  أبو غدَّ الستار  الساملي، تنسيق ومراجعة: د.عبد  الساملي، إرشاف: عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل  عبد اهلل بن محيد 
الساملي، سلطنة عامن، ٢٠1٠م، 47٠/3، وكتاب الضياء، سلمة بن مسلم بن إبراهيم األزدي العوتبي الصحاري، وزارة 

الرتاث القومي والثقافة، سلطنة عامن، ط1، 1415هـ/1٩٩5م، ٢٠/161. 
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اأ( م�صاألة: خيانة ناظر الوقف: 

بأخذ  تكون  املتويل  من  اخليانة  بأن:  والزيدية)3(  والشافعية)٢(،  احلنفية)1(،  فقهاء  ح  رصَّ
الوقف  الغلَّة مع حاجة  يستهلك  فبأن  إن مل يكن مرصًفا، وإن كان مرصًفا؛  الغلَّة،  بعض 
دوا عىل بطالن والية اخلائن؛ وذلك ألن الوالية  إليها، أو حياول بيع الوقف أو رهنه، وأكَّ
مقيَّدة برشط النظر، وليس من النظر تولية اخلائن؛ ألنه خيلُّ باملقصود؛ وتولية النظارة لغري 
املأمون رشط خمالف حلكم الرشع؛ فيبطل؛ ألن احلاكم ناظر ملصلحة الوقف، فإن كان يف 
نزعه مصلحة جيب عليه إخراجه؛ دفًعا للرضر عن الوقف، كام أن الوالية عىل الوقف ال بدَّ 
فيمن هي إليه من أن يكون ساعًيا يف جلب مصاحله ودفع املفاسد عنه، ومن أعظم املفاسد 
ه عن حمظورات الدين، وتساهل عن القيام  أن يكون خائنًا غري أمني، ومعلوم أن من مل يتنزَّ

بفرائضه؛ ال ُيْؤَمن يف األموال. 

ب( م�صاألة: بقاء الناظر اخلائن: 

أجاز  منهم  والبعض  خائنًا،  يويلِّ  من  تأثيم  إىل  واإلمامية)5(  احلنفية)4(،  بعض  ذهب 
توليته مع ضمِّ أمني إليه، قال زين بن إبراهيم بن نجيم: »يأثم بتولية اخلائن، )قوله: وُينزع 
وجوًبا(؛ مقتضاه إثم القايض برتكه، واإلثم بتولية اخلائن، وال شكَّ فيه، لكن ذكر يف البحر 
أيًضا عن اخلصاف: أن له عزله أو إدخال غريه معه، وقد جُياب بأن املقصود رفع رضره عن 

الوقف، فإذا ارتفع بضمِّ آخر إليه؛ حصل املقصود«)6(. 

وقد استثنى املالكية من عدم جواز تولية اخلائن فيام إذا ريض املوقوف عليه وأمكن من 
مراقبته ومتابعته، وذلك فيام إذا كان مالًكا أمر نفسه)7(. 

)1( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 38٠/4، ورشح فتح القدير، حممد بن عبد الواحد السيوايس املشهور 
بـ«ابن اهلامم«، ٢3٢/6، ولسان احلكام يف معرفة األحكام، ابن الشحنة، 1/٢٩٩. 

)٢( انظر: إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني 3/٢1٩. 
)3( السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار، حممد بن عيل الشوكاين، 33٠/3، والتاج املذهب ألحكام املذهب، القايض 

صفي الدين أمحد بن قاسم الصنعاين، 8/37٩. 
)4( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 533/3. 

)5( انظر: مباين منهاج الصاحلني، السيد تقي الطباطبائي القمي، إرشاف: عباس احلاجياين، دار قلم الرشق، ٩/464. 
)6( البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين بن إبراهيم بن نجيم، ٢44/5. 

)7( انظر: مواهب اجلليل رشح خمترص خليل، حممد بن عبد الرمحن احلطاب، 37/6. 
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ل اإلمامية عىل عزل الناظر أن يضم معه نشيًطا أمينًا، حيث نصوا عىل أنه: »متى  وفضَّ
فإن  بالواجب،  قائاًم  دام  ما  عليه من سلطان  ألحد  فليس  متولًيا؛  احلاكم  أو  الواقف  أقام 
قرصَّ أو خان بحيث يلزم الرضر من بقائه واستمراره يف الوالية؛ فإن للحاكم أن يستبدله، 

واألوىل أن يضمَّ معه نشيًطا أمينًا«)1(. 
وا  واستثنى اإلباضية من عدم جواز تولية اخلائن فيام إذا أرشف عىل اخلائن ثقة، حيث نصُّ
عىل أنه »ال جيوز أن ُيستعمل عىل الوقف من ُعرف باخليانة؛ إال أن يكون عليه قائم ثقة)٢(«، 
كمن كان يف يده وقف للمسجد وهو نخل وملح، وال جيد ثقة يعلمها، فإن استعمل خائنًا يعلم 
خيانته حرض هو حصاد الثمرة وأخرج امللح، أو يأمر من حيصد ذلك ممن حيصد وهو يأمنه)3(. 

 :
)4(

ال�صرط اخلام�س: الر�صد

تولية  الوقف، وعدم صحة  الناظر عىل  الرشد يف  املالكية واحلنابلة عىل اشرتاط  نصَّ 
املستحق  املالكي: »فإن كان  للدردير  الكبري  الوقف؛ ففي الرشح  النظارة عىل  السفيه عىل 
الرحيباين  وقال   ،

)5(
فوليُّه« الوقف، وإن كان غري رشيد  أمر  يتوىل  الذي  معيَّنًا رشيًدا؛ فهو 

أيًضا رشٌد...  فيه  الناظر املرشوط تكليف... ورشط  أيًضا يف  املنتهى: »ورشط  احلنبيل يف 
ف وخربة... وقوة عليه«؛ وذلك ألن السفيه حمجور عليه يف  ورشط فيه أيًضا كفاية لترصُّ

)1( فقه اإلمام جعفر الصادق، حممد جواد مغنية، 74/5. 
)٢( منهج الطالبني وبالغ الراغبني، مخيس بن سعيد الشقيص الرستاقي، 68/7. 

)3( انظر: املصنف، أبو بكر أمحد عبد اهلل بن موسى الكندي، 156/1٩. 
)4( انظر: الرشد والرشاد: نقيض الغي والسفه، رشد اإلنسان )بالفتح(، َيرُشد، ُرْشًدا )بالضم( وِرشًدا )بالكس( ورشاًدا، 
أو  ا  األمر حسًّ ف يف  الترصُّ والطريق، وهو حسن  األمر واخلري  إذا أصاب وجه  الضالل:  نقيض  راشد ورشيد، وهو  فهو 
معنى، ِدينًا أو ُدنيا، قال تعاىل: ﴿فَإِۡن َءانَۡسُتم ّمِۡنُهۡم رُۡشٗدا﴾ )النساء: آية 6(، أي: صالًحا يف أمر دنياه ودينه، وقيل: الرشد: 
االستقامة عىل طريق احلقِّ مع تصلُّب فيه، والرشيد يف صفات اهلل تعاىل: اهلادي إىل سواء الرصاط، والذي حسن تقديره 
فيام قدر، والسفيه: فعيل من َسِفه )بكس الفاء(، يسفه، سفًها وسفاهة وسفاًها، وأصله: اخلفِّ واحلركة، فالسفيه: ضعيف 
َفَهاَء  ى اهلل تعاىل الصبيان: سفهاء، يف قوله تعاىل: ﴿َوال ُتْؤُتوا السُّ العقل وسيئ الترصف، وُسمي سفيًها خلفة عقله، وهلذا سمَّ
َأْمَواَلُكُم﴾ )النساء: آية 5(. انظر: لسان العرب، 175/3، واملطلع عىل أبواب املقنع، أبو عبد اهلل حممد بن أيب الفتح البعيل 
 ،365/1 والتوقيف،   ،٢٢8/1 14٠1هـ/1٩81م،  بريوت،  اإلسالمي،  املكتب  األدلبي،  بشري  حممد  حتقيق:  احلنبيل، 
السعدين،  احلميد  اهلروي، حتقيق: مسعد عبد  األزهري  بن  أمحد  بن  أبو منصور حممد  الشافعي،  ألفاظ  والزاهر يف غريب 
دار الطالئع، القاهرة. د.ت، ٢٢٩/1، والقاموس املحيط، الفريوزابادي، 36٠/1، والدر النقي يف رشح ألفاظ اخلرقي، 
يوسف بن حسن بن عبد اهلادي احلنبيل الدمشقي الصاحلي املعروف بـ«ابن املربد«، حتقيق: د.رضوان خمتار بن غربية، دار 

املجتمع، السعودية، ط1، 1411هـ/1٩٩1م، 5٠4-5٠3/3. 
)5( الرشح الكبري، أمحد بن حممد الدردير، 88/4. 
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ف يف غريه)1(.  ترصفاته يف ماله، فال يترصَّ
لرشوط  ذكرهم  عند  الرشد  رشط  لذكر  يتعرضوا  فلم  والشافعية  احلنفية  فقهاء  وأما 
يتعرضوا إىل  السفيه عندهم، بل إهنم مل  الوقف)٢(، وال يدلُّ ذلك عىل صحة والية  والية 
به والقوة عليه، وال  ف واخلربة  الترصُّ الكفاية يف  هذا الرشط؛ ألنه داخل ضمنًا يف رشط 
ق يف الناظر عىل الوقف الكفاية إذا مل يكن رشيًدا؛ ألن الرشد الزم من لوازم  يمكن أن يتحقَّ

ا أو معنى، دينًا أو ُدنيا.  ف يف األمر حسًّ - هو حسن الترصُّ الكفاية؛ إذ الرشد -كام مرَّ
السفه  وعدم  الرشد  جعلوا  حيث  الوصية،  باب  يف  الشافعية  عليه  نصَّ  ما  هذا  ويؤيد 
التكليف،  الويص، وله مخسة رشوط: وهي  »الركن األول:  النووي:  قال  الكفاية،  لوازم  من 
واحلرية، واإلسالم، والعدالة، والكفاية يف الترصفات... وال جتوز )أي الوصاية( إىل فاسق، 
الرشبيني:  وقال  غريمها«)3(،  أو  هرم..  أو  لسفه  إليه؛  هيتدي  ال  ف  الترصُّ عن  عاجز  إىل  وال 
ف يف املوىص به، فال يصحُّ إىل  »ورشط الويص )أي املوىص إليه( تكليف... وهداية إىل الترصُّ

من ال هيتدي إليه؛ لسفه أو مرض أو هرم أو تغفل؛ إذ ال مصلحة يف تولية من هذا حاله«)4(. 
وا عىل اشرتاط الرشد يف الناظر عىل الوقف، وجعلوه صفة لكونه  وأما اإلمامية فقد نصُّ
ف  وا عىل أنه: »ال ُيشرتط يف الويل أكثر من أن يكون جائز الترصُّ جائز الترصف، حيث نصُّ

بالبلوغ والعقل والرشد«)5(. 
تصحُّ  فال  الفقهاء،  عند  الوقف  عىل  الناظر  والية  لصحة  رشًطا  الرشد  رشط  فيكون 

نظارة سفيه عىل الوقف. 

)1( انظر: مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد الرحيباين السيوطي، 3٢8/4. 
)٢( انظر: رشح فتح القدير، حممد بن عبد الواحد السيوايس املشهور بـ«ابن اهلامم«، ٢31/6، ورد املحتار عىل الدر املختار، ابن 
عابدين، 38٠/4، وإعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني لرشح قرة العني، عثامن الدمياطي البكري، 186/3، والساج 

الوهاج، حممد الزهري الغمراوي، 3٠7/1. 
)3( روضة الطالبني، حييى بن رشف النووي، 311/6. 

)4( مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد بن أمحد الرشبيني، 74/3. 
القضاء  مستند  أيًضا  وانظر  اهلل، 3٢6،  السيد حممد حسني فضل  اجلعفري  الديني  املرجع  لفتاوى  طبًقا  الرشيعة  أحكام   )5(

اجلعفري، السيد عبد اهلل فحص، 5٠3، وفقه اإلمام جعفر الصادق، حممد جواد مغنية، 73/5. 
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ال�صرط ال�صاد�س: الذكورة: 

ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية)1(، واملالكية)٢(، والشافعية)3(، واحلنابلة)4(، والظاهرية)5(، 
واإلمامية)6( إىل أن والية النظارة يستوي فيها الذكر واألنثى، فال ُتشرتط الذكورة يف تولية 
النظارة؛ ال رشط صحة، وال رشط أولوية، وكذلك نصَّ الزيدية واإلباضية عىل أن والية 

املتويل املستخلف عىل الوصية يستوي فيها الذكر واألنثى)7(. 

وذلك ألن ما ثبت يف حقِّ الرجل يثبت يف حقِّ املرأة، إال ما أتى الدليل عىل خالفه، 
الوقف  بالنظارة عىل  ، حيث أوىص  اخلطاب  بن  الراشد عمر  اخلليفة  فعل  ويؤيِّد هذا 
إىل ابنته حفصة ريض اهلل عنها، فعن ابن عمر قال: أصاب عمر أرًضا بخيرب، فأتى رسول 
أنفس  قط هو  ماالً  ما أصبت  بخيرب، واهلل  أرًضا  إين أصبت  اهلل،  يا رسول  فقال:  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
قت هبا، وحبَّست أصلها«، فجعلها عمر أن  عندي منها، فام تأمرين؟ قال: »إن شئت تصدَّ
ق هبا عىل الفقراء واملساكني وابن السبيل ويف سبيل  ال تباع وال توهب وال تورث، وتصدَّ
ل فيه، ثم  اهلل والرقاب، وال جناح عىل من وليها أن يأكل منها باملعروف، ويطعم غري متموِّ

أوىص به إىل حفصة بنت عمر ريض اهلل عنهام، ثم إىل األكابر من آل عمر)8(. 

قال ابن حزم: »وحبس عثامن بئر رومة عىل املسلمني بعلم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ينقل ذلك 

)1( انظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف، إبراهيم بن موسى الطرابليس احلنفي، 53، ورد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 
38٠/4، والبحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين بن إبراهيم بن نجيم، ٢44/5. 

)٢( وهذا مما يستفاد من عمومات نصوص املالكية، وإن كانوا مل ينصوا عىل جواز تولية األنثى بعينها، ومن هذه العمومات ما 
قاله احلطاب يف مواهب اجلليل رشح خمترص خليل، 37/6: »قال ابن عرفة والنظر يف احلبس ملن جعله إليه حمبسه... فإن غفل 
املحبس عن ذلك كان النظر فيه للحاكم يقدم له من يرتضيه » ثم قال املغريب: »قلت: قوله: فإن غفل املحبس عن ذلك كان النظر 
فيه للحاكم هذا واهلل أعلم إذا مل يكن املحبس عليه معينا مالًكا أمر نفسه، وأما إن كان مالًكا أمر نفسه ومل يول املحبس عىل حبسه 

أحًدا فهو الذي جيوز ويتواله ». وانظر: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد الدسوقي، 88/4. 
)3( انظر: حوايش الرشواين عىل حتفة املحتاج برشح املنهاج، عبد احلميد الرشواين، ٢88/6، 

)4( انظر: املغني، ابن قدامة عبد اهلل بن أمحد املقديس، 377/5، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عيل بن سليامن 
املرداوي، 67/7، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس البهويت، 4/٢7٢. 

)5( انظر: املحىل، عيل بن أمحد بن حزم، 18٠/٩. 
)6( انظر: فقه اإلمام جعفر الصادق، حممد جواد مغنية، 73/5، وأحكام الرشيعة طبًقا لفتاوى املرجع الديني اجلعفري السيد 

حممد حسني فضل اهلل، 3٢6. 
)7( التاج املذهب، صفي الدين أمحد بن قاسم الصنعاين، 4٠1/4، ورشح كتاب النيل وشفاء العليل، أطفيش، 7٠1/1٢. 

)8( أخرجه أبو داود يف سننه، باب ما جاء يف الرجل يوقف الوقف، حديث رقم ٢4٩3، والبيهقي يف سننه 161/6، حديث 
رقم )1168٢(، والدارقطني، باب كيف ُيكتب احلبس، حديث رقم )4465(، وقال الدارقطني: »قال أبو مسعود: قالوا: 

هذا أجود حديث رواه ابن عون«، وصححه الشيخ نارص الدين األلباين يف صحيح أيب داود، حديث رقم )٢87٩(. 
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اخللف عن السلف جياًل بعد جيل، وهي مشهورة باملدينة، وصدقاته عليه السالم باملدينة 
ق  ق عمر يف خالفته بثمغ، وهي عىل نحو ميل من املدينة، وتصدَّ مشهورة كذلك، وقد تصدَّ
بامله وكان يغل مائة وسق بوادي القرى، كل ذلك حبًسا وقًفا، ال يباع وال ُيشرتى، وأسنده 
إىل حفصة ثم إىل ذوي الرأي من أهله، وحبس عثامن وطلحة والزبري وعيل بن أيب طالب 
بنت  ابن عمر، وفاطمة  بنيهم وضياًعا موقوفة، وكذلك  ُدورهم عىل  العاص  بن  وعمرو 
رسول اهلل ، وسائر الصحابة؛ مجلة صدقاهتم باملدينة أشهر من الشمس! ال جيهلها أحد، 
وأوقف عبد اهلل بن عمرو بن العاص الوهط عىل بنيه، اخترصنا األسانيد الشتهار األمر«)1(. 

ثانًيا �صروط ناظر الوقف املختَلف فيها عند الفقهاء: 

ال�صرط الأول: الإ�صلم: 

اختلف الفقهاء يف اشرتاط إسالم الناظر؛ هل هو رشٌط لصحة النظارة، أو ليس برشط 
صحة، أو أنه خيتلف باختالف حال املوقوف عليه؟ وذلك إىل ثالثة أقوال)٢(: 

املالكية)3(  ذهب  هذا  وإىل  النظارة،  لصحة  رشط  الناظر  إسالم  إن  الأول:  القول 

والشافعية)4(، وهو األصل عند احلنابلة فيام ُيستفاد من نصوصهم)5(. 

القول الثاين: إن إسالم الناظر ليس رشًطا لصحة النظارة، وإىل هذا ذهب احلنفية)6(، 

وقد وافقهم اإلمامية عىل األقوى)7(. 
)1( املحىل، عيل بن أمحد بن حزم، 18٠/٩. 

قوا لرشوط الناظر  )٢( مل يتطرق الزيدية والإبا�صية هلذا الرشط يف عرضهم لرشوط الناظر عىل الوقف، بل إن اإلباضية مل يتطرَّ
إال رشط األمانة فقط. 

التاج واإلكليل ملخترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي املواق  )3( انظر: 
املالكي، 37/6، ومواهب اجلليل رشح خمترص خليل، حممد بن عبد الرمحن احلطاب، 37/6. 

)4( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد بن أمحد الرشبيني، 74/3، وفتاوى ابن الصالح، عثامن بن عبد 
الرمحن الشهرزوري، 387/1. 

)5( انظر: الفروع، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج املقديس احلنبيل، حتقيق: د.عبد اهلل بن عبد املحسن 
الرتكي، مؤسسة الرسالة، دار املؤيد، ط1، 14٢4هـ/٢٠٠3م، 5٩4/4. 

نجيم،  بن  إبراهيم  بن  زين  الدقائق،  كنز  رشح  الرائق  والبحر   ،56 الطرابليس،  األوقاف،  أحكام  يف  اإلسعاف  انظر:   )6(
٢45/5، ورد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 381/4. 

املرجع  لفتاوى  طبًقا  الرشيعة  أحكام   ،587/٢ الفياض،  إسحاق  حممد  واملعامالت،  العبادات  الصاحلني  منهاج  انظر:   )7(
الديني اجلعفري السيد حممد حسني فضل اهلل، 3٢6. 
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القول الثالث: ذهب للتفصيل؛ فقال: ُيشرتط إسالم الناظر إن كان الوقف عىل مسلم 

بط.. ونحوها، فإن كان الوقف عىل  أو جهة من جهات اإلسالم؛ كاملساجد واملدارس والرُّ
؛ ن جاز رشط النظر فيه لكافر، كام لو وقف عىل أوالده الكفار، وإىل هذا ذهب  كافر معيَّ

احلنابلة)1(. 

األدلة: 

أدلة أصحاب القول األول: القائلون بأن إسالم الناظر رشط لصحة النظارة:

املعقول: من وجهني: 

ه عن حمظورات الدين ويتساهل عن القيام  الوجه األول: أن من املعلوم أن من مل يتنزَّ
بفرائضه ال يؤَمن يف األموال، كام أن النظر يف احلبس ملن جعله إليه حمبِّسه يتطلب أن يكون 

ملن يوثق به يف دينه وأمانته)٢(. 

الوجه الثاين: أن ناظر الوقف ال بدَّ أن تكون له األهلية، ومن أوصاف األهلية: العدالة، 
والعقل، والبلوغ، واإلسالم، واحلرية)3(. 

أدلة أصحاب القول الثاين: القائلون بأن إسالم الناظر ليس رشًطا لصحة النظارة:

املعقول: من وجهني: 

ف بالبلوغ والعقل  الوجه األول: أنه ال ُيشرتط يف الويل أكثر من أن يكون جائز الترصُّ
العربة  ألن  الكافر؛  وقف  فيصح  للوقف؛  النظارة  لصحة  اإلسالم  ُيشرتط  فال  والرشد، 

باألهلية)4(. 

القياس عىل أنه لو كان للواقف ولد عبد؛ فيجوز -قياًسا واستحساًنا-  الوجه الثاين: 

)1( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عيل بن سليامن املرداوي، 66/7، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن 
يونس البهويت، ٢7٠/4، ومنتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات، ابن النجار حممد بن حممد الفتوحي، ٢/413. 

)٢( انظر: السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار، حممد بن عيل الشوكاين، 33٠/3، والتاج واإلكليل ملخترص خليل، أبو 
عبد اهلل حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي املواق املالكي، 37/6، ومواهب اجلليل رشح خمترص 

خليل، حممد بن عبد الرمحن احلطاب، 37/6. 
)3( انظر: فتاوى ابن الصالح، 387/1. 

الصاحلني  ومنهاج   ،3٢6 اهلل،  فضل  حسني  حممد  السيد  اجلعفري  الديني  املرجع  لفتاوى  طبًقا  الرشيعة  أحكام  انظر:   )4(
العبادات واملعامالت، حممد إسحاق الفياض، ٢/587. 
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النظارة له؛ ألهليته يف ذاته، والذميُّ عندنا يف احلكم )النظارة( كالعبد)1(. 

عىل  الوقف  كان  إن  الناظر  إسالم  باشرتاط  القائلون  الثالث:  القول  أصحاب  أدلة 
: مسلم أو جهة من جهات اإلسالم، وعدم اشرتاط إسالمه إن كان الوقف عىل كافر معنيَّ

الكتاب واملعقول: 

ا الكتاب: فقوله تعاىل: ﴿َوَلن جَيَْعَل اهللَُّ لِْلَكافِِريَن َعىَل امْلُْؤِمننَِي َسبِياًل﴾)٢(.  أمَّ

وجه الداللة: 

دلَّت اآلية عىل أن اهلل سبحانه ال جيعل للكافرين عىل املؤمنني سبياًل رشًعا، فإن ُوجد 
فبخالف الرشع)3(، وقال الشوكاين: »اآلية صاحلة لالحتجاج هبا عىل كثري من املسائل«)4(. 

املعقول: وهو من وجهني: 

عىل  ُوقف  ما  عىل  النظارة  املسلم  غري  وتولية  مسلاًم،  الناظر  يكون  أن  األول:  الوجه 
جائز؛  غري  ونحوها؛  والربط..  واملدارس  كاملساجد  اإلسالم؛  جهات  من  جهة  أو  مسلم 

ألهنا داخلة يف مجلة ما نفاه اهلل عز وجل رشًعا)5(.

املوقوف  ألن  عليه؛  النظر  املسلم  فلغري  كافر  معنيَّ  عىل  الوقف  كان  إن  الثاين:  الوجه 
، كام  ملكه؛ فينظر فيه لنفسه أو وليِّه، كام أن رشط النظر ألحدهم أو غريهم من الكفار يصحُّ

يف وصية الكافر لكافر عىل كافر)6(. 

ال�صرط الثاين: البلوغ: 

ال خيلو الصبي إما أن يكون من أهل احلفظ أو ال يكون كذلك؛ فإن مل يكن من أهل 
)1( انظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف، إبراهيم بن موسى الطرابليس احلنفي، 56، والبحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين بن 

إبراهيم بن نجيم، ٢45/5، ورد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 381/4. 
)٢( سورة النساء، اآلية 141. 

مرص،  والنرش،  للطباعة  العريب  الكتاب  دار  القرطبي،  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  القرآن،  ألحكام  اجلامع  انظر:   )3(
1387هـ/1٩67م، 5/4٢٠. 

)4( فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني، دار الفكر، 
دمشق، د.ت، 1/6٠٩. 

)5( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس البهويت، 4/٢7٠. 
)6( انظر: منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات، ابن النجار حممد بن حممد الفتوحي، 413/٢، وكشاف القناع 
عن متن اإلقناع، منصور بن يونس البهويت، ٢7٠/4، ومطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد الرحيباين 

السيوطي، 3٢7/4. 
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احلفظ فال يصح توليته عىل الوقف بحال، ال عىل سبيل االستقالل بالنظر، وال عىل سبيل 
املشاركة لغريه، وذلك باتفاق الفقهاء من احلنفية)1(، واملالكية)٢(، والشافعية)3(، واحلنابلة)4(، 

واإلمامية)5(. 

وأما إن كان الصبي من أهل احلفظ؛ فقد اختلف فيه الفقهاء عىل قولني: 

الصبي  تولية  يصحُّ  فال  بالًغا،  يكون  أن  الوقف  عىل  الناظر  يف  يشرتط  األول:  القول 
إن  إىل  ذهبوا  كام  الفقهاء،  مجهور  ذهب  هذا  وإىل  احلفظ،  أهل  من  كان  ولو  الوقف  عىل 
املوقوف عليه إن كان صغرًيا ومل يشرتط الواقف النظر لغريه؛ قام وليُّه يف النظر مقامه؛ ألنه 
املالكية)6(، والشافعية)7(،  املجنون، وإىل هذا ذهب  قياًسا عىل  الطلق،  فهو كملكه  يملكه، 

واحلنابلة)8(، واإلمامية)٩(. 

ض القايض التولية إىل صبي صحَّ إذا كان أهاًل للحفظ، وتكون له  القول الثاين: إذا فوَّ
ف، وإىل هذا ذهب احلنفية)1٠(.  والية الترصُّ

األدلـة: 

أدلة أصحاب القول األول: القائلون باشرتاط أن يكون الناظر عىل الوقف بالًغا، وعدم 
صحة تولية الصبي عىل الوقف ولو كان من أهل احلفظ. 

املعقول: وهو من وجهني: 

)1( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين بن إبراهيم بن نجيم، ٢45/5، وانظر: رد املحتار عىل الدر املختار، 381/4. 
)٢( انظر: مواهب اجلليل رشح خمترص خليل، حممد بن عبد الرمحن احلطاب، 38/6. 

)3( انظر: الساج الوهاج، حممد الزهري الغمراوي، 3٠7/1، وحاشية البجريمي، سليامن بن عمر البجريمي، ٢88/3. 
)4( الفروع، ابن مفلح حممد بن مفلح املقديس، 45٠/4، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عيل بن سليامن املرداوي، 

 .66/7
)5( انظر: مستند القضاء اجلعفري، السيد عبد اهلل فحص، 5٠3، وأحكام الرشيعة طبًقا لفتاوى املرجع الديني اجلعفري السيد 

حممد حسني فضل اهلل، 3٢6، وفقه اإلمام جعفر الصادق، حممد جواد مغنية، 73/5. 
)6( انظر: مواهب اجلليل رشح خمترص خليل، حممد بن عبد الرمحن احلطاب، 38/6. 

)7( انظر: الساج الوهاج، حممد الزهري الغمراوي، 3٠7/1، وحاشية البجريمي، سليامن بن عمر البجريمي، ٢88/3. 
)8( انظر: الفروع، ابن مفلح حممد بن مفلح املقديس، 45٠/4، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عيل بن سليامن 

املرداوي، 66/7. 
)٩( انظر: مستند القضاء اجلعفري، السيد عبد اهلل فحص، 5٠3، وأحكام الرشيعة طبًقا لفتاوى املرجع الديني اجلعفري السيد 

حممد حسني فضل اهلل، )3٢6(، وفقه اإلمام جعفر الصادق، حممد جواد مغنية، 73/5. 
)1٠( انظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف، إبراهيم بن موسى الطرابليس احلنفي، 56. 
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الوجه األول: أن النظر عىل الوقف من باب الوالية، والصغري يوىلَّ عليه لقصوره، فال 
يصحُّ أن يوىلَّ عىل غريه)1(. 

الوجه الثاين: أن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة رشًعا، وإذا مل يكن الناظر متَّصًفا بالبلوغ 
 .

مل يمكنه مراعاة حفظ الوقف، كام أن الصبي ال ينظر يف ملكه الطلق؛ ففي الوقف َأْوىل)٢(

ض التولية إىل صبي صحَّ إذا  القائلون بأن القايض إذا فوَّ أدلة أصحاب القول الثاين: 
كان أهاًل للحفظ، وتكون له والية الترصف. 

املعقول: 

قالوا بأن رشط التفويض لوالية النظر عىل الوقف ثبوت أهلية احلفظ، فإن كان صبيًّا 
ف)3(.  له لوالية الترصُّ وأهاًل للحفظ جاز؛ ألن العربة بأهلية احلفظ، وهي التي تؤهِّ

 :
)4(

ال�صرط الثالث: العدالة

العدالة رشط ال بدَّ من توافره يف ناظر الوقف، لكن: ما هو الفرق بني رشط العدالة 
والرشط الذي سبق ذكره وهو األمانة؟ 

وخصوص  عموم  فبينهام  العدالة،  األمانة  الزم  من  وليس  األمانة،  العدالة  الزم  ِمن 
مطلًقا، فكل عادل أمني، وليس كل أمني عادالً، فقد يكون أمينًا ال خيون، إال أنه يرشب 
َل  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أبو عبيد عند قوله عز وجل: ﴿يَـٰٓأ اخلمر.. ونحوه، وإىل ذلك أشار 

نُتۡم َتۡعلَُموَن﴾)5(؛ حيث قال: »فمن ضيَّع شيًئا مما 
َ
َمَٰنٰتُِكۡم َوأ

َ
َ َوٱلرَُّسوَل َوَتُونُٓواْ أ َتُونُواْ ٱللَّ

)1( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 381/4. 
)٢( انظر: منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات، ابن النجار حممد بن حممد الفتوحي، 414/٢، ومطالب أويل 

النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد الرحيباين السيوطي، 3٢8/4. 
)3( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ٢45/5، وحاشية ابن عابدين، 381/4. 

، بتجنُّب ما هو حمظور يف دينه،  )4( العدالة لغة: ضد اجلور، وما قام يف النفوس أنه مستقيم، ورشًعا: االستقامة يف طريق احلقِّ
ز عام خيلُّ باملروءة عادة ظاهًرا. انظر: القاموس املحيط، حممد بن يعقوب الفريوزابادي،  وقيل: صفة توجب مراعاهتا التحرُّ
العابدين  زين  بن  عيل  بن  العارفني  تاج  بن  الرؤوف  عبد  حممد  الدين  زين  التعاريف،  مهامت  عىل  والتوقيف   ،1331/1
احلدادي املناوي القاهري، عامل الكتب، القاهرة، ط1، 141٠هـ/1٩٩٠م، 5٠5/1، واحلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة، 
املعارص،  الفكر  دار  املبارك،  د.مازن  حتقيق:  السنيكي،  األنصاري  زكريا  بن  أمحد  بن  حممد  بن  زكريا  حييى  أبو  الدين  زين 

بريوت، ط1، 1411هـ/1٩٩٠م، 73/1. 
)5( سورة األنفال، آية ٢7. 
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أمر اهلل به، أو ركب شيًئا مما هنى عنه؛ فليس ينبغي أن يكون عدالً«)1(. 

وقد اختلف الفقهاء يف اشرتاط عدالة الناظر إىل أقوال: 

إنه ال بدَّ لصالحية املتويل لشغل التولية عىل الوقف من العدالة؛ سواء  القول األول: 
والَّه الواقف أو احلاكم، بل يف اجلميع؛ حتى الواقف إذا رشط النظر لنفسه، وسواء كان 
الوقف عىل اجلهة العامة واألشخاص املعيَّنني؛ فلو كان فاسًقا أو غري عدل مل تصح واليته، 
عند  وقول  الشافعية)3(،  مذهب  وهو  احلنفية)٢(،  عند  قول  يف  وهذا  نفسه،  َوْقف  عىل  ولو 

اإلمامية)4(، وأصحُّ القولني عند الزيدية)5(. 

واستثنى الشافعية من ذلك القايض إذا كان ناظًرا، فإنه ال ُتشرتط عدالته، قال البجريمي 
نقاًل عن شيخه: »حملُّ اشرتاطها ما مل يكن الناظر القايض، وإال فال ُيشرتط عدالته... وأما 
القايض  اشرتاط عدالة  الشافعية عدم  استثناء  العدالة«)6(، وسبب  فيه من  بدَّ  فال  منصوبه 
الباطنة  العدالة  الشافعية  بالعدالة عند  واملراد  العامة،  بالوالية  فه  ناظًرا؛ ألن ترصُّ كان  إذا 
والعدالة الظاهرة؛ فالعدالة الباطنة: هي التي ُيرجع فيها إىل قول املزكني، والظاهرة: هي 
ق)7(، وقيل: ُيشرتط يف منصوب احلاكم العدالة الباطنة، ويف  التي مل يعرف لصاحبها مفسِّ
منصوب الواقف العدالة الظاهرة، واملعتمد: اعتبار العدالة الباطنة يف اجلميع، حتى الواقف 

ط النظر لنفسه)8(.  إذا رَشَ

القول الثاين: إن العدالة من رشائط األولوية، ال رشائط الصحة، وإن الناظر إذا فسق 

)1( لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور، 145/13. 
)٢( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين بن إبراهيم بن نجيم، ٢44/5. 

)3( انظر: روضة الطالبني، حييى بن رشف النووي، 347/5، ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد بن أمحد 
الرشبيني، 3٩3/٢، والساج الوهاج، حممد الزهري الغمراوي، 3٠7/1، وفتح املعني، زين الدين بن عبد العزيز املليباري، 

185/3، وفتاوى ابن الصالح، عثامن بن عبد الرمحن الشهرزوري، 387/1. 
)4( انظر: فقه اإلمام جعفر الصادق، حممد جواد مغنية، 73/5. 

اجلامع  الزخار  والبحر  الصنعاين، 8/37٩،  قاسم  بن  أمحد  الدين  القايض صفي  املذهب،  املذهب ألحكام  التاج  انظر:   )5(
ملذاهب علامء األمصار، أمحد بن حييى املرتىض، ٢٠1/5. 

)6( انظر: إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني لرشح قرة العني، عثامن الدمياطي البكري، 186/3. 
)7( انظر: املرجع السابق، 186/3. 

)8( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد بن أمحد الرشبيني، 3٩3/٢، وحاشية البجريمي، سليامن بن عمر 
البجريمي، ٢14/3، وحوايش الرشواين عىل حتفة املحتاج برشح املنهاج، عبد احلميد الرشواين، ٢88/6. 
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استحقَّ العزل وال ينعزل، وإىل هذا ذهب مجهور احلنفية)1( والزيدية يف مقابل األصح)٢(، 
غري  يد  يف  الوقف  جعل  من  نوا  وضمَّ اإلباضية،  قال  وبه  اإلمامية)3(،  عند  املشهور  وهو 
األمني؛ قال الساملي يف متويلِّ جباية الفلج: »إن جباة الفلج الثقات يلزمهم القيام بمصاحله 
إن كانوا قادرين عىل إنفاذ احلق فيه، ويلزمهم أن جيعلوا خبورهتم يف يد عدل، وينزعوها من 
يد اخلائن؛ ألن اخلائن ال يؤَمن عىل يشء؛ وكفى باملرء خيانة أن يكون أمينه خائنًا! وأخشى 
عىل اجلباه القادرين عىل القيام بمصالح األوقاف واألفالج واأليتام؛ إذا ضيَّعوا أو أمهلوا 
القيام بام عليهم من غري عذر.. أن يلحقهم الضامن، واإلثم الزم هلم بال خالف نعلمه مع 

القدرة عىل ذلك«)4(. 

وهو ما يفيده قول العوتبي من اإلباضية أيًضا؛ حيث قال: »ومن كان يف يده وقوف 
للمسجد وغريها وهي نخل وملح، وال جيد ثقة يعمل تلك النخل وامللح؛ فلينظر من يأتنه 
عىل ذلك، ولو مل يكن ثقة، أو كان ال يعلم ]منه[ خيانة، فإذا وجد هذا واستعمله يف ذلك 
أن يكون هو حيرض حصاد  إالَّ  يعلم خيانته،  إن شاء اهلل، وال يستعمل خائنًا  وسعه ذلك 

الثَّمرة وإخراج امللح، أو يأمر من حيصد ذلك مِمَّن يأتنه عىل ذلك«)5(. 

ذهب للتفصيل؛ فقال: إن العدالة رشط يف صحة والية الوقف، ما مل  الثالث:  القول 
يكن الناظر هو املوقوف عليه، وتصحُّ والية غري العدل إن ريض املوقوف عليه وكان مالًكا 

أمر نفسه، وإىل هذا ذهب املالكية)6(، وهو وجه عند الشافعية)7(، ووجه عند احلنابلة)8(. 

القول الرابع: ذهب للتفصيل أيًضا؛ فقال: إن كان النظر لغري املوقوف عليه، وكانت 
توليته من احلاكم أو الناظر؛ فال بدَّ من رشط العدالة فيه، وإن كانت توليته من الواقف، 

)1( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 38٠/4، والبحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين بن إبراهيم بن نجيم، ٢44/5. 
)٢( انظر: التاج املذهب ألحكام املذهب، القايض صفي الدين أمحد بن قاسم الصنعاين، 8/37٩. 

)3( انظر: أحكام الرشيعة طبًقا لفتاوى املرجع الديني اجلعفري السيد حممد حسني فضل اهلل، 3٢6. 
)4( جوابات الساملي، 3/47٠. 

)5( الضياء، العوتبي، ٢٠/161. 
التاج واإلكليل ملخترص خليل، أبو عبد اهلل حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي املواق  )6( انظر: 

املالكي، 37/6، الرشح الكبري، أمحد بن حممد الدردير، 88/4. 
)7( انظر: روضة الطالبني، حييى بن رشف النووي، 347/5، والوسيط يف املذهب، حممد بن حممد الطويس الغزايل، ٢58/4. 
)8( انظر: املغني، ابن قدامة عبد اهلل بن أمحد املقديس، 378/5، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عيل بن سليامن 

املرداوي، 67/7. 
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وهو فاسق، أو كان عدالً ففسق؛ يصح، وُيضمُّ إليه أمني، وإن كان النظر للموقوف عليه؛ 
إما بجعل الواقف النظر له، أو لكونه أحقَّ بذلك عند عدم ناظر؛ فهو أحقُّ بذلك، عدالً 

كان أو فاسًقا، وإىل هذا ذهب مجهور احلنابلة)1(. 

األدلـة: 

عىل  التولية  لشغل  املتويل  لصالحية  بدَّ  ال  بأنه  القائلون  األول:  القول  أصحاب  أدلة 
الوقف من العدالة؛ سواء والَّه الواقف أم احلاكم، بل يف اجلميع؛ حتى الواقف إذا رشط 

النظر لنفسه، وسواء كان الوقف عىل اجلهة العامة واألشخاص املعينني. 

املعقول: وهو من وجهني: 

أن يكون ساعًيا يف جلب  إليه من  فيمن هي  بدَّ  الوقف ال  الوالية عىل  الوجه األول: 
والتقصري،  والكذب  اخليانة  عن  هبا  الضبط  حلصول  وذلك  عنه؛  املفاسد  ودفع  مصاحله 
ه عن حمظورات الدين،  ومن أعظم املفاسد أن يكون خائنًا غري أمني، ومعلوم أن من مل يتنزَّ
هذه  به  ُأنيطت  فيمن  العدالة  فاعتبار  األموال،  يف  يؤَمن  ال  بفرائضه؛  القيام  عن  وتساهل 
الوالية أمر ال بدَّ منه، وحقٌّ عىل اإلمام واحلاكم أن ينزعا يد من مل يكن كذلك، فإنه وإن 
سعى يف مصالح الوقف أبلَغ سعٍي؛ فإنه مظنَّة للخيانة؛ ألن األمور الدينية متساوية األقدام، 

ومن خان اهلل يف بعضهام ال يؤَمن يف البعض اآلخر)٢(. 

أن الوالية مقيَّدة برشط النظر، وليس من النظر تولية اخلائن؛ ألنه خيلُّ  الوجه الثاين: 
باملقصود)3(. 

أدلة أصحاب القول الثاين: القائلون بأن العدالة من رشائط األولوية ال رشائط الصحة، 
وأن الناظر إذا فسق استحق العزل وال ينعزل. 

املعقول: وهو من وجهني: 

الوجه األول: أن القضاء أرشف من التولية، وحُيتاط فيه أكثر من التولية، والعدالة فيه 

)1( انظر: الفروع، ابن مفلح حممد بن مفلح املقديس، 45٠/4، واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عيل بن سليامن 
املرداوي، 67/7. 

)٢( انظر: السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار، حممد بن عيل الشوكاين، 3/33٠. 
)3( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار املعروف بـ«حاشية ابن عابدين«، 38٠/4، والبحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين بن 

إبراهيم بن نجيم، ٢44/5. 
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رشط األولوية، حتى يصحَّ تقليد الفاسق، وإذا فسق القايض ال ينعزل، فكذا الناظر، كذلك 
ف بالبلوغ والعقل والرشد، فال ُيشرتط  ال ُيشرتط يف الويلِّ أكثر من أن يكون جائز الترصُّ

اإلسالم والعدالة)1(. 

الوجه الثاين: أنه ال ُيشرتط يف املتويل أن يكون عدالً، بل يكفي أن يكون موثوًقا أمينًا؛ 
سواء أكان املتويل املجعول يف صيغة الوقف هو الواقف نفسه، أم كان غريه)٢(. 

أدلة أصحاب القول الثالث: القائلون بأن العدالة رشط يف صحة والية الوقف، ما مل 
املوقوف عليه وكان  إن ريض  العدل  املوقوف عليه، كام تصحُّ والية غري  الناظر هو  يكن 

مالًكا أمر نفسه. املعقول: وهو من ثالثة وجوه: 

أنه ال يصحُّ تولية الناظر الفاسق، وأنه ينعزل إذا فسق يف أثناء واليته؛  الوجه األول: 
ألهنا والية عىل حقِّ غريه فنافاها الفسق، كام لو والَّه احلاكم، وكام لو مل يمكن حفظ الوقف 
منه مع بقاء واليته عىل حقِّ غريه، فإنه متى مل يمكن حفظه منه ُأزيلت واليته، فإن مراعاة 

حفظ الوقف أهمُّ من إبقاء والية الفاسق عليه)3(. 

الوجه الثاين: أنه إن كان النظر للموقوف عليه؛ فهو أحقُّ بذلك، عدالً كان أو فاسًقا؛ 
ألنه ينظر لنفسه، فكان له ذلك)4(. 

الوجه الثالث: أنه إنام تصحُّ والية غري العدل إن ريض املوقوف عليه وكان مالًكا أمر 
نفسه؛ ألن الناظر إذا خان محلوه عىل السداد)5(. 

أدلة أصحاب القول الرابع: القائل بأن النظر إذا كان لغري املوقوف عليه، وكانت توليته 
من احلاكم أو الناظر؛ فال بدَّ من رشط العدالة فيه، وإن كانت توليته من الواقف، وهو فاسق، 
بجعل  إما  عليه؛  للموقوف  النظر  كان  وإن  أمني،  إليه  وُيضمُّ   ، يصحُّ ففسق؛  عدالً  كان  أو 
الواقف النظر له، أو لكونه أحقَّ بذلك عند عدم ناظر؛ فهو أحقُّ بذلك، عدالً كان أم فاسًقا. 

)1( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين بن إبراهيم بن نجيم، ٢44/5. 
)٢( انظر: مستند القضاء اجلعفري، السيد عبد اهلل فحص، 5٠3، وفقه اإلمام جعفر الصادق، حممد جواد مغنية، 73/5. 

)3( انظر: املغني، ابن قدامة عبد اهلل بن أمحد املقديس، 378/5. 
التنقيح  املقنع مع  البهويت، ٢71/4، ومنتهى اإلرادات يف مجع  القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس  انظر: كشاف   )4(

وزيادات، ابن النجار حممد بن حممد الفتوحي، ٢/413. 
)5( انظر: روضة الطالبني، حييى بن رشف النووي، 347/5، والوسيط يف املذهب، حممد بن حممد الطويس الغزايل، ٢58/4. 
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املعقول: وهو من ثالثة وجوه: 

وىلَّ  أو  الفقراء،  عىل  وقف  بأن  عليه؛  املوقوف  لغري  النظر  كان  إن  أنه  األول:  الوجه 
احلاكم ناظًرا من غريهم، أو كان النظر لبعض املوقوف عليهم، وكانت واليته من حاكم 
أو من ناظر أصيل؛ فال بدَّ من رشط العدالة فيه؛ ألهنا والية عىل مال؛ فاشرُتط هلا العدالة؛ 

كالوالية عىل مال اليتيم)1(. 

الوجه الثاين: أنه إن مل يكن األجنبي املوىلَّ من حاكم أو ناظر أصيل عدالً مل تصح واليته؛ 
لفوات رشطها؛ وهو العدالة، وُأزيلت يده عن الوقف حفًظا له، فإن توىلَّ األجنبي وهو 

عدل ثم فسق؛ ُأزيلت يده؛ ألن ما منع التولية ابتداًء يمنعها دواًما)٢(. 

الوجه الثالث: أنه إن كانت تولية الناظر من الواقف وهو فاسق، أو كان عدالً ففسق؛ 
ني، ومتى مل ُيمكن حفظه منه؛  يصحُّ وُيضمُّ إليه أمني، ومل ُتزل يده؛ ألنه أمكن اجلمع بني احلقَّ
أزيلت واليته، فإن مراعاة حفظ الوقف أهمُّ من إبقاء والية الفاسق عليه، وإن كان النظر 

للموقوف عليه فهو أحقُّ بذلك، عدالً كان أم فاسًقا؛ ألنه ينظر لنفسه، فكان له ذلك)3(. 

مسألة: طروء الفسق عىل الناظر وَعْود العدالة: 

إن كان  النظر  ه من  أهليَّته وصار عدالً؛ عاد حقُّ إىل  ثم عاد  الناظر بسبب فسقه  ُعزل  إذا 
ه،  حقُّ عاد  أهليته  إىل  عاد  إذا  بأنه  فيه  الواقف  رصح  لو  كام  الوقف؛  أصل  يف  مرشوًطا  نظره 
وكاملوصوف؛ بأن قال: النظر لألرشد.. ونحوه، فإذا زال هذا الوصف عنه ُأزيلت يده، فإن 
ه، وإن كان نظره غري مرشوط من الواقف يف أصل الوقف؛ فال تعود له النظارة إال  عاد عاد حقُّ

بتولية جديدة)4(. 

)1( انظر: املغني، ابن قدامة، 378/5، وكشاف القناع، البهويت، ٢71/4، ومنتهى اإلرادات، ابن النجار، ٢/413. 
)٢( انظر: املغني، ابن قدامة، 378/5، وكشاف القناع، البهويت، ٢71/4، ومنتهى اإلرادات، ابن النجار، ٢/413. 
)3( انظر: املغني، ابن قدامة، 378/5، وكشاف القناع، البهويت، ٢71/4، ومنتهى اإلرادات، ابن النجار، ٢/413. 

الزركيش،  اهلل  عبد  بن  هبادر  بن  حممد  القواعد،  يف  واملنثور   ،38٠/4 عابدين،  ابن  املختار،  الدر  عىل  املحتار  رد  انظر:   )4(
17٩/٢، وحوايش الرشواين عىل حتفة املحتاج برشح املنهاج، عبد احلميد الرشواين، 1٢1/1٠، وكشاف القناع عن متن 
النجار حممد بن  ابن  التنقيح وزيادات،  املقنع مع  البهويت، ٢71/4، ومنتهى اإلرادات يف مجع  اإلقناع، منصور بن يونس 
حممد الفتوحي، 413/٢، والتاج املذهب ألحكام املذهب، القايض صفي الدين أمحد بن قاسم الصنعاين، 378/8، والبحر 

الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، أمحد بن حييى املرتىض، 5/٢٠٠. 
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ال�صرط الرابع: احلرية: 

اختلف الفقهاء يف حكم تولية العبد ناظًرا عىل الوقف، وَكْون احلرية رشط صحة يف 
النظارة أو ال؟ إىل قولني: 

إن احلرية ليست رشًطا لصحة النظارة، بل جيوز تولية العبد ناظًرا عىل  القول األول: 
الوقف، وإىل هذا ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية)1(، واملالكية)٢(، واحلنابلة)3(، واإلمامية)4(. 
القول الثاين: ُيشرتط يف صحة تولية الناظر عىل الوقف احلرية الكاملة، فال تصحُّ تولية 

من بعُضه رقيق، واملكاتب، واملدبَّر، وأم الولد، وإىل هذا ذهب الشافعية)5(. 
األدلــــة: 

أدلة أصحاب القول األول: القائلون بأن احلرية ليست رشًطا لصحة النظارة، بل جيوز 
تولية العبد ناظًرا عىل الوقف. 

املعقول: وهو من وجهني: 
ذاته،  قياًسا واستحساًنا؛ ألهليته يف  الوقف جائزة  العبد عىل  نظارة  أن  الوجه األول: 

بدليل أن ترصفه املوقوف حلقِّ املوىل ينفذ عليه بعد العتق؛ لزوال املانع)6(. 
أن  يكفي  بل  الوقف،  عىل  الناظر  تولية  لصحة  رشًطا  ليست  احلرية  أن  الثاين:  الوجه 

يكون ممن يملك القدرة عىل إدارة الوقف، ولو بالتعاون مع أهل اخلربة)7(. 
أدلة أصحاب القول الثاين: القائلون باشرتاط احلرية الكاملة يف صحة تولية الناظر عىل 

الوقف، فال تصح تولية من بعُضه رقيق، واملكاتب، واملدبَّر، وأم الولد.
ف يف مال  فقالوا بأن نظارة العبد عىل الوقف ال تصح؛ ألن الرقيق ال يترصَّ املعقول: 
أبيه، فال يصلح أن يكون متولًيا وإن أذن له سيده؛ كاملجنون؛ وألن ذلك يستدعي فراًغا، 

وهو مشغول بخدمة سيده، كام نصَّ الشافعية عىل ذلك يف باب الوصية)8(. 
)1( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 381/4، البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، ٢45/5. 

)٢( انظر: مواهب اجلليل، احلطاب، 37/6. 
)3( انظر: اإلنصاف، املرداوي، 66/7، وكشاف القناع، البهويت 4/٢7٠. 

)4( انظر: أحكام الرشيعة طبًقا لفتاوى املرجع الديني اجلعفري السيد حممد حسني فضل اهلل، 3٢6، مستند القضاء اجلعفري، 
السيد عبد اهلل فحص، 5٠3، فقه اإلمام جعفر الصادق، حممد جواد مغنية، 73/5. 

)5( انظر: فتاوى ابن الصالح، عثامن بن عبد الرمحن الشهرزوري، 387/1، واألشباه والنظائر، عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، 1/٢٢٩. 
)6( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين بن إبراهيم بن نجيم، ٢45/5. 

من  الراجح  معرفة  يف  واإلنصاف   ،37/6 احلطاب،  الرمحن  عبد  بن  حممد  خليل،  خمترص  رشح  اجلليل  مواهب  انظر:   )7(
اخلالف، عيل بن سليامن املرداوي، 66/7، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس البهويت، ٢7٠/4، وأحكام 
الرشيعة طبًقا لفتاوى املرجع الديني اجلعفري السيد حممد حسني فضل اهلل، 3٢6، ومستند القضاء اجلعفري، السيد عبد اهلل 

فحص، 5٠3، وفقه اإلمام جعفر الصادق، حممد جواد مغنية، 73/5. 
)8( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد بن أمحد الرشبيني، 74/3. 
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ال�صرط اخلام�س: عدم طلب النظارة: 

إذا طلب الرجل أن يكون ناظًرا عىل الوقف؛ فهل تصحُّ توليته ناظًرا أو ال؟ اختلف 
الفقهاء يف ذلك إىل قولني: 

القول األول: صحة تولية من سأل النظارة عىل الوقف، وإىل هذا ذهب مجهور الفقهاء 
من املالكية)1(، والشافعية)٢(، واحلنابلة)3(، واإلمامية)4(.

وال  للنظر،  صاحلًا  يكون  أن  الوقف  عىل  النظارة  والية  لصحة  ُيشرتط  الثاين:  القول 
يكون ممن سأل الوالية يف الوقف؛ وهذا هو مذهب احلنفية)5(. 

قال ابن نجيم احلنفي: »والظاهر أهنا رشائط أولوية، ال رشائط الصحة«)6(. 
وُيستثنى من عدم تولية من سأل الوالية عند احلنفية ما إذا مل يكن أحد غريه يصلح هلا، 
كام أشار إىل ذلك الزيلعي يف قوله: »وإن تعنيَّ هو للقضاء، بأن مل يكن أحد غريه يصلح 

للقضاء؛ وجب عليه الطلب؛ صيانة حلقوق املسلمني، ودفًعا لظلم الظاملني«)7(. 
األدلـة: 

أدلة القول األول: القائل بصحة تولية من سأل النظارة عىل الوقف. 
عربة  وال  والكفاءة،  واألمانة،  األهلية،  الوقف  ناظر  يف  الرشط  إن  فقالوا:  املعقول: 

برشط طلب النظارة؛ إذ ال فائدة)8(. 
أدلة القول الثاين: القائل بأنه ال نظارة عىل الوقف ملن سأهلا. 

)1( انظر: مواهب اجلليل رشح خمترص خليل، حممد بن عبد الرمحن احلطاب، 37/6. 
)٢( انظر: إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني لرشح قرة العني، عثامن الدمياطي البكري، 186/3، والساج الوهاج، 

حممد الزهري الغمراوي، 3٠7/1. 
)3( انظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عيل بن سليامن املرداوي، 66/7، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور 

بن يونس البهويت، 4/٢7٠. 
)4( انظر: أحكام الرشيعة طبًقا لفتاوى املرجع الديني اجلعفري السيد حممد حسني فضل اهلل، 3٢6، ومستند القضاء اجلعفري، 

السيد عبد اهلل فحص، 5٠3، وفقه اإلمام جعفر الصادق، حممد جواد مغنية، 73/5. 
)5( انظر: رشح فتح القدير، حممد بن عبد الواحد السيوايس املشهور بـ«ابن اهلامم«، ٢31/6، ورد املحتار عىل الدر املختار، 

ابن عابدين، 4/38٠. 
)6( البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين بن إبراهيم بن نجيم، ٢44/5. 

)7( تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، عثامن بن عيل الزيلعي، 177/4. 
)8( انظر: مواهب اجلليل رشح خمترص خليل، حممد بن عبد الرمحن احلطاب، 37/6، وإعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني 
لرشح قرة العني، عثامن الدمياطي البكري، 186/3، واإلنصاف، املرداوي، 66/7، وأحكام الرشيعة طبًقا لفتاوى املرجع 

الديني اجلعفري السيد حممد حسني فضل اهلل، 3٢6. 
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السنة واملعقول: 

1. السنة:

َواْسَتَعاَن  اْلَقَضاَء  َطَلَب  »َمْن  َيُقوُل:  اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوَل  َسِمْعُت  َقاَل:  َمالٍِك  ْبِن  َأَنِس  َعْن 
ُدُه«)1(.  َعَلْيِه؛ ُوِكَل إَِلْيِه، َوَمْن مَلْ َيْطُلْبُه َومَلْ َيْسَتِعْن َعَلْيِه؛ َأْنَزَل اهللَُّ ملًكا ُيَسدِّ

وجه الداللة: 

دلَّ احلديث عىل النهى عن طلب اإلمارة؛ ألن الوالية تفيد قوة بعد ضعف، وقدرة بعد 
عجز، تتخذها النفس املجبولة عىل الرشِّ وسيلة إىل االنتقام من العدو، والنظر للصديق، 
وتتبُّع األغراض الفاسدة، وال يوَثق بحسن عاقبتها، وال سالمة ماورهتا، فاألَْوىل أال ُتطلب 

ما أمكن)٢(. 

2. املعقول: وهو من وجهني: 

الوجه األول: أن من طلب التولية عىل الوقف ال ُيعطى له؛ قياًسا عىل تولية القضاء، 
فمن طلب القضاء فال ُيقلَّد، فكذا من طلب التولية عىل الوقف)3(. 

، وعلَّلوه بأن الطالب  الوجه الثاين: أن من طلب القضاء أو النظارة أو الوصاية ال يويلَّ
موكول إىل نفسه، وهو عاجز، فيكون سبًبا لتضييع احلقوق)4(. 

ة أهل العلم إىل أن الناظر باألصالة؛ سواء كان الواقف، أو املوقوف  )فائدة( ذهب عامَّ

عليه املعنيَّ املحصور، أو احلاكم.. له أن يستنيب نصَب ناظر وعزَله؛ ألصالة واليته، فأشبه 
ف يف مال نفسه)5(.  املترصِّ

ع  )1( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده حديث رقم )1٢8٢4(، وأبو داود يف سننه، كتاب األقضية، باب يف طلب القضاء والتسُّ
إليه، حديث رقم )31٠7(، واحلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني، كتاب األحكام، حديث رقم )71٢1(، وقال: »هذا 

فه الشيخ األلباين رمحه اهلل يف ضعيف سنن أيب داود، حديث رقم )3578(.  حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه«، وضعَّ
)٢( انظر: ُسبل السالم، الصنعاين، ٢/567.

)3( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 4/38٠. 
)4( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين بن إبراهيم بن نجيم، ٢٩8/6. 

)5( انظر: مواهب اجلليل رشح خمترص خليل، حممد بن عبد الرمحن احلطاب، 37/6، وإعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني 
لرشح قرة العني، عثامن الدمياطي البكري، 186/3، واإلنصاف، املرداوي، 66/7، وأحكام الرشيعة طبًقا لفتاوى املرجع 
الديني اجلعفري السيد حممد حسني فضل اهلل، 3٢6، وُسبل السالم، الصنعاين، 567/٢، ورد املحتار عىل الدر املختار، ابن 

عابدين، 38٠/4، والبحر الرائق رشح كنز الدقائق، زين بن إبراهيم بن نجيم، ٢٩8/6. 
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املبحث الثالث

اأعمال الناظر

له  ما  وبيَّنوا  الوقف،  عىل  املتويل  أو  القيم  أو  الناظر،  وظائف  بتحديد  الفقهاء  اهتمَّ 
وا بتفصيل  وما عليه، وطرق تعيينه، وعزله، ومتى يكون ضامنًا ومتى ال يكون؟ كام اهتمُّ
مسؤولياته الدينية واملدنية نحو الوقف واملوقوف عليهم.. وغري ذلك من املسائل املرتبطة 

بمسؤولياته ووظائفه. 

بيان حدود  والتضييق يف  التوسعة  بني  الفقهية اإلسالمية  املدارس  آراء  عت  تنوَّ ولقد 
ملنعهم  الظاهري؛  الفقه  دائرة  يف  وضاقت  املذاهب،  مجلة  يف  عت  فتوسَّ النظَّار،  ترصفات 
القياس والعمل باملصالح املرسلة.. وغريمها، ومها غالب وسائل اجتهادات الفقهاء، كام 
فات؛ كحكم االشرتاط مثاًل؛ لعملهم بظاهر حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َما  يمنعون بعض الترصُّ
َط رشًطا َلْيَس يِف ِكَتاِب  ، َمِن اْشرَتَ ُطوَن رشوًطا َلْيَسْت يِف ِكَتاِب اهللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َباُل ُأَناٍس َيْشرَتِ

ُط اهللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َأَحقُّ َوَأْوَثُق«)1(.  ٍة، رَشْ َط ِماَئَة َمرَّ ؛ َفَلْيَس َلُه، َوإِْن رَشَ اهللَِّ َعزَّ َوَجلَّ

ومن هذه الوظائف نذكر ما يأيت: 

الوظيفة الأوىل: زيادة الأ�صول املوقوفة: 

تعدُّ زيادة األصول املوقوفة من أهم انشغاالت الفقهاء قدياًم وحديًثا، ويتمحور اهلدف 
من وراء ذلك يف أمور؛ أبرزها: 

- توسيع دائرة النفع من الوقف حسب اختالف مضامينه. 

- تعظيم العائد املايل للوقف. 

يف  يسهم  مما  شغل؛  مناصب  وتوفري  املجتمع،  يف  لالستثامر  جديدة  فرص  حتقيق   -
التخفيف من البطالة. 

زيادة  عىل  العمل  الناظر:  وظائف  من  ون  يعدُّ الفقهاء  نجد  وغريها  األسباب  وهلذه 
أصوله. 

والفقهاء وإن اتفقوا عىل مرشوعية زيادة األصول الوقفية بأصول جديدة برشاء؛ كفعل 

)1( صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب البيع والرشاء مع النساء، ٢/576. 
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الوقف  ملقاصد  حتقيًقا  اليهودي)1(؛  من  رومة  بئر  من  الثاين  النصف  اشرتى  ملَّا    عثامن 
واملوقوف عليهم.. فقد اختلفوا يف تقرير مسائل فرعية؛ نذكر منها: 

- مسألة حقِّ الناظر يف رشاء أصل جديد إن مل يشرتطه الواقف أو يعمل باملصلحة. 

- مسألة تبعية األصل اجلديد؛ هل يكون تبًعا ملا سبق من وقف؛ ألنه اشرُتي بريعه؟ أم 
أنه مستقلٌّ بنفسه عنه؟ 

وهي مسألة قد تؤثِّر بطريقة مبارشة أو غري مبارشة يف مدى صحة القول يف زيادة األصول 
املوقوفة من عدمه؛ وكذلك يف مدى استقاللية الوقف اجلديد عن القديم يف نفقته وصيانته. 

أصول  بإضافة  وتنميته؛  الوقف  زيادة  إىل  هتدف  تنموية،  عملية  املوقوفة  األصول  وزيادة 
جديدة تدرُّ بريعها عىل األصل القديم واجلديد، وجاءت اجتهادات الفقهاء يف هذه املسألة كاآليت: 

القول األول: جواز زيادة األصول املوقوفة بإذن القايض: 

ظاهر  وهو  املوقوفة،  األصول  يف  الزيادة  عنهم-  األوىل  الرواية  -يف  احلنفية  فأجاز 
مذهب اإلمامية؛ برشاء أصول جديدة من غلَّة األصول املوقوفة، واشرتطوا أن يكون ذلك 

بإذن قضائي أو بإذن اإلمام. 

لتكون موقوفة عىل  الوقف  بغلَّة  أن يشرتي ضيعة  املتويل  أراد  »لو  احلنفية:  فجاء عن 
وجه الوقف األول؛ فقد ُوقفت، ومل يوجد فيه رواية، فقيل: جُييزه القايض«)٢(. 

وجاء عن اإلمامية: »ولو حصل مال كثري من غلَّة وقف املسجد؛ أخذ منه بقدر ما لو 
خرب املسجد ُأعيدت العامرة، والزايد يشرتي به ما فيه للمسجد زيادة غلَّة«)3(. 

القول الثاين: جواز زيادة األصول املوقوفة تقديًرا ملصلحة الوقف: 

أصول  برشاء  املوقوفة؛  األصول  يف  الزيادة  عنهم-  الثانية  الرواية  -يف  احلنفية  أجاز 

الفكر-دمشق،  دار  بريوت،  املعارص،  الفكر  دار  قحف،  د.منذر  تنميته(،  إدارته،  )تطوره،  اإلسالمي  الوقف  انظر:   )1(
البخاري، حتقيق:  املخترص،  الصحيح  اجلامع  ط1، 14٢1هـ/٢٠٠٠م، وط٢، 14٢7هـ/٢٠٠6م، ٢4٢، واحلديث يف 
د.مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري، الياممة، بريوت، ط3، 14٠7هـ/1٩87م، باب إذا وقف أرًضا أو بئًرا واشرتط لنفسه 

مثل دالء املسلمني، 1٠٢1/3. 
)٢( ممع الضامنات يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعامن، أبو حممد بن غانم بن حممد البغدادي، عامل الكتب، بريوت، 

ط14٠7/1هـ/1٩87م، 3٢٩. 
)3( تذكرة الفقهاء، احليل، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، قم، ط137٢هـ، ٢/445. 
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جديدة من غلتها، دون تقييد بإذن القضاء، وهو ظاهر مذهب املالكية والشافعية واحلنابلة 
والزيدية واإلباضية. 

فجاء عن احلنفية: »جيوز عىل الوقف رشاء ما يكون فيه عامرة الوقف وزيادة لغلَّته«)1(. 

إىل  يشري  ما  السقسطي؛  الفقيه  عن  معياره  يف  الونرشييس  نقله  ما  املالكية  عن  وجاء 
مسألة جواز رشاء دار من غلَّة الوقف، إذ قال: »وُسئل عن مسجد له حبس معنيَّ للبناء، 
وحبس معنيَّ للحرص، وحبس معنيَّ للزيت، وحبس معنيَّ للشمع لقراءة احلديث، وتوفَّر 
بالكراء؛ فهل جيوز أن  من ذلك مجلة دراهم بطول السنني، وإمام املسجد املذكور يسكن 
داًرا، وتكون حبًسا يسكنها  فوئد تلك األحباس  توفَّرت من  التي  الدراهم  بتلك  يشرتي 
اإلمام من غري أن يؤدي كراءها؟ أم ال يسكنها إال بالكراء؟ فأجاب: إذا كانت مصارف 
األحباس -املذكورة يف السؤال- مقامة عىل ما جيب؛ فجائز للمام أن يسكن الدار املشرتاة 

من وفرهتا من غري كراء«)٢(. 

ره؛ بتقدير  خر من زائد غلَّة املسجد عىل ما حيتاج إليه ما يعمِّ وجاء عن الشافعية: »ويدَّ
هدمه، ويشرتي له بالباقي عقاًرا ويقفه؛ ألنه أحفظ له«)3(. 

الوقف  تنمية  زاد من عائده لرشاء وقف جديد؛ مظهر من مظاهر  ما  بادِّخار  فالقول 
بالزيادة من أصوله عىل سبيل املصلحة. 

وجاء عن احلنابلة: »لو اشرتى عبًدا من غلَّة الوقف خلدمة الوقف؛ فإن الفطرة جتب 
ف فيه«)4(؛ فيتَّضح من النصِّ ذهاهبم إىل القول بمرشوعية زيادة  قوالً واحًدا؛ لتامم الترصُّ

أعيان الوقف بالرشاء بام خيدمه من آلة أو غريها. 

وجاء عن الزيدية: »وللمتويل كسب مستغلٍّ بفاضل غلَّته... لكن ينبغي أن يكون ذلك 
وقًفا كأصله«)5(. 

)1( ممع الضامنات يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعامن، أبو حممد بن غانم بن حممد البغدادي، 3٢٩. 
ط1،  بريوت،  اإلسالمي،  الغرب  دار  حجي،  د.حممد  إرشاف:  الفقهاء  من  مموعة  جه  خرَّ الونرشييس،  املعيار،   )٢(

14٠1هـ/1٩81م، 7/13٩-14٠. 
)3( أسنى املطالب رشح روض الطالب، األنصاري، ٢/475. 

)4( مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى السيوطي الرحيباين، املكتب اإلسالمي، دمشق، ط1٩61م، 3٠5/4. 
)5( السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار، الشوكاين، حتقيق: حممود إبراهيم زايد، بريوت، ط1، 3٢7/3. 
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وجاء عن اإلباضية ما يفيد ذلك يف سؤال بعضهم: »هناك قطعة أرض للوقف، مقام 
بناء منزل مكان  يريد أحد األشخاص  عىل جزء منها دكان، وهناك جزء خاٍل من ذلك؛ 
الدكان، وقد رأينا أن البنيان أفضل وأغىل وأجدى من األرض؛ إذ العائد من البنيان أكرب 
بدَّ يف ذلك من مراعاة  العائد من األرض.. فام رأي سامحتكم يف ذلك؟ اجلواب: ال  من 

مصلحة املوقوف له، فإن تعيَّنت املصلحة فال حرج يف ذلك«)1(. 

القول الثالث: منع زيادة األصول املوقوفة: 

منع احلنفية -يف القول الثالث املروي عنهم- الزيادة يف األصول املوقوفة برشاء أصول 
جديدة من غلتها؛ بل ذهبوا إىل القول بتضمني الناظر إن فعله، إذ جاء عنهم: »ويف القنية: 
اجتمع من مال املسجد يشء؛ فقيل: ليس للقيِّم أن يشرتي به داًرا للوقف؛ ولو فعل ووقف 

يكون وقفه، ويضمن«)٢(. 

الوظيفة الثانية: الزيادة الراأ�صمالية للأ�صول املوقوفة )زيادة القيمة(: 

األصول  قيمة  بتنمية  الناظر  عناية  أمهية  إىل  اإلسالمية  الفقهية  املدارس  فقهاء  نبَّه 
إال من  تتمُّ  والتي ال  الوقف،  الرشعية من  للمقاصد  املوقوفة؛ حتقيًقا  الرأساملية لألصول 

خالل أمور؛ أمهها: 
املدينة  املوجود يف  فالعقار  بقيمة تواجدها،  - حتديد مكاهنا؛ الختالف قيمة األماكن 

خيتلف عن املتواجد بالريف. 
- حتديد طبيعة النشاط املامرس يف الوقف أو املرغوب أن ُيامرس فيه مستقباًل. 

- حتديد مدى توفر الطلب عىل النشاط املامرس يف الوقف أو الذي سوف ُيامرس فيه. 
- البحث عن إمكانية إعادة تأهيلها الستثامرها وفق مقصد الواقف ورشطه. 

- تصنيفها بالنظر إىل كوهنا عقارات وقفية أثرية أو زراعية.. بغية حسن استغالهلا، وما 
يناسبها من استثامر. 

رة بالنظر إىل مكان تواجدها، والبحث يف مدى  - إعادة تقويم العقارات الوقفية املؤجَّ
إمكانية تغيري نشاطها. 

)1( الفتاوى، أمحد اخللييل بن محد اخللييل، األجيال للتسويق، مسقط، ط1، 14٢4هـ/٢٠٠4م، ٢13/4. 
)٢( ممع الضامنات يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعامن، أبو حممد بن غانم بن حممد البغدادي، 3٢٩. 
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ويف مال زيادة القيمة الرأساملية لألصول املوقوفة عند الفقهاء نقف عىل اجتاهني: 

ف يف األصول املوقوفة لزيادة قيمتها الرأسملية؛  االجتاه األول: يذهب إىل جواز الترصُّ
مراعاة للمصلحة أو عماًل برشط الواقف: 

تتلف أشكال زيادة القيمة الرأساملية باختالف طبيعة األصل املوقوف أو شكله، إذ 
بالفائدة عىل الوقف،  إهنا غالًبا ما تؤدي إىل تغيري صورته كليًّا أو جزئيًّا؛ بإضافة ما يعود 
ف يف رشط الواقف بطريقة مبارشة  ويزيد من قيمته الرأساملية، ويف كلتا احلالتني فإنه يترصَّ

أو غري مبارشة، وقد توزعت أقوال الفقهاء ضمن هذا االجتاه إىل ثالثة أقوال: 

القول األول: جواز زيادة القيمة الرأساملية للوقف بتغيري صورة االنتفاع منه مطلًقا: 

ظاهر  )يف  واإلباضية  واإلمامية  والزيدية  واحلنابلة  والشافعية  واملالكية  احلنفية  أجاز 
األصل  من  االنتفاع  صورة  بتغيري  للوقف  الرأساملية  القيمة  زيادة  عنهم(  األوىل  الرواية 
العقار  من  االستفادة  كتغيري  آلخر؛  شكل  من  أو  ألخرى  صورة  من  شكله،  أو  املوقوف 

ًرا إىل مستشفى مثاًل، أو إىل فندق.. إلخ.  املوقوف من كونه سكنًا مؤجَّ

إعادة  إىل  بالدعوة  املوقوفة  لألصول  الرأساملية  الزيادة  ن  يتضمَّ ما  احلنفية  عن  فجاء 
ُتنبت  تأهيل األرض املوقوفة؛ كام يف قوهلم: »فإن كانت قطعة من هذه األرض سبخة ال 
غلَّة مجلة  يبدأ من  أن  للقيِّم  كان  تنبت؛  إىل كشح وجهها وإصالحها حتى  فيحتاج  شيًئا، 
األرض بمؤنة إصالح تلك القطعة؛ ألهنا إذا صلحت كربت الغلَّة، فكان أنفع للفقراء«)1(. 

هذه  تأهيل  إلعادة  السابق-  النص  -يف  الوقف  ريع  من  جزء  بتوجيه  القول  فيعدُّ 
وكذا  املوقوفة،  لألصول  تكثرًيا  واالستثامر..  اإلنتاج  دورة  عن  املعطَّلة  السبخة  األرض 

زيادة لرأسامهلا؛ بام يرجع بالفائدة عىل الوقف واملوقوف عليهم واملجتمع. 

د قول احلنفية بجواز تغيري صورة الوقف بزيادة القيمة الرأساملية ألصوله؛ ما  ويعضِّ
يرغب  املرص،  ببيوت  متصلة  الوقف  أرض  كانت  »لو  قوله:  من  الضامنات  جاء يف ممع 
الناس يف استئجار بيوهتا، وتكون غلَّة ذلك فوق غلَّة الزرع والنخل؛ كان للقيِّم أن يبني 

فيها بيوًتا ويؤاجرها؛ إذ االستغالل هبذا الوجه أنفع للفقراء«)٢(. 

)1( املحيط الربهاين، ابن مازة، 136/6. 
)٢( ممع الضامنات، أبو حممد البغدادي، 331/1. 
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وجاء عن املالكية ما يدلُّ عىل مرشوعية تغيري صورة الوقف إىل صورة أخرى ترفع من 
قيمة رأسامله؛ يف حالة قيام مصلحة أو احلاجة لذلك؛ كتعمري أرض الوقف بعقد احلكر، 
يمكن  ومل  ُيقيمه،  له  ريع  هناك  يكن  ومل  ة،  باملرَّ الوقف  يتعطَّل  أن  »إال  بقوهلم:  وضبطوه 
إجارته بام يقيمه؛ فأذن الناظر ملن يبني فيه أو يغرس يف مقابلة يشء يدفعه جلهة الوقف، أو 
ال، يقصد إحياء الوقف، عىل أن ما بناه أو غرسه يكون له ملًكا، ويدفع عليه حكًرا معلوًما 
يف نظري األرض املوقوفة ملن يستحقه من مسجد أو آدمي، فلعل هذا جيوز إن شاء هلل تعاىل، 

ى البناء والغرس حينئذ خلًوا؛ ُيملك وُيباع وُيورث«)1(.  ويسمَّ

فالقول بجواز عقد احلكر بالغرس أو البناء يف أرض الوقف فيه تغيري لصورة الوقف من 
جهة، وحتقيق زيادة يف القيمة الرأساملية لألصل املوقوف املعطل من خالل هتيئته لالستثامر 
الغراس  فالبناء أو  تنميتها،  العقد بام حيفظ العني املوقوفة ويسهم يف  انقضاء  مستقباًل بعد 
تغيري لصورة الوقف باالنتقال من مصلحة إىل أخرى ترجع بالفائدة عىل الوقف ومقاصده. 

ترجع  بحوانيت)٢(  عنها  مستغنى  مراحيض  حتويل  جتويزهم  من  جاء  ما  أيًضا  ومثاله 
بالفائدة عىل الوقف واملوقوف عليهم وتزيد من قيمة رأسامله. 

ف بالتغيري يف الوقف يف مسألة مفادها »أن  وجاء عن الشافعية ما يفيد مرشوعية الترصُّ
شخًصا أراد عامرة مسجد خرب بآلة جديدة غري آلته، ورأى املصلحة يف جعل بابه يف حمل 
آخر غري املحل األول لكونه بجوار من يمنع االنتفاع به عىل وجه املعتاد، وهو أنه جيوز له 
ذلك ألن فيه مصلحة للجامع واملسلمني«)3(؛ فالشاهد هنا أنه »رأى املصلحة يف جعل بابه 
يف حملٍّ آخر غري املحلِّ األول لكونه بجوار من يمنع االنتفاع به عىل وجه املعتاد«، والتي 
ف يف الوقف بام يزيد منافعه وحيقق أغراضه والتي منها زيادة  ُيستفاد منها مرشوعية الترصُّ

رأسامل أصوله. 

ولقد قيَّد اإلمام السبكي التغيري يف صورة الوقف بقوله: »والذي أراه أنه: جيوز تغيريه 
يف غري ذلك أيًضا بثالثة رشوط: 

)1( بلغة السالك ألقرب املسالك، الصاوي، حتقيق: ضبطه وصححه حممد عبد السالم شاهني، بريوت، ط1415هـ/1٩٩5م، 3٩5/3. 
)٢( انظر: املعيار املعرب، الونرشييس، حتقيق: حممد حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط1، ٠141هـ/18٩1م، 51/7. 
)3( حتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب )حاشية البجريمي عىل اخلطيب(، سليامن بن حممد بن عمر الُبَجريميُّ املرصي الشافعي، 

دار الفكر، 1415هـ/1٩٩5م، ٢57/3. 
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- أن يكون يسرًيا ال يغري مسمى الوقف. 

- وأن ال يزيل شيًئا من عينه؛ بل ينقل نقضه من جانب إىل جانب. 

- وأن تكون فيه مصلحة للوقف«)1(. 

الوقف  صورة  تغيري  العلامء  مجهور  »وجوز  قوله:  احلنابلة  من  تيمية  ابن  عن  وجاء 
للمصلحة، كجعل الدور حوانيت«)٢(. 

القيمة  يزيد من  أو إىل ممعات جتارية  الوقف من مساكن إىل حوانيت  فتغيري صورة 
الرأساملية للوقف وريعه. 

ف يف األصل املوقوف بالتغيري زيادة يف  وجاء عن الزيدية ما يفيد بظاهره جواز الترصُّ
ف للناظر بالبيع والرشاء ملصلحة الوقف؛ بل أعتربه الشوكاين من باب  ريعه، بإطالق الترصُّ

الواجب، إذ قال: »بل عليه ذلك، وال جيوز له اإلخالل به«)3(. 

فإن كان مراعاة املصلحة الرشعية حمقق بالبيع والرشاء حلساب الوقف؛ فتغيري صورته 
من حال آلخر لزيادة قيمته الرأساملية يكون بظاهر هذا القول من باب أوىل. 

ويتأكد هذا القول: جتويزهم نقل الوقف من مصلحة إىل ما هو أصلح منها، إذ جاء عن 
الشوكاين من جواز نقل الوقف: »إىل ما هو أصلح منه باعتبار الغرض املقصود من الوقف 

والفائدة املطلوبة من رشعيته، حسن سائغ رشًعا وعقاًل«)4(. 

وجاء يف هذا املضمون عن اإلمامية: »إذا أمكن تبديل الوقف من حال الذي وقف عليه 
إىل حال آخر، كتبديل البستان شقة سكنية وتبديل الدار إىل حمالت جتارية وتبديل املدرسة 
أصلح  أو  عليهم  للموقوف  أنفع  كونه  مع  األوىل-  الصورة  -يف  فيجوز  بمستشفى... 
للوقف؛ بل قد جيب، وال سيام مع تعذر االنتفاع به عىل الوجه األول الذي وقف عليه لفقده 
للوازم ذلك، كالبستان ينقطع عنه املاء، والدار يف حملة يعرض الناس عن السكنى فيها«)5(. 

)1( أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، األنصاري، ٢/476. 
عطا  القادر  عبد  حممد  حتقيق:  احلنبيل،  احلراين  تيمية  ابن  احلليم  عبد  بن  أمحد  العباس  أبو  الدين  تقي  الكربى،  الفتاوى   )٢(

ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 14٠8هـ/1٩87م، 433/5. 
)3( السيل اجلرار، الشوكاين، 333/3. 
)4( السيل اجلرار، الشوكاين، 336/3. 

)5( منهاج الصاحلني، السيد حممد سعيد احلكيم، دار الصفوة، بريوت، ط1، 1415هـ/1٩٩4م، ٢/٢8. 
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ف بالزيادة يف األصل املوقوف بالترصف  وجاء عن اإلباضية، ما يفيد مرشوعية الترصُّ
بتغيري املنفعة ما جاء يف كتاب الفتاوى للشيخ اخللييل من سؤال بعض الناس: »هناك قطعة 
أرض للوقف، مقام عىل جزء منها دكان، وهناك جزء خايل من ذلك؟ يريد أحد األشخاص 
بناء منزل مكان الدكان، وقد رأينا أن البنيان أفضل وأغىل وأجدى من األرض -إذ العائد 

من البنيان أكرب من العائد من األرض- فام رأي سامحتكم يف ذلك؟ 

اجلواب: ال بدَّ يف ذلك من مراعاة مصلحة املوقوف له، فإن تعينت املصلحة فال حرج 
يف ذلك«)1(. 

القول الثاين: جواز زيادة القيمة الرأساملية للوقف بتغيري صورة االنتفاع منه إن اشرتطه 
الواقف: 

-يف  واإلباضية  واإلمامية،  والزيدية،  واحلنابلة،  والشافعية،  واملالكية،  احلنفية،  أجاز 
ظاهر الرواية الثانية عنهم- زيادة القيمة الرأساملية للوقف بتغيري صورة أو شكل االنتفاع 

من األصل املوقوف من صورة ألخرى إن اشرتطه الواقف يف وقفيته. 

فجاء عن أيب يوسف من احلنفية: »ولو رشط الواقف أن يستبدل به أرًضا أخرى إذا 
شاء ذلك، فهو جائز«)٢(. 

واالستبدال نوع من أنواع تغيري صورة االنتفاع التي يلجأ إليها لزيادة أصول الوقف 
املالية. 

اتبعه«)3(،  له؛  جيوز  ما  الواقف  رشط  »مهام  قوله:  املالكية  من  حاجب  ابن  عن  وجاء 
فيفهم من كالمه جواز كل أنواع الترصفات املرشوعة والتي منها تغيري صورة االنتفاع من 

الوقف بتغيريه من هيئة ألخرى زيادة لرأسامله. 
وجاء عن الشافعية: »إن رشط الواقف العمل باملصلحة، فيجوز التغيري بحسبها عماًل 

برشطه«)4(. 

)1( الفتاوى، أمحد اخللييل بن محد اخللييل، األجيال للتسويق، مسقط، ط1، 14٢4هـ/٢٠٠4م، ٢13/4. 
)٢( اهلداية يف رشح بداية املبتدي، املرغيناين، حتقيق: طالل يوسف، دار احياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، 3/٢٠. 

)3( التاج واإلكليل ملخترص خليل، املواق، بريوت، ط1، 1416هـ/1٩٩4م، 7/64٩. 
)4( أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، األنصاري، ٢/476. 
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الوقف، ومرصفه، ورشوطه، وترتيبه،  ابن قدامة من احلنابلة: »ويرجع يف  وجاء عن 
وإدخال من شاء بصفة وإخراجه هبا، وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه إىل رشط الواقف«)1(. 

ف فيه بتغيري منفعته زيادة لرأسامله.  فيفهم من كالمه جوز الترصُّ
وجاء عن الزيدية: »وإذا عني الواقف موضعا للرصف... أو عني موضع االنتفاع... 

تعني الرصف واالنتفاع يف ذلك املوضع«)٢(. 
ما  حسب  عىل  الوقوف  رشطه...  عن  الوقف  إخراج  جيوز  »ال  اإلمامية:  عن  وجاء 
حتقق  رشًعا  معتربة  رشوًطا  اشرتط  إن  أنه  املخالفة  مفهوم  من  فيؤخذ  أهلها«)3(؛  يوقفها 

مصالح الوقف؛ جاز، والتي منها تغيري صورة االنتفاع به زيادة لرأسامله. 
وجاء عن اإلباضية يف ظاهر الرواية ما يفيد مرشوعية تغيري الوقف من صورة من صور 
االنتفاع إىل أخرى زيادة يف رأسامله كقول بعضهم: »كل رشط جاء يف الوقف، فهو ثابت، 

إال إن كان رشًطا باطاًل؛ فمنبوذ«)4(. 
القول الثالث: جواز املراجعة الدورية إلجارة األصول املوقوفة لزيادة رأسامهلا: 

الوقف والتي جاءت  تنمية رأساملية أصول  املؤثرة عىل  العقود  يعد عقد اإلجارة من 
فتاوى املدارس الفقهية بالقول بمرشوعية التعامل هبا كصيغة تويلية للوقف ومؤسساته، 
وإن هذه الزيادة للقيمة تقوم عىل املراجعة الدورية ألجرة األصل املوقوف، والتي جيب أن 

تر عرب إعادة تأهيلها وتصنيفها بالنظر إىل: 
- مكان تواجدها )منطقة ريفية/حضارية(. 

- من جهة طبيعتها )أراض بور/أرض زراعية(. 

- من جهة قيمتها التارخيية )عقارات أثرية/عقارات غري أثرية(. 

الرأساملية  بالزيادة  املرتبطة  املسألة  تناولت هذه  الفقهية  املدارس  أن  ويمكن مالحظة 

)1( رياض املسائل يف بيان أحكام الرشع بالدالئل، السيد عيل الطبطبائي، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، إيران، ط1، 141٢هـ، ٩/345. 
)٢( رشح األزهار، ابن مفتاح، 466/3. 

)3( عمدة الفقه، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة احلنبيل، حتقيق: أمحد حممد عزوز، املكتبة العرصية، 
القاهرة، 14٢5هـ/٢٠٠4م، ط14٢5هـ/٢٠٠4م، 6٩. 

)4( نتائج األقوال، سعيد بن محد بن سليامن احلارثي، حتقيق: سامل بن سعيد بن حممد العيسي، مكتبة اجليل الواعد، سلطنة 
عامن، ط1، 1431هـ/٢٠1٠م، ٢/88. 
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لألصول املوقوفة بطريقة غري مبارشة مل تسمها بمصطلح زيادة القيمة، وإنام بحثتها ضمن 
مسائل الوقف الفرعية املرتبطة بمسألة املحافظة عىل رشط الواقف يف حتديد أجرة العقار 
املوقوف وكذا حدود سلطة الناظر يف حتديدها إن مل ينص عليها الواقف رصاحة وغريها من 
املسائل احلقوقية واملالية املامثلة هلا والتي تدم بطريقة مبارشة أو غري مبارشة، مسألة الزيادة 
الرأساملية لألصول املوقوفة العقارية، ولقد بحثت املدارس الفقهية هذه املسألة؛ فجاءت 

اجتهاداهتم عىل النحو اآليت: 

ظاهر  يف  واإلمامية  واملالكية  احلنفية  فقهاء  عن  جاء  اإلجارة:  مدة  حتديد  جهة  من  أ( 
وأصوله،  الوقف  لتنمية  الرشعية  للمصلحة  الوقف  ناظر  مراعاة  يفيد  ما  عنهم  الرواية 
وزيادة رأسامله برتك تقدير مدة عقد اإلجارة لألصول املوقوفة بام خيدم الوقف ومقاصده 

بحسب ظروف املكان والزمان. 

جيوز  قالوا:  أصحابنا  من  »فاملتقدمون  قوهلم:  احلنفية  عن  الثالثة-  الرواية  -يف  فجاء 
إجارته أي مدة كانت«)1(. 

ع بعض متأخري املالكية يف حالة احلاجة أن تصل إىل تسع وتسعني سنة، ومثاله  وتوسَّ
ما جاء يف فتح العيل: »ما قولكم: يف أرض نحو ألف ذراع حمبسة عىل اجلامع الكبري بمدينة 
إسنا بأقىص صعيد مرص، طرح الناس أتربة وأقذارا فيها حتى صارت ال ينتفع به يف احلال، 
ويبنيها  واألقذار  األتربة  من  فيها  ما  ينقل  ملن  سنة  وتسعني  تسعة  القايض  نائب  فأجرها 
فيها، وأصلحها، فحصلت  ما  املكرتي  أرطال زيت ال غري، وأزال  بأربعة  خانا، كل سنة 
الرغبة فيها بزائد عن تلك األجرة فهل تفسخ تلك اإلجارة ويصري األنفع للوقف؟ أفيدوا 
نعم  اهلل،  والسالم عىل سيدنا حممد رسول  والصالة  احلمد هلل  نصه:  بام  فأجبت  اجلواب، 
تفسخ إن وجد حني عقد اإلجارة من يستأجرها بأجرة زائدة عام ذكر؛ أما إن مل يوجد حني 
العقد من يستأجرها بزائد عام ذكر، فإهنا ال تفسخ، وال تعترب الرغبة يف إجارهتا بزائد عام 

استؤجرت به احلادثة بعد عقد اإلجارة ونقل ما فيها. 

يعمره  ملن  الطويلة  املدة  الوقف  إجارة  بجواز  املتأخرين  حمققي  من  مجاعة  أفتى  وقد 

)1( املحيط الربهاين، ابن مازه، 746/5. 
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وخيتص بزائد غلته إذا مل يكن للوقف ريع يعمر به ووقعت اإلجارة بأجرة املثل يف وقتها«)1(. 

يكون  وإنام  الوقف؛  إلجارة  زمنية  مدة  حتديد  بعدم  القول:  اإلمامية  مذهب  وظاهر 
األمر إىل الناظر وتقديره للمصلحة الرشعية بحسب ظروف املكان والزمان، إذ جاء عنهم: 
تقدير  مل خيالف  ما  املؤجر، حكم طلق،  يؤجر مهام رشط  أن  أنه جيوز  الوقف يف  »وحكم 

الواقف«)٢(. 

ب( من جهة حتديد قيمة اإلجارة: جاء عن فقهاء احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة 
والزيدية واإلمامية واإلباضية إلزام ناظر الوقف بوجوب مراعاة املثل عند إجارته املرافق 
الوقفية، بل نجدهم يغرمونه فارق اإلجارة عند التقصري، كام منعوا استغالهلا من غري أجرة، 

وذلك ملا فيه من حفظ الوقف ومقاصده وتنمية ألصول الرأساملية. 

منافع  إتالف  ألنه  أجر؛  بغري  أحًدا  فيها  يسكن  أن  للقيم  »وليس  احلنفية:  عن  فجاء 
الوقف بغري عوض«)3(. 

وجاء عنهم أيًضا: »وإجارة الوقف ومال اليتيم، ال جيوز إال بأجر املثل؛ فلو أجر بدون 
أجرة املثل؛ يلزم املستأجر تام األجرة، وعليه الفتوى«)4(. 

وجاء عن املالكية: »احلبس إذا صدرت إجارته بأجرة املثل ثم جاء شخص يزيد فيه، 
الزيادة  فإن  املثل؛  أجرة  بدون  إجارته  فإن صدرت  الزيادة،  لتلك  تنفسخ  فإن اإلجارة ال 

تقبل ممن أرادها كان حارض اإلجارة األوىل أو كان غائًبا. 

املثل وقت  املثل وقت عقد اإلجارة، فإن كان أقل من كراء  الكراء كراء  ويعترب كون 
العقد قبلت الزيادة«)5(. 

وجاء عن الشافعية: »وإذا أجر الناظر العني املوقوفة عىل غريه مدة بأجرة مثله؛ فزادت 
األجرة يف املدة أو ظهر طالب بالزيادة عليها مل ينفسخ العقد يف األصح؛ ألن العقد قد جرى 

بمرص،  وأوالده  احللبي  البايب  مصطفى  مكتبة  عليش،  مالك،  اإلمــام  مذهب  عىل  الفتوى  يف  املالك  العيل  فتح   )1(
1378هـ/1٩58م، ٢3٩/٢. 

)٢( تذكرة الفقهاء، احليل، ٢/316. 
)3( االختيار لتعليل املختار، املوصيل، حتقيق: عبد اللطيف حممد عبد الرمحن، بريوت ط3، 14٢6هـ/٢٠٠5م، 53/3. 

)4( البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم احلنفي، 4/8. 
)5( اخلريش عىل خمترص سيدي خليل، دار الفكر للطباعة، بريوت، ٩8/7. 
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بالغبطة يف وقته«)1(. 

الوكيل  كبيع  النقص  وضمن  صح،  املثل  أجرة  بدون  أجره  »إذا  احلنابلة:  عن  وجاء 
بأنقص من ثمن املثل«)٢(. 

وجاء عن الزيدية ما يفيد عدم مرشوعية إجارته أو بيعه بغري ثمن املثل: »وال يبيع بثمن 
املثل مع وقوع الطلب بالزيادة«)3(. 

وجاء عن اإلمامية: »ولو أجر الناظر يف املدة، فزادت األجرة يف املدة، أو ظهر طالب 
بالزيادة مل يفسخ العقد؛ ألنه جرى بالغبطة يف وقته«)4(. 

اخلاصة  احلاالت  يف  إال  املثل  أجرة  اشرتاط  مرشوعية  يفيد  ما  اإلباضية  عن  وجاء 
وليس  بلدتنا،  يف  وقف  أموال  »توجد  بعضهم:  سؤال  يف  جاء  كام  عليها،  الطلب  كنقص 
إىل بعض  بالعقد  إعطائها  اتفق األهايل عىل  يرعاها، ويف اآلونة األخرية  هلا شخص حمدد 
أشخاص يقومون بإصالحها ورعايتها ودفع األجرة، فهل جيوز هلم ذلك؟ علاًم بأن هذه 
تأجريها،  أما األرايض فال مانع من  تتكون من نخيل وعوايب زراعية؟ اجلواب:  األموال 

وأما النخيل، فال جيوز بيع غلتها إال بعد دراكها، واهلل أعلم«)5(. 

إن مموع هذه األقوال تفيد بطريقة مبارشة زيادة القيمة املالية للوقف بزيادة مداخيله 
مما يساعد ناظر الوقف عىل عامرته وتنفيذ رشوط الواقف بام يعود باملصلحة عىل املوقوف 

عليهم والوقف واملجتمع. 

ولقد جاء يف قرارات ممع الفقه اإلسالمي ما يتضمن دعم زيادة الرأساملية لألصول 
املوقوفة من خالل القول بمرشوعية: »أ- إقامة رشكة بني جهة الوقف بقيمة أعيانه وبني 

أرباب املال بام يوظفونه لتعمري الوقف. 

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

ج- تعمري الوقف بعقد االستصناع مع املصارف اإلسالمية، لقاء بدل من الريع. 

)1( مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، الرشبيني، دار الفكر، بريوت، ٢/3٩5. 
)٢( اإلنصاف، املرداوي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط1، 141٩هـ، 57/7. 

)3( السيل اجلرار، الشوكاين، 333/3. 
)4( اللمعة الدمشقية، الشهيد األول، حتقيق: السيد حممد كالنرت، منشورات جامعة النجف الدينية، ط٢، 13٩8هـ، 178/3. 

)5( الفتاوى، أمحد اخللييل بن محد اخللييل، ٢13/4. 
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د- إجيار الوقف بأجرة عينية هي البناء عليه وحده، أو مع أجرة يسرية«)1(. 

وكذا قوهلم بجواز وقف األسهم والصكوك واستعامل عوائدها يف أغراض الوقف)٢(. 

تعمري  يف  واإلعادة  والتشغيل  البناء  بعقد  »األخذ  الوقف:  عىل  القائمني  ودعوهتم 
األوقاف«)3(، ملا فيه من مصالح أمهها إعادة تأهيل األرض الوقفية.

ف يف األصول املوقوفة لزيادة قيمتها الرأسملية احرتاًما لرشط  االجتاه الثاين: منع الترصُّ
الواقف: 

األصول  يف  ف  الترصُّ النظار  عنهم-  الثانية  الرواية  -يف  الفقهية  املدارس  فقهاء  منع 
املوقوفة لزيادة رأسامهلا إال يف حدود ما يشرتطه الواقف يف إجارة األصول املوقوفة أو ما 
دعت إليه الرضورة أو بام تقرر من عرف صحيح )كإجارة املثل(، ويمكن حرص اجتهاداهتم 

فيام يأيت: 

القول األول: منع زيادة القيمة الرأساملية للوقف بتغيري صورة االنتفاع منه: 

منع فقهاء الشافعية، واإلمامية، واإلباضية تغيري صورة الوقف مراعاة للضابط الكيل 
من وجوب »احرتام رشط الواقف«. 

بالزيادة يف األصول  ف  الترصُّ منعهم  الشافعية،  الثانية -عن  -الرواية  فجاء يف ظاهر 
إليه  دعت  ما  أو  بإذنه  أو  الواقف  اشرتطه  ما  حدود  يف  إال  رأسامهلا  زيادة  بغية  املوقوفة 
الرضورة، إذ قالوا: »وال تغيريه عن هيئته، كجعل البستان داًرا أو محَّاًما إال إن رشط الواقف 

العمل باملصلحة؛ فيجوز التغيري بحسبها عماًل برشطه«)4(. 

والقول باملنع بالترصف بالزيادة يف ظاهر- الرواية الثانية -عن اإلمامية احرتاما لرشط 

)1( قرار رقم: 3٠ )4/5( بشأن سندات املقارضة وسندات االستثامر، ممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤتره الرابع 
بجدة يف اململكة العربية السعودية من 18-٢3 مجادى اآلخر 14٠8هـ املوافق 6-11 شباط )فرباير( 1٩88م. 

)٢( انظر: قرار رقم 181 )1٩/7(، بشأن وقف األسهم والصكوك واحلقوق املعنوية واملنافع، ممع الفقه اإلسالمي الدويل 
املنبثق عن منظمة املؤتر اإلسالمي املنعقد يف دورته التاسعة عرشة يف إمارة الشارقة )دولة اإلمارات العربية املتحدة( من 1 

إىل 5 مجادى األوىل 143٠هـ املوافق ٢6 -3٠ نيسان )إبريل( ٢٠٠٩م. 
)3( انظر: قرار رقم 18٢ )1٩/8(، بشأن تطبيق نظام البناء والتشغيل واإلعادة )b.o.t( يف تعمري األوقاف واملرافق العامة، 
الشارقة )دولة  إمارة  التاسعة عرشة يف  املنعقد يف دورته  املؤتر اإلسالمي  املنبثق عن منظمة  الدويل  الفقه اإلسالمي  ممع 

اإلمارات العربية املتحدة( من 1 إىل 5 مجادى األوىل 143٠هـ املوافق ٢6-3٠ نيسان )إبريل( ٢٠٠٩م. 
)4( أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، األنصاري، ٢/476. 
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الصاحلني:  منهاج  قال صاحب  إذ  التي حددها،  اهليئة  به عىل  االنتفاع  الواقف وإلمكانية 
»فال جيوز -التغيري- مع إمكان االنتفاع به عىل الوجه الذي وقف عليه«)1(. 

الثانية عن اإلباضية إذ جاء عن يف كتاب الفتاوى للشيخ اخللييل:  وهو ظاهر الرواية 
»هناك قطعة أرض للوقف، مقام عىل جزء منها دكان، وهناك جزء خاٍل من ذلك؟ يريد 
البنيان أفضل وأغىل وأجدى من  الدكان، وقد رأينا أن  بناء منزل مكان  أحد األشخاص 
العائد من األرض- فام رأي سامحتكم يف ذلك؟  البنيان أكرب من  العائد من  األرض -إذ 
اجلواب: ال بدَّ يف ذلك من مراعاة مصلحة املوقوف له، فإن تعينت املصلحة فال حرج يف 

ذلك«)٢(. 

فالشاهد قوله: »فإن تعينت املصلحة« فيدل عىل الفتوى بالتغيري مرهونة بقيام رضورة 
لذلك. 

القول الثاين: منع املراجعة الدورية إلجارة األصول املوقوفة: 

الدورية  املراجعة  يف  الواقف  رشط  يف  ف  الترصُّ بمنع  الفقهية  الفتاوى  بعض  جاءت 
لألصول املوقوفة، والتي يمكن حرصها إمجاالً يف اآليت: 

ف يف رشط الواقف  حتديد مدة اإلجارة: منع فقهاء احلنفية، والزيدية، واإلمامية الترصُّ
يف حتديد مدة اإلجارة ولو لزيادة رأسامله احرتاًما لرشط الواقف. 

فجاء -يف الرواية األوىل- عن احلنفية القول بمنع خمالفة رشط الواقف يف حتديد مدة 
اإلجارة لألعيان املوقوفة، إذ جاء عنهم: »ال جتوز إجارة الوقف أكثر من املدة التي رشطها 
إال  معلوم وال خيرج  أخرجه برشط  ملكه  الواقف؛ ألنه  اعتبار رشط  الواقف؛ ألنه جيب 

برشطه«)3(. 

ال  بأن  بتقييدها  االجتهاد  عنهم-  الثانية  الرواية  -وهي  فقهائهم  متأخري  عن  وجاء 
تكون: »أكثر من سنة«)4(. 

)1( منهاج الصاحلني، السيد حممد سعيد احلكيم، ٢/٢8. 
)٢( الفتاوى، أمحد اخللييل بن محد اخللييل، األجيال للتسويق، مسقط، ط1، 14٢4هـ/٢٠٠4م، ٢13/4. 

)3( املحيط الربهاين، ابن مازه، دار إحياء الرتاث العريب، 746/5. 
)4( املرجع السابق، 746/5. 
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وجاء عن الزيدية حتديدها بأن تكون: »دون ثالث سنني«)1(، ولعل االجتهاد بالتحديد 
خرج خمرج االحتياط لألصلح للوقف حتى ال يذهب رسمه. 

وجاء عن اإلمامية: »فإن كان الواقف قد قدر أن يؤجره مدة معينة؛ مل جيز التخطي«)٢(.

يظهر مما سبق، أن املدارس الفقهية تتفق عىل أن من وظائف ناظر الوقف العمل عىل 
الزيادة الرأساملية للوقف وإن مل يشريوا إليها رصاحة لكن قوهلم بتحديد مدة إجارة الوقف، 

والعمل بمقتىض إجارة املثل ما هي إال طريقة من طرق حتصيل هذه الزيادة املنشودة. 

الوظيفة الثالثة: حتويل الريع اإىل اأ�صل موقوف: 

وقفية  منشآت  أو  أصول  إىل  نقدية  أصول  من  عائداته  أو  الوقف  ريع  حتويل  يعد 
زيادة  من  التحويل  هذا  ملا يف  الوقف ومقاصده، وكذلك  الناظر؛ ألنه حيفظ  من وظائف 
توفري  أوفر ملصارفه، كام يسهم يف  زيادة رأسامله، وتوفري حظ  ينتج عنه  مداخيله، والذي 

مناصب شغل ألفراد املجتمع بحسب طبيعة الوقف االقتصادية أو اخلدمية. 

وقد توزعت آراء الفقهاء يف هذه املسألة إىل ثالثة أقوال: 

القول األول: جواز حتويل الريع إىل وقف مراعاة ملصلحة الوقف:

واإلباضية  واإلمامية  والزيدية  واحلنابلة  والشافعية  واملالكية  احلنفية  فقهاء  أجاز  فقد 
-يف الرواية األوىل عنهم- حتويل ريع الوقف أو غلته إىل وقف جديد ملا فيه من مصالح 
للوقف وللموقوف عليهم وقيدوا ذلك أن يكون فائضا عن نفقات الصيانة للمرفق الوقفي 

ومصارفه الرضورية. 

فجاء عن احلنفية: »املتويل إذا اشرتى من غلَّة املسجد حانوًتا أو داًرا أو مستغاًل آخر؛ 
جاز؛ ألن هذا من مصالح املسجد«)3(. 

وجاء عن املالكية: »وُسئل أيًضا -ابن رشد- عن غالت مسجد واسعة، هل يستنفق 
أليمته وقومته، ووقيده، وحرصه أو يوقف فاضلها؟ وهل يشرتي منها أصل للحبس أم 

)1( السيل اجلرار، الشوكاين، 333/3. 
)٢( تذكرة الفقهاء، احليل، ٢/316. 

مودود  بن  حممود  بن  اهلل  عبد  املختار،  لتعليل  واالختيار   ،٢٢4/5 احلنفي،  نجيم  ابن  الدقائق،  كنز  رشح  الرائق  البحر   )3(
املوصيل احلنفي، حتقيق: عبد اللطيف حممد عبد الرمحن، بريوت، لبنان، ط3، 14٢6هـ/٢٠٠5م، 53/3. 



3٢٩

الفصل الثامن: النظارة عىل الوقف

ال؟ وكيف إن مل جيز الرشاء، ففعله حاكم هل يضمن ما اشرتى به أم ال؟ فأجاب: ... ورشاء 
ما استفضل من الغالت أصاًل يكون حبًسا صواب، ووجه نظر، فكيف يضمن فاعله؟«)1(. 

وفر  من  األصول  باستحداث  العمل  جرى  »وقد  بعضهم:  قول  أيًضا  عنهم  وجاء 
األحباس واستكثار الرباع من غلتها، إن ذلك من حسن النظر«)٢(. 

وجاء عن الشافعية يف الرواية األوىل عنهم: »الوقف الفاضل من ريعه يشء، تارة يكون 
عىل مسجد، وتارة يكون عىل غريه؛ فإن كان عىل املسجد، فتارة يكون عىل مصاحله، وتارة 

يطلق، وتارة يكون عىل عامرته.

املوقوفة  الدور ونحوها  أو  يعمره وأمالكه  ما  الزائد  خر من  يدَّ األولني:  احلالني  ففي 
عليه لوجوب ذلك، ويشرتى له بباقيها ما فيه زيادة غلته ويقفه؛ ألنه أحفظ له«)3(. 

فالشاهد قوهلم: بمرشوعية رشاء أوقاف جديدة مراعاة للمصلحة الوقف ومقاصده 
والتي عربوا عنها بقوهلم: »ألنه أحفظ له«.

وجاء عن احلنابلة، جواز رشاء ما فيه منفعة للوقف من غلته خلدمته وخدمة مصاحله، 
كمسألة رشاء العبد خلدمة الوقف)4(. 

الوقف مسكنا  املسجد من ريع  يبني خارج  أن  أيًضا: »مسألة: هل جيوز  وجاء عنهم 
ليأوي فيه أهل املسجد الذين يقومون بمصاحله؟ اجلواب: نعم، جيوز هلم أن يبنوا خارج 
املسجد من املساكن ما كان مصلحة ألهل االستحقاق لريع الوقف القائمني بمصلحته«)5(. 

وجاء عن الزيدية قوهلم: »للمتويل كسب مستغل للمسجد بفاضل غلته حيث فضل 

)1( فتاوى الربزيل، أبو القاسم بن أمحد البلوي، حتقيق: د.حممد احلبيب اهليلة، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط1، ٢٠٠٢م، 
 .3٩1/5

)٢( النوازل اجلديدة، الوزاين، حتقيق: عمر بن عباد، طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، املغرب، ط141٩هـ/1٩٩8م، 
 .4٠4/8

)3( الفتاوى الكربى الفقهية، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي السعدي األنصاري، مجعها: 
عبد القادر بن أمحد بن عيل الفاكهي املكي، دار الفكر، دمشق، 14٠هـ، ٢4٢/3، وأسنى املطالب يف رشح روض الطالب، 

األنصاري، ٢/475. 
)4( انظر: اإلنصاف، املرداوي، 37/7. 

)5( الفتاوى الكربى، ابن تيمية، حتقيق: حممد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، بريوت، ط1، 14٠8هـ/1٩87م، 
 .481
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يشء من غالت أوقافه ومل حيتج إليها«)1(. 

وجاء عن اإلمامية: »مسألة: الوقف عىل مسجد أو مشهد إذا رصف حاصله الناظر عىل 
عامرته أو إضاءته أو رشاء له أو غري ذلك، ثم فضل منه من فضلة مال الوقف فامذا يصنع 
املشهد  املساجد، فيجوز رصفه إىل مسجد آخر، وأما وقف  الوقف عىل  أما  به؟ اجلواب: 

فاألجود الرتبُّص به إىل حني احلاجة، ولو اشرتى به ملًكا وجعله وقًفا مل يكن بعيًدا«)٢(. 

وجاء عن اإلباضية: »مسألة: بيع مال املسجد ليؤخذ به أفضل منه؟ اجلواب: ال يعدم 
من اجلواز عىل نظر الصالح«)3(.

فالشاهد يف قوله: »بيع مال املسجد«، وهي غلته وما ينسب إليه ليحول من أصل إىل 
أخر ينتفع به املسجد ومصارفه التي نص عليها الواقف.

القول الثاين: جواز حتويل الريع إىل وقف إن اشرتطه الواقف: 

الثانية عن الشافعية جواز حتويل ريع الوقف إىل أصل موقوف  الرواية  جاء يف ظاهر 
ويوقفه  داًرا،  به  يشرتي  أن  للناظر  يسوغ  هل  عنهم«  جاء  إذ  الواقف،  اشرتطه  إن  جديد 
وجيعل ريعه يف مصالح الوقف األول بعد عامرته إذا حصل فيه هدم إذا رأى ذلك مصلحة 

للوقف األول؟ واحلال أن الواقف مل يرشط ذلك يف وقفه«)4(. 

القول الثالث: منع حتويل الريع إىل وقف: 

الثانية عنهم-  الرواية  الثالثة عنهم- واإلباضية -يف  الرواية  الشافعية -يف ظاهر  منع 
حتويل ريع الوقف إىل وقف جديد.

فجاء عن الشافعية منعه مطلًقا يف حالة كونه ثمرة ريع أصل موقوف عىل صيانة الوقف 
ال  عامرته،  عىل  »املوقوف  فقالوا:  املسجد،  مصالح  عىل  موقوف  أصل  من  الريع  كان  إن 
يشرتى من زائد غلته يشء؛ بل يرصده للعامرة، وإن كثر؛ ألن الواقف، إنام وقف عىل العامرة 

فلم جيز رصفه لغريها«)5(. 

)1( رشح األزهار، ابن مفتاح، 384/4. 
)٢( الينابيع الفقهية، عىل أصغر مرواريد دار الرتاث، الدار اإلسالمية، ط141٠هـ، 74/43. 

)3( اجلامع الكبري، سعيد بن بشري الصبحي، وزارة الرتاث القومي والثقافة، سلطنة عامن، ط14٠7هـ/1٩86م، 3/٢٢. 
)4( الفتاوى الكربى الفقهية، اهليتمي، 3/٢4٢. 

)5( املرجع السابق، 3/٢4٢. 
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بل ذهبوا إىل القول يف هذه الرواية: »وإن كان الوقف عىل غري مسجد، كانت فوائده 
ملًكا للموقوف عليهم، فترصف إليهم مجيع غلته ما مل حيتج لعامرة، فحينئذ تقدم عىل حقهم، 
وال يرصف هلم يشء ما دام االحتياج للعامرة موجودا سواء رشط الواقف تقديم العامرة أم 
مل يرشطه«)1(، فيفهم من هذا القول: إهنم يشرتطون موافقة املوقوف عليهم؛ ألنشاء وقف 

جديد بريع الوقف القديم وإال فال يصح ذلك. 

ليؤخذ  املسجد  مال  بيع  »مسألة:  قوله:  الكبري  اجلامع  كتاب  يف  اإلباضية  عن  وجاء 
بسبب«)٢(،  كالداخل  مشرتيه  يكون  جييزه  ال  من  قول  وعىل   ... اجلواب:  منه؟  أفضل  به 

فالشاهد من املنع قوهلم: »كالداخل بال سبب«، وال ينرصف هذا املعنى إال للغاصب. 

فتحويل ريع الوقف إىل أعيان أو أصول وقفية حيفظ الوقف ومقاصده، ويوسع نشاطاته 
اخلدمية، وينوع مداخيله املالية، وإن اختلفت فتاوى املذاهب الفقهية؛ بل يف املذهب الواحد 
يف مرشوعية ذلك، ورشوطه، ومدى اعتباره وقًفا من عدمه، ومدى مرشوعية بيعه كام هو 

حال قول احلنفية)3( فيام جاء عنهم، وغري ذلك من املسائل الفقهية. 

الوظيفة الرابعة: ا�صتثمار ريع الوقف: 

جييز فقهاء احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، والزيدية، واإلمامية لناظر الوقف 
استثامر ريع الوقف -إن توفرت رشوط االستثامر اآلمن- بام حيقق مقاصد الوقف يف تطوير 
املنشأة الوقفية يف حد ذاهتا بالزيادة يف منافعها أو يف تنمية قدرهتا اإلنتاجية أو اخلدمية أو 
الوقف ومؤسساته أو رشاء  بغية تطوير  أو تشاركية  باالستثامر يف مشاريع أخرى مستقلة 

أسهم أو سندات مضاربة وغري ذلك. 

وإن الناظر يف كتب الفقهاء يف هذه املسألة ال جيدها ترج عن اآليت: 

فجاء يف ظاهر مذهب احلنفية التوسع يف القول يف استثامر ريع الوقف، بل ال يعتربون يف 
ف فيه بأنواع الترصفات  رواية عنهم ما اشرتي من غلته وقًفا، وجيعلون للناظر حرية الترصُّ

)1( املرجع السابق، 3/٢4٢. 
)٢( اجلامع الكبري، سعيد بن بشري الصبحي، وزارة الرتاث القومي والثقافة، سلطنة عامن، ط14٠7هـ/1٩86م، 3/٢٢. 

مودود  بن  حممود  بن  اهلل  عبد  املختار،  لتعليل  واالختيار   .٢٢4/5 احلنفي،  نجيم  ابن  الدقائق،  كنز  رشح  الرائق  البحر   )3(
املوصيل احلنفي، حتقيق: عبد اللطيف حممد عبد الرمحن، بريوت، لبنان، ط3، 14٢6هـ/٢٠٠5م، 53/3. 
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التي ترجع بالفائدة عليه وعىل مقاصده، فجاء عنهم: »قيم اشرتى من غلَّة املسجد حانوًتا 
للمسجد، جيوز بيعه عند احلاجة؛ ألنه من غلَّة الوقف وليس بوقف«)1(. 

أيًضا عنهم: »ويف اخلانية: املتويل إذا اشرتى من غلَّة املسجد حانوًتا أو داًرا أو  وجاء 
مستغاًل آخر؛ جاز؛ ألن هذا من مصالح املسجد، فإن أراد املتويل أن يبيع ما اشرتى أو باع 
اختلفوا فيه... وقال بعضهم: جيوز هذا البيع؛ وهو الصحيح؛ ألن املشرتي مل يذكر شيًئا من 

رشائط الوقف، فال يكون ما اشرتى من مجلة أوقاف املسجد«)٢(. 

الرقابة عىل ترصفات  املرونة االستثامرية إن وجدت ضامنات  فيه من  القول  وإن هذا 
الناظر. 

نجيم  ابن  قال  بالبناء،  فيها  بالزيادة  الوقف  تنمية أصول  أيًضا مرشوعية  وجاء عنهم 
احلنفي: »وإن أراد قيم الوقف أن يبني يف األرض املوقوفة بيوًتا يستغلها باإلجارة، ال يكون 
له ذلك ألن استغالل أرض الوقف يكون بالزرع؛ ولو كانت األرض متصلة ببيوت املرص 
يرغب الناس يف استئجار بيوهتا وتكون غلَّة ذلك فوق غلَّة الزرع والنخل؛ كان للقيم أن 

يبني فيها بيوًتا، فيؤاجرها؛ ألن االستغالل هبذا الوجه يكون أنفع للفقراء«)3(. 

وجاء عن املالكية: »ويباع فضل.. أي ما زاد من الذكور عن املحتاج إليه يف النزو من 
نسل اإلناث املوقوفة ويشرتى بثمنه إناثا، ويباع ما كرب.. من اإلناث املوقوفة ويرصف ثمنه 
يف رشاء إناث وجتعل وقًفا عوًضا عام بيع«)4(، فالشاهد قوهلم: »ما زاد من الذكور« وهو ريع 

تولد عن أصول موقوفة ليستبدل باإلناث لتكثري رأس مال الوقف. 

وجاء عن الشافعية: »ووقف بقرة أو نحوها عىل رباط إذ قال: ليرشب لبنها من ينزل 
أو ليباع نسلها ويرصف ثمنه يف مصاحله، فإن أطلق، قال القفال: مل يصح، وإن كنا نعلم أنه 

يريد ذلك ألن االعتبار باللفظ. 

قال األذرعي: »والظاهر أن ما قاله القفال بناء عىل طريقته من أنه إذا وقف شيًئا عىل 

)1( االختيار لتعليل املختار، عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل احلنفي، 53/3. 
)٢( البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم احلنفي، ٢٢4/5. 

)3( البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، ٢33/5.
)4( منح اجلليل رشح خمترص خليل، عليش، دار الفكر، بريوت، ط14٠٩هـ/1٩8٩م، 153/8. 
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قال  كام  فاملعتمد  تالفه،  اجلمهور  وطريقة  مرصفه  جهة  يبني  حتى  يصح  ال  كذا  مسجد 
شيخنا: هنا الصحة أيًضا«)1(. 

حتويل  مرشوعية  يفيد  مصاحله«،  يف  ثمنه  ويرصف  نسلها  »ليباع  قوهلم:  يف  فالشاهد 
الريع، والذي يتمثل هنا يف بيع ما تولد من أبقار، ثم يرصف فيام فيه مصالح تنموية للوقف. 

وجاء عن احلنابلة مرشوعية استعامل الناظر ما فضل من ريع وقف املسجد فيام حيقق 
مصاحله، إذ جاء عنهم قوهلم: »جيوز رصف الفاضل يف مثله، ويف سائر املصالح«)٢(، والتعبري 
بسائر مصاحله يشمل كل أنواع النفقات من صيانة وتعمري واستحداث منافع والتي تنتهي 

بخدمة الوقف ومقاصده. 

وجاء عن الزيدية: »وللمتويل البيع والرشاء ملصلحة« مع اشرتاطهم لعدالته يكون ذلك 
واجبا »مع تيقن املصلحة وال جيوز له اإلخالل به«)3(. 

وجاء يف ظاهر الرواية عن اإلمامية ما يفيد استثامر ريع الوقف، إذ جاء يف تذكرة الفقهاء 
العقار؛  »العقار املوقوف عىل املسجد، وللمسجد هناك مال فاضل دخل بدئ منه بعامرة 
ألنه أصل يف عامرة املسجد، ولو حصل مال كثري من غلَّة وقف املسجد أحذ منه بقدر ما لو 

خرب املسجد أعيدت العامرة، والزايد يشرتى به ما فيه للمسجد زيادة غلَّة«)4(. 

يف  اإلسالمي  الفقه  ممع  توصيات  يف  الوقف  ريع  استثامر  مرشوعية  تأكيد  جاء  وقد 
دورته اخلامسة عرشة بمسقط أنه: »- جيوز استثامر الفائض من الريع يف تنمية األصل أو 
يف تنمية الريع، وذلك بعد توزيع الريع عىل املستحقني وحسم النفقات واملخصصات، كام 

ر رصفها«.  جيوز استثامر األموال املتجمعة من الريع التي تأخَّ

وقيدوا ذلك بقوهلم: »يعمل برشط الواقف إذا اشرتط تنمية أصل الوقف بجزء من 
ريعه، وال يعّد ذلك منافًيا ملقتىض الوقف، ويعمل برشطه كذلك إذا اشرتط رصف مجيع 
الريع يف مصارفه، فال يؤخذ منه يشء لتنمية األصل. األصل عدم جواز استثامر جزء من 

)1( مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، الرشبيني، ٢/381. 
)٢( كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، ٢٩5/4، ومطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، الرحيباين، 374/4. 

)3( السيل اجلرار، الشوكاين، 333/3. 
)4( تذكرة الفقهاء، احليل، منشورات املكتبة املرتضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية، إيران، ٢/445. 
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ري، أما يف  الريع إذا أطلق الواقف ومل يشرتط استثامره إال بموافقة املستحقني يف الوقف الذُّ
الوقف اخلريي فيجوز استثامر جزء من ريعه يف تنمية األصل للمصلحة الراجحة بالضوابط 

املنصوص عليها الحًقا«)1(. 

املجتمعون يف منتدى قضايا الوقف الفقهية األول عىل ما ييل: »- يعمل برشط الواقف 
تنمية أصل الوقف بجزء من ريعه وال يعد ذلك منافًيا ملقتىض الوقف ويعمل برشطه  يف 

كذلك يف عدم تنميته بجزء من ريعه. 

بموافقة  إال  استثامره  الواقف ومل يشرتط  أطلق  إذا  الريع  استثامر جزء من  عدم جواز 
املستحقني يف الوقف الذري. أما الوقف اخلريي فيجوز استثامر جزء من ريعه بالضوابط 

املنصوص عليها الحًقا.

النفقات  وحسم  املستحقني  عىل  الريع  توزيع  بعد  الريع  من  الفائض  استثامر  جيوز 
واملخصصات«)٢(. 

الوقف  حتفظ  ضامنات  وجدت  إن  الوقف  استثامر  من  تانع  ال  الفقهية  فاملدارس 
ومقاصده وأال يكون االستثامر ذريعة لبيعه. 

الوظيفة اخلام�صة: �صرف ما يتعلق بالريع من حقوق: 

نبه الفقهاء ناظر الوقف عىل التعرف عىل احلقوق املالية املتعلقة بريع الوقف ورتبوها 
عموما بحسب األولويات، فجاءت عىل النحو اآليت: 

أ( العمل عىل إصالح الوقف ملا فيه من املحافظة عليه وعىل مقاصده)3(:

يعد بناء ما اهندم وترميم ما تصدع من الوقف من وظائف الناظر التي نبه عليها فقهاء 
عىل  تأثري  من  له  ملا  واإلباضية  واإلمامية  والزيدية  واحلنابلة  والشافعية  واملالكية  احلنفية 

املنبثق عن منظمة  الدويل  الفقه اإلسالمي  الوقف ويف غالته وريعه، ممع  بشأن االستثامر يف  قرار رقم 14٠ )15/6(   )1(
املؤتر اإلسالمي املنعقد يف دورته اخلامسة عرشة بمسقط )سلطنة ُعامن( من 14 إىل 1٩ املحرم 1435هـ، املوافق 11-6 

آذار )مارس( ٢٠٠4م. 
العامة لألوقاف،  األمانة  املؤلفني،  املنتدى ملجموعة من  األول، بحوث ومناقشات  الفقهية  الوقف  منتدى قضايا  أعامل   )٢(

الكويت، 14٢5هـ/٢٠٠4م. 
)3( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم احلنفي، ٢54/5، والفتاوى اهلندية يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة 
الفكر، دمشق، 1411هـ/1٩٩1م، 36٠/٢، والتاج واإلكليل،  دار  اهلند،  الدين ومجاعة من علامء  الشيخ نظام  النعامن، 

املواق، 33/6. 
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استمرار الوقف ومقاصده. 

بالعامرة،  الغلَّة  من  يبدأ  العامرة،  يذكر  ومل  املساكني  عىل  وقف  »لو  احلنفية:  عن  فجاء 
وبام يصلحها، وبخراجها، ومؤهنا ثم يقسم الباقي عىل املساكني، فإن كان يف األرض نخل 
وخياف القيم هالكها، كان للقيم أن يشرتي من غلَّة الوقف فسيال فيغرسه كي ال ينقطع«)1(. 

أهله ويرتك  بمنافع  غلتها  من  يبدأ  أن  ما جيوز  الواقف  »لو رشط  املالكية:  وجاء عن 
إصالح ما يتخرم منه؛ بطل رشطه«)٢(. 

وجاء عن الشافعية: »وعىل الناظر العامرة، واإلجارة ومجع الغلَّة وحفظها«)3(. 

وجاء عن احلنابلة وإن اختلفوا يف القول بمدى وجوب عامرة الوقف واجلهة التي تقوم 
بعامرته أو يف مدى تسبيق عامرته عىل غري من املصارف وغريها من املسائل، غري أهنم يف 
أن  أحدها:  أحوال؛  من  تلو  ال  عامرته  احلارثي:  »وقال  قوهلم:  بتعمريه،  يقولون  النهاية 
يرشط البداءة هبا كام هو املعتاد؛ فال إشكال يف تقديمها، الثاين: اشرتاط تقديم اجلهة عليها، 
فيجب العمل بموجبه ما مل يؤد إىل التعطيل؛ فإن أدى إليه قدمت العامرة فيكون عقد الوقف 

خمصًصا للرشط«)4(. 

وجاء عن الزيدية قوهلم: »جيب أن ترصف غلَّة الوقف يف إصالحه«)5(. 

وجاء عن اإلمامية ما يفيد احرتام رشط الواقف يف حتديد مصارفه ومنها عامرته، فقالوا: 
»يعترب يف الوقف، ويف رصف ما يرتفع من غالته، رشط الواقف وترتيبه، فإن قدم قوم عىل 
قوم، وجعل لقوم أكثر مما جعل لآلخرين... كان األمر عىل ما رتب وعىل ما رشط ال خيالف 

يف يشء من ذلك بال خالف؛ ألن استحقاق ذلك من جهته، فهو عىل ما يرشطه«)6(. 

أطرافها من أعىل  قائمة وبعض  اإلباضية، قوهلم: »سؤال: ومسجد جدره  وجاء عن 
جدره  يف  إنفاذها  أجيوز  بوصية،  له  وأوىص  األرض،  عىل  واقع  سطحه  كذلك  منهدم 

)1( البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم احلنفي، ٢33/5. 
)٢( التاج واإلكليل، املواق، 33/6. 

)3( أسنى املطالب رشح روض الطالب، األنصاري، ٢/471. 
)4( اإلنصاف، املرداوي، 55/7، ومطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، الرحيباين، 316/4. 

)5( رشح األزهار، ابن مفتاح، 3/4٩٩. 
)6( املبسوط، الطويس، ٢٩5/3. 
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املذكورة أعاله؟ اجلواب: وباهلل التوفيق، جيوز إصالح ما ذكرت من هذه الوصية عىل هذه 
الصفة معنا، واهلل أعلم«)1(. 

فظاهر الوصية ليس فيها حتديد ترميم أو صيانة املسجد، فهي عامة تشمل هذه وغريها، 
التي  الدين  بإعادة ما هتدم ملا فيه من مصلحة حفظ كلية  الفتوى بجواز الصيانة  وجاءت 

قصدها الواقف من وقفه، ويقاس عليه غريه من الوقف. 

استثامر  »جيوز  عرشة:  اخلامسة  دورته  يف  اإلسالمي  الفقه  ممع  توصيات  يف  وجاء 
املخصصات املتجمعة من الريع للصيانة وإعادة اإلعامر ولغريها من األغراض املرشوعة 

األخرى«)٢(. 

املصلحة  عىل  مبني  وترميمه  صيانته  أي  الوقف،  عامرة  مسألة  يف  الفقهاء  كالم  فظاهر 
الرشعية القاضية بجلب املصلحة ودفع املفسدة، فرتك الوقف دون ترميم مفسدة جيب دفعها، 

وكذلك استمرار الوقف ومقاصده مرهون بعامرته وما ال يتم الواجب إال به؛ فهو واجب. 

ب( دفع مستحقات العمل والقائمني عليه)3(:

يتفق فقهاء احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، واإلمامية، واإلباضية عىل أن دفع 
مستحقات العامل واملرشفني عىل الوقف واألجراء من وظائف ناظر الوقف أو وكيله. 

ف يف غلَّة الوقف فذكروا منها دفع  فجاء عن احلنفية يف بيان وظائف الناظر يف الترصُّ
مراتبات العامل، أو عىل حد تعبريهم: »وأجرة القوام«)4(. 

أو  القايض  له  الوقف جيعلها  الناظر تكون من غلَّة  بياهنم أن أجرة  املالكية  وجاء عن 
الواقف: »قوله: وأجرته، أي وجيعل له أجرة من ريعه«)5(. 

وجاء عن الشافعية: »ويرصف املوقوف، أي ريع املوقوف... يف أجرة القيم«)6(. 

)1( اجلامع الكبري، سعيد بن بشري الصبحي، ٢5/3. 
)٢( انظر: قرار رقم 14٠)15/6( بشأن االستثامر يف الوقف ويف غالته وريعه، ممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة 
املؤتر اإلسالمي املنعقد يف دورته اخلامسة عرشة بمسقط، سلطنة ُعامن، من 14 إىل 1٩ املحرم 1435هـ، املوافق 11-6 

آذار )مارس( ٢٠٠4م. 
)3( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم احلنفي، ٢54/5. 

)4( انظر: املرجع السابق، ٢54/5. 
)5( حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد الدسوقي، 88/4. 

)6( أسنى املطالب رشح روض الطالب، زكريا األنصاري، ٢/476. 
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ومؤذنون،  وأئمة،  قوام  وفيها  أوقاف،  هلم  وجوامع  مساجد  »يف  احلنابلة:  عن  وجاء 
فهل لقايض املكان أن يرصف منه إىل نفسه؟ اجلواب: بل الواجب رصف هذه األموال يف 
مصارفها الرشعية، فيرصف من اجلوامع واملساجد إىل األئمة واملؤذنني والقوام ما يستحقه 

أمثاهلم.«)1(. 

وجاء عن الزيدية قوهلم: »له رصف غلَّة الوقف يف واحد من املستحقني أو أكثر من 
واحد بحسب ما يراه من الصالح ومطابقة قصد الواقف«)٢(، ومن عنارص صالح الوقف 

دفع مستحقات العامل والقائمني عليه.

وجاء عن اإلمامية أن: »تقسيم الوقف حسب الواقف«)3(. 

للقيام  وكيال  ملسجدهم  يوكلوا  أن  أرادوا  بلد  أهل  عن  »وسئل  اإلباضية:  عن  وجاء 
بمصاحله وعامرة أمواله، وجيعلون له العرش أجرة قيامه؛ فامتنع بعضهم من ذلك وريض 
الباقون، فهل هلم أن يعطوه ذلك؟ اجلواب: يقدر اجلامعة لوكيل مال املسجد من غلته ما 
يرونه له عىل قدر عنائه وخدمته إن استحق العرش أو أكثر عىل قدر حفظه وقيامه لصالحه 
من فسل أو غريه فال بأس عليهم، واهلل اعلم«)4(، فالشاهد يف كالم الشيخ: إن اجلامعة تقوم 
بوظيفة النظارة عىل الوقف، ومن واجبات الناظر دفع أجرة القائم عىل املسجد يف عامرته 

وتنمية أمواله. 

فاستمرار مقاصد الوقف عند الفقهاء ال تتحقق إال بدفع أجرة ملن هو قائم عىل تسيريه 
أوكل  ما  عىل  حماسبتهم  يمكن  حتى  وغريهم...  زراعي  وعامل  وحارس  وقيم  ناظر  من 

إليهم من مسؤوليات نحو الوقف. 

ج( دفع مستحقات املصارف املرشوعة التي رشطها الواقف عىل قدر اإلمكان: 

يتفق فقهاء احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، واإلمامية، واإلباضية، والزيدية 
عىل وجوب تنفيذ رشط الواقف فيام اشرتطه يف وقفه عىل سبيل اإلمكان)5(، وإن تعذر ذلك 

)1( الفتاوى الكربى، ابن تيمية، ٢73/4. 
)٢( رشح األزهار، ابن مفتاح، 4٩4/3. 

)3( املهذب، ابن الرباج، مؤسسة النرش اإلسالمي، إيران، 8٩/٢. 
)4( خالصة الوسائل، عيسى بن صالح احلارثي، 4/7٢. 

)5( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم احلنفي، ٢67/5. 
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رجع إليه يف حياته، وإن تعذر جيتهد الناظر لتحقيق مقاصده بام هو جار عادة عند الناس يف 
هذا املرصف الوقفي أو ذاك. 

فجاء عن احلنفية: »من املعلوم أول ما يفعله القيم يف غلَّة الوقف البداءة بالعامرة وأجرة 
القوام«)1(. 

وجاء عن املالكية: »إن علم برشط الواقف يف الرصف؛ اتبع يف املساواة والتفضيل وإال 
رصف بالسوية؛ ألهنا األصل، وإن جهل أربابه، فهو كوقف مل يعني مرصفه«)٢(. 

وجاء عن الشافعية: »لو اندرس رشط الواقف وجهل الرتتيب بني أرباب الوقف أو 
املقادير، بأن مل يعلم هل سوى الواقف بينهم، أو فاضل، قسمت الغلَّة بينهم بالسوية، لعدم 

األولوية«)3(. 

وجاء عن احلنابلة: »ولو جهل رشط الواقف وأمكن التآنس برصف من تقدم ممن يوثق 
به رجع إليه؛ ألنه أرجح مما عداه«)4(. 

وجاء عن اإلمامية: »الوقف جيب أن جيري عىل ما يعيِّنه الواقف ويشرتط فيه، وال جيوز 
ألحد تغيري يشء«)5(.

وجاء عن اإلباضية: »وكل رشط جاء يف الوقف، فهو ثابت، إال إن كان رشًطا باطاًل؛ 
فمنبوذ«)6(؛ فاتَّفق الفقهاء عىل إثبات حقوق يف غلَّة الوقف يؤدهيا الناظر عمال برشط واقفه 

أو باجتهاده. 

تلك  بني  الغلَّة  قسمت  منحرصات؛  مصارف  بني  اللبس  كان  »فإن  الزيدية:  وعند 
املصارف بالسوية. وإن كانت املصارف غري منحرصات، بل وقع اللبس مطلًقا؛ فإن الغلَّة 
تكون لبيت املال، وكذلك الرقبة إذا مل يعلم كوهنا وقًفا، وإن عرف أهنا وقف بقيت وقًفا«)7(.

)1( البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، ٢54/5. 
)٢( الذخرية، القرايف، حتقيق: حممد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط1٩٩4م، 3٢6/6. 

)3( أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، زكريا األنصاري، 473/٢، والفتاوى الكربى الفقهية، اهليتمي، ٢٢7/3. 
)4( كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، 4/٢6٠. 

)5( املهذب، ابن الرباج، ٢/88. 
)6( نتائج األقوال، سعيد بن محد بن سليامن احلارثي، حتقيق: سامل بن سعيد بن حممد العيسي، مكتبة اجليل الواعد، سلطنة 

عامن، ط1، 1431هـ/٢٠1٠م، ٢/88. 
)7( التاج املذهب، صفي الدين أمحد بن قاسم الصنعاين، 3٢5/3.
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ة الوقف:  د( قضاء الديون املتعلقة يف ذمَّ
والشافعية،  واملالكية،  احلنفية،  فقهاء  عموم  عند  اعتبارية  بشخصية  الوقف  يتمتع 
واحلنابلة، واإلمامية، مما يؤهله أن يكون له أهلية أداء وأهلية وجوب، فرتتب عليه حقوق، 
وتثبت عليه واجبات والتي منها الديون التي يستلفها الناظر حلاجة الوقف هلا لرتميمه أو 

إلحداث فيه زيادة ترجع بالفائدة عليه.
غلَّة  يف  بمثله  رجع  ثم  نفسه  مال  من  املسجد  عامرة  يف  أنفق  »قيم  احلنفية:  عن  فجاء 

الوقف؛ جاز؛ سواء كانت غلته مستوفاة أو غري مستوفاة«)1(. 
وجاء عنهم أيًضا: »حوانيت مال بعضها إىل بعض، واألول منها وقف والباقي ملك، 
واملتويل ال يعمر الوقف، قال أبو قاسم: إن كان للوقف غلَّة، كان ألصحاب احلوانيت أن 
يأخذوا القيم ليسوي احلائط املائل من غلَّة الوقف. وإن مل يكن للوقف غلَّة يف يد القيم، 
رفعوا األمر إىل القايض ليأمر القايض القيم باالستدانة عىل الوقف يف إصالح الوقف وليس 

له أن يستدين بغري أمر القايض«)٢(. 
وجاء عن املالكية أنه: »ال ُيباع، ويعمر طالب العامرة، ويستويف ما رصفه عىل الوقف 

من غلته«)3(. 
وجاء أيًضا عنهم: »قال عبد امللك: فلويل الصدقة أن يعمر خراب الصدقة من ماله، 

ويرجع بذلك يف كرائها، إذا رأى ذلك نظرا هلم، فيلزمهم، ويرجع به يف الغلَّة«)4(. 
وجاء عن الشافعية: »إن رصف من ماله بإذن احلاكم... أنه لو مات صار ما أرصفه دينًا 

لورثته عىل الوقف«)5(.
وجاء عن احلنابلة: »ومن عمر وقًفا باملعروف ليأخذ عوضه، فله أخذه من غلته«)6(. 

وجاء عن اإلمامية: »كام جيوز له االقرتاض عليه واالقراض بينية الرجوع عليه«)7(. 

)1( البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم احلنفي، ٢٢8/5. 
)٢( البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، ٢٢3/5. 

)3( بلغة السالك، أمحد الصاوي، 3٠4/3. 
)4( النوادر والزيادات، ابن أيب زيد القريواين، حتقيق: حممد األمني بوخبزة، دار الغرب ا إلسالمي، بريوت، ط1، 1٩٩٩م، ٩6/1٢. 

)5( الفتاوى الكربى الفقهية، اهليتمي، ٢٩5/3. 
)6( الفتاوى الكربى، ابن تيمية، حتقيق: حممد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، بريوت، ط1، 14٠8هـ/1٩87م، 433/5. 

)7( منهاج الصاحلني، السيد حممد سعيد احلكيم، ٢/٢81. 
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عمر  فإن  املتويل،  بأمر  نحوها  أو  حانوًتا  الوقف  عرصة  يف  ر  عمَّ »من  الزيدية:  وعند 
للوقف كانت غرامته وقيمة مواد البناء دينًا له عىل الوقف ولزمه كراء احلانوت معمورة«)1(.

وجاءت توصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية األول بالتنبيه عىل »أن حيسم الدين أو 
ما خيصه يف كل فرتة زمنية من الغلَّة قبل التوزيع«. وجاء فيها أيًضا: »ال جيوز توزيع الريع 

عىل املستحقني قبل تسديد الديون احلالة إال إذا كان الريع أكثر من الدين أو أقساطه«)٢(. 

هـ( دفع التعويضات املالية للرضر الناتج عن الوقف:

يثبت فقهاء احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، واإلمامية، واإلباضية، والزيدية 
ة املالية للوقف، ومنه أقروا له حقوًقا عىل الغري، كام رتبوا عليه حقوًقا لآلخرين.  الذمَّ

ومن أمثلة ذلك جرب الرضر احلاصل من الوقف نحو جريانه، فيقوم الناظر بجرب ذلك 
من غلته أو يقرتض من غريه أو من ماله ثم يأخذه من ريعه رفعا للخصومة ودفعا للرضر. 
فجاء عن احلنفية: »يف حائط فاصل بني دار زيد ودار وقف مشرتك بني اجلهتني، ولكل 
منهام عليه ركوب فوهن وتلف وسقط، وطلب زيد تعمريه، وامتنع الناظر من تعمريه مع 
زيد من غلَّة الوقف، وللوقف غلَّة؛ فهل جيرب الناظر عىل تعمريه مع زيد من غلَّة الوقف 
كان  إن  يبني  أن  اآلخر  وأبى  اهندم  مشرتك  حائط  نعم،  اجلواب:  منه؟  ه  خيصُّ ما  بحسب 
أساس احلائط عريًضا يمكنه أن يبني حائًطا يف نصيبه بعد القسمة ال جيرب الرشيك اآليب، 
وإن كان ال يمكن؛ جيرب وعليه الفتوى. ومعنى اجلرب إذا كان أساس احلائط ال يقبل القسمة 
أنفق«)3(،  ما  بنصف  الرشيك  العامرة ويرجع عىل  ينفق هو يف  أن  له  الرشيك،  يوافقه  وال 

وجاء عنهم أيًضا: »وجناية عبد الوقف يف مال الوقف«)4(. 
وإن القول بتضمني التعدي الصادر من الوقف هو ظاهر قول املالكية جريا عىل ضوابط 
التسبب  أو  الثوب  كإحراق  إذن  بغري  »اإلفساد  يف  حيرصوهنا  إذ  عندهم  الضامن  وأسباب 
النار بقرب الزرع أو وضع اليد غري مؤمنة كالغاصب«)5(، وهي أسباب تتحقق يف  كوقد 

ا.  الوقف بالنظر إىل القول من كونه شخًصا اعتباريًّ
ما  الواقف،  اشرتطه  إن  الوقف  مال  من  الرضر  تعويض  يفيد  ما  الشافعية  عن  وجاء 

)1(( التاج املذهب، صفي الدين أمحد بن قاسم الصنعاين، 3٢4/3.
)٢( قرارات وتوصيات وفتاوى منتدى قضايا الوقف الفقهية األول. 

)3( العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، ابن عابدين، دار املعرفة، ٢/٢75. 
)4( البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم احلنفي، ٢17/5. 

)5( الذخرية، القرايف، حتقيق: حممد بوخبزة، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط1، 1٩٩4م، 1٢/٢5٩. 
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جاء عندهم يف مسألة اخلالف بني ناظر الوقف واملستأجر لألرض بعقد املغارسة: »لو أراد 
الناظر بعد املدة القلع وغرم األرش من مال الوقف ومل يقتضه رشط الواقف مل جيز«)1(. 

وجاء عن احلنابلة: »ولو وقف كروًما عىل الفقراء، وحيصل عىل جرياهنا رضر، يعوض 
عنها بام ال رضر فيه عىل اجلريان ويعود األول ملًكا، والثاين وقًفا«)٢(. 

والشاهد من هذه الفتوى القول بأن الرضر كام يقع من الشخص احلقيقي ويرتتب عنه 
التعويض عنه، كذلك الشأن للوقف باعتباره شخصية معنوية، فكام جازت الفتوى بتغيريه 
أو باستبداله أو مناقلته دفعا للرضر؛ جاز للمترضر طلب التعويض عام وقع عليه من رضر. 
وجاء عن اإلمامية، مسألة جناية العبد عىل غريه مما يوجب الضامن يف املال واختالفهم 
ر تعلقه برقبته،  يف تعلقها هل هي يف كسب اجلاين أو واقفه أو بيت املال أو قالوا: »إن تعذَّ
تعلق بام هو أقرب«)3(، والشاهد من كالم الفقيه أنه يثبت الضامن والتعويض من الوقف 

نحو اجلهة التي تسبب هلا يف ذلك. 

أو  حائط  عىل  مالت  إذا  شجرته  أو  املسجد  نخلة  عن  »وسئل:  اإلباضية:  عن  وجاء 
كانت  ولو  ما خيف  يزال  اجلواب:  الرضر؟  إن خيف  زواهلا  بيت، هل يصلح  أو  مسجد 
النخلة ملسجد أو غريه إن مالت عىل حائط أو مسجد أو بيت أو غري ذلك، واهلل أعلم«)4(، 
فالقول بإزالة النخلة اآليلة للسقوط، إشارة ضمنية من املفتي بجواز التعويض لو وقعت 

عىل ما وصفه يف سؤاله. 

ر  ر يف عرصة الوقف حانوًتا أو نحوها بأمر املتويل؛ فإن عمَّ ويف فقه الزيدية: »من عمَّ
للوقف كانت غرامته وقيمة مواد البناء دينًا له عىل الوقف«)5(. 

فالشخصية االعتبارية للوقف كام تؤهله أن يعوض عن الرضر الواقع عليه؛ تثبت عليه 
أيًضا حقوًقا للغري إن كان الرضر منه. 

)1( الفتاوى الكربى الفقهية، اهليتمي، 3/16٠. 
)٢( الفتاوى الكربى، ابن تيمية، 433/5. 

ط1،  بريوت،  اإلسالمي،  الكتاب  دار  الكشفي،  تقي  حممد  عليه:  وعلَّق  حه  صحَّ الطويس،  اإلمامية،  فقه  يف  املبسوط   )3(
1٩٩٢م، 3/٢8٩. 

)4( خالصة املسائل برتتيب املسائل، عيسى بن صالح بن عيل احلارثي، ترتيب: محد بن عبد اهلل بن محيد الساملي، حتقيق: حممد 
بن سعيد املعمري، وزارة الثقافة العامنية، ط1، 14٢7هـ/٢٠٠6م، ٩1/4.  

)5( التاج املذهب، صفي الدين أمحد بن قاسم الصنعاين، 3٢4/3.
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الوظيفة ال�صاد�صة: دفع زكاة العني املوقوفة: 

الغنم  مثل  كاحليوانات  الزكاة  فيها  جيب  التي  األموال  مموع  الزكوية،  بالعني  يقصد 
واإلبل.. والنقود والذهب والفضة إن توافرت رشوط الزكاة فيها. 

وإن مسألة إخراج الناظر للزكاة يف هذه األعيان مرهون بمدى قول الفقهاء بوجوب 
إخراجها منه من عدمه عند حتقق رشوط الزكاة، وللفقهاء يف هذه املسألة ثالثة اجتاهات: 

الجتاه الأول: عدم وجوب الزكاة يف الأعيان الزكوية املوقوفة: 

وذلك عىل اختالف يف حتديد ما يشمله القول بوجوب الزكاة فيه من عدمه يف األعيان 
املوقوفة عىل قولني: 

القول األول: عدم وجوب الزكاة يف األعيان الزكوية املوقوفة يف املصالح العامة: 

يذهب فقهاء الشافعية، واحلنابلة، واإلمامية يف القول املختار عندهم، وإحدى الروايتني 
عند الزيدية إىل القول بأن األعيان املوقوفة ذاهتا ال زكاة فيها ولو كانت زكوية. 

فجاء عن الشافعية: »قال أصحابنا: إذا كانت املاشية موقوفة عىل جهة عامة كالفقراء أو 
 .)1(» املساجد أو الغزاة أو اليتامى وشبه ذلك، فال زكاة فيها بال خالف؛ ألنه ليس هلا مالك معنيَّ
وجاء عن احلنابلة يف تقييدهم لرشوط الزكاة: »الرابع: تام امللك؛ فال زكاة يف َدْين الكتابة 
وال يف السائمة وغريها املوقوفة عىل غري معنيَّ كاملساكني أو عىل مسجد ورباط.. ونحومها«)٢(. 
والقول بعدم إخراج الزكاة من األعيان الوقفية الزكوية منقول عن بعض التابعني، إذ 
جاء عن طاوس ومكحول قوهلام: »ال زكاة فيام ُحبس عىل مسجد، وهذا هو القياس؛ ألنه 

ر أنه باٍق عىل ملك املحبس مل جتب فيه زكاة؛ ألن امليت غري خماطب بالزكاة«)3(.  إن قدَّ
ف بأنواعه ولعدم  وجاء عن اإلمامية: »ال زكاة يف املال املوقوف لعدم تكنه من الترصُّ

اختصاص أحد به«)4(. 

)1( املجموع رشح املهذب، النووي، دار الفكر، 5/34٠. 
)٢( اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، رشف الدين أبو النجا موسى بن أمحد بن موسى احلجاوي املقديس الصاحلي، حتقيق: 

عبد اللطيف حممد موسى السبكي، دار املعرفة، بريوت، د.ت، ٢43/1. 
)3( التاج واإلكليل ملخترص خليل، املواق، 33٢/٢. 

السبحاين،  جعفر  اهلل  آية  حتقيق:  احليل،  اإلمامية،  مذهب  عىل  الرشعية  األحكام  وحترير   ،٢5/5 احليل،  الفقهاء،  تذكرة   )4(
مؤسسة اإلمام الصادق، إيران، ط1، 14٢٠هـ، 3٠8/3. 
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وعند الزيدية: أنه يصحُّ عن الزكاة والعرش لتجويزه رصف سهم منها يف عامرة املساجد 
أن ذلك يف غري  والراجح:  فيها،  التمليك يف املرصف  ونحوها، وقيل: ال يصح؛ العتبار 

سبيل اهلل)1(. 
القول الثاين: عدم ثبوت الزكاة يف األعيان املوقوفة الزكوية مطلًقا: 

ناظر  يتعنيَّ عىل  وإليه ذهب فقهاء احلنفية، واحلنابلة، واإلمامية، واإلباضية، ومنه ال 
الوقف إخراجها. 

فجاء عن احلنفية: »وأما الرشائط التي ترجع إىل املال: فمنها امللك، فال جتب الزكاة يف 
سوائم الوقف واخليل املسبلة لعدم امللك، وهذا؛ ألن يف الزكاة تليًكا، والتمليك يف غري 

امللك ال يتصور«)٢(. 
عقيل  وابن  القايض  »قاله  إخراجها:  عدم  عنهم  الثانية  الرواية  يف  احلنابلة  عن  وجاء 

لقصور امللك فيه«)3(. 
وجاء عن اإلمامية: »إذا كان الواقف رشط أن مجيع ما يكون منها للموقوف عليه، وإن 
ذكر أن الغنم وما يتولد عنها، وقف؛ فإنام هلم منافعها من اللبن والصوف، ال جتب عليهم 

الزكاة ملا قلناه من عدم امللك«)4(. 
وجاء عن اإلباضية: »سؤال: هل يتصور أن يكون يف الوقف زكاة؟ اجلواب: الوقف صدقة، 
وليس يف الصدقة صدقة، فمن وقف ملدرسة أو للفقراء أو للمساكني أو للقربى أو لنحو ذلك، 
فال زكاة يف الوقف. والعلة يف ذلك أهنم ال يملكون األصل حتى يقال: بأن ذلك زكاة، وإنام هم 
مالكون للمنفعة فحسب، وهذه املنفعة بمثابة الصدقة اجلارية التي جتري عليهم، واهلل أعلم«)5(.

الجتاه الثاين: وجوب الزكاة يف الأعيان الزكوية املوقوفة: 

يذهب بعض الفقهاء إىل القول بوجوب الزكاة يف األعيان املوقوفة إذا حتققت رشوطها، 
ولقد جاء تفصيلها يف القولني اآلتيني: 

)1( انظر: البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى املرتىض، 154/5.
)٢( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، عالء الدين الكاساين، دار الكتاب العريب، 1٩8٢م، بريوت، ٩/٢. 

)3( القواعد يف الفقه اإلسالمي، زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن الدمشقي احلنبيل، حتقيق: طه عبد الرؤوف 
سعد، مكتبة الكليات األزهرية، ط1، 13٩1هـ/1٩71م، 4٢6. 

)4( املبسوط، الطويس، ٢٠6/1، ومدارك األحكام يف رشح رشائع اإلسالم، حممد بن عيل املوسوي العاميل، حتقيق: مؤسسة 
آل البيت إلحياء الرتاث، إيران، ط1، 1411هـ/1٩٩٠م، 36/5. 

)5( الفتاوى، أمحد اخللييل بن محد اخللييل، ٢31/4. 
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 : القول األول: وجوب الزكاة يف األعيان الزكوية املوقوفة عىل معنيَّ
الزيدية؛  عند  املعتمد  وهو  واإلمامية،  واحلنابلة،  الشافعية،  فقهاء  بعض  ذهب  وإليه 
حيث ذهبوا إىل القول بثبوت الزكاة يف األعيان املوقوفة الزكوية إن حتققت رشوط الزكاة 

فيها، ومنه يتعنيَّ عىل الناظر بحكم واليته عىل الوقف إخراجها.
املوقوفني إن كانت عىل  البستان وغلَّة األرض  الشافعية: »ثامر  النووي من  فجاء عن 
جهة عامة كاملساجد والقناطر واملدارس والربط والفقراء واملجاهدين والغرباء واليتامى 
واألرامل وغري ذلك؛ فال زكاة فيها. هذا هو الصحيح املشهور من نصوص الشافعي، وبه 
قطع األصحاب... وحكى ابن املنذر عن الشافعي أنه قال: جيب فيها العرش، وهذا النقل 
غريب، وقد سبقت هذه املسألة يف أول باب صدقة املوايش وذكرنا هناك أن الشيخ أبا نرص 
قال: هذا النصُّ غري معروف عند األصحاب. وإن كانت موقوفة عىل إنسان معني أو مجاعة 
معينني أو عىل أوالد زيد مثال؛ وجب العرش بال خالف؛ ألهنم يملكون الثامر والغلَّة ملًكا 

ا يترصفون«)1(.  تامًّ

وهي رواية يف املذهب احلنبيل، كام نقله ابن رجب احلنبيل: »زكاة الوقف إذا كان ماشية 
موقوفة عىل معني فهل جيب زكاهتا؟ فيه طريقان: أحدمها: بناؤه عىل هذا اخلالف فإن قلنا 
هو ملك للموقوف عليه فعليه زكاهتا. وإن قلنا: ملك هلل، فال زكاة. وهذه طريقة املحرر 
وهو ظاهر كالم أمحد يف رواية مهنا وعيل بن سعيد وعىل هذا فإن قلنا: يملكه الواقف فعليه 

زكاته«)٢(. 

أرضا،  أو  فأثمر  الوقف عىل منحرصين، وكان شجرا،  »إذا كان  اإلمامية:  وجاء عن 
فزرعت، فحصل لبعضهم من احلب والثمرة نصاب؛ وجبت فيه الزكاة«)3(. 

وعند الزيدية: يصح عن الزكاة والعرش لتجويزه رصف سهم منها يف عامرة املساجد 
غري  يف  ذلك  أن  والراجح  فيها.  املرصف  يف  التمليك  العتبار  يصح؛  ال  وقيل:  ونحوها، 

سبيل اهلل)4(.

)1( املجموع رشح املهذب، النووي، 576/5. 
ط1،  األزهرية،  الكليات  مكتبة  سعد،  الرؤوف  عبد  طه  حتقيق:  احلنبيل،  رجب  ابن  اإلسالمي،  الفقه  يف  القواعد   )٢(

13٩1هـ/1٩71م، 4٢6. 
)3( حترير األحكام الرشعية عىل مذهب اإلمامية، احليل، 3٠8/3. 

)4( انظر: البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى املرتىض، 154/5. 
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القول الثاين: وجوب الزكاة يف العني الزكوية املوقوفة: 

ر فقهاء املالكية، والشافعية يف رواية عنهم)1( وجوب الزكاة يف العني املوقوفة الزكوية  قرَّ
اإلبل  الكالم عن زكاة  إذ نجدهم خيصصون  العني كاملشياة،  الزكاة جتب يف  أن  واعتربوا 

املحبسة سواء كانت موقوفة عىل جهة بر عامة أو خاصة. 

ومثاله، ما جاء يف املدونة لسحنون من فقهاء املالكية: »فقلت ملالك: فرجل جعل إباًل 
له يف سبيل اهلل، فحبس رقاهبا ومحل عىل نسلها، أتؤخذ منه الصدقة كام تؤخذ من اإلبل 
التي ليست حمبسة؟ فقال: نعم فيها الصدقة. قلت ملالك: أو قيل له: فلو أن رجاًل حبس 
مائة دينار موقوفة يسلفها الناس ويردوهنا عىل ذلك جعلها حبًسا هل ترى فيها زكاة؟ فقال: 

نعم، أرى فيها زكاة«)٢(. 

مع التنبيه عىل أن إخراج الزكاة عىل من عينهم الواقف متعلق برشط بلوغ املال املستحق 
النصاب، قال احلطَّاب من فقهاء املالكية: »وإن أوقف ليفرق، فإن كان عىل معينني فال زكاة 
عىل من مل تبلغ حصته عدد الزكاة، وإن كان عىل مهولني فالزكاة يف مجلة األوالد إذا تم هلا 

حول من وقت الوالدة كذا ذكره ابن يونس«)3(. 

كام استثنى املالكية من ذلك ما أوقف ليفرق أو ليباع ثم يفرق غلته عىل املصارف التي 
حددها الواقف، إذ قال صاحب املدونة: »قلت له )ملالك(: فلو أن رجاًل جعل مائة دينار يف 
سبيل اهلل تفرق أو عىل املساكني، فحال عليها احلول هل تؤخذ منها الزكاة؟ فقال: ال، هذه 
كلها تفرق وليست مثل األوىل، وكذلك البقر واإلبل والغنم إذا كانت يف سبيل اهلل تفرق أو 
تباع فتقسم أثامهنا فيدركها احلول قبل أن تفرق، فال يؤخذ منها زكاة؛ ألهنا تفرق وال ترتك 

مسبلة، وهو رأيي يف اإلبل إذا أمر أن تباع ويفرق ثمنها مثل قول مالك يف الدنانري«)4(. 

كام قرر فقهاء املالكية أن ما نتج عن األصول املوقوفة من ريع الوقف يستقبل به احلول؛ 

)1( انظر: حلية العلامء يف معرفة مذاهب الفقهاء، القفال، حتقيق: د.ياسني أمحد إبراهيم درادكة، مؤسسة الرسالة، بريوت، دار 
األرقم-عامن، 1٩8٠م، 13. 

زكريا  حتقيق:  بـ«سحنون«،  املعروف  التنوخي  سعيد  بن  السالم  عبد  سعيد  أبو  أنس،  بن  مالك  للمام  الكربى  املدونة   )٢(
عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ت، 1/38٠. 

)3( مواهب اجلليل لرشح خمترص اخلليل، احلطاب، حتقيق: زكريا عمريات، دار عامل الكتب، ط14٢3هـ/٢٠٠3م، ٢٠3/3. 
)4( املدونة الكربى للمام مالك بن أنس، أبو سعيد عبد السالم بن سعيد التنوخي املعروف بـ«سحنون«، 38٠/1، ومواهب 

اجلليل لرشح خمترص اخلليل، احلطاب، ٢٠3/3. 
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قال احلطاب: »إذا وقفت الدور، فال جتب الزكاة يف غالهتا؛ ألهنا لو كانت ملًكا مل جتب يف 
غالهتا زكاة إال أن يقبضها رهبا ويقيم يف يده سنة؛ فكذلك املحبسة، واهلل أعلم«)1(. 

الجتاه الثالث: وجوب الزكاة يف غلَّة الأعيان الزكوية املوقوفة: 

وهو ظاهر مذهب اإلمامية؛ إذ جاء عنهم: »وإن كان الوقف غري مملوك، وإن وقف عىل 
إنسان أربعني شاة، وحال عليها احلول؛ ال جتب فيه الزكاة؛ ألهنا غري مملوكة، والزكاة تتبع 

امللك؛ فإن ولدت وحال عىل األوالد احلول، وكانت نصاًبا؛ وجب عليه الزكاة«)٢(. 

مسألة: دفع زكاة غلَّة األرض وثمر الشجر )ريع الوقف(: 

اجته الفقهاء يف هذه املسألة اجتاهني: 

الجتاه الأول: وجوب الزكاة يف غلَّة الأر�س وثمار ال�صجر املوقوف: 

وألصحاب هذا االجتاه قوالن: 

القول األول: وجوب الزكاة يف غلَّة األرض وثامر الشجر مطلًقا: 

وإليه ذهب فقهاء احلنفية، واملالكية، وهي رواية البن املنذر عن الشافعي)3(، دون تفرقة 
َتْيهام.  بني كون الوقف عىل معنيَّ أو جهة عامة، ومنه يتعنيَّ عىل ناظره إخراجها من غلَّ

حتى  األرض  ملكية  اشرتاط  عدم  الزكاة  وجوب  رشوط  بيان  يف  احلنفية  عن  فجاء 
يثبت هذا احلق فيها، ومثل له بأرض الوقف: »وكذا ملك األرض ليس برشط لوجوب 
مالك هلا، وهي األرايض  التي ال  اخلارج، فيجب يف األرايض  الرشط ملك  وإنام  العرش؛ 
أو  التعيني  قيد  دون  املوقوفة  األرض  غلَّة  يف  الزكاة  ثبوت  عىل  بكالمه  فدلَّ  املوقوفة«)4(، 

عدمه برشط حتقق النصاب. 

واستدلوا عىل ما ذهبوا إليه بعموم النصوص الرشعية من الكتاب والسنة واملعقول؛ 
ثِيٍم﴾)5(، 

َ
أ اٍر  َكفَّ ُكَّ  ُيِبُّ  َل   ُ َوٱللَّ َدَقِٰتۗ  ٱلصَّ َوُيۡرِب  ٱلّرَِبٰواْ   ُ ٱللَّ ﴿َيۡمَحُق  تعاىل:  كقوله 

)1( مواهب اجلليل لرشح خمترص اخلليل، احلطاب، ٢٠3/3. 
)٢( املبسوط، الطويس، ٢٠5/1. 

)3( املجموع رشح املهذب، النووي، 5/34٠. 
)4( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، الكاساين، ٢/56. 

)5( سورة البقرة، آية ٢76. 
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ۡرَع  ۡعُروَشٰٖت وََغرۡيَ َمۡعُروَشٰٖت َوٱنلَّۡخَل َوٱلزَّ ـٰٖت مَّ  َجنَّ
َ
نَشأ

َ
أ ِٓي  وقوله عز وجل: ﴿َوُهَو ٱلَّ

ۡثَمَر َوَءاتُواْ 
َ
اَن ُمتََشٰبِٗها وََغرۡيَ ُمتََشٰبِهٖۚ ُكُواْ ِمن َثَمرِهِۦٓ إَِذآ أ مَّ ۡيُتوَن َوٱلرُّ ُكلُُهۥ َوٱلزَّ

ُ
ُمَۡتلًِفا أ

ْۚ إِنَُّهۥ َل ُيِبُّ ٱلُۡمۡسِفنَِي﴾)1(، وقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »فِياَم َسَقِت  ُهۥ يَۡوَم َحَصادِهۦِۖ َوَل تُۡسِفُٓوا َحقَّ
«)٢(؛ وألن العرش جيب يف  الَِيِة، َفِفيِه نِْصُف اْلُعرْشِ ، َوَما ُسِقَي بِاْلَغْرِب َوالدَّ اَمُء، َفِفيِه اْلُعرْشِ السَّ

اخلارج ال يف األرض؛ فكان ملك األرض وعدمه بمنزلة واحدة)3(. 

واستثنى احلنفية من عدم ثبوت الزكاة يف ريع الوقف صورة مثلوا هلا بأرض الوقف 
العرشية، إن دفعها الناظر مزارعة أو معاملة، ومثاله ما نقله ابن مازة من املدرسة احلنفية 
مزارعة  القيم  دفعها  عرشية  كانت  إذا  الوقف  »أرض  قال:  إذ  الربهاين،  املحيط  كتابه  يف 
يف  عنده  فإن  حنيفة،  أيب  قول  عىل  وهذا  الدافع،  نصيب  يف  اخلارج  مجيع  فعرش  ومعاملة، 
يف  فكذلك  اخلارج  يف  جيب  وعندمها:  كاخلراج،  األجر  عىل  العرش  بالدراهم  اإلجارة 
املزارعة؛ ألنه إن كان البذر من قبل ربِّ األرض، فهو مستأجر للعامل، فالعرش كله عليه، 
وإن كان البذر من قبل الزارع فالقيم يؤاجر األرض فكان العرش عليه، وكان ينبغي أن ال 
جيب العرش يف أرض الوقف يف احلاصل عىل الفقراء إنام وجب؛ ألن اآلخذ خمتلف؛ ألن 
ف فيه،  حقَّ أخذ العرش للسلطان، وله فيه حقُّ العاملة، وإنام الوقف، فالقيِّم هو الذي يترصَّ
وهو نظري املال املنذور بالتصدق هبا إذا حال احلول عليها جيب الزكاة فيها، فيؤدي صاحب 

املال اخلمسة زكاة ويتصدق بالباقي، وإن كان املرصف يف كال احلقني واحًدا«)4(. 

األشجار  وثامر  األرض  من  الوقف  ريع  يف  الزكاة  بوجوب  القول  املالكية  عن  وجاء 
املوقوفة؛ إذ جاء يف املدونة: »قال: وقال مالك: تؤدى الزكاة عن احلوائط املحبسة هلل، وعن 

احلوائط املحبسة عىل قوم بأعياهنم أو بغري أعياهنم«)5(.
)1( سورة األنعام، آية 141. 

)٢( إطراف امُلْسنِد املعَتيِل بأطراف املسنَد احلنبيل، ابن حجر العسقالين، طبعة دار ابن كثري، دمشق ودار الكلم الطيب، دمشق: 
4٢8/4، ثم قال املؤلف: قال عبد اهلل: حدثني عثامن بن أيب شيبة، ثنا جرير، عن حممد بن سامل، عن أيب إسحاق، عنه هبذا، 

قال عبد اهلل: فحدثت به أيب فأنكره، وكان ال حيدثنا عن حممد بن سامل لضعفه عنه وإنكاره حلديثه. 
)3( انظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، الكاساين، ٢/56. 

)4( املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة، أبو املعايل برهان الدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر بن 
َماَزَة البخاري احلنفي، حتقيق: عبد الكريم سامي اجلندي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 14٢4هـ/٢٠٠4م، 758/5، 

والفتاوى اهلندية، الشيخ نظام ومجاعة من علامء اهلند، دار الفكر، 1411هـ/1٩٩1م، 44٢/٢. 
)5( املدونة الكربى، سحنون، 38٠/1، ومواهب اجلليل لرشح خمترص اخلليل، احلطاب، ٢٠3/3. 
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وجاء عنهم أيًضا: »وإن كان املوقوف نباًتا... فإن كان عىل مساجد أو عىل غري معينني؛ 
فكذلك تزكى مجلته عىل ملك الواقف، وكذا إن كان عىل معينني إن توىل املالك عالجه«)1(. 

من  الوقف  إدارة  كانت  إذا  الزكاة يف حالة  إخراج  من  الوقف  ناظر  املالكية  واستثنى 
املوقوف عليهم: »وإن تواله املوقوف عليهم، إن حصل لكل نصاب زكاة وإال فال؛ ما مل 

يكن عنده ما يكمل به نصاًبا«)٢(. 

ل الفقيه الرجراجي من املالكية)3( ما جاء يف املدونة يف مسألة ما جتب الزكاة يف  ولقد فصَّ
غلته دون عينه كاحلوائط املحبَّسة؛ فجاء كالمه عىل النحو اآليت: 

- جتب الزكاة يف غلَّة عني الوقف يف ثمرهتا إذا بلغت مجلة ما جتب فيه الزكاة. 

- إن كان احلبس عىل معينني مثل أن حيبس ثمر حائطه وجنانه عىل قوم بأعياهنم، فإنه يتقرر ما يأيت: 
* إن كان الواقف هو الذي يتوىل السقي والعالج دوهنم ويقسم الثمرة عليهم؛ فإن الثمرة 
تزكى عىل ملك املحبس قوالً واحًدا، من غري اعتبار ما حيصل كل منهم فمن حصل 

عنده نصاب من املحبس عليهم. 
* إن كان املحبَّس عليهم هم يسقون ويعملون؛ ألنفسهم؛ فالقول األول: هم كالرشكاء، 
ويعترب النصاب يف حقِّ كل واحد منهم، فمن حصل عنده نصاب، إما من ثمر احلبس 
بانفرادها أو بإضافتها إىل ثمر جنان له؛ فإنه يزكي دون من مل حيصل له نصاب، وهو 
قول أشهب يف كتاب احلبس من املدونة، والثاين: أنه يعترب نصاب مخسة أوسق يف مجيع 
ثمرة احلائط، فإذا كان فيها مخسة أوسق أخذت منها الزكاة من غري اعتبار بام يصح لكل 
واحد من املحبس عليهم ويزكي عىل ملك املحبس الذي هو رب احلائط، فإن كان ثمرة 
احلبس دون النصاب أضافها إىل ما يتم به النصاب إن كان عنده، وهو قول: ابن القاسم 
يف كتاب احلبس من املدونة، وهو ظاهر قول: مالك يف كتاب الزكاة الثاين من املدونة)4(. 
واستدلوا عىل ما قرروه بام نقل من فعل أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »قال ابن وهب عن ابن 

)1( حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حتقيق: حممد عليش، دار الفكر، بريوت، 486/1.
)٢( املرجع السابق، 486/1. 

)3( انظر: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل، الرجراجي، اعتنى به: أبو الفضل الثقايف الدمياطي وأمحد بن عيل، مراكز 
الرتاث الثقايف املغريب، دار ابن حزم، ط1، 14٢8هـ/٢٠٠7م، 416/٢ وما بعدها. 

)4( انظر: مواهب اجلليل لرشح خمترص اخلليل، احلطاب، ٢٠4/3-٢٠5. 
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هليعة عن عبيد اهلل بن أيب جعفر: أنه قال يف النخل التي هي صدقة رقاهبا: إن فيها الصدقة 
ترص كل عام مع النخل. قال أشهب: وقال مالك بن أنس ذلك. قال: وقد تصدق عمر 

بن اخلطاب وغريه من أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فالصدقة تؤخذ من صدقاهتم«)1(. 
املوقوفة إن كانت  الزكاة من غلَّة األرض وثامر األشجار  الثاين: ثبوت إخراج  القول 

عىل معيَّنني: 
ذهب الشافعية، واحلنابلة، وهو ظاهر قول اإلمامية إىل وجوب إخراج الزكاة من غلَّة 
املوقوف  اجلهة  أي  املستفيدة،  اجلهة  تعيني  حتقق  برشط  املوقوفة  األشجار  وثامر  األرض 

عليها من عدمها. 
فجاء عن الشافعية: »وإن كانت عىل معينني؛ وجب العرش يف ثامرها إذا بلغت نصابا 

بال خالف«)٢(. 
وجاء عن احلنابلة ما قاله البهويت: »وقال يف التلخيص: ... وجتب الزكاة يف غلَّة أرض، 
الزرع والثمر ليس  الغلَّة نصابا نص عليه؛ ألن  بلغت  إن  وغلَّة شجر موقوفة عىل معني، 

وقًفا، بدليل بيعه«)3(. 
وجاء عن اإلمامية ما يفيد وجوهبا إن كان الوقف عىل معنيَّ أو معيَّنني: »إذا كان وقف 
عىل إنسان واحد أو مجاعة ضيعة، فدخل منها الغلَّة، وبلغت نصابا، فإن كان لواحد جتب؛ 
جتب فيه الزكاة، وإن كان جلامعة وبلغ نصيب كل واحد النصاب؛ كان عليهم الزكاة، وإن 
نقص من ذلك ال يلزمهم يشء؛ ألن ملك كل واحد قد نقص عن النصاب؛ وإنام أوجبنا 

الزكاة؛ ألهنم يملكون الغلَّة«)4(. 

الجتاه الثاين: عدم وجوب الزكاة يف غلَّة الأر�س وثمار الأ�صجار املوقوفة: 

وألصحاب هذا االجتاه قوالن أيًضا: 
املوقوفة عىل جهة  األشجار  وثامر  األرض  غلَّة  الزكاة يف  األول: عدم وجوب  القول 

ة:  عامَّ

)1( املدونة الكربى، سحنون، 1/38٠. 
)٢( املجموع رشح املذهب، النووي، 5/34٠. 

)3( كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، حتقيق: هالل مصيلحي مصطفى هالل، دار الفكر، 14٠٢هـ، بريوت، 17٠/٢. 
)4( املبسوط، الطويس، ٢٠4/1. 
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وإليه ذهب بعض الشافعية، إذ جاء عنهم: »إن كانت موقوفة عىل جهة عامة، كاملساجد، 
والربط، واملدارس، والقناطر، والفقراء، واملساكني ونحو ذلك؛ فال عرش يف ثامرها«)1(. 

القول الثاين: عدم وجوب الزكاة يف غلَّة األرض وثامر األشجار املوقوفة مطلًقا: 
ر يف قوهلم من عدم ثبوهتا يف األصول؛ فعدمها يف  وهو ظاهر مذهب اإلباضية كام تقرَّ

الفروع من باب أوىل. 
ر أن يكون يف الوقف زكاة؟ اجلواب: الوقف صدقة،  جاء يف فتاوى اخللييل: »هل يتصوَّ
وليس يف الصدقة صدقة، فمن وقف ملدرسة أو للفقراء أو للمساكني أو للقربى أو لنحو 
ذلك، فال زكاة يف الوقف، والعلة يف ذلك أهنم ال يملكون األصل حتى يقال: بأن ذلك 
زكاة، وإنام هم مالكون للمنفعة فحسب، وهذه املنفعة بمثابة الصدقة اجلارية التي جتري 

عليهم، واهلل أعلم«)٢(. 

وجاء يف توصيات ممع الفقه اإلسالمي يف دورته الرابعة عدم إخراج زكاة األسهم 
التجارية الوقفية: 

»- ترج إدارة الرشكة زكاة األسهم كام خيرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله... 
العامة، وأسهم  اخلزانة  الزكاة، ومنها أسهم  فيها  التي ال جتب  - ويطرح نصيب األسهم 

الوقف اخلريي، وأسهم اجلهات اخلريية، وكذلك أسهم غري املسلمني«)3(. 
الوظيفة ال�صابعة: ا�صتثمار اأر�س الوقف بالبناء والغرا�س: 

نبَّه فقهاء احلنفية واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، والزيدية، واإلمامية، واإلباضية إىل 
أمهية استثامر أرض الوقف بالعقود الزراعية؛ كاملغارسة واملزارعة واملساقاة، وكذا بالبناء 
فيها؛ ملا فيه من تنمية أرض الوقف؛ وملا هلذه العقود من فائدة اجتامعية واقتصادية وأمنية 

للموقوف عليهم وللمجتمع، وكذا حتقيًقا ملقاصد الوقف. 
وإن أوىل الناس باالهتامم هبذا األمر ناظر الوقف بحكم واليته عليه، إذ هي نوع من 

الترصفات التي يقوم هبا للمحافظة عليه ولتنميته. 

)1( املجموع رشح املذهب، النووي، 5/34٠. 
)٢( الفتاوى، أمحد اخللييل بن محد اخللييل، ٢31/4. 

)3( انظر: قرار رقم: ٢8 )4/3( بشأن زكاة األسهم يف الرشكات، ممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤتره الرابع بجدة يف 
اململكة العربية السعودية من 18-٢3 صفر 14٠8هـ، املوافق 6-11 شباط )فرباير( 1٩88م. 
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فجاء عن احلنفية: »وإذا دفع أرض الوقف مزارعة؛ جيوز إذا مل تكن فيه حماباة قدر ما ال 
يتغابن الناس فيها، وكذلك لو دفع ما فيها من النخيل معاملة جيوز«)1(. 

وجاء عن املالكية، ما نقله الونرشييس يف املعيار قال: »وسئل غريه عن موضع حمبس 
يف  الناظر  يدفعه  املاضية  األعوام  يف  وكان  شجرتان،  وفيه  للمسجد  االستصباح  لزيت 
األحباس ملن حيرثه وخيدمه عىل أن يأخذ النصف من العصري، أو يقف عىل غريه فيكون 
رشيكا معه عىل النصف، فهل جيوز ذلك أم ال؟ أم يكون عىل العامل مجع العصري وتيبيسه، 
وحينئذ يقسمه مع الناظر يف األحباس؟ بينوا لنا وجه الصواب يف ذلك مأجورين؟ فأجاب: 
عقد املساقاة عىل الوجه الذي كان يعقدها عليه الناظر يف األعوام املاضية جائز ال بأس به، 
وكذلك رشط اجلمع والتيبيس عىل العامل جائز أيًضا، فعىل أي الوجهني عقده فيها واسع 

إن شاء اهلل«)٢(. 
وجاء عن الشافعية ما يفيد استثامر أرض الوقف بالغراس بقوهلم: »ثم إىل املتويل العامرة 
وحتصيل الريع بالزرع«)3(، فيفهم من عبارة »حتصيل الريع الزرع« والذي ال يتحقق معناه 

إال بشغل أرض الوقف واستغالهلا بام يتضمن ذلك من عقود زراعية. 
وجاء عن احلنابلة: »ولو دفع أرضه إىل آخر يغرسها بجزء من الَغرس؛ صح، كاملزارعة 
كانت  ولو  أمحد،  مذهب  ظاهر  وهو  تعليقه،  يف  والقايض  العكربي  حفص  أبو  واختاره 
أبو حفص وال  األرض مغروسة، فعامله بجزء من غراسها؛ صح، وهو متقىض ما ذكره 

فرق بني أن يكون الغارس ناظر وقف أو غريه«)4(. 
وجاء أيًضا عنهم يف بيان وظيفة ناظر الوقف: »ووظيفة الناظر: حفظ الوقف وعامرته... 

وزرعه«)5(. 
وجاء عن الزيدية: »ودفع األرض ونحوها لالستغالل إال عن حقٍّ فيؤجرها منه ثم 

يقبض األجرة«)6(. 

)1( الفتاوى اهلندية، الشيخ نظام ومجاعة من علامء اهلند، ٢/4٢3. 
)٢( املعيار املعرب، الونرشييس، 184-183/7. 

)3( الوسيط يف املذهب، الغزايل، حتقيق: أمحد حممود إبراهيم وحممد حممد تامر، دار السالم، القاهرة، ط1، 1417هـ، ٢58/4. 
)4( االختيارات الفقهية، ابن تيمية، حتقيق: عيل بن حممد بن عباس البعيل الدمشقي، دار املعرفة، بريوت، 13٩7هـ/1٩78م، 488. 
)5( اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، أبو النجا احلجاوي، حتقيق: عبد اللطيف حممد موسى السبكي، دار املعرفة بريوت، 14/3. 

)6( السيل اجلرار، الشوكاين، 3/333-33٢. 
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وجاء عن اإلمامية: »وجيوز للمجتهد إجياره لزراعة ونحوها«)1(. 

وجاء عن اإلباضية: »وُسئل: عن أرض للمسجد فيها سدرة ال ماء هلا وال قيمة هلا إذا 
بيعت إال بقدر ثالثة قروش أو أربعة، هل جيوز أن يغرس يف هذه األرض نخلتان شاربتان 
فإن  له؛  فيام يصلح  املوقوف  اجلواب: علم  أم ال؟  تفسل  يقايض هذه األرض برصمة  أو 
ذلك  أجاز  فقد  نخاًل،  هبا  تقايضوا  أن  رأيتم  وإن  فافسلوها،  أصلح  األرض  فسل  رأيتم 

بعض العلامء عىل نظر مجاعة املسجد وعامره، واهلل أعلم«)٢(. 

الوقف  مقاصد  وحتقق  املوقوفة  الزراعية  العني  استثامر  تفيد  الفتاوى  هذه  مموع  إن 
االقتصادية االجتامعية- التضامنية. 

االقتصادية  ومؤسسته  الوقف  من  مسامهة  الزراعية  بالعقود  الوقف  أرض  فاستثامر 
الفقر ومحاية كلية  املدين يف احلدِّ من  الدولة واملجتمع  التضامنية ملؤسسات  واالجتامعية- 

النفس، والتي دعت الرشيعة إىل محايتها.

الوظيفة الثامنة: تعمري اأعيان الوقف: 

يتفق فقهاء احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، والزيدية، واإلمامية، واإلباضية 
الناظر االهتامم بتعمري أعيان الوقف، ملا فيه من مصلحة عىل الوقف  عىل أن من وظائف 

ومقاصده. 

تأدية  عن  تعطلت  التي  املوقوفة  للعقارات  االعتبار  إعادة  الوقف:  بتعمري  واملقصود 
مقاصد الوقف بتقصري من الناظر أو بفعل تعدي املجتمع عليها أو بسبب العوامل الزمنية 

والبيئة كالفيضانات والزالزل واحلروب برتميمها وصيانتها وبناء ما هتدم منها. 

وأما دليل مرشوعية تعمري أعيان الوقف عند الفقهاء فقياس مال الوقف عىل مال اليتيم 
ُه َبَلَغُه َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّاِب  يف تنميته وإعادة االعتبار له بحفظه)3(؛ عماًل بام جاء عن مالك »َأنَّ

اء، جعفر بن عيل بن جعفر بن خرض اجلناجي النجفي املعروف بـ«كاشف الغطاء«،  )1( كشف الغطاء عن مبهامت الرشيعة الغرَّ
انتشارات مهدوي، إيران، د.ت، ومكتب اإلعالم اإلسالمي، إيران، ط1، 14٢٢هـ، 37٢/٢. 

)٢( خالصة املسائل برتتيب املسائل، عيسى بن صالح احلارثي، 4/6٩. 
)3( انظر: تعمري أعيان الوقف واختالف وسائله قدياًم وحديًثا )مع دراسة حالة ليبيا(، د.مجعة حممود الزريقي، منتدى قضايا 

الوقف الفقهية اخلامس، اسطنبول، تركيا، 1٠-1٢ مجادى اآلخرة 1433هـ املوافق 13-15 مايو ٢٠11م. 
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َكاُة«)1(، ومن وسائل احلفظ إعادة االعتبار  َتْأُكُلَها الزَّ ُِروا يِف َأْمَواِل اْلَيَتاَمى، الَ   َقاَل: اجتَّ
له بتعمريه. 

ويستدل عىل مرشوعية تعمري الوقف بدليل املصلحة الرشعية، فمن مقاصد الرشيعة 
جلب املصلحة ودفع املفسدة، وهي حمققة هنا يف هذا الباب من جهة املحافظة عىل مقاصد 
الوقف والواقف وألن للوسائل أحكام املقاصد من جهة أن يف إعادة االعامر حتقق مقاصد 

الواقفني والوقف. 

فإن دليل املصلحة الرشعية عىل اعتبار أن تنمية املال مصلحة رشعية معتربة، يف عموم 
املال ويتأكد يف مال الضعفاء كاأليتام والوقف من باب أوىل. 

بالعامرة  البداءة  القيم يف غلَّة الوقف  املعلوم أن أول ما يفعله  فجاء عن احلنفية: »من 
وأجرة القوام؛ وإن مل يشرتطها الواقف«)٢(؛ ألن عامرة العني املوقوفة واملحافظة عليها أمر 
ا؛ فهي  ال ينفك عن معنى الزيادة فيها؛ وهذا؛ ألهنا »وإن مل تكن مرشوطة يف الوقف نصًّ

مرشوطة اقتضاء«)3(. 

سلاًم  يشرتي  أن  للقيِّم  هل  املسجد،  عامرة  عىل  الوقف  كان  »ولو  أيًضا:  عنهم  وجاء 
يكنس  من  أجر  املسجد  غلَّة  من  يعطى  أو  وتطيينه،  السطح  لكنس  السطح  عىل  لريتقي 
الثلج وخيرج الرتاب املجتمع من املسجد؟ قال أبو نرص: للقيِّم أن يفعل  السطح ويطرح 

ما يف َتْركه خراب املسجد«)4(. 

بام  الوقف  إعامر  رضورة  املسجد«،  خراب  تركه  يف  ما  يفعل  أن  »للقيِّم  أيًضا:  وورد 
أو  خرابه،  عند  مددا  بنائه  إعادة  خالل  من  أو  له،  الدورية  كالصيانة  منه  غرضه  يناسب 

التعدي عليه باهلدم. 

يف  رصف  وآلته  الوقف  بناء  من  اهندم  »وما  املختار:  لتعليل  االختيار  صاحب  قال 
ر إعادة عينه بيع، ويرصف الثمن إىل  عامرته، فإن استغنى عنه حبس لوقت حاجته، وإن تعذَّ

)1( املوطأ، مالك بن أنس، حتقيق: حممد مصطفى األعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعامل اخلريية واإلنسانية، أبو 
ظبي-اإلمارات، ط1، 14٢5هـ/٢٠٠4م، كتاب الزكاة، زكاة أموال اليتامى، والتجارة هلم فيها، ٢/353. 

)٢( البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم احلنفي، ٢54/5. 
)3( املحيط الربهاين، ابن مازه، دار إحياء الرتاث العريب، 337/5. 

)4( البحر الرائق، ابن نجيم، ٢33/5. 
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عامرته، وال يقسمه بني مستحقي الوقف«)1(. 

وجاء عن املالكية: »الناظر عىل الوقف يقدم إصالحه وعامرته إن كان عقاًرا ونفقته إن 
كان حيواًنا عىل املحبس عليهم. ولو رشط الواقف عدم التبدئة بذلك؛ مل يعمل برشطه«)٢(، 

وجاء أيًضا عنهم: »قال ابن كنانة: فالدار احلبس ترب، أهنا تصلح من فضل الكراء«)3(. 

وجاء عن الشافعية: »ويرصف املوقوف، أي ريع املوقوف عىل املسجد، وقًفا مطلًقا، أو 
عىل عامرته يف البناء والتجصيص املحكم والسلم والبواري للتظلل هبا واملكانس ليكنس 

هبا واملساحي لينعل هبا الرتاب...؛ ألن ذلك كله حلفظ العامرة«)4(. 
وجاء عن احلنابلة: »ووظيفة الناظر: حفظ الوقف وعامرته«)5(. 

وجاء عن الزيدية: »ويرصف غلَّة الوقف يف إصالحه«)6(. 
وجاء عن اإلمامية: »ووظيفة الناظر مع اإلطالق: العامرة واإلجارة«)7(. 

وجاء عن اإلباضية: »وسئل: عن عامرة املسجد الذي جيب عىل وكيله وما ال يلزمه من 
عامره، وما هو خارج عن عامره؟ أُيبدأ بعامره أم عامر ماله؟ وإذا أكمل عامره ومل يعمر ماله 
لنا ذلك؟ اجلواب: جيعل  أم ال إىل أن يستكمل عامر ماله بني  أتعد فاضلة  وبقيت دراهم 
الوكيل مال املسجد حليطانه وسواريه وسقوفه؛ فإذا فضل يشء عن عامرته جعله يف صالح 

أمواله من فسل وسقي وما حيتاجه من عامرة، واهلل أعلم«)8(.
ت توصيات ممع الفقه اإلسالمي يف دورته اخلامسة عرشة عىل التوصية بصيانته  ونصَّ
واملحافظة عليه إذ فيها: »يتعنيَّ املحافظة عىل املوقوف بام حيقق بقاء عينه ودوام نفعه«)٩(، 

ق ذلك إال بمحافظة ناظره عليه وتعمريه.  وال يتحقَّ
الوقف  تعمري  إىل  بالدعوة  اخلامس  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  توصيات  وجاءت 

)1( بدائع الصنائع، الكاساين، ٢٢1/6. 
)٢( البهجة يف رشح التحفة، التسويل، ضبطه وصححه: حممد عبد القادر شاهني، لبنان، ط1، 1418هـ/1٩٩8م، 3٩٢/٢.

)3( النوادر والزيادات، ابن أيب زيد القريواين، ٩5/1٢. 
)4( أسنى املطالب رشح روض الطالب، زكريا األنصاري، 476/٢، وروضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي، 5/36٠. 

)5( اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، أبو النجا احلجاوي، حتقيق: عبد اللطيف حممد موسى السبكي، دار املعرفة بريوت، 14/3. 
)6( السيل اجلرار، الشوكاين، 334/3. 

)7( اللمعة الدمشقية، الشهيد األول، 177/3. 
)8( خالصة الوسائل، عيسى بن صالح، 81/4.  

)٩( انظر: قرار رقم 14٠ )15/6( بشأن االستثامر يف الوقف ويف غالته وريعه، ممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة 
املؤتر اإلسالمي املنعقد يف دورته اخلامسة عرشة بمسقط )سلطنة ُعامن( من 14-1٩ املحرم 1435هـ، املوافق 6-11 آذار 

)مارس( ٢٠٠4م. 
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واعتربت ذلك »من األمور املطلوبة رشًعا، وهي من أهم مهامت الناظر حيث تبقى أعيان 
الوقف ذات نفع دائم َوفقا لقصد الواقف«)1(. 

فعامرة الوقف، أي صيانته وترميمه ملا تعرض له بعوامل برشية أو طبيعية واجبة ومتعينة 
عىل الناظر القيام هبا؛ ألهنا متضمنة يف القواعد الرشعية اخلاصة بمسؤولية اإلنسان عموما 
َراٍع،  الدينية واملدنية عن ترصفاته عن وظيفته كقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »ُكلُُّكْم  عن مسؤوليته 

َوُكلُُّكْم َمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَّتِِه«)٢(. 

ت عليه القاعدة الفقهية من أن »ما قارب اليشء؛ ُأعطي حكمه«)3(، فاملحافظة  وبام نصَّ
عىل الوقف واجبة الستمرار مقاصده؛ وال يتأت ذلك إال بعامرته أو صيانته، فتكون العامرة 

واجبة. وبمقاصد القاعدة املقاصدية: »للوسائل أحكام املقاصد«)4(. 

الوظيفة التا�صعة: ا�صتثمار الأ�صول املوقوفة: 

تتنوع طرق االستثامر الوقفي باختالف أنواعه، واختالف الصيغ املتوصل إليها، ففي 
كل زمن يستحدث الناس بحسب تطور احلياة االجتامعية واالقتصادية طرقا جديدة لتنمية 

املؤسسات االقتصادية والتي يستفيد منها الوقف بطريقة مبارشة أو غري مبارشة. 

فعرف الوقف قدياًم االستثامر باإلبدال واالستبدال وعقد اإلجارتني؛ والذي مضمونه 
الوقف)6(،  أرض  عىل  العقد  مضمونه  والذي  واحلكر؛  املتوهن)5(،  الوقفي  العقار  استثامر 
والكدك)7(، والقرار)8(، واملرصد؛ والذي مضمونه اإلذن ملستأجر الوقف بالبناء مقابل تعلُّقه 

 1٢-1٠ املوافق  ٢٠11م،  مايو   15-13 تركيا،  باسطنبول،  اخلامس  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  وتوصيات  قرارات   )1(
مجادى اآلخرة 1433هـ. 

)٢( اجلامع الصحيح املخترص، البخاري، حتقيق: د.مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري، الياممة، بريوت، ط3، 14٠7هـ/1٩87م، 
كتاب اجلمعة، باب اجلمعة يف القرى واملدن، 3٠4/1. 

ط3،  الكويت،  اإلسالمية،  والشئون  األوقاف  وزارة  حممود،  أمحد  فائق  د.تيسري  حتقيق:  الزركيش،  القواعد،  يف  املنثور   )3(
14٠5هـ، 144/3. 

)4( مموعة الفوائد البهية عىل منظومة القواعد البهية، صالح بن حممد بن حسن األسمري، اعتنى بإخراجها: متعب بن مسعود 
اجلعيد، دار الصميعي للنرش والتوزيع ط1، 14٢٠هـ/٢٠٠٠م، 8٠.  

)5( انظر: درر احلكام رشح ملة األحكام، عيل حيدر، حتقيق وتعريب: املحامي فهمي احلسيني، بريوت، 55٩/٢. 
)6( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم احلنفي، 5/٢٢٠. 

)7( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 451/4. 
)8( انظر: املصدر نفسه، 4٠5/4. 
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ة الوقف)1(، وحديًثا نبَّه الباحثون يف شؤون الوقف إىل التعمري باملعامالت اجلديدة يف  يف ذمَّ
 ،)B·O·T( أعراف الناس كاملضاربة وبرشاء الصكوك وعن طريق املشاركات وتطبيق نظام

أي نظام البناء والتشغيل والتحويل، وغريها من الطرق االستثامرية املعارصة)٢(. 

تسيريها قصد احلصول  التي يرشف عىل  املوقوفة  يستثمر األصول  أن  للناظر  فيجوز 
عىل أرباح منها من خالل النظر فيام فيه مصلحة رشعية للوقف ومقاصده والتي حرصها 

الفقهاء يف اآليت: 

أ( االستثمر ببيع العني املوقوفة واستبداهلا بغريها )اإلبدال واالستبدال(:
 تتلف أعيان الوقف من عقارات ومنقوالت وما شاهبها، ونظرا الختالف أجناسها 
اختلف الفقهاء يف القول بمدى بيعها أو استبداهلا من مذهب آلخر؟ ومدى حرية الناظر 

ف يف ذلك؟  العام ممثال يف القايض واخلاص ممثال فيمن عينه الواقف يف الترصُّ
وإن اإلبدال واالستبدال صيغة اقتصادية تويلية للوقف عند الفقهاء قدياًم وحديًثا إن 

توافرت مجلة من الرشوط، أحرصها يف اآليت)3(: 
ا واجتامعيًّا.  - قصور منفعة األصول املوقوفة عن أداء وظيفتها اقتصاديًّ

- توفر الشفافية واخلربة للقيام بالعملية. 
- التعجيل باستبدال األصول املستبدلة بأخرى حفاًظا عىل مقاصد الوقف. 

- يتعني رشاء بدل عن الوقف الذي تم بيعه فورا، وال جيوز تأخريه. 
عىل  املرشفة  اجلهة  ميزانية  عن  مفصول  خاص  حساب  يف  املبيع  الوقف  أموال  توضع   -

الوقف. 
البدل، وذلك وفق  بقبض  إال  الوقف  تسليم عني  باملناقلة، فال جيوز  االستبدال  تم  إذا   -

املسائل اآلتية: 

)1( انظر: املصدر نفسه، 4/4٠٢. 
)٢( انظر: تعمري أعيان الوقف واختالف وسائله قدياًم وحديًثا، د.مجعة حممود الزريقي، 1٠ وما بعدها، وص16 وما بعدها، 

وقرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية األول بالكويت، ٢٠٠3هـ/14٢3هـ. 
العامة لألوقاف،  األمانة  املؤلفني،  من  املنتدى ملجموعة  ومناقشات  الرابع، بحوث  الفقهية  الوقف  منتدى قضايا  أعامل   )3(

الكويت، 143٢هـ/٢٠11م. 
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املسألة األوىل: حكم بيع العقارات املوقوفة )إبدال واستبدال العقارات املوقوفة(: 
اختلف الفقهاء يف بيع الناظر للعقار املوقوف إىل اجتاهني؛ ومها: 

الجتاه الأول: جواز بيع العقار املوقوف عند حتقق جملة من ال�صروط: 

وذلك وفق التفصيل اآليت: 
القول األول: جواز بيع العقار املوقوف إن تعطلت مصاحله مطلًقا: 

باستبدال  واإلباضية..  واإلمامية،  واحلنابلة،  واملالكية،  احلنفية،  فقهاء  ذهب  وإليه 
العقار املوقوف إن تعطلت منافعه؛ تقديًرا ملصلحة الوقف ومقاصده. 

إذا  املسجد  أوقاف  عن  احللواين  ُسئل  الظهريية:  الفتاوى  »ويف  احلنفية:  عن  فجاء 
تعطلت وتعذر استغالهلا هل للمتويل أن يبيعها ويشرتي مكاهنا أخرى؟ قال: نعم، قيل: إن 

مل تتعطل، ولكن يوجد بثمنها ما هو خري منها هل له أن يبيعها؟ قال: ال«)1(. 
باألرض  حممد  صها  وخصَّ يوسف)٢(،  أيب  عن  منقولة  احلنفي  املذهب  يف  رواية  وهي 
املوقوفة إذا تعطَّلت؛ »ألن األرض قد ترب، فال تغلُّ إال بمؤنة تربو عىل قيمتها وغلتها«)3(. 

وجاء عن املالكية يف رواية ثانية بيع الوقف بالرشوط اآلتية:
- »إذا مل يكن له ريع يعمر منه، ومل يمكن استئجاره بام يعمر به، وال يباع منه إال بقدر ما 

يعمر به، فهذه املسألة مما استثنى من عدم جواز بيع الوقف«)4( وإال فال يباع. 
وجاء عن احلنابلة يف الرواية الثانية جواز ذلك برشوط: 

يعد  يورد شيًئا ال  أو  أهله،  الوقف شيًئا عىل  يورد  منافعه... بحيث ال  تتعطل  أن   -«
نفعا، بالنسبة إليه. 

- وتتعذر عامرته وعود نفعه بأن ال يكون يف الوقف ما يعمر به«)5(. 
وجاء عن ابن تيمية من احلنابلة قوله: »ومع احلاجة جيب إبدال الوقف بمثله... وبال حاجة 

جيوز بخري منه لظهور املصلحة، وهو قياس اهلدى، وهو وجه يف املناقلة، ومال إليه أمحد«)6(. 

)1( لسان احلكام يف معرفة األحكام، ابن الشحنة، ٢٩6. 
)٢( انظر: املرجع السابق، ٢٩6. 

)3( املرجع السابق، ٢٩6. 
)4( حاشية الدسوقي، 365/3. 

)5( كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، 4/٢٩٢. 
)6( الفتاوى الكربى، ابن تيمية، 433/5. 
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لتعذر  بيعها  جيوز  قيل:  الوقف،  أرض  من  نخلة  انقلعت  »إذا  اإلمامية:  عن  وجاء 
منافعه  ذهبت  إذا  البيع  بجواز  »وقيل:  أيًضا:  عنهم  وجاء  بالبيع«)1(،  إال  هبا  االستنفاع 
بالكلية، كدار اهندمت وعادت مواتا، ومل يكن يتمكن من عامرهتا، ويشرتى بثمنه ما يكون 
وقًفا«)٢(، وعللوا ذلك بقوهلم: إن »اجلمود عىل العني مع تعطيلها، تضييع للامل وتعطيل 

لغرض الواقف«)3(. 
ببيع الوقف للحاجة، إذ جاء عنهم:  وجاء عن اإلباضية يف ظاهر املذهب الرتخيص 
ا؛ فليس ألحد  »والوقف صدقة تستمر بعد موت اإلنسان، فإن كان هذا الوقف، وقًفا عامًّ
ف فيه ببيع عىل نظر  ف فيه، اللهم إال إن أصبح ال جيدي نفعا، فعندئذ يمكن الترصُّ أن يترصَّ
العدول الثقات األمناء ذوي اخلربة يف شؤون األموال الذين يرون أن بيعه رضوري ال بدَّ 
منه ألجل أن تستمر منفعة الوقف التي تعطلت بسبب عدم القدرة عىل االستفادة منه، وأما 
فيام عدا ذلك فال جيوز، وإن كان وقًفا لقوم خمصوصني فهم يملكون املنفعة وال يملكون 
العني، فلذلك ال جيوز هلم بيعه إال أن يروا املصلحة يف بيعه بسبب أنه ال جيدهيم نفًعا، وال 

جيدي من بعدهم نفًعا«)4(. 
وجاء عنهم أيًضا: »مسألة: يف رجل يف ماله نخلة ملسجد وقايضه بنخلة له عىل ساقية 
وصار  ترشب،  ال  وصارت  الساقية  عن  ماؤهم  املاء  أهل  أحال  ذلك  وبعد  منها،  أصلح 
نظر  عىل  به  له  جيوز  ممن  القياض  كان  إذا  اجلواب:  للمسجد؟  صالح  فيه  ليس  القياض 
نظر  عىل  به  قايض  من  عىل  ضامن  فال  واحلني؛  الوقت  ذلك  يف  صالحا  وكان  الصالح، 
فيه  منها«؛  أصلح  ساقية  عىل  له  بنخلة  »وقايضه  قوله:  الكالم  من  فالشاهد  الصالح«)5(؛ 

معنى جواز االستثامر باملناقلة يف الوقف. 

القول الثاين: جواز بيع أو استبدال العقار املوقوف بإذن الواقف: 

الواقف  من  بإذن  مصاحله  تعطلت  إذا  واملالكية  احلنفية  فقهاء  بعض  ذلك  قيَّد  حيث 
احرتاًما لرشطه وإال فال. 

)1( مسالك األفهام، الشهيد الثاين، 5/4٠٠. 
)٢( حترير األحكام، احليل، 316/3. 

)3( رياض املسائل، السيد عيل الطبطبائي، ٩/347. 
)4( الفتاوى، أمحد اخللييل بن محد اخللييل، ٢14/4. 

)5( اجلامع الكبري، سعيد بن بشري الصبحي، ٢3/3. 
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فجاء عن احلنفية قوهلم: »لو رشطه الواقف«)1(. 

وجاء عن املالكية يف الرواية املنقولة عنهم كام جاء يف ظاهر جواب الدردير عن سؤال 
ال  أن  واقفها  رشط  املسلمني  طريق  يف  سبيل  عىل  موقوفة  أرض  يف  قولكم  »ما  له:  وجه 
تباع، وال تستبدل بغريها، ثم استبدل ناظر السبيل تلك األرض بأرض أخرى من أرايض 
الديوان، بأن دفع أرض الوقف لرجل من الفالحني، وأخذ منه أرًضا من أرايض الديوان 
املبادلة  الناظر يدفع مصاريف الوقف والفالح يدفع ما عليه من اخلراج فهل هذه  وصار 
باطلة؟ وجيب عىل الناظر رد أرض الوقف بعينها حتت يده؟ أفيدوا اجلواب، فأجاب الشيخ 
الدردير بقوله: احلمد هلل حيث رشط الواقف عدم االستبدال وأطلق كانت املبادلة احلاصلة 
من الناظر باطلة وجيب عىل الناظر رد أرض الديوان لصاحبها وأخذ أرض الوقف بعينها 
ومن امتنع، فعىل احلاكم زجره واهلل سبحانه وتعاىل أعلم«)٢(، وحملُّ الشاهد يف قول الشيخ 

ف الناظر بغري إذن الواقف سبب إلبطال العقد. الدردير ترصُّ

القول الثالث: جواز بيع العقار املوقوف مراعاة للمصلحة: 

وإليه ذهب بعض الفقهاء، وإن مل تتعطل مصاحله حتقيًقا ملا أصلح له وأكثر نفًعا، وهو 
منقول عن احلنفية يف الرواية الثانية مع تقييدهم هلذه العملية بجملة من الرشوط إن توفرت 

كان ذلك جائز وإال تنع. فجاء عنهم أن ذلك جائز برشوط ممثلة يف: 

»- لو رشطه الواقف. 
للزراعة،  يصلح  ال  بحًرا  )العقار(  صار  حتى  عليه،  املاء  وأجرى  غاصب  غصبه  إذا   -

فيضمنه القيم القيمة، ويشرتي هبا أرًضا بدالً. 
- أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلَّة وأحسن وصًفا؛ فيجوز عىل قول أيب يوسف كام يف 

فتاوى قارئ اهلداية«)3(. 

قال اإلمام الطحاوي: »أال ترى أن أرض الوقف لو غرقها رجل حتى صارت بحًرا 
فغرم قيمتها أنه ُيشرتى هبا أرض فيوقف مكاهنا«)4(. 

)1( األشباه والنظائر، ابن نجيم احلنفي، 1٩4. 
)٢( فتح العيل املالك يف الفتوى عىل مذهب اإلمام مالك، عليش، ٢/٢43. 

)3( خمترص اختالف العلامء، الطحاوي، حتقيق: د.عبد اهلل نذير أمحد، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، ط٢، 1417هـ، ٢٠7/5. 
)4( األشباه والنظائر، ابن نجيم احلنفي، بريوت، 14٠٠هـ/1٩8٠م، 1٩4. 
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الجتاه الثاين: منع بيع العقارات املوقوفة مطلًقا: 

واحلنبيل،  والشافعي،  واملالكي،  احلنفي،  املذهب  يف  املنقولة  الثانية  الرواية  وهي 
ف يف الوقف مطلًقا.  ع يف منع الترصُّ والزيدي، واإلمامي، واإلبايض، والظاهري الذي توسَّ

فجاء عن احلنفية: »ومن املشايخ من مل جيوز بيع الوقف تعطل أو مل يتعطل«)1(. 

وجاء عن املالكية: »وال ُيباع احلبس وإن خرب«)٢(. 

نحو  قلعتها  أو  جفت  كشجرة  خرب،  وإن  موقوف؛  ُيباع  »وال  الشافعية:  عن  وجاء 
يمكن  وألنه  عينه،  يف  للوقف  إدامة  إعادته  وتعذرت  اهندم  ومسجد  زمنت،  ودابة  ريح 
االنتفاع بأرض املسجد كصالة واعتكاف، وبجذع الشجرة بإجارة وغريها، وبلحم الدابة 

إن ُأكلت، ولو ماتت وُدبغ جلدها عاد وقًفا«)3(. 

وجاء عن احلنابلة: »وحيرم، وال يصح بيعه وال هبته وال املناقلة به«)4(. 

وجاء عن الزيدية: »ال ُيباع الوقف«)5(. 

وجاء يف ظاهر مذهب اإلمامية عدم مرشوعية بيع الوقف مطلًقا عقار وغريه، ومثاله 
قول الفقيه الطويس: »إذا وقف وقًفا ورشط فيه أن يبيعه أي وقت شاء؛ كان الوقف باطاًل؛ 
إذا  النخلة  بيع  مسألة  أيًضا يف  عنهم  ُيباع«)6(، وجاء  الوقف ال  مقتضاه؛ ألن  ألنه خالف 
وشبهه«)7(،  للتسقيف  باإلجارة  االنتفاع  إلمكان  جيوز  ال  »وقيل:  انكست:  أو  انقلعت 

وجاء عنهم أيًضا: »ال جيوز إخراج الوقف عن رشطه، وال بيعه«)8(. 

أن جيعله  أراد  بيعه، وال جيوز رشاؤه، ولو ملن  »الوقف ال جيوز  اإلباضية:  وجاء عن 

)1( لسان احلكام يف معرفة األحكام، ابن الشحنة، ٢٩6. 
)٢( الثمر الداين يف تقريب املعاين رشح رسالة ابن أيب زيد القريواين، صالح بن عبد السميع اآليب األزهري، املكتبة الثقافية، 

بريوت، د.ت، 55٩. 
)3( هناية الزين يف إرشاد املبتدئني، نووي اجلاوي، دار الفكر، بريوت، ٢7٢. 

)4( كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، 4/٢٩٢. 
)5( انظر: رشح التجريد يف فقه الزيدية، أبو احلسن السيد أمحد، منشورات دار أسامة، دمشق، ط1، 14٠5هـ/1٩85م، ٢68/4. 

)6( املبسوط يف فقه اإلمامية، الطويس، 3٠٠/3، وحترير األحكام، احليل، 316/3. 
)7( مسالك األفهام، الشهيد الثاين، 5/4٠٠. 

)8( املهذب البارع من رشح املخترص النافع، ابن فهد احليل، حتقيق: الشيخ متبى العراقي، مؤسسة النرش اإلسالمية، 14٠7هـ، 
 .47/3
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وقًفا«)1(، وجاء عنهم أيًضا: »وال يباع ما وقف أبًدا ولو كان هيلك«)٢(. 

وجاء عن الظاهرية قول ابن حزم: »مسألة: ومن حبس ورشط أن يباع إن احتيج صح 
احلبس -ملا ذكرنا من خروجه هبذا اللفظ إىل اهلل تعاىل- وبطل الرشط؛ ألنه رشط ليس يف كتاب 
اهلل تعاىل، ومها فعالن متغايران، إال أن يقول: ال أحبس هذا احلبس إال برشط أن يباع، فهذا 

مل حيبس شيًئا؛ ألن كل حبس مل ينعقد إال عىل باطل فلم ينعقد أصاًل وباهلل تعاىل التوفيق«)3(. 

ُيَباَع َأْصُلَها،  وعلَّل الفقهاء قوهلم بمنع بيع العني املوقوفة عماًل بظاهر قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل 
َواَل ُيوَهَب، َواَل ُيوَرَث«)4(، واحتجوا أيًضا بعمل الصحابة، وقالوا: إن هذا »قول أكثر أهل 

 .)5(» ،العلم؛ منهم عمر، وعيل، وابن عباس، وعبد اهلل بن عمر

وعلَّلوا املنع ببقاء أوقاف السلف عىل حاهلا مما يدل عىل منع بيعها)6(، ويعللون قوهلم باملنع 
بام ضبطوه من القواعد الكلية للوقف من أنه: »يمتنع كل ما غري الوقف بالكلية عن اسمه الذي 

كان عليه حال الوقف، بخالف ما يبقى االسم معه، نعم إن تعذر املرشوط جاز إبداله«)7(. 

فُحجة القائلني باملنع النظر إىل املآل والعمل بسد الذريعة، أي أهنم راعوا بالقول بمنع 
بيع العقارات دون املنقوالت إلمكانية االنتفاع به مستقبال يف العقار، فشددوا يف استبداله؛ 

وعدم رجاء ذلك يف املنقوالت فلم يشددوا فيه)8(.
املسألة الثانية: حكم بيع األعيان املوقوفة غري العقارات: 

واإلباضية  واإلمامية،  والزيدية،  واحلنابلة،  والشافعية،  واملالكية،  احلنفية،  فقهاء  جييز 
بيع األعيان املوقوفة غري العقارات، والتي قالوا بوقفها استقالالً أو بالتبع لغريها؛ كحالة 

وقف املنقوالت واحليوانات مثاًل. 

)1( خالصة الوسائل، عيسى بن صالح احلارثي، 75/4. 
)٢( املرجع السابق، 75/4 وما بعدها. 

)3( املحىل، ابن حزم، حتقيق: أمحد حممد شاكر، دار اجليل ودار اآلفاق اجلديدة، ٩/183. 
)4( اجلامع الصحيح )سنن الرتمذي(، حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرون، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، باب يف الوقف، 
65٩/3، قال أبو عيسى: »هذا حديث حسن صحيح، والعمل عىل هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص وغريهم، ال 

نعلم بني املتقدمني منهم يف ذلك اختالًفا يف إجازة وقف األرضني وغري ذلك«. 
)5( املغني، ابن قدامة، 58٠/٢. 

)6( حاشية الصاوي، 4/3٠. 
)7( هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، الرميل، 5/3٩٠. 

)8( انظر: حمارضات يف الوقف، أبو زهرة، دار الفكر العريب، القاهرة، 173. 
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هو  ما  بثمنها  ويشرتي  -الناظر-  يبيعها  واآلالت  »الدواليب  أن  احلنفية:  عن  فجاء 
أصلح للوقف«)1(. 

وجاء عن املالكية: »وما بيل من الثياب املحبسة ومل يبق فيه منفعة؛ بيعت واشرتي بثمنها 
ثياب ينتفع هبا؛ فإن مل يبلغ تصدق به يف السبيل«)٢(. 

التي  للغزو  املسبل  كالفرس  املوقوفة  املنقوالت  بعض  بيع  جواز  الشافعية  عن  وجاء 
هرمت، واحلرص املسبلة عىل املساجد التي بليت واستبداهلا بغريها)3(. 

وجاء عن احلنابلة: »وإن وقف نخلة، فيبست أو جذوعا فتكست، جاز بيعها؛ ألنه 
ال نفع يف بقائها وفيه ذهاب ماليتها، فكانت املحافظة عىل ماليتها ببيعها أوىل؛ ألنه ال جيوز 
وقف ما ال نفع فيه ابتداء، فال جيوز استدامة وقفه؛ ألن ما كان رشًطا البتداء الوقف كان 
رشًطا الستدامته كاملالية، وإذا بيعت رصف ثمنها يف مثلها وإن حبس فرًسا يف سبيل اهلل 

فصارت بحيث ال ينتفع هبا فيه بيعت ملا ذكرنا ورصف ثمنها يف حبيس آخر«)4(. 

وجاء عن الزيدية قوهلم: بجواز بيع ما وقف تبعا له، وكذا كل ما ال جيوز االنتفاع به 
عىل الوجه الذي قصده الواقف)5(، وجاء عنهم أيًضا: »إذا بطل نفع الوقف مل يبق فيه فائدة 
للواقف بالثواب، الذي هو صائر إليه وال للمرصف واالنتفاع به، فإن ترك كذلك باطل 
يستدرك  أن  عليه  فواجب  املتويل،  من  التفريط  أعظم  من  ذلك  كان  الفائدة،  ذاهب  النفع 

األمر ببيعه بحسب اإلمكان، ويشرتي بثمنه عوًضا يكون وقًفا كام كان«)6(. 

وجاء عن اإلمامية: »فال يصح بيع الوقف العام مطلًقا إال أن يتالشى ويضمحل بحيث 
ال يمكن االنتفاع به يف اجلهة املقصودة مطلًقا، كحصري يبىل وال يصلح لالنتفاع به«)7(. 

وجاء عن اإلباضية »وُسئل: عمن أوقف بيوًتا ثم بعد مدة اهندم يشء منها، ومل يكن 

)1( رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، دار الفكر للطباعة والنرش، بريوت، ط14٢1هـ/٢٠٠٠م، 4/36٢. 
)٢( التاج واإلكليل، املواق، ٢1/6. 

ِمّي املرصي الشافعي،  )3( التجريد لنفع العبيد )حاشية البجريمي عىل رشح منهج الطالب(، سليامن بن حممد بن عمر الُبَجرْيَ
املكتبة اإلسالمية، ديار بكر، تركيا، د.ت، ومطبعة احللبي، 136٩هـ/1٩5٠م، ٢13/3. 

)4( الكايف، ابن قدامة، ٢5٠/٢. 
)5( انظر: رشح التجريد يف فقه الزيدية، أبو احلسن السيد أمحد، 4/٢7٢-٢73. 

)6( السيل اجلرار، الشوكاين، 336/3. 
)7( رشح اللمعة، الشهيد الثاين، ٢53/3. 
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يشء من املال يعمر به البيت، فهل جيوز بيع ما اشتمل عليه من احلطب وغريه ليعمر بثمنه 
لعامرة  ذلك  بيع  جيوز  اجلواب:  الضياع؟  عىل  شارفة  ألهنا  املوقوفة؛  من  الباقية  البيوت 

البيوت، واهلل أعلم«)1(. 

وقيَّدت قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث والرابع البيع واالستبدال بجملة 
من األسباب أمجلوها يف اآليت: 

»- إذا نصَّ الواقف عىل جواز استبداله وحتققت الغبطة واملصلحة يف ذلك، أما إذا نص 
الواقف عىل عدم االستبدال، فيعمل برشطه، وال جيوز استبداله إال إذا اقتضت الرضورة 

الرشعية ذلك. 
- إذا تعطَّلت منافع الوقف تعطاًل كاماًل. 

ا.  - إذا تعطَّلت أكثر منافع الوقف بحيث تصري االستفادة منه قليلة جدًّ
- إذا كانت إيرادات الوقف ال تغطي نفقاته. 

- إذا احتاج الوقف بيع بعضه إلصالح الباقي. 
- إذا كان يف استبدال الوقف ريع يزيد عن ريعه زيادة معتربة، ويكون االستبدال بالضوابط 

اآلتية: 
أن يكون ذلك بإرشاف هيئة رشعية حمايدة.  	
أن يبنى االستبدال عىل دراسة جدوى اقتصادية معتمدة.  	
إذا كان للمصلحة العامة الرضورية التي ال مناص منها مثل: توسيع ملسجد أو بناء  	

جس أو مدرسة، أو إنشاء طريق أو مقربة، عىل أن يتم التعويض العادل للوقف. 
غ  بناء عىل ما سبق تقييده من حاالت اجلواز، فال جيوز تعدهيا إىل غريها من غري مسوِّ

رشعي«)٢(
كام ضبطوا االستبدال أو البيع بجملة من الرشوط ممثلة يف: 

»- إذا توافرت حالة من احلاالت السابقة جلواز االستبدال فيجب مراعاة الضوابط اآلتية: 
ف أمرا غري فردي وبإرشاف هيئة رشعية حمايدة.  - أن يكون الترصُّ

)1( خالصة املسائل برتتيب املسائل، عيسى بن صالح احلارثي، ترتيب: محد بن عبد اهلل بن محيد الساملي، حتقيق: حممد بن سعيد 
املعمري، طبعة وزارة الثقافة العامنية، ط1، 14٢7هـ/٢٠٠6م، 4/6٩. 

)٢( قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث والرابع. 
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- أن يكون االستبدال بثمن املثل أو أعىل. 
- أال توجد هتمة أو حماباة يف عملية االستبدال«)1(. 

لة رشًعا وقانوًنا بملكية حقِّ االستبدال ممثلة يف »اجلهة املسؤولة  وحددوا اجلهة املخوَّ
عن الوقف مبارشة بإذن اجلهة املخولة قانوًنا، حسب كل بلد«)٢(. 

فاستبدال الوقف، موضع خالف بني الفقهاء، فضيقوا يف العقار، ووسعوا يف املنقول 
ا لذريعة استبدال  بحسب كل مذهب عماًل باملصلحة الرشعية حلفظ الوقف ومقاصده وسدًّ
أو مل يشرتطه؟  الواقف  قوا بني أن يشرتطه  فرَّ الوقف دون سبب معترب، كام  الناظر ملرافق 

وبني ما كان موقوًفا ملصلحة عامة أو غري ذلك من املسائل)3(. 
ب( االستثمر بإحداث زيادة منفعة يف األصول املوقوفة: 

ريع  من  تزيد  فيها  منفعة  زيادة  بإحداث  املوقوفة  األصول  االستثامر يف  الفقهاء  أجاز 
الوقف وحتفظ مقاصده، وهو عند الفقهاء عىل قولني إمجاالً؛ أحدمها: ظاهره جواز ذلك 
وإن مل يشرتطه الواقف، والثاين: ال يكون إال برشطه أو إذنه، وإىل القول الثاين ذهب احلنفية، 
اَر ُبْسَتاًنا َواَل  فقد جاء يف الفتاوى اهلندية: »َواَل جَيُوُز َتْغِيرُي اْلَوْقِف عن َهْيَئتِِه َفاَل جَيَْعُل الدَّ
اًنا إالَّ إَذا َجَعَل اْلَواِقُف إىَل النَّاظِِر ما َيَرى فيه َمْصَلَحَة اْلَوْقِف َكَذا  َباَط ُدكَّ اخْلَاَن مَحَّاًما َواَل الرِّ

اِج«)4(. اِج اْلَوهَّ َ يف السِّ
فإن مل يكن فيه مصلحة للوقف فإنه يؤمر هبدم ما بناه وإعادته كام كان؛ قال العالمة عبد 
الرمحن السوييس: »ال جيوز تغيري معامل الوقف إال إذا كان فيه مصلحة للوقف بأن كان أنفع، 

وإال يؤمر هبدمه وإعادته كام كان«)5(. 
ومن تلك املصالح ما ذكره الطرابليس يف اإلسعاف حيث قال: »وليس له أن يبني يف 
األرض املوقوفة بيوًتا لتستغل باإلجارة؛ ألن استغالل األرض بالزراعة، فإن كانت متصلة 
ببيوت املرص، وترغب الناس يف استئجار بيوهتا، والغلَّة من البيوت فوق غلَّة الزراعة، جاز 

)1( املرجع السابق.

)٢( املرجع السابق.
)3( انظر: حمارضات يف الوقف، أبو زهرة، 171 وما بعدها. 

)4( الفتاوى اهلندية، 4٩٠/٢. 
)5( خمترص الفتاوى املهدية يف الرشيعة املحمدية يف الفقه احلنفي، عبد الرمحن السوييس احلنفي، مطبعة املؤيد، مرص، 1318هــ.
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له حينئذ البناء لكون االستغالل هبذا أنفع للفقراء«)1(. 
وقد قال قبل ذلك: »ولو أراد املتويل أن يشرتي من غلَّة وقف املسجد دهنا أو حرصا أو 
ع الواقف يف ذلك للقيِّم، بأن قال يفعل ما يراه من  إجراء أو حصا ليفرش فيه، جيوز إن وسَّ
مصلحة املسجد وإن مل يوسع بل وقف لبناء املسجد وعامرته فليس له أن يشرتي ما ذكرنا؛ 
ألنه ليس من العامرة والبناء وان مل يعرف رشطه يف ذلك، ينظر هذا القيم إىل من كان قبله، 

فإن كان يشرتي من الغلَّة ما ذكرنا جاز له الرشاء وإال فال«)٢(. 
درر  يف  جاء  ما  الباب  هذا  ومن  املصلحة،  واعتبار  الواقف  إذن  عىل  ف  الترصُّ فمبنى 
احلكام رشح ملة األحكام )املادة 58( حيث قال: »الترصف عىل الرعية منوط باملصلحة. 
ف القايض فيام له فعله من أموال الناس واألوقاف  هذه القاعدة مأخوذة من قاعدة )ترصُّ
مقيَّد باملصلحة(؛ أي أن ترصف الراعي يف أمور الرعية جيب أن يكون مبنيا عىل املصلحة، 

وما مل يكن كذلك ال يكون صحيًحا«)3(. 
وتفصيله: 

القول األول: جواز االستثامر بإحداث زيادة منفعة يف األصول املوقوفة مطلًقا: 
وهو ظاهر الرواية عن املالكية، ومذهب احلنابلة والزيدية.

جاء عن املالكية: »وسئل -العبدويس- عن دار حمبسة عىل املسجد، وهي خربة، وأراد 
رجل أن حيدث فيها مطمورتني للزرع ويعطي من عنده إجارة حفرمها، ويكرهيام، وهذه 
منفعة للدار واملسجد، فهل جيوز هذا ويقدم عليه وال فيه رضر عىل الدار املذكورة بوجه...؟ 
فأجاب: إذا ثبت لديكم أنه ليس عىل الدار املحبسة املذكورة رضر يف حفر املطمورتني ال 
املذكور؛  الوجه  عىل  فيها  الكراء  به  ثبت  إذا  استقباالً  وال  حاالً  ال  بغريها  وال  بحيطاهنا، 

جائز«)4(. 

ألخرى؛  منفعة  من  املوقوف  األصل  بتحويل  االستثامر  مرشوعية  أيًضا  عنهم  وجاء 
عىل  النفقة  يف  أجرهتا  من  وُيستفاد  تكرى  بحوانيت  عنها  املستغنى  املراحيض  كتحويل 

)1( اإلسعاف، الطرابليس، 58. 
)٢( املرجع السابق، 56. 

)3( درر احلكام رشح ملة األحكام، 51/1. 
)4( املعيار املعرب، الونرشييس، 78/7. 
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الوقف ومصارفه)1(. 

وعند احلنابلة جيوز إحداث زيادة منفعة يف األصول املوقوفة وكل ما من شأنه تثمري 
فيه،  واملخاصمة  والزراعة،  واإلجيار،  والعامرة،  الوقف  حفظ  الناظر:  فوظيفة  الوقف، 
وحتصيل ريعه من تأجريه، أو زرعه، أو ثمره واالجتهاد يف تنميته، ورصفه يف جهاته من 

عامرة وإصالح، وإعطاء مستحق.. ونحو ذلك)٢(.

اخللفاء  غريَّ  كام  منها،  أصلح  صورة  إىل  صورة  من  الوقف  صورة  يغريِّ  أن  فللناظر 
الراشدون صورة املسجدين اللذين باحلرمني الرشيفني، وكام نقل عمر بن اخلطاب مسجد 
الكوفة من موضع إىل موضع، وأمثال ذلك)3(، وضابط ذلك أن يفعل الناظر يف الوقف ما 

هو أصلح)4(.
للمصلحة  الغالت  البيع من  أو غريه  للمتويل عىل وقف مسجد  الزيدية: جيوز  وعند 
الوقف إلصالح بعضه والرشاء ونحوه من  العقد وبيع ما خيش فساده وبيع بعض  حال 
الترصفات ملصلحة حال العقد)5(، وجيوز له أن يزرع أرض الوقف لنفسه ويدفع أجرة املثل 
كغريه، بال عقد من اإلمام أو احلاكم، ويكون حكم ذلك يف يده حكم املعاطاة؛ فتلزم القيمة 
ى  يف ذلك يوم القبض، وليس له أن يأخذ املثل وقت غالئه بمثله يف وقت رخصه، بل يتحرَّ

األصلح)6(. 

القول الثاين: جواز االستثامر بإحداث زيادة منفعة يف األصول املوقوفة بإذن الواقف: 

وهو ظاهر الرواية عن الشافعية واإلمامية.

إذ  الواقف،  إن رشطه  املنقولة عنهم جواز ذلك  الرواية  الشافعية يف ظاهر  فجاء عن 
قالوا: »وال تغيريه عن هيئته كجعل البستان داًرا أو محَّاًما«)7(. 

)1( املرجع السابق، 15/7. 
احلجاوي،  حنبل،  بن  أمحد  اإلمام  فقه  يف  واإلقناع   ،67/7 املرداوي،  اخلالف،  من  الراجح  معرفة  يف  اإلنصاف  انظر:   )٢(

14/3، ودليل الطالب لنيل املطالب، الكرمي احلنبيل، 1٩٠، ورشح منتهى اإلرادات، البهويت، ٢/415. 
)3( انظر: الفتاوى الكربى، ابن تيمية، 4/٢8٢. 

)4( انظر: املرجع السابق، 357/4. 
)5( انظر: التاج املذهب، صفي الدين أمحد بن قاسم الصنعاين، 3/3٢٢.

)6( انظر: املرجع السابق، 3٢3/3.
)7( أسنى املطالب رشح روض الطالب، زكريا األنصاري، ٢/476. 
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وجاء عن اإلمامية: »ال جيوز تغيري الوقف عن هيئته؛ فال جيوز جعل الدار املوقوفة بستاًنا 
وال محَّاًما، وال العكس، إال إذا جعل الواقف للمتويل ما يرى فيه الوقف«)1(، واستثنوا من ذلك 
ر االستمرار؛ جاز التغيري إىل أقرب األوصاف إىل الوقف«)٢(.  ر االستمراار؛ فإذا »تعذَّ حالة تعذُّ

وجاء يف توصيات ممع الفقه اإلسالمي يف دورته الرابعة ما يؤيِّد إىل استثامر الوقف 
بالصيغ التي حتقق مقاصده ومنها: 

لتعمري  يوظفونه  بام  املال  أرباب  وبني  أعيانه  بقيمة  الوقف  جهة  بني  رشكة  إقامة   -«
الوقف. 

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

- تعمري الوقف بعقد االستصناع مع املصارف اإلسالمية، لقاء بدل من الريع. 

- إجيار الوقف بأجرة عينية هي البناء عليه وحده، أو مع أجرة يسرية«)3(. 

الوظيفة العا�صرة: توزيع الريع على م�صتحقيه: 

يقّرر فقهاء احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، والزيدية، واإلمامية، واإلباضية 
أن من وظائف الناظر تقسيم غلَّة الوقف عىل املستحقني لريعه، بحسب ما ضبطه ورشطه 

ر معرفة رشطه.  الواقف يف وقفيته، أو بحسب ما جرت به العادة إن تعذَّ

فجاء عن احلنفية يف بيان ترصفات الناظر قوهلم: »أول ما يفعله القيم يف غلَّة الوقف 
البداءة بالعامرة وأجرة القوام وإن مل يشرتطها الواقف«)4(. 

وجاء عن املالكية: »إذا رشط املحبس يف حبسه أن ينفق من غلته عىل فالن كذا يف كل 
عام، أو خُيرج منه كذا ريًعا من زيت ملسجد كذا، أو رشط ذلك لنفسه حياته.. جاز«)5(. 

وحفظ  وحفظها،  الغلَّة  ومجع  واإلجارة  العامرة،  الناظر  »وعىل  الشافعية:  عن  وجاء 

)1( تذكرة الفقهاء، احليل، منشورات املكتبة الرضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية، إيران، ٢/446. 
)٢( املرجع السابق، ٢/446. 

)3( انظر: قرار رقم: ٢8 )4/3(، ممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤتره الرابع بجدة يف اململكة العربية السعودية من 
18-٢3 مجادى اآلخرة 14٠8هـ املوافق 6-11 شباط )فرباير( 1٩88م. 

)4( البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم احلنفي، ٢54/5. 
)5( التاج واإلكليل ملخترص خليل، املواق، 6/4٠. 
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األصول... وقسمتها عىل املستحقني؛ سواء أرشطها الواقف عليه أم أطلق«)1(. 

وجاء عن احلنابلة: »ووظيفة الناظر حفظ الوقف... وحتصيل ريعه من أجرة أو زرع أو 
ثمر واالجتهاد يف تنميته ورصفه يف جهاته من عامرة وإصالح وإعطاء مستحق ونحوه«)٢(. 

وجاء عن الزيدية: »ترصف الغلَّة يف إصالحه ثم يف مرصفه«)3(. 

عىل  وقسمتها  الغلَّة،  وحتصيل  اإلطالق...  مع  الناظر  »ووظيفة  اإلمامية:  عن  وجاء 
مستحقيها«)4(. 

وجاء عن اإلباضية التأكيد عىل رصف الوقف يف مرصفه، بل إنه ال جيوز إعارته؛ ألنه 
رصف له إىل غري مستحقيه، فإن »الوقف يرصف فيام ُوقف له، وال جيوز العدول عن ذلك، 

فإن كان القائم عليه أقرض أحًدا منه فإنه يكون يف هذه احلالة ضامنًا ملا أقرض«)5(. 

الوظيفة احلادية ع�صرة: تنفيذ �صروط الواقف: 

يتفق فقهاء احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، والزيدية، واإلمامية، واإلباضية 
عىل وجوب تنفيذ الناظر لرشط أو رشوط الواقف، وما تفسريهم قاعدة: »رشط الواقف 
كنصِّ الشارع« بقوهلم: »أراد به يف لزوم العمل«)6(؛ إال دلياًل عىل عنايتهم بالوقف ورشوط 

الواقف؛ حتى يستمر معنى الوقف ومقاصده يف حياة الفرد واملجتمع. 

فينرصف كالم الفقهاء إىل حتقيق رشوط الواقف يف النواحي اآلتية: 

- حتقيق مقصوده يف اجلهة املستحقة لريع الوقف أو لالستفادة من منافعه. 

- حتديد مدة وطرق االستفادة من الوقف. 

- االلتزام برشوط االستبدال والتغيري واإلضافة يف الوقف. 

- حتديد طرق اإلنفاق وتقسيم الغلَّة عىل املوقوف عليهم. 
)1( أسنى املطالب رشح روض الطالب، زكريا األنصاري، ٢/471. 
)٢( اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، أبو النجا احلجاوي، 14/3. 

)3( السيل اجلرار، الشوكاين، 333/3. 
)4( رشح اللمعة، الشهيد الثاين، 177/3. 

)5( الفتاوى، اخللييل، 155/3. 
)6( غمز عيون البصائر رشح كتاب األشباه والنظائر، أبو العباس شهاب الدين احلموي احلنفي، حتقيق: السيد أمحد بن حممد 

احلنفي احلموي، بريوت، 14٠5هـ/1٩85م، 333/1. 
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وتتلف ترصفات الناظر بالنظر إىل حتقيق رشط الواقف بحسب تعيينه لرشوط املستفيد 
من وقفه من عدمه يف وقفيته، ومن هنا يكون احلديث عنها من جهتني: 

د الواقف رشوًطا لوقفه:  اجلهة األوىل: أن حيدِّ

يتناقض مع  املوقوفة ومل يكن فيها رشًطا  العني  الناظر رشوط االستفادة من  د  إن حدَّ
عىل  يتفقهون  الفقهاء  فإن  معصية)1(؛  عىل  الوقف  يكون  كأن  والوقف،  الرشع  مقاصد 
ر حتقيق الرشط، وال حيقُّ له االجتهاد من نفسه، فإن فعل  وجوب اتباع رشوطه إال إن تعذَّ

يكون ضامنًا. 

فجاء عن احلنفية: »ال جتوز إجارة الوقف أكثر من املدة التي رشطها الواقف؛ ألنه جيب 
اعتبار رشط الواقف؛ ألنه ملكه أخرجه برشط معلوم وال خيرج إال برشطه«)٢(. 

واستثنوا من ذلك: 
دفع  بتغيري  كالقول  عليهم؛  للموقوف  أصلح  أو  أنفع  هو  ما  تقدير  االجتهاد يف  مسألة   -
العني إىل دفع القيمة، ومثاله ما جاء عن احلنفية يف قوهلم: »لو رشط للمستحقني خبًزا 

وحلاًم معيَّنًا كلَّ يوم، فللقيِّم دفع القيمة من النقد«)3(. 
يف  جاء  ما  ومثاله  استحقاقهم؛  مقدار  أو  جهله  عند  املرصف  يف  اجلارية  بالعادة  العمل   -
ُسئل شيخ اإلسالم عن  »قال:  قوله:  احلنفية،  املدرسة  املحتار من  الدر  تكملة حاشية 
وقف مشهور اشتبهت مصارفه وقدر ما يرصف إىل مستحقيه؟ قال: ينظر إىل املعهود 
وإىل من يرصفونه،  فيه  يعملون  قوامه كيف  أن  الزمان من  من  من حاله -فيام سبق- 
الواقف، وهو  الظاهر أهنم كانوا يفعلون ذلك عىل موافقة رشط  فيبني عىل ذلك ألن 

املظنون بحال املسلمني، فيعمل عىل ذلك«)4(. 

وجاء عن املالكية: »مهام رشط الواقف ما جيوز له؛ اتبع«)5(. واستثنوا من ذلك: 

- تقديم نفقة صيانة الوقف عىل نفقة املوقوف عليهم، إذ لو رشط يف وقفيته عدم صيانة 

)1( انظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم احلنفي، ٢3٢/5، واخلريش عىل خمترص سيدي خليل، ٩3/7. 
)٢( االختيار لتعليل املختار، املوصيل احلنفي، 3/5٢. 

)3( رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 387/4. 
)4( املرجع السابق، ٩8/7. 

)5( التاج واإلكليل ملخترص خليل، املواق، 33/6. 
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ُيتبع رشطه؛  مل  املوقوف عليهم  بعد رصف مستحقات  أن جيعلها  أو  الغلَّة  الوقف من 
ومثاله قوهلم: »لو رشط الواقف ما جيوز أن يبدأ من غلتها بمنافع أهله ويرتك إصالح 

ما يتخرم منه؛ بطل رشطه«)1(. 

- مراعاة املقصد واملصلحة ال ظاهر اللفظ يف حتقيق رشطه؛ كقوهلم: »واتبع رشطه بلفظه 
-ولو يف كتاب وقفه- إن كان جائًزا، كرشطه أن ال يزيد عىل كراسني يف تغيريه الكتاب؛ 

فإن احتيج للزيادة؛ جازت خمالفة رشطه باملصلحة؛ ألن القصد االنتفاع«)٢(. 

- عند انعدام املرصف الذي عيَّنه الواقف؛ ومثاله قوهلم إن »تعذر رصفه يف الوجه الذي 
عينه له كالقنطرة أو املسجد هيدمان وال ُيرجى عودمها؛ فإنه ال يتبع وينتفع... أنقاض 

القنطرة واملسجد يف مثليهام«)3(. 

كجعل  هيئته  عن  تغيريه  »وال  قوهلم:  الوقف  عىل  التجاوز  منع  من  الشافعية  وجاء 
البستان داًرا أو محَّاًما«)4(، واستثنوا من ذلك كام قال السبكي: »والذي أراه أنه جيوز تغيريه 

يف غري ذلك أيًضا بثالثة رشوط: 

- أن يكون يسرًيا ال يغريِّ مسمى الوقف. 

- وأال يزيل شيًئا من عينه، بل ُينقل نقضه من جانب إىل جانب. 

- وأن تكون فيه مصلحة للوقف«)5(. 

وجاء عن احلنابلة: »وُيرجع إىل رشط الواقف يف قسمه عىل املوقوف عليه ويف التقديم 
والتأخري واجلمع والرتتيب والتسوية والتفضيل«)6(. 

العمل: »بالظن  الزيدية، وجوب االلتزام برشطه إال عند الرضورة كحالة  وجاء عن 
فيام التبس مرصفه«)7(، واستثنوا من ذلك يف ظاهر املذهب ويف نطاق ضيق مراعاة املصلحة 

)1( املرجع السابق، 88/4. 
)٢( حاشية الدسوقي، 88/4. 

)3( البهجة يف رشح التحفة، التسويل، ٢/377. 
)4( أسنى املطالب رشح روض الطالب، زكريا األنصاري، ٢/476. 

)5( املرجع السابق، ٢/476. 
)6( اإلنصاف، املرداوي، 7/4٢. 

)7( السيل اجلرار، الشوكاين، 333/3. 
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ر أن الوقف ملك هلل حمبس لالنتفاع به، وما  ف يف رشطه، إذ جاء عنهم قوهلم: »قد تقرَّ الترصُّ
كان هكذا فال ينظر فيه إىل جانب الواقف إال من جهة العناية بمصري ثواب وقفه إليه عىل 
أكمل الوجوه وأتها مهام كان ذلك ممكنًا، ومعلوم أن االستبدال باليشء إىل ما هو أصلح 
منه باعتبار الغرض املقصود من الوقف والفائدة املطلوبة من رشعيته حسن سائغ رشًعا 

وعقاًل، أنه جلب مصلحة خالصة عن املعارض«)1(. 

وجاء عن اإلمامية: »الوقف جيب أن جيري عىل ما يعيِّنه الواقف ويشرتط فيه، وال جيوز 
ألحد تغيري يشء من رشوطه، اللهم إال أن يكون رشًطا يتعلَّق بوجه ُقبح؛ فإنه جيب تغيريه«)٢(. 

وجاء عنهم أيًضا: »وإذا وقف إنسان شيًئا عىل مصلحة، فانقرضت، أو بطل رسمها؛ 
ُجعلت منافعها عىل وجه من وجوه الرب«)3(. 

وجاء عن اإلباضية »وسئل: وإن وقفت نخلة فأكثر عىل أن يشرتي بغلَّتها أرًزا، فتعذر 
وجوده أو تعس إال بالثمن الكثري، فهل يبدل به غريه كالرب مثاًل؟ وأجرة عناء عمله من أين 
ر األرز ومل حيصل إال  تؤخذ؟ اجلواب: املوقوف لرشاء األرز ال يشرتى به ُبرٌّ بدله، وإن تعذَّ

بالغالء وأجرة عمله ترج منه، واهلل أعلم«)4(. 

وجاءت قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع يف بيان حقيقة اتباع رشط الواقف 
ف فيها كليًّا أو جزئيًّا.. كاآليت:  وحدوده، ومدى حرية الناظر يف الترصُّ

»- إن رشط الواقف: هو ما تفيده صيغة الواقف ويثبت يف وثيقة إنشائه من القواعد 
املوضوعة للعمل هبا يف إدارة الوقف، من حيث حتديد جهات رصف الريع وطريقة استغالله 
االكتتاب يف  وثائق  إيرادها يف  تم  أم  الفرد  الواقف  وإدارته؛ سواء وضعها  عليه  والوالية 

الوقف اجلامعي وقبلها الواقفون. 

- جيب اتباع رشوط الوقف طاملا صدرت صحيحة، بأال تالف حكاًم رشعيًّا، وأال تنايف 
مقتىض الوقف وحتقق مصلحة معتربة. 

)1( السيل اجلرار، الشوكاين، 336/3. 
)٢( املهذب، ابن الرباج، ٢/85. 

)3( املرجع السابق، 8٩/٢. 
)4( خالصة املسائل، عيسى بن صالح، 4/٩٠.  
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معها  وتتبدل  تتبدل،  األحوال  وأن  معتربة،  مصالح  لتحقيق  رشع  الوقف  ألن  نظًرا؛   -
املصالح وجوًدا وعدًما وأمهية، فإنه يمكن تغيري رشوط الواقف يف حالة تعذر تنفيذها، 
أو عند الرضورة، أو حتقيًقا ملصلحة أوىل، أو دفًعا لرضر حمقق، عىل أن يصدر قرار تغيري 

الرشط من اجلهة املخولة قانوًنا باإلرشاف عىل الوقف حسب كل بلد«)1(. 

د الواقف رشوًطا لوقفه:  اجلهة الثانية: أال حيدِّ

برأيه  االجتهاد  الناظر  تول  الفقهاء  فمذاهب  وقفه  يف  رشوًطا  الواقف  د  حيدِّ مل  إن 
والعمل باملصلحة بام خيدم الوقف ومقاصده وبام يقره العرف والعادة يف هذه الوقف. 

فجاء عن احلنفية: »أول ما يفعله القيم يف غلَّة الوقف: البداءة بالعامرة، وأجرة القوام، 
وإن مل يشرتطها الواقف«)٢(؛ فالشاهد من كالمهم أن عامرة الوقف وصيانته وأجرة املوظف 
مل  وإن  ومقاصده  للوقف  املصلحة  حيقق  ما  وفق  هبا  القيام  يف  الناظر  جيتهد  عليه  القائم 

يشرتطها الواقف. 

بأحباس تلك  املقصود  »إذا مل يذكر -الواقف- مرصًفا؛ مُحل عىل  املالكية:  وجاء عن 
اجلهة ووجه احلاجة فيها«)3(. 

وجاء عن الشافعية ما يفيد عمل الناظر باالجتهاد، فقالوا: »لو اندرس رشط الواقف 
وجهل الرتتيب بني أرباب الوقف أو املقادير بأن مل يعلم هل سوى الواقف بينهم أو فاضل 

قسمت الغلَّة بينهم بالسوية لعدم األولوية«)4(. 

وجاء عن الزيدية وجوب االلتزام برشطه إال عند الرضورة كحالة العمل: »بالظن فيام 
التبس مرصفه«)5(. 

ُيتقرب به إىل اهلل؛  ؛ رصف يف كل ما  الربِّ ومل يعنيِّ وجاء عن اإلمامية: »لو وقف عىل 

)1( قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع املنعقد باملغرب 3٠ مارس-4 أبريل ٢٠٠٩م. 
)٢( البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم احلنفي، ٢54/5. 

)3( الذخرية، القرايف، 6/31٢. 
)4( أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، زكريا األنصاري، ٢/473. 

)5( السيل اجلرار، الشوكاين، 333/3. 
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كمعونة الفقراء وغريها«)1(. 

حيددها  مل  التي  املصارف  حتديد  يف  االجتهاد  صحة  بظاهره  يفيد  الكالم  هذا  وظاهر 
الواقف بام حيفظ الوقف ومقاصده. 

الوظيفة الثانية ع�صرة: املحافظة على حقوق الوقف: 

حيدد فقهاء احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة والزيدية واإلمامية واإلباضية مموعة 
من املسؤوليات يقوم هبا ناظر الوقف للمحافظة عىل الوقف ومقاصده؛ هي: 

1- املخاصمة أمام املحاكم حلساب الوقف:

ى عىل الوقف بكل وجوه  ر الفقهاء أن من مستلزمات النظارة املخاصمة ملن تعدَّ يقرِّ
التعدي. 

القيام  وواله  رجل  إىل  ودفعها  داًرا  أو  أرًضا  وقف  »رجل  قوهلم:  احلنفية  عن  فجاء 
بذلك، فجحد املدفوع إليه؛ فهو غاصب خيرج األرض من يده واخلصم فيه الواقف، فإن 

كان الواقف ميًتا وجاء أهل الوقف يطالبون به، نصب القايض قيِّاًم خياصم فيه«)٢(. 

الوقف وعامرته وإجياره وزرعه وخماصمة  الناظر حفظ  احلنابلة: »ووظيفة  وجاء عن 
فيه وحتصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر واالجتهاد يف تنميته ورصفه يف جهاته من عامرة 

وإصالح وإعطاء مستحق ونحوه وله وضع يده عليه والتقرير يف وظائفه«)3(. 

وجاء عن الزيدية: »ومن استعمله ال بإذن وليه؛ فغاصب، وعليه األجرة«)4(، والغصب 
يستدعي الضامن. 

التنبيه عىل أمهية مراعاة ناظره  الثالث  وجاء يف قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية 
الدعاوى  يف  الوقف  »يمثل  فيها:  جاء  إذ  املحاكم؛  أمام  لصاحله  الدعوى  ورفع  حلقوقه 
جيوز  كام  الوقف،  إدارة  أو  الواقف،  يعينه  من  أو  الوقف،  ناظر  به  اخلاصة  واملنازعات 

تعليقات  مع  اخلوئي،  املوسوي  القاسم  أبو  االستفتاءات،  أجوبة  يف  النجاة  ورصاط   ،3٠5/3 احليل،  األحكام،  حترير   )1(
وحوايش: املريزا جواد التربيزي، دفرت نرش بركزيدة، قم، إيران، ط1، 1416هـ، 1/٢8٩. 

)٢( الفتاوى اهلندية، الشيخ نظام ومجاعة من علامء اهلند، ٢/447. 
)3( اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، أبو النجا احلجاوي، 14/3. 

)4( السيل اجلرار، الشوكاين، 334/3. 
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للمستحق يف الوقف الذري املخاصمة يف قضايا الوقف ضدَّ أي تعدٍّ عليه«)1(. 

2- تضمني املتعدي عىل الوقف: 

من وظائف الناظر تضمني املتعدي عىل الوقف واملستغل له بأي وجه من الوجوه غري 
املرشوعة؛ كغصبه أو استغالله دون مقابل. 

فجاء قول احلنفية يف غاصب أرض الوقف وأجرى فيها املاء، فأصبحت غري صاحلة 
الوقف  مصالح  من  ته  فوَّ ما  أو  أتلفه  ما  املتعدي  تضمني  الناظر  وظائف  فمن  للزارعة، 

واملوقوف عليهم)٢(. 

نظًرا  الضامن  منافعه وجوب  الوقف وإتالف  أيًضا: »والفتوى يف غصب عقار  وجاء 
للوقف؛ وهو املختار«)3(. 

وجاء عن املالكية: »ومن هدم وقًفا؛ فعليه إعادته«)4(، وال يتصور إعادته من غري ُمطالب؛ 
والذي يكون عادة القائم عليه، وهو الناظر اخلاص، أو الناظر العام ممثاًل يف القايض. 

ا إن  وجاء عن اإلمامية قوهلم بتعويض الرضر الواقع عىل الوقف، قال الطويس: »فأمَّ
ُجني عىل العبد املوقوف فُقتل؛ وجبت قيمته؛ ألنه يضمن بالغصب فلم خيرج عن املالية«)5(. 

ى عىل الوقف؛ فمن باب أوىل القول  وجاء عن اإلباضية قوهلم بتضمني الناظر إذا تعدَّ
بتضمني غريه قال صاحب الفتاوى: »ما قولكم يف قائم عىل وقف نخيل وزرع تسبب يف 
التقصري  يلزمه...؟ اجلواب: يسقط عنه اإلثم يف حال اخلطأ، وأما  املال؛ فامذا  حريق عىل 

فيجب عليه الضامن يف العمد والنسيان«)6(. 

ة املالية للوقف عن طريق عقد احلوالة: 3- إبراء الذمَّ

إن ثبت َدْين عىل الوقف ويف الوقت نفسه يثبت للوقف عىل غريه َدْين، جيوز للناظر أن 
يعمل بمقتىض عقد احلوالة. 

)1( قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث بالكويت، ٢8-٢٠٠7/4/3٠م. 
)٢( األشباه والنظائر، ابن نجيم احلنفي، 1٩4. 

)3( االختيار لتعليل املختار، ابن مودود املوصيل، 53/3. 
)4( البهجة يف رشح التحفة، التسويل، 1/31٢. 
)5( املبسوط يف فقه اإلمامية، الطويس، 3/٢8٩

)6( الفتاوى، اخللييل، ٢٠5/4. 
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ت احلوالة عليه،  فجاء عن الشافعية: »إن تعنيَّ مال الوقف يف جهة شخص معنيَّ صحَّ
بل للمستحقني احلوالة عليه بغري إذن الناظر، وُيعتدُّ بالقبض منه وَيربأ به«)1(. 

4- أخذ الرهن حلق الوقف:

ر الفقهاء أن من وظائف الناظر املالية املحافظة عىل مال الوقف ومن وسائله طلب   يقرِّ
الرهن لالستيثاق عىل الديون الثابتة للوقف عىل غريه. 

مرشوعية  ومدى  املوقوفة،  الكتب  عن  احلديث  جهة  من  املسألة  الفقهاء  تناول  وقد 
املطالبة برهن عند استعارهتا، فجاءت أقواهلم خمتلفة بني قائل بجواز ذلك بإطالق؛ ضامًنا 

حلقِّ الوقف، وبني مقيِّده برشط الواقف لذلك؟ وبني حالة املرهتن من األمانة وعدمها؟ 

فجاء عن احلنفية: »حدث يف األعصار القريبة وقف كتب، رشط الواقف أال ُتعار إال 
برهن أو ال ُترج أصاًل، والذي أقول يف هذا: إن الرهن ال يصح هبا؛ ألهنا غري مضمونة يف 
يد املوقوف عليه، وال يقال هلا: عارية أيًضا؛ بل اآلخذ هلا إن كان من أهل الوقف استحق 
االنتفاع ويده عليها يد أمانة، فرشط أخذ الرهن عليها فاسد، وإن أعطى كان رهنًا فاسًدا 
ويكون يف يد خازن الكتب أمانة، هذا إن أريد الرهن الرشعي، وإن أريد مدلوله لغة وأن 
يكون تذكرة فيصح الرشط؛ ألنه غرض صحيح وإذا مل يعلم مراد الواقف فاألقرب احلمل 
فيصح  بتذكرة،  إال  ترج  ال  يقول:  األوقاف  بعض  ويف  لكالمه،  تصحيًحا  اللغوي  عىل 
ويكون املقصود أن جتويز الواقف االنتفاع مرشوط بذلك وال نقول: إهنا تبقى رهنًا؛ بل له 
أخذها فيطالبه اخلازن بردِّ الكتاب، وعىل كلٍّ فال تثبت له أحكام الرهن وال بيعه وال بدل 

الكتاب املوقوف بتلفه إن مل يفرط«)٢(. 

وجاء عن املالكية ما نقله لنا صاحب مواهب اجلليل، قوله: »ُسئل الشيخ تقي الدين: 
إذا وقف كتاًبا عىل عامة املسلمني، ورشط أال ُيعار إال برهن؛ فهل يصح هذا الرهن أم ال؟ 
فأجاب: ال يصح هذا الرهن؛ ألهنا غري مأمونة يف يد موقوف عليه، وال ُيقال هلا: عارية، 
ا لالنتفاع فيده عليها يد أمانة، فرشط  أيًضا، بل اآلخذ هلا إن كان من أهل الوقف مستحقًّ
أخذ الرهن عليها فاسد، ويكون يف يد اخلازن للكتب أمانة؛ ألن فاسد العقود يف الضامن 

)1( حاشية اجلمل عىل املنهج لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري، سليامن اجلمل، دار الفكر، بريوت، 6/57٢. 
)٢( رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 4/35٢. 
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وأن  لغة  مدلوله  أريد  إن  وأما  الرشعي،  الرهن  أريد  إذا  هذا  أمانة،  والرهن  كصحيحها، 
يكون تذكرة؛ فيصح الرشط؛ ألنه غرض صحيح، وأما إذا مل يعلم مراد الواقف فُيحتمل 
أن يقال ببطالن الرشط محاًل عىل املعنى الرشعي، وحُيتمل أن يقال بالصحة محاًل عىل املعنى 

وهو األقرب لصحته«)1(. 

الفائق:  القناع عن متن اإلقناع من احلنابلة: »قال يف  ومثاله ما ذكره صاحب كشاف 
قلت: وعليه خيرج الرهن عىل عواري الكتب املوقوفة ونحوها كاألسلحة والدروع املوقوفة 
عىل الغزاة... يعني: إن قلنا: هي مضمونة؛ صحَّ أخذ الرهن هبا، وإال فال، ويأيت يف العارية 
أهنا غري مضمونة؛ فال يصح أخذ الرهن هبا، وعلم من ذلك: أنه يصح أخذ الرهن للوقف، 

فيصح الضامن أيًضا جلهة الوقف؛ ألن ما صحَّ رهنه؛ صحَّ ضامنه«)٢(. 

وجاء يف ظاهر مذهب احلنابلة جواز أخذ الناظر الرهن حلق الوقف، وإن اختلفوا يف حدود 
تطبيقات القاعدة الكلية من قوهلم: »يصح أخذ الرهن عىل كل دين واجب يف اجلملة«)3(. 

ومثاله قول صاحب اإلنصاف: »قال يف الفائق: قلت: وعليه خيرج الرهن عىل عواري 
الكتب للوقف ونحوها، والوجه الثاين: يصح أخذ الرهن بذلك، قال القايض: هذا قياس 

املذهب، قلُت: وهو أوىل«)4(. 

وبجواز االستيثاق بأخذ الرهن حلساب الوقف عندما ُيقرض غريه من الشخصيات 
األول،  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  وتوصيات  فتاوى  جاءت  االعتبارية..  أو  احلقيقية 
إذا  إال  للغري،  الوقف  مال  من  القرض  إعطاء  جواز  عدم  »األصل  أن:  املؤترون  أقرَّ  إذ 
كان اإلقراض من أهداف الوقف، كام يف وقف النقود للقرض احلسن، أو كانت تقتضيه 

الرضورة أو املصلحة املعتربة التي يقررها القايض، وتراعى يف ذلك الضوابط اآلتية: 

الدين  املتاحة حلامية  الوسائل  كافة  اتاذ  اإلدارة  أو  الناظر  اإلقراض جيب عىل  - يف حالة 
وضامن اسرتداده من توثيقات ورهون وضامنات. 

)1( مواهب اجلليل، لرشح خمترص اخلليل، احلطاب، 654/7، وحاشية الدسوقي، 88/4. 
)٢( كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، 3٢4/3. 

)3( اإلنصاف، املرداوي، 1٠5/5. 
)4( املرجع السابق، 1٠5/5. 
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- أن يكون اإلقراض خالًيا عن الربا ونحوه من املحرمات«)1(. 

القائمة عىل  اإلدارة  نبَّهت  األول  الفقهية  الوقف  منتدى قضايا  توصيات  أن  مع مالحظة 
صات من ريع الوقف »للديون املشكوك  النظارة عىل مؤسسة الوقف عىل تكوين خمصَّ
يف حتصيلها حفاًظا عىل أصله ومحاية الستمراره عىل أن يتم ذلك حسب األسس اآلتية: 

- أن يتمَّ تصيص املخصص وفق القواعد املحاسبية املتعارف عليها. 

- أن تتمَّ مراجعة هذا املخصص عىل ضوء املستجدات للديون. 

يف  املشكوك  أو  املعدومة  الديون  حتصيل  نحو  احلثيث  السعي  اإلدارة  أو  الناظر  عىل   -
حتصيلها، وال يكتفي بوضع خمصص هلا«)٢(. 

مالية  أو بتخصيص موارد  الوقف  الرهن حلساب  بأخذ  الفقهاء قدياًم وحديًثا  ففتوى 
مقتطعة من ريعه بطريقة مدروسة هيدف إىل محاية الوقف ومقاصده. 

الوظيفة الثالثة ع�صرة: مراعاة اأحوال ال�صتدانة على الوقف: 

ُيقصد باالستدانة عىل الوقف هو املال الذي يقرتضه الناظر من أجل تنمية الوقف أو 
صيانته، أو إعادة إعامره كليًّا أو جزئيًّا)3(. 

ولقد اختلف الفقهاء يف مدى مرشوعية استدانة ناظر الوقف الستثامر أو صيانته عىل 
قولني: 

القول األول: منع االستدانة عىل الوقف: 

قال  الذخرية:  الرائق قوله: »قال يف  البحر  إذ جاء يف  املذهب احلنفي،  وهي رواية يف 
هالل: إذا احتاجت الصدقة إىل العامرة وليس يف يد القيِّم ما يعمرها، فليس له أن يستدين 
ْين ال جيب ابتداء إال يف الذمة؛ وليس للوقف ذمة، والفقراء وإن كانت هلم  عليها؛ ألن الدَّ
القيِّم إال عليه وَدْين  ة إال أهنم لكثرهتم ال تتصور مطالبتهم؛ فال يثبت الدين باستدانة  ذمَّ

جيب عليه ال يملك قضاءه من غلَّة هي عىل الفقراء«)4(. 

)1( قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية األول املنعقد بالكويت 15-17 شعبان 14٢4هـ املوافق 11-13 أكتوبر ٢٠٠3م. 
)٢( قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية األول املنعقد بالكويت 15-17 شعبان 14٢4هـ املوافق 11-13 أكتوبر ٢٠٠3م.

)3( الوقف اإلسالمي، د.منذر قحف، ٢44. 
)4( البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم احلنفي، ٢٢6/5-٢٢7. 
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القول الثاين: جواز االستدانة عىل الوقف: 
املالكية  مذهب  وهو  واإلمامية،  واحلنابلة  والشافعية  احلنفية  فقهاء  لبعض  قول  وهو 
بام  أو لصيانته  لتنميته  الوقف إن ُوجدت مصلحة تقتض ذلك  والزيدية.. االستدانة عىل 

ق مقاصد الوقف.  حيقِّ
فجاء يف الرواية الثانية يف املذهب احلنفي جواز االستدانة، وُقيِّدت بالرضورة أو احلاجة 
إىل ذلك، وبإذن الواقف، وقيل: بإذن القايض، ومثاله ما جاء عنهم قوهلم: »ويف فتاوى أيب 
الليث: قيِّم وقف ُطلب منه اجلبايات واخلراج، وليس يف يده من مال الواقف يشء، وأراد 

أن يستدين؛ فهذا عىل وجهني: 
- إن أمر الواقف باالستدانة؛ فله ذلك. 

- وإن مل يأمره باالستدانة؛ فقد اختلف املشايخ فيه. 
إذا مل يكن  الليث:  أبو  الفقيه  قال الصدر الشهيد من فقهاء احلنفية: »واملختار ما قاله 
لالستدانة بدٌّ يرفع األمر إىل القايض حتى يأمره باالستدانة ثم يرجع يف الغلَّة؛ ألن للقايض 
هذه الوالية وإن كان هلا بدٌّ ليس للقايض هذه الوالية، ويف واقعات الناطفي: املتويل إذا أراد 
أن يستدين عىل الوقف ليجعل ذلك يف ثمن البذر؛ إن أراد ذلك بأمر القايض؛ فله ذلك بال 
خالف؛ ألن القايض يملك االستدانة عىل الوقف، فيملك املتويل ذلك بإذن القايض، وإن 

أراد ذلك بغري أمر القايض؛ ففيه روايتان«)1(. 
وأضاف بعض احلنفية رشطني: 

- »أال يتيسَّ إجارة العني -املوقوفة- والرصف من أجرهتا«)٢(. 
أن يكون الرضر من  أي  فيها،  الوقف سبًبا  منازعة يكون  أن يكون بسبب دفع  أو   -
الوقف عىل جريانه، وال يمتلك غلَّة؛ فريخص للناظر بإذن القايض االستدانة؛ دفًعا للرضر، 
ومثاله: حانوت من الوقف مال عىل حانوت لرجل، ومال الثاين عىل الثالث، وتعطلت، 
وأبى القيِّم أن يعمر الوقف، قالوا: إن كان للوقف غلَّة يمكن عامرة احلانوت بتلك الغلَّة 
الوقف وإزالة  ه إىل موضعه من  املائل وردِّ بإقامة  القيِّم  يأخذا  أن  كان لصاحَبْي احلانوتني 
الشاغل عن ملكهام؛ وإن مل يكن للوقف غلَّة يمكن عامرة املائل بتلك الغلَّة، كان للاملكني 

)1( البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم احلنفي، ٢٢7/5. 
)٢( األشباه والنظائر، ابن نجيم احلنفي، 1٩4. 
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أن يرفعا األمر إىل القايض؛ فيأمر القايض القيِّم باالستدانة«)1(. 
ها بعضهم بإذن احلاكم  وجاء عن الشافعية جواز االستدانة لعامرة الوقف، وإن خصَّ
الواقف)٢( يف غري مصالح املسجد؛ إذ جاء عنهم قوهلم: »وللناظر االقرتاض  أو اشرتطها 
ح  رصَّ املال،  بيت  من  يقرضه  أن  وللمام  لريجع  ماله  من  اإلمام  بإذن  الوقف  عامرة  يف 
قال  قبله،  مما  ُفهم  بام  اإلمام، هذا ترصيح  أي  إذن،  دون  االقرتاض  له  وليس  األصل:  به 
البلقيني: والتحقيق أنه ال يعترب إذن احلاكم يف االقرتاض ال سيَّام يف املسجد ونحوه، ومال 

إليه غريه تشبيًها للناظر بويل اليتيم؛ فإنه يقرتض دون إذن احلاكم«)3(. 
وعند املالكية: للقائم عىل احلبس أن يستقرض عليه ويعمره، وال ُيشرتط إذن احلاكم، 
ق فيام ادَّعاه، قال يف النوادر: القائم عىل احلبس إذا قال: أعمرها من مايل، ثم قال:  ويصدَّ
إنام عمرهتا من الغلَّة؛ جاز، قال: فإن قال: من الغلَّة أنفقت؛ فقد أنفذ الوصية، وإن قال: من 

ه قوله: أعمرهتا من مايل)4(.  مايل عمرهتا؛ حلف ورجع بذلك يف الغلَّة، وال يرضُّ
ق املصلحة، وإن مل يعلم  وجاء عن احلنابلة أن للناظر حقَّ االستدانة للوقف عند حتقُّ
احلاكم بذلك، قال البعيل احلنبيل: »ولناظر االستدانة عىل الوقف بال إذن حاكم ملصلحة«)5(، 

ف«)6(.  وعلَّلوا ذلك بقوهلم: »ألن الناظر مؤتن مطلق الترصُّ
وجاء عن اإلمامية جواز ذلك للحاجة: »كام جيوز له االقرتاض عليه واالقراض بينية 

الرجوع عليه«)7(. 

وعند الزيدية: جيوز للمتويل معاملة نفسه فيجوز له القرض واالقرتاض والبيع والرشاء 
من غلَّة الوقف فيسلم العوض)8(.

)1( الفتاوى اهلندية، الشيخ نظام ومجاعة من علامء اهلند، ٢/415. 
)٢( حاشيتا قليويب وعمرية عىل رشح املحيل ملنهاج الطالبني، أمحد سالمة القليويب وأمحد الربليس عمرية، دار الفكر، دمشق، 

1415هـ/1٩٩5م، 3/11٠. 
)3( أسنى املطالب رشح روض الطالب، زكريا األنصاري، 476/٢، والفتاوى الكربى الفقهية، اهليتمي، ٢٩3/3. 

)4( انظر: مواهب اجلليل رشح خمترص خليل، احلطاب، 4٠/6، والرشح الكبري، الدردير، وحاشية الدسوقي، 4/8٩. 
)5( انظر: كشف املخدرات والرياض املزهرات لرشح أخرص املخترصات، البعيل احلنبيل، حتقيق: حممد بن نارص العجمي، دار 

البشائر اإلسالمية، بريوت، 14٢3هـ/٢٠٠٢م، ٢/516. 
)6( كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، ٢64/4. 

)7( منهاج الصاحلني، السيد حممد سعيد احلكيم، ٢/٢81. 
)8( انظر: التاج املذهب، صفي الدين أمحد بن قاسم الصنعاين، 3/3٢٢
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األول،  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  وتوصيات  فتاوى  جاءت  االستدانة  وبجواز 
وذلك بالنظر للقول بشخصيته االعتبارية، ويعرب عن إراداته عن طريق »ناظر الوقف، أو 
ده صكُّ الوقف، أو القضاء، أو إدارة الوقف حسب النظام األسايس  الشخص الذي حيدِّ

للوقف«)1(. 

وقيَّدت هذه االستدانة بجملة من الرشوط والضوابط؛ تثَّلت يف اآليت: 

»- أن يأذن بذلك القايض، أو الواقف، أو عقد التأسيس، أو النظام األسايس للوقف؛ 
بأن يكون االقرتاض ضمن أهداف الوقف وأعامله. 

أن تكون هناك حاجة معتربة رشًعا هلذه االستدانة. 

أن يقوم ناظر الوقف، أو إدارة الوقف برتتيب آلية لردِّ الديون عىل أصحاهبا. 

أن تكون االستدانة يف حدود ريع الوقف وغلته، بحيث تردُّ الديون منها، وال يكون 
الردُّ من أصول الوقف. 

ْين أو ما خيصه يف كل فرتة زمنية من الغلَّة قبل التوزيع.  أن حيسم الدَّ

مات؛ كالربا ونحوه«)٢(. أن تكون االستدانة بالطرق املرشوعة اخلالية من املحرَّ

فالذي عليه العمل يف املذاهب الفقهية جواز االستدانة للوقف لعامرته أو استثامره ملا 
اإلذن  بني  االقرتاض  لطريقة  نظراهتم  اختلفت  وإن  ومقاصده  الوقف  عىل  بالفائدة  يعود 
هذه  مجلة  وإن  احلاكم،  إذن  أو  وقفيته  يف  ذلك  اشرتاطه  أو  الواقف  بإذن  املقيد  أو  املطلق 

األقوال ال ترج عن معنى االحتياط للوقف وملقاصده.

الوظيفة الرابعة ع�صرة: مراعاة عدم اإ�صقاط حقوق الوقف اإل مبا تقت�صيه ال�صرورة: 

القول  إىل  واإلباضية  واإلمامية  واحلنابلة  والشافعية  واملالكية  احلنفية  فقهاء  ذهب 
باعتبار الناظر وكياًل عن الواقف، وإن كان األمر كذلك فإنه يرتتَّب عىل القول بذلك مجلة 

فات كاآليت:  من الترصُّ

أكتوبر   13-11 املوافق  14٢4هـ  شعبان   17-15 الكويت  األول،  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  وتوصيات  قرارات   )1(
٢٠٠3م. 

)٢( املرجع السابق. 
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1- الصلح عىل حقوق الوقف: 

الوقف  لناظر  الفقهاء  بعض  أجاز  ولقد  مضامينه،  بحسب  الصلح  أحوال  تتلف 
مراعاة ملصلحة  القيمة  أخذ  إىل  مثاًل  املغتصب  باألصل  املطالبة  من  اخلصومة  االنتقال يف 

الوقف أو الصلح عىل الديون الثابتة عىل الوقف. 

ومثاله قول احلنفية: »لو استوىل عىل الوقف غاصب، وعجز املتويل عن اسرتداده وأراد 
الغاصب أن يدفع قيمتها، كان للمتويل أخذ القيمة أو الصلح عىل يشء ثم يشرتي باملأخوذ 
بمنزلة  صار  حينئذ  ألنه  األوىل؛  رشائط  عىل  وقًفا  فيجعله  أخرى،  أرًضا  الغاصب  من 

املستهلك؛ فيجوز أخذ القيمة«)1(. 

ومثاله أيًضا ما جاء يف قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية األول من قوهلم: »جتوز 
املصاحلة عىل الديون الثابتة عىل الوقف باحلطِّ أو التأجيل أو التقسيط.. أو نحو ذلك ألن 

ذلك من مصلحة الوقف مع مراعاة أمرين: 

- أن األصل عدم جواز املصاحلة عىل ديون الوقف عىل الغري باحلطِّ إال يف حالة اليأس من 
حتصيلها كلها، فحينئذ جيوز التصالح باحلطِّ عن بعضها إذا كان ذلك بإذن القايض. 

ْين«)٢(.  ْين بعني يف حدود قيمة الدَّ - أنه ال مانع رشًعا من التصالح عن طريق استبدال الدَّ

2- رفع الرضر الناتج عن الوقف:

يذهب بعض فقهاء احلنفية)3(، إىل القول برفع الرضر الواقع من الوقف عىل غريه من 
بتنفيذ ذلك، ومثاله إسقاط حقِّ الوقف يف مكان  األشخاص واملؤسسات، وخيول ناظره 
األصيل وتعويضه بآخر للرضر الواقع عىل جريانه، كام جاء يف الفتاوى الكربى البن تيمية 
من احلنابلة: »ولو وقف كروًما عىل الفقراء، وحيصل عىل جرياهنا رضر، يعوض عنها بام ال 

)1( البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم احلنفي، ٢61/5. 
)٢( قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية األول املنعقد بالكويت 15-17 شعبان 14٢4هـ املوافق 11-13 أكتوبر 

٢٠٠3م، والثالث املنعقد بالكويت ٢8-٢٠٠7/4/3٠م. 
)3( ُينقل عن احلنفية القول: عدم استحقاق املترضر من الوقف من ماله جاء يف املجلة: »إذا كان احلائط وقًفا وبعد أن تقدم إىل 
الواقف أو القيِّم، أي: متويل متوقف اهندم احلائط وأحدث رضًرا لزم ضامن الرضر من مال الواقف وال يلزم من مال املتويل 
ة للوقف«، انظر، درر احلكام رشح ملة األحكام، عيل حيدر، حتقيق: تعريب املحامي  كام ال يلزم من مال الوقف؛ ألنه ال ذمَّ

فهمي احلسيني، بريوت، 55٩/٢. 
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رضر فيه عىل اجلريان، ويعود األول ملًكا والثاين وقًفا«)1(. 

3- إسقاط احلقِّ يف الشفعة:

 خيتلف الفقهاء يف القول يف مدى حقِّ الوقف -ممثاًل يف ناظره- باملطالبة بالشفعة بحكم 
شخصيته املعنوية، فقد جاء عن الشافعية يف القول الثاين عنهم، وعن بعض فقهاء اإلمامية 

ر مصلحة للوقف.  حقُّ الناظر يف املطالبة يف الشفعة إن قدَّ

أو  له برشاء  للمسجد شقص من أرض مشرتكة مملوك  »لو كان  الشافعية:  فجاء عن 
هبة ليرصف يف عامرته ثم باع رشيكه نصيبه، فللقيم أن يشفع، أي يأخذه بالشفعة إن رآه 
مصلحة، كام لو كان لبيت املال رشيك يف أرض فباع رشيكه نصيبه؛ فللمام األخذ بالشفعة 

إن رآه مصلحة«)٢(. 

وجاء عن اإلمامية: »وقال املرتىض: تثبت، وهو أشبه«)3(. 

وسبب اخلالف يف املسألة العمل بداللة القاعدة الفقهية: »التابع تابع«، ومدى تطبيقها 
جيوز  ال  بالتبعية  القول  فعىل  الوقف،  مصالح  يف  ليرصف  اشرتي  ملك  أو  هبة  كلِّ  عىل 

الشفعة؛ ألنه وقف، وعىل القول الثاين يصح ذلك؛ ألنه ليس كذلك. 

ويرى بعض الفقهاء حقَّ الناظر يف إسقاط حقِّ الوقف يف الشفعة يف العني املشرتكة وإن 
املطالبة  العامة للشفعة تعطيه احلقَّ يف  الرغم من أن األصول  طلبها املوقوف عليهم؛ عىل 

فيها. 

التي تلك رقاهبا حتى جتب يف  )الشفعة( يف األرايض  احلنفية: »وإنام جتب  فجاء عن 
األرايض التي حازها اإلمام للمسلمني يدفعها بزراعة، وإنام جتب حلقِّ امللك يف األرايض 

حتى لو بيعت دار بجنبها دار الوقف؛ فال شفعة للواقف وال للمتويل لعدم امللك«)4(. 

وجاء عن املالكية: »كدار موقوف نصفها عىل جهة وله ناظر، فإذا باع الرشيك نصفه؛ 
فليس للناظر أخذ بالشفعة، ولو ليحبس إال أن جيعل له الواقف األخذ ليحبس، وإال كان 

)1( الفتاوى الكربى، ابن تيمية، 433/5. 
)٢( أسنى املطالب رشح روض الطالب، زكريا األنصاري، ٢/365. 

)3( املهذب البارع، احليل، ٢6/4. 
)4( البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم احلنفي، 156/8. 
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له ذلك«)1(.

ويدعم قول حقِّ الناظر أو وكيله يف إسقاط الشفعة ما جاء عن يف رواية عن أصبغ من 
قوله: »إن حبس عىل مساكني أو يف سبيل اهلل؛ فله األخذ إن جعله فيام جعله فيه، وإال فال 

شفعة إن أخذه ليمسكه«)٢(. 

قالوا: »وال شفعة لصاحب  إذ  بإسقاطها،  األول عنهم  القول  الشافعية يف  وجاء عن 
شقص من أرض مشرتكة موقوف عليه إذا باع رشيكه نصيبه وال لرشيكه إذا باع رشيك 
آخر نصيبه كام أفتى به البلقيني المتناع قسمة الوقف عن امللك والنتفاء ملك األول عن 
الرقبة نعم عىل ما اختاره الروياين والنووي من جواز قسمته عنه ال مانع من أخذ الثاين«)3(. 

فدار نصفها وقف ونصفها طلق وبيع  احلنابلة: »وال شفعة برشكة وقف،  وجاء عن 
، أشبه مالك املنفعة«)4(.  الطلق ال شفعة للموقوف عليه ولو معيَّنًا؛ ألن ملكه غري تامٍّ

مل  الطلق؛  فبيع  وقًفا ونصفها طلًقا،  الدار  كان نصف  »إذا  اإلمامية قوهلم:  وجاء عن 
يستحق أهل الوقف الشفعة بال خالف«)5(.

وجاء عنهم أيًضا: »إذا وقف إنسان حصته من أرض كان صحيًحا.. ومل يثبت لرشيكه 
يف ذلك شفعة«)6(.

فالشاهد من كالم الفقهاء إسقاط الناظر للشفعة وإن طلب هبا املوقوف عليهم.

الوظيفة اخلام�صة ع�صرة: الحتياط يف اإعارة الناظر الوقف: 

أ( اإلعارة يف اللغة: 

وهو  التعاور،  من  مشتقة  فهي  )أعار(؛  الرباعي  الفعل  من  مصدر  اللغة  يف  اإلعارة 
)العارية(،  منه  واالسم  )أعار(،  الرباعي:  مصدر  واإلعارة   ، الردِّ مع  والتناوب  التداول 

)1( بلغة السالك ألقرب املسالك، الصاوي، 4٠1/3. 
)٢( الذخرية، القرايف، ٢77/7. 

)3( أسنى املطالب رشح روض الطالب، زكريا األنصاري، ٢/365. 
)4( كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، 4/15٢. 

)5( املبسوط، الطويس، 145/3. 
)6( املهذب، ابن الرباج، 8٩/٢. 
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وتطلق اإلعارة عىل كلٍّ من االسم والفعل، عىل الفعل، واالستعارة طلب إعارة اليشء)1(.

ب( اإلعارة يف االصطالح: 
عت تعاريف الفقهاء للعارية، عىل النحو اآليت:  تنوَّ

فها احلنفية بأهنا: تليك املنافع ماًنا)٢(. *  عرَّ

فها املالكية بأهنا: تليك منفعة مؤقتة بال عوض)3(. *  وعرَّ

فها الشافعية بأهنا: إباحة االنتفاع باليشء مع بقاء عينه رشًعا)4(. *  وعرَّ

فها احلنابلة: بأهنا إباحة االنتفاع بعني من أعيان املال)5(.*  وعرَّ

ثم اختلف الفقهاء يف ذلك إىل قولني: 
القول األول: منع إعارة الناظر الوقف: 

وإليه ذهب احلنفية، وظاهر مذهب املالكية واإلمامية منع إعارة الوقف. 
فجاء عن احلنفية: »وال جتوز إعارة الوقف، واإلسكان فيه«)6(، وعلَّلوا ذلك بمراعاة 

مصلحة الوقف واملوقوف عليهم)7(. 
وجاء يف ظاهر مذهب املالكية ما يفيد منع إعارة الوقف إال برتخيص من ناظره، أو اشرتاط 
واقفه يف وقفيته، أو أن يعمل بام جرت به العادة؛ ومثاله قوهلم: »مالك املنفعة له أن يعريها، 
املدارس  بيت  يعري؛ كسكنى  أن  له  فليس  لعينه-  املنفعة  االنتفاع -وهو من ملك  مالك  وأما 
والزوايا... وُيستثنى من ذلك ما جرت به العادة من إنزال الضيف املدارس... فال جيوز إسكان 
بيت املدارس دائاًم، وال إجياره إذا عدم الساكن... وال بيع ماء الصهاريج، وال هبته... فيام مل جتر 

العادة، وُيستثنى من ذلك اليشء اليسري... وال ُيتغطى ببسط الوقف ونحو ذلك«)8(. 
وجاء يف ظاهر مذهب اإلمامية ما يفيد منع إعارته؛ ومن ذلك قوهلم: »وكذا ال جيوز 

بيدي، مادة )عور(.  )1( انظر: تاج العروس من جواهر القاموس، الزَّ
)٢( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، 4/5٠٢.

)3( انظر: حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري، 3/57٠.
)4( انظر: حاشيتا قليويب وعمرية عىل رشح املحيل، 17/3.

)5( انظر: املغني مع الرشح الكبري، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة احلنبيل، حتقيق: حممد رشيد رضا، 
مطبعة املنار، القاهرة، 1347هـ، 354/5.

)6( الفتاوى اهلندية، الشيخ نظام ومجاعة من علامء اهلند، 4٢٠/٢. 
)7( انظر: االختيار لتعليل املختار، ابن مودود املوصيل، 53/3. 

)8( اخلريش عىل خمترص سيدي خليل، 6/1٢٢. 
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بيعه وال هبته، وال غري ذلك من األسباب الناقلة للعني، بال خالف فيه عىل اجلملة«)1(. 
القول الثاين: جواز إعارة الوقف: 

وهو مذهب الشافعية، وظاهر مذهب احلنابلة. 
صحة  العارية  لصحة  الشافعية  ويشرتط  الشافعية،  عند  الوقف  إعارة  للناظر  فيجوز 
تربعه وملكه املنفعة، ولو بوصية أو وقف، وإن مل يملك العني؛ ألن اإلعارة ترد عىل املنفعة 
دون العني، وقيد ابن الرفعة جواز اإلعارة من املوقوف عليه إذا كان ناظًرا، واملراد بملك 
املنفعة ما يعم االختصاص هبا والترصف فيها إال بطريق اإلباحة، وعىل هذا ال يرد ما عليه 
العمل من إعارة الصويف والفقيه مسكنهام بالرباط واملدرسة وما يف معنامها؛ أي عىل القول 

بجواز ذلك، واملعتمد أنه ال جيوز كام قاله األذرعي وغريه)٢(.
كام نصَّ عليه البجريمي الشافعي؛ فقال: »وله إقراض مال الوقف كام يف مال اليتيم«)3(.

وجاء عن املرداوي احلنبيل: »ال يضمن الوقف إذا استعاره وتلف بغري تفريط؛ ككتب 
العلم وغريها، يف ظاهر كالم اإلمام أمحد -رمحه اهلل- واألصحاب، قاله يف الفروع«)4(. 

الوظيفة ال�صاد�صة ع�صرة: منع رهن الوقف: 

أ( الرهن يف اللغة: 
يأيت الرهن يف اللغة بعدة معاٍن؛ منها: الثبات والدوام، ومنها احلبس)5(. 

ب( الرهن يف الرشع: 
جعل عني مالية وثيقة بدين يستوىف منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء)6(.

اختلف الفقهاء يف حكم رهن الوقف عىل قولني: 

القول األول: منع رهن الوقف وتوابعه: 

)1( رياض املسائل، السيد عيل الطبطبائي، ٩/346. 
)٢( انظر: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، الرشبيني الشافعي، 31/3، وأسنى املطالب يف رشح روض الطالب، 

األنصاري، 3٢4/٢-3٢5، وحتفة املحتاج، اهليتمي، 413/5. 
)3( حاشية البجريمي عىل رشح املنهج، ٢13/3-٢14.

)4( اإلنصاف، املرداوي، 84/6. 
)5( انظر: لسان العرب مادة )رهن(.

)6( انظر: أسنى املطالب، األنصاري، 144/٢، ورد املحتار، ابن عابدين، 3٠7/5، وحاشية الدسوقي، ٢31/3، واملغني، 
ابن قدامة، 361/4، وهناية املحتاج، الرميل، ٢33/4.
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واإلباضية،  واإلمامية،  واحلنابلة،  والشافعية،  واملالكية،  احلنفية،  مذهب  ظاهر  وهو 
واملعتمد عند الزيدية. 

روا عزله،  فجاء عن احلنفية قوهلم: »املتويل إذا رهن الوقف بَدْين ال يصح«)1(؛ بل قرَّ
وا ذلك خيانة منه؛ إذ جاء عنهم أيًضا: »متويل الوقف باع شيًئا منه أو رهن؛ فهو خيانة؛  وعدُّ
بيعه جيوز  الكلية يف قوهلم: »ما جيوز  القاعدة  ر عندهم من  تقرَّ بام  فُيعزل«)٢(، وهذا عماًل 
رهنه، وما ال جيوز بيعه ال جيوز رهنه«)3(، وعلَّلوا ذلك أيًضا بقوهلم: »ألنه ال يمكن بيعها 

ْين منها، وهو املقصود بالرهن«)4(.  وإيفاء الدَّ

وظاهر مذهب املالكية القول بمنع رهن الوقف، ومن ذلك ما نقله لنا صاحب مواهب 
اجلليل يف قوله: »ُسئل الشيخ تقي الدين: إذا وقف كتاًبا عىل عامة املسلمني ورشط أالَّ ُيعار 
إال برهن؛ فهل يصح هذا الرهن أم ال؟ فأجاب: ال يصح هذا الرهن؛ ألهنا غري مأمونة يف 
ا  يد موقوف عليه، وال ُيقال هلا: عارية، أيًضا، بل اآلخذ هلا إن كان من أهل الوقف مستحقًّ
لالنتفاع؛ فيده عليها يد أمانة، فرشط أخذ الرهن عليها فاسد، ويكون يف يد اخلازن للكتب 
أمانة؛ ألن فاسد العقود يف الضامن كصحيحها، والرهن أمانة، هذا إذا ُأريد الرهن الرشعي، 
ا إن ُأريد مدلوله لغة وأن يكون تذكرة؛ فيصح الرشط؛ ألنه غرض صحيح، وأما إذا مل  وأمَّ
ُيعلم مراد الواقف؛ فيحتمل أن يقال بالبطالن بالرشط؛ محاًل عىل املعنى الرشعي، وحُيتمل 

أن ُيقال بالصحة؛ محاًل عىل املعنى، وهو األقرب لصحته«)5(. 

وجاء عن الشافعية: »وإذا باع أو رهن الوقف؛ هل ُيعزل ويفسق بفعله، ذلك ويقيم 
ى  الواقف أو غريه؟ فأجاب بقوله... وإذا تعدَّ ِقبل  احلاكم الرشعي غريه؛ سواء كان من 

الناظر بنحو بيع أو رهن انعزل، ولزم احلاكم أن يويلِّ غريه«)6(. 

وجاء عن احلنابلة: »وال يصح رهن ما ال يصح بيعه؛ كأم الولد، والوقف والعني املرهونة؛ 

)1( الفتاوى اهلندية، الشيخ نظام ومجاعة من علامء اهلند، 4٢٠/٢، واالختيار لتعليل املختار، ابن مودود املوصيل، 53/3. 
)٢( الفتاوى اهلندية، الشيخ نظام ومجاعة من علامء اهلند، ٢/413. 

)3( املرجع السابق، ٢/413.
)4( منار السبيل يف رشح الدليل، ابن ضويان، حتقيق: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، ط7، 14٠٩هـ/1٩8٩م، 353. 

)5( مواهب اجلليل لرشح خمترص اخلليل، احلطاب، 654/7، وحاشية الدسوقي، 88/4. 
)6( الفتاوى الكربى الفقهية، اهليتمي، 3/٢5٢. 
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ألن املقصود من الرهن استيفاء الدين من ثمنه؛ وما ال جيوز بيعه ال يمكن ذلك فيه«)1(. 

وجاء عن اإلمامية: »وكذلك أرض الوقف ال يصح رهنها، فإْن َرَهنها كان باطاًل، فإن 
كان فيها بناء نظرت: فإن كان من تراهبا؛ فهو وقف، وإن كان من غري تراهبا؛ فالبناء طلق 
البناء  رهن  فإن  دوهنا،  طلق  فالشجر  أشجار؛  فيها  ُغرست  إن  وكذلك  وقف،  واألرض 
، وإن رهنها دون الشجر والبناء؛ َبَطل، وإن رهنهام مًعا؛ بطل يف األرض،  والشجر؛ صحَّ

وصحَّ يف البناء والشجر«)٢(. 

وجاء عن اإلباضية: »سؤال: هل جيوز لوارث الواقف أو وكيل وصيته -فضاًل عن 
ى أيٌّ كان فَرَهنه فعاًل؛ فهل  غريمها- أن يرهن وقًفا حبسه املويص ملرشوع خريي؟ وإذا تعدَّ
وا عىل أنه ال ُيرهن ما ال جيوز بيعه، وهذا  حيكم الرشع ببطالنه؟ اجلواب... إن العلامء نصُّ
البيع والرهن فرع  بيعه بحال، فكذلك ال جيوز رهنه؛ ألن كاًل من صحة  الرهن ال جيوز 
لثبوت امللكية، وهذا الوقف املتكلَّم عنه ال يملك أصله أو منفعته وراث وال ويص، فضاًل 

عن غريهم؛ وعليه فمن رهنه فرهنه باطل، ال ُيعتدُّ به رشًعا«)3(. 

وهدي،  وقف،  وهي:  تسعة؛  إال  رهنه،  صحَّ  بيعه  صحَّ  ما  وكل  الزيدية:  عن  وجاء 
األصل،  دون  والفرع  املستأجر،  الزوج  غري  من  والزوجة  رة،  املؤجَّ واألََمة  وأضحية، 
والنابت دون املنبت، والعكس، واجلزء املشاع إال إذا ُرهن كله)4(، وذلك إذا تلف الوقف؛ 

فُيباع وال يرهن)5(.

َعَلْيِه  َلْيَس  وعلَّلوا ذلك بجملة من اآلثار عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ منها قوله: »َمْن َعِمَل َعَماًل 
 .)6(» َأْمُرَنا؛ َفُهَو َردٌّ

وبمنع رهن الوقف جاءت قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية األول؛ إذ جاء فيها: 
»األصل عدم جواز رهن األصول املوقوفة يف ديون الوقف أو غريها«)7(. 

)1( انظر: املغني، ابن قدامة، 4/41٢. 
)٢( املبسوط، الطويس، ٢1٠/٢. 

، املطبعة العربية، غرداية، اجلزائر، 14٠3هـ/1٩83م، ٢/1٢6.  )3( انظر: فتاوى البكري، عبد الرمحن بن عمر بكيلِّ
)4( انظر: البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى املرتىض، 114/5.

)5( انظر: التاج املذهب، صفي الدين أمحد بن قاسم الصنعاين، 3/٢3٠.
)6( اجلامع الصحيح املخترص، البخاري، كتاب البيوع، باب النجش ومن قال: ال جيوز ذلك البيع، ٢/753. 

)7( قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية األول. 
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القول الثاين: جواز رهن توابع الوقف: 

جاء يف رواية عند احلنابلة وبعض فقهاء الزيدية: جواز رهن ما كان تبًعا للوقف.

فجاء يف املغني قوله: »وما كان فيها من غري تراهبا أو من الشجر املجدد فيها، إن أفرده 
بالبيع والرهن؛ فهل يصح؟ عىل روايتني، نصَّ عليهام يف البيع؛ إحدامها: يصح؛ ألنه َطْلق، 
والثانية: ال جيوز؛ ألنه تابع ملا ال جيوز بيعه وال رهنه، فهو كأساسات احليطان، وإن رهنه 
مع األرض؛ َبَطل يف األرض، وهل جيوز يف األشجار والبناء عىل الرواية التي جيوز رهنها 

منفردة؟ خيرج عىل الروايتني يف تفريق الصفقة«)1(. 

التوثيق، ولزوم  القصد  إذ  أو سنتني؛  الوقف سنة  أنه يصح رهن  الزيدية:  وجاء عند 
البيع تابع ال مقصود؛ إذ قد ال ُيباع الرهن َكَلْو ُأبرأ؛ َخَرج عن ملك الراهن لقصد القربة؛ 

فال يصح؛ كاملعتق، وهو األصح؛ إذ من موجبه صحة البيع)٢(. 

الوظيفة ال�صابعة ع�صرة: �صبط ح�صابات الوقف وتوثيقها: 

يعدُّ ضبط حسابات إيرادات الوقف ومدفوعاته من صميم مقتىض النظارة عليه، ولقد 
نبَّه الفقهاء عىل ذلك؛ حفًظا حلقوق املوقوف عليهم من جهة، ومحاية للناظر من جهة ثانية، 

وحتقيًقا الستمرار الوقف من جهة ثالثة، وذلك كام يأيت: 

1- ضبط مدفوعات أو مصاريف الوقف: 

ذهب احلنفية، واإلمامية إىل أن عىل ناظر الوقف أن يضبط ما رصفه للموقوف عليهم 
ويقيِّده يف سجالته، ويأخذ عىل ذلك وصوالت؛ حتى تربأ ذمته ديانًة وقضاًء. 

فجاء عن احلنفية: »وإذا حتاسب ناظر الوقف مع املستحقني عىل ما قبضه من غلَّة الوقف 
يف سنة معلومة، وما رصفه من مصارف الوقف الرضورية، وما خصَّ كل واحد منهم من 
قه كلٌّ منهم عىل ذلك، وكتب كلٌّ منهم وصوالً بذلك، فُيعمل بام ذكر  فاضل الغلَّة، وصدَّ
من املحاسبة والرصف والتصديق بعد ثبوته رشًعا، وليس هلم نقض املحاسبة بدون وجه 
رشعي، وإذا كان املتويل عىل وقف برٍّ يكتب مقبوضه ومرصوفه كلَّ سنة بمعرفة القايض 
بموجب دفرت ممض بإمضائه؛ فُيعمل بدفاتر املحاسبة املمضاة بإمضاء القضاة، وال يكلَّف 

)1( املغني، ابن قدامة، 4/41٢. 
)٢( انظر: البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى املرتىض، 115/5.
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املحاسبة ثانًيا«)1(. 

ى يف عرفنا بالسجل  وجاء عنهم أيًضا: »إذا كان للوقف كتاب يف ديوان القضاة املسمَّ
وهو يف أيدهيم؛ اتبع ما فيه استحساًنا إذا تنازع أهله فيه، وإال ينظر إىل املعهود من حاله فيام 
سبق من الزمان من أن قوامه كيف كانوا يعملون، وإن مل يعلم احلال فيام سبق رجعنا إىل 

ا حكم له به«)٢(.  القياس الرشعي، وهو أن من أثبت بالربهان حقًّ

ويعضد قوهلم بأمهية ضبط حسابات دفاتر الوقف من إيراداته ونفقاته قوهلم »ومتويل 
ر عليه احلساب بسبب أنه أمي، فاستأجر من يكتب له ذلك بامل املسجد ال  املسجد إذا تعذَّ

جيوز له كذا يف الذخرية«)3(. 

ر عليه احلساب بسبب أنه أمي«، ويدل عىل اعتنائهم بمسألة  والشاهد قوهلم: »إذا تعذَّ
ضبط احلسابات املالية للوقف محاية له وملقاصده. 

اعتبار  الدقائق عن  كنز  الرائق رشح  البحر  ما جاء يف  املدفوعات  تقييد  أمهية  ويدعم 
أحد  السجالت  يف  التوثيق  يعد  والتي  معني  مبلغ  يف  أحقيته  أو  الرصف  دعوى  يف  البينة 
ركائزها؛ إذ قال: »قال يف القنية: ُعزل القايض؛ فادَّعى القيِّم أنه قد أجرى له كذا مشاهرة أو 

قه املعزول فيه.. ال ُيقبل إال ببينة«)4(.  مساهنة، وصدَّ

وجاء عن اإلمامية: »وجيوز للمجتهد إجياره لزراعة ونحوها مع ضبط احلجج«)5(. 

أن  أوالً  والواجب  مرصفه(،  التبس  فيام  بالظنِّ  )العمل  الوقف  ملتويل  الزيدية:  وعند 
يعمل بعلمه، فإن مل حيصل له علم نظر يف الثقات املترصفني قبله، فإن كان عملهم عن علم 
وجب الرجوع إليهم وإىل دفاترهم املبني فيها بخطوطهم كيفية املرصف، وإن كان عملهم 
، فإن حصل له ظن عمل به وجوبا، وإن مل حيصل له ظنٌّ رجع إىل ظنِّ من قبله،  عن ظنٍّ
فإن مل حيصل يشء وال عرف يرجع إليه، قال يف الكواكب: »فإن كان اللبس بني مصارف 
منحرصات قسمت الغلَّة بني تلك املصارف بالسوية وإن كانت املصارف غري منحرصات 

)1( العقود الدرية، ابن عابدين، ٢٠3/1. 
)٢( رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 413/4. 

)3( الفتاوى اهلندية، الشيخ نظام ومجاعة من علامء اهلند، ٢/461. 
)4( البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم احلنفي، ٢64/5. 

)5( كشف الغطاء، جعفر كاشف، انتشارات مهدوي، أصفهان، 37٢/٢. 
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بل وقع اللبس مطلًقا فإن الغلَّة تكون لبيت املال وكذلك الرقبة إذا مل يعلم كوهنا وقًفا وإن 
عرف أهنا وقف بقيت وقًفا)1(. 

2- معاينة األوقاف وتفتيش السجالت وحماسبة الوكالء: 
النظارة؛  أعامل  ُصلب  من  األوقاف  عىل  الناظر  وكالء  وعمل  السجالت  مراقبة  تعدُّ 

محاية للوقف وملقاصده وضبًطا ملداخليه ونفقاته. 
هذه  يف  واإلمامية  واحلنابلة  والشافعية  واملالكية  احلنفية  املذاهب  أقوال  جاءت  ولقد 

املسألة كاآليت:
فجاء عن احلنفية: »ويتحرى يف ترصفاته النظر للوقف والغبطة«)٢(. 

والشاهد يف كالمهم حتري الغبطة والتي ال تكون إال ضبط السجالت وحماسبة الوكالء 
الذين عينهم. 

ناظر  عن  »وُسئل  العبدويس:  الفقيه  عن  املعيار  صاحب  نقله  كام  املالكية  قول  وجاء 
وكتابه  وشهوده  احلبس  ناظر  ف  تطوُّ فأجاب:  ال؟  أم  تفقدها  عليه  جيب  هل  األحباس 
وقباضه عىل ريع األحباس؛ أكيد رضوري ال بدَّ منه، وهو واجب عىل الناظر فيها، ال حيل 
له تركه، إذ ال يتبني مقدار غلتها وال عامرها إال بذلك، وما ضاع كثري من األحباس إال 

بإمهال ذلك، فيأخذ الناظر وفقكم اهلل بالكد واجلد واالجتهاد«)3(. 
أن  »املحاسبة:  فأجاب:  الوقف؛  املحاسبة يف  أيًضا عن طريقة  العبدويس  الفقيه  وُسئل 
جيلس الناظر والقباض والشهود، وتنسخ احلوالة كلها من أول رجوع الناظر إىل آخر املحاسبة، 
وتقابل وحتقق، ويرفع كل مشاهرة أو مساهنة أو كراء أو صيف أو خريف، ومجيع مستفادات 
احلبس حتى يصري ذلك كله نقطة واحدة، ثم يقسم عىل املواضع، لكل حقه، ويعترب املرتبات 
وما قبض ومن تلص ومن ال، وينظر يف املصري، وال يقبل ذلك إال مجيع شهود األحباس، 
وكذلك مجيع اإلجارات من لقط زيتون وآلة ونفض، ويطلب كل واحد بخطته، ومن أفسد 
ى عىل غري خطته أو ضيع شيًئا وأخذ عليها مرتبا؛ غرمه، ومن  شيئا؛ لزمه غرمه، ومن تعدَّ
به عليهم، وتعجيل ذلك، وكذلك  القيام  ضيع شيًئا من ذلك من شهود األحباس؛ وجب 

)1( انظر: التاج املذهب، صفي الدين أمحد بن قاسم الصنعاين، 3٢5/3.
)٢( البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، ٢54/5. 

)3( املعيار املعرب، الونرشييس، 3٠1/7. 
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جيب عىل الناظر وهو املطلوب به، وإال فال جيوز تركه؛ فإن تركه كان مضيًِّعا«)1(. 
وحساب  السجالت  بضبط  الوقف  ناظر  اهتامم  وجوب  يفيد  ما  الشافعية  عن  وجاء 
املداخيل والنفقات ومثاله مسألة خالف الناظر مع املوقوف عليهم حول رصف املستحقات 
كانوا  فإن  للمستحقني،  الريع  رصف  الوقف  متوىل  ادعى  »ولو  عنهم  جاء  إذ  عدمه،  من 
معيَّنني فالقول: قوهلم، وهلم مطالبته باحلساب وإن كانوا غري معينني فهل للمام مطالبته 

باحلساب«)٢(. 
إيرادات  القناع من أمهية تدوين وضبط  وجاء عن احلنابلة، ما ذكره صاحب كشاف 
ومدفوعات الوقف، والتنبيه عىل أن تكون مكتوبة وموزعة يف نسخ عىل املوقوف عليهم 
ونسخة حيتفظ هبا ناظر الوقف، إذ قال: »وهلم، أي أهل الوقف: مساءلته، أي الناظر، عام 
حيتاجون إىل علمه من أمور وقفهم حتى يستوي علمهم فيه وعلمه، وهو ظاهر، وهلم، أي 
أهل الوقف: مطالبته بانتساخ كتاب الوقف، لتكون نسخه يف أيدهيم وثيقة هلم، وله، أي 

الناظر، انتساخه، أي كتاب الوقف، والسؤال عن حاله«)3(. 
وجاء عن اإلمامية ما يفيد معنى املراقبة والتفتيش وحفظ الوقف ومصاحله: »وظيفة 
الريع وقسمته عىل املستحق، وحفظ األصل  له أوالً، وحتصيل  العامرة  الوقف:  الناظر يف 

والغلَّة، ونحو ذلك من مصاحله«)4(. 
وال تتحقق هذه املقاصد إال بالرقابة عىل الوقف وعىل موظفيه. 

املبحث الرابع

تفوي�س النظارة للغري

املراد بتفويض النظارة للغري هو إقامة الناظر غريه مقام نفسه استقالالً)5(. 

)1( املرجع السابق، 7/3٠٢. 
)٢( مغني املحتاج، الرشبيني، ٢/3٩4. 

)3( كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، ٢77/4. 
)4( احلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة، يوسف بن أمحد بن إبراهيم بن عطية بن شيبة الدرازي البحراين، مؤسسة النرش 

اإلسالمي، قم، إيران، د.ت، ٢٢/186. 
)5( انظر: حاشية ابن عابدين، 4٢٠/4، وكشاف القناع، البهويت، ٢56/4، ومطالب أويل النهى، الرحيباين، 3٢7/4، وحتفة 
املحتاج وحواشيه، ابن حجر اهليتمي، ٢٩1/6، والبحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، املهدي لدين اهلل أمحد بن 

حييى املرتىض، 165/4. 
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وهذا يعني أن الناظر يسند نظارة الوقف إىل غريه ويفرغ نفسه منها فيصبح األول ال 
عالقة له بالنظر عىل الوقف)1(. 

وتفويض الناظر النظارة خيتلف عن الصور اآلتية لنقل النظارة إىل الغري: 

اأوًل: التوكيل بالنظر: 

التوكيل تفويض شخص أمره إىل آخر فيام يقبل النيابة ليفعله يف حياته)٢(. 

وال خالف بني فقهاء احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة واإلمامية يف جواز توكيل 
يقبل  مما  الوقف  عىل  النظارة  أن  عىل  بناء  الترصفات،  من  يملكه  فيام  غريه  الوقف  ناظر 

الوكالة)3(. 

قال املرداوي من احلنابلة يف تعليقه عىل عبارة املقنع »جيوز التوكيل يف كلِّ حقِّ آدمي؛ من 
العقود والفسوخ والعتق والطالق والرجعة«)4(: »يشمل كالمه: احلوالة والرهن والضامن 
والكفالة والرشكة والوديعة واملضاربة واجلعالة... وكذا الوكالة يف الوقف، ذكره الزركيش 

وابن رزين وحكاه يف اجلميع إمجاًعا«)5(. 

هو  التوكيل  أن  هو  بالنظر  التوكيل  وبني  للغري  النظارة  الناظر  تفويض  بني  والفرق 
اإلنابة، والتفويض هو التسليم)6(. 

يملكه  فيام  ف  الترصُّ والية  للوكيل  يثبت  النظارة  أعامل  يف  غريه  يوكل  الذي  فالناظر 
ف يف الوقف مع وجود  ال بطريق اخلالفة، فوالية املوكل باقية يف هذه احلالة وله أن يترصَّ
الوكيل)7(؛ ألن التوكيل إنابة واإلنابة تستدعي والية املنوب عنه، أما الوالية بطريق اخلالفة 

فتستدعى سقوط والية من هو أصل)8(.

)1( انظر: أحكام الوقف واملواريث، أمحد إبراهيم بك احلسيني، املطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، 1٩37م، 11٠. 
)٢( انظر: حاشية اجلمل، 3/4٠٠. 

)3( انظر: البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، ٢53/5، وأسنى املطالب، األنصاري، ٢61/٢، وحاشية الدسوقي، 377/3، وكشاف 
القناع، البهويت، 463/3، ورشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن احلسن احليل، ٢/151.

)4( املقنع يف فقه اإلمام أمحد، ابن قدامة، 1٩1/1. 
)5( اإلنصاف، املرداوي، 356/5. 

)6( انظر: بدائع الصنائع، الكاساين، 1٢3/3.
)7( انظر: تكملة حاشية ابن عابدين، 47/7. 

)8( انظر: املبسوط، السخيس، 36/8. 
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وجاء عند الزيدية: »ويصح التوكيل به؛ كالعتق والطالق«)1(.

ثانًيا: اإي�صاء الناظر بالنظارة: 

اإليصاء هو إقامة املويص الويص مقام نفسه بعد املوت يف حقِّ والية الترصف، فينتقل 
إىل الويص ما للمويص من الوالية عند املوت)٢(، واملراد بإيصاء الناظر بالنظارة هو إقامة 

الناظر غريه مقام نفسه بعد املوت يف حق النظارة عىل الوقف. 

يشرتك تفويض النظارة واإليصاء بالنظر يف أن كاًل منهام إقامة الناظر غريه مقام نفسه 
بطريق اخلالفة، إال أن النظارة عند اإليصاء بالنظر ال تنتقل إىل الويص إال بعد موت الناظر 

املويص. 

وقد اختلف الفقهاء يف حكم ايصاء املتويل بالوالية عىل الوقف عىل ثالثة أقوال: 

القول األول: للمتويل أن يفوض لغريه: 
وإليه ذهب احلنفية؛ حيث جاء يف الفتاوى اهلندية: للمتويل أن يفوض لغريه عند موته 
كالويص له أن يويص إىل غريه إال أنه إن كان الواقف جعل لذلك املتويل ماال مسمى مل يكن 
ذلك ملن أوىص إليه بل يرفع األمر إىل القايض إذا تربع بعمله ليفرض له أجر مثله إال أن 
للقايض أن جيعل للذي كان أدخله ما كان  الواقف جعل ذلك لكل متول، وليس  يكون 

الواقف جعله للذي كان أدخله)3(. 
القول الثاين: ليس للناظر اإليصاء بالنظر إىل غريه إال أن جيعل له الواقف ذلك: 

وإليه ذهب املالكية)4(، واملفتى به عند الشافعية وما عليه معظم األصحاب: أن الوقف إن 
معنيَّ  عىل  كان  وإن  رباط،  أو  مسجد  عىل  وقف  لو  كام  للحاكم،  فالتولية  عامة  جهة  عىل  كان 

)1( التاج املذهب، صفي الدين أمحد بن قاسم الصنعاين، ٢81/3.
)٢( انظر: املحيط الربهاين، ابن مازة، 5٢4/1٠، وحاشية ابن عابدين، 174/6، وحاشية الدسوقي، ٢44/4، وكشاف القناع، 
البهويت، 335/4، وحتفة املحتاج، اهليتمي، 83/7، ورشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام، أبو القاسم نجم الدين جعفر 

بن احلسن احليل، ٢٠3/٢، والتاج املذهب ألحكام املذهب، صفي الدين أمحد بن قاسم الصنعاين، 386-385/4. 
)3( انظر: الفتاوى اهلندية، 41٢/٢. 

)4( انظر: حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري، 11٩/4، وحاشية الدسوقي، 88/4. 
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فكذلك إن قلنا: امللك ينتقل إىل اهلل تعاىل وإن جعلناه للواقف أو املوقوف عليه فكذلك التولية)1(. 
يوىص  أن  الواقف  له  جعل  الذي  املرشوط  والناظر  باألصالة  للناظر  الثالث:  القول 
له  فليس  اإليصاء  الواقف  له  يرشط  مل  أو  أصليًّا  ناظًرا  يكن  مل  من  وأما  بالنظر،  الوصية 

اإليصاء بالنظر: 
وإليه ذهب احلنابلة؛ قال املرداوي: »وللناظر باألصالة أن يعزل وينصب أيًضا برشطه 
واملراد بالناظر باألصالة املوقوف عليه أو احلاكم، قاله القايض حمب الدين بن نرص اهلل، وأما 
الناظر املرشوط فليس له نصب ناظر... وليس له الوصية بالنظر أيًضا، نص عليه يف رواية 

األثرم؛ ألنه إنام ينظر بالرشط ومل يرشط اإليصاء له خالًفا للحنفية«)٢(. 

ثالًثا: امل�صادقة على النظر: 

املراد باملصادقة يف النظر إقرار الناظر بأن النظارة ليست له وإنام هي لفالن، أو إقراره 
بأن فالًنا رشيك معه يف النظارة ويصدقه املَقرُّ له)3(. 

ونظًرا ألن اإلقرار حجة ملزمة بنفسه)4(؛ يعزل الناظر عن النظارة بموجب إقراره إذ 
شهد عىل نفسه بأن النظارة ليست له؛ فيؤاخذ بام يصح من كالمه)5(، وهذا ما ال خالف فيه 

بني الفقهاء. 

وإنام اختلفوا يف ثبوت النظارة للمَقرِّ له عىل قولني: 

ذهب  وإليه  قائله،  عىل  قارص  اإلقرار  ألن  له؛  للمَقرِّ  تثبت  ال  النظارة  األول:  القول 

بن  الدين حممد  والشهود، شمس  واملوقعني  القضاة  العقود ومعني  النووي، 347/5، وجواهر  الطالبني،  انظر: روضة   )1(
أمحد بن عيل بن عبد اخلالق املنهاجي األسيوطي الشافعي، حققها وخرج أحاديثها: مسعد عبد احلميد حممد السعدين، دار 
الكتب العلمية، بريوت، د.ت، ٢53/1، وحاشية الرشبيني مع الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية، األنصاري، 376/3، 

وحاشيتا قليويب وعمرية، 11٠/3، وحاشية اجلمل عىل رشح املنهج، 3/5٩٢. 
)٢( اإلنصاف، املرداوي، 61/7. 

الدين أمحد بن  املذهب، صفي  الرحيباين، 656/6، والتاج  النهى،  ابن عابدين، 44٢/4، ومطالب أويل  انظر: حاشية   )3(
قاسم الصنعاين، 44/4. 

)4( انظر: تكملة حاشية ابن عابدين، 43٠/7، وتبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، عثامن بن عيل الزيلعي، ٢٩4/4، واملحيط 
الربهاين، ابن مازة، 4٠٩/٩. 

)5( انظر: الفتاوى الفقهية الكربى، ابن حجر اهليتمي، 351/3. 
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املالكية)1(، والشافعية)٢(، واحلنابلة)3(. 

القول الثاين: وفيه تفصيل بسبب كون الناظر املقرِّ منفرًدا بالنظارة أو كونه غري منفرد 
هبا؛ فإن كان الناظر منفرًدا بالنظارة؛ صحَّ إقراره املذكور، بمعنى أنه يؤاخذ بإقراره حيث 
أمكن تصحيحه، أما لو كان يف نفس األمر أقرَّ كاذًبا؛ ال حيلُّ للمَقرِّ له يشء مما أقرَّ به، وإليه 

ذهب احلنفية)4(. 

ويشاركه  بإقراره،  يؤاخذ  مثاًل  النظر  نصف  معه  يستحق  فالًنا  أن  الناظر  أقرَّ  لو  وأما 
؛  فالن يف وظيفته ما داما حيني، ولو مات أحدمها )أي: املِقرَّ أو املَقرَّ له(؛ فإن كان هو املِقرَّ
له؛  املَقرُّ  مات  لو  وأما  بعده،  الواقف  له  رشطه  ملن  النظر  وانتقال  اإلقرار  بطالن  فاحلكم 
فالذي يقتضيه النظر كام قال ابن عابدين: بطالن اإلقرار أيًضا، وإنام يوجهها القايض للمِقرِّ 

أو ملن أراد من أهل الوقف)5(. 

ه يف النظر لغريه:  رابًعا: اإ�صقاط الناظر حقَّ

عند املالكية ليس للناظر أن يويص بالنظر ألحد غريه إال أن جيعله له الواقف، فيقول له: 
ا عىل وجه يملك معه عزله، وضابط ذلك أنه: ليس  اجعله إىل من شئت، فكل من ملك حقًّ

له أن يويص به كالقايض والوكيل ولو مفوًضا وخليفة القايض لأليتام.. وشبه ذلك)6(. 

وعند الشافعية: ال جيوز للناظر أن يويص بالنظارة لغريه، ولو فعل مل تصح منه، فمن 
ه، ويستنيب القايض من يبارش عنه  ه من النظر لغريه، فال يسقط حقُّ عزل نفسه وأسقط حقَّ

يف الوظيفة)7(.

قال البهويت من احلنابلة: »ومن رُشط« بالبناء للمفعول، »لغريه النظر إن مات« بأن قال 
ينعزل  وقلنا:  أو فسق(،  )نفسه  زيد،  )فعزل(  مثاًل،  فلعمرو  مات  فإن  لزيد  النظر  الواقف: 
)فكموته؛ ألن تصيصه(؛ أي املوت، )للغالب(؛ أي: خرج خمرج الغالب، فال ُيعتدُّ بمفهومه. 

)1( انظر: مواهب اجلليل، احلطاب ٢16/5، وحاشية الدسوقي، 3٩7/3. 
)٢( انظر: األشباه والنظائر، ابن نجيم، 464. 

)3( انظر: مطالب أويل النهى، الرحيباين، 656/6، وكشاف القناع، البهويت، ٢76/4. 
)4( انظر: حاشية ابن عابدين، 4/44٢. 

)5( املرجع السابق، 4/44٢.
)6( انظر: مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، احلطاب، 38/6، وأسهل املدارك، أبو بكر الكشناوي، 111/3.

)7( انظر: هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، الرميل، 3٩7/5. 
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ه من النظر لغريه فليس له ذلك؛ ألنه إدخال يف الوقف لغري أهله فلم  وإن أسقط حقَّ
ف انتقل إىل من يليه كام لو عزل نفسه فإن مل  ه باٍق، فإن أرص عىل عدم الترصُّ يملكه وحقُّ
أره مسطورا وقد عمت  لو مات، هذا ما ظهر يل ومل  أقام احلاكم مقامه كام  يليه  يكن من 

البلوى هبذه املسألة)1(.

ولتفصيل مذهب احلنفية يف هذه املسألة ال بدَّ من بيان أن هذه املسألة ترجع إىل مبحث 
عزل الناظر نفسه، وهو ما ُيعرف أيًضا بالفراغ عن الوظيفة والتنازل عنها؛ قال ابن نجيم: 

»َوِمْن َعْزِل َنْفِسِه اْلَفَراُغ َعْن َوظِيَفِة النََّظِر لَِرُجٍل ِعنَْد اْلَقايِض«)٢(. 

واملذهب أنه يصح إسقاط احلقِّ يف النظارة يف مرض املوت إذا مل خيالف رشط الواقف؛ 
ألنه يصري وصيًّا عنه، أما إذا مل يكن يف مرض املوت؛ بأن كان يف صحة الناظر، ومل خيالف 
من  وغريه  النظر  عن   ) احلقِّ )إسقاط  الفراغ  بصحة  احلنفية  رصح  فقد  الواقف،  رشط 
أم يكفي  القايض؟  تقرير  الوظائف، إال أهنم اختلفوا؛ هل ُيشرتط )إلسقاط احلقِّ للغري( 

مرد الفراغ له؟

وذلك على قولني: 

القول األول: ما أفتى به العالمة قاسم؛ وهو سقوط حقِّ الفارغ بمجرد إسقاطه، وإن 
ره القايض.  مل يقرِّ

القول الثاين: أنه ال بدَّ من تقرير القايض إلسقاط احلقِّ يف النظارة، وهو املذهب.

لذلك قالوا: إن ما ذكره العالمة قاسم مل يستند فيه إىل نقل، وأنه خولف يف ذلك؛ وعليه فال 
ه من وظيفته وفرغ عنها لغريه من غري أن  بدَّ من تقرير القايض؛ قال ابن نجيم: »لو أسقط حقَّ
ه«)3(، وقال ابن عابدين: »مطلب يف النزول عن الوظائف:  يكون بني يدي القايض؛ ال يسقط حقُّ
وذكر يف البحر أيًضا أن املتويل لو عزل نفسه عند القايض ينصب غريه، وال ينعزل بعزل نفسه 
حتى يبلغ القايض، ومن عزل نفسه لفراغ لغريه عن وظيفة النظر أو غريها، ثم إن كان املنزول 

)1( انظر: كشاف القناع، البهويت، ٢76/4. 
)٢( البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، ٢53/5. 

)3( الرسائل الزينية يف مذهب احلنفية )رسائل ابن نجيم(، زين الدين بن إبراهيم بن حممد ابن نجيم املرصي احلنفي، دراسة 
وحتقيق: د.حممد أمحد ساج ود.عيل مجعة حممد، دار السالم، القاهرة، ط1، 141٩هـ/1٩٩8م، الرسالة احلادية واألربعون 

)فيام يسقط من احلقوق وما اليسقط(، 453. 
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ره القايض، ولو أهاًل ال جيب عليه تقريره، وأفتى العالمة قاسم بأن من فرغ  له غري أهل ال يقرِّ
جرى  وقد  باألوىل،  فالقايض  له،  املنزول  الناظر  ر  يقرِّ مل  وإن  ه،  حقُّ سقط  وظيفته  عن  إلنسان 
التعارف بمرص الفراغ بالدراهم، وال خيفى ما فيه، وينبغي اإلبراء العام بعده. ا.هـ ما يف البحر 
ملخًصا، لكن ال ينايف هذا ما يأيت يف الفصل من أن املتويل إذا أراد إقامة غريه مقامه ال يصح إال 
ر السلطان رجاًل يف وظيفة كانت لرجل فرغ لغريه  يف مرض موته... وُسئل يف اخلريية عام إذا قرَّ
ره السلطان ال للمفروغ له؛ إذ الفراغ ال يمنع تقريره؛ سواء قلنا  عنها بامل؛ أجاب بأهنا ملن قرَّ

ره العالمة املقديس«)1(.  بصحته املتنازع فيها، أو بعدمها املوافق للقواعد الفقهية، كام حرَّ

وقال أيًضا: »مطلب يف الفرق بني تفويض الناظر يف صحته وبني فراغه عنه: )تنبيه( 
النظر وغريه من الوظائف، وأفتى العالمة قاسم بسقوط حقِّ  رصحوا بصحة الفراغ عن 
الفارغ بمجرد لكنه مل يتابع عىل ذلك فال بدَّ من تقرير القايض كام قدمناه... وأنت خبري بأن 
هذا شامل للفراغ يف حال الصحة واملرض، فينايف ما هنا من عدم صحة التفويض يف حال 
الصحة بال تعميم، وتوقَّفت يف ذلك مدة، وظهر يل اآلن اجلواب بأن الفراغ مع التقرير من 
القايض عزل ال تفويض، ويدلُّ عليه قوله يف البحر إذا عزل نفسه عند القايض فإنه ينصب 
غريه، وال ينعزل بعزل نفسه ما مل يبلغ القايض، ثم قال: وِمْن َعْزل نفسه الفراغ عن وظيفة 
النظر لرجل عند القايض... فهذا رصيح فيام قلناه، وهلل احلمد، وبه ظهر أن قوهلم هنا: ال 
يصح إقامة املتويل غريه مقامه يف حياته وصحته؛ مقيَّد بام إذا مل يكن عند القايض، أما لو 
كان عند القايض كان عزالً لنفسه، وتقرير القايض للغري نصب جديد، وهي مسألة الفراغ 
بعينها، وهبذا يتجه عدم سقوط حقِّ الفارغ قبل تقرير القايض، خالًفا ملا أفتى به العالمة 
قاسم؛ إذ لو سقط قبله انتقض قوهلم: ال تصح إقامته يف صحته بخالفه بعد تقرير القايض؛ 
ألنه بعده يصري عزالً لنفسه عن الوظيفة، وال يرد أن العزل يكفي فيه مرد علم القايض كام 
، فال حاجة إىل التقرير؛ ألن الفراغ عزل خاص مرشوط، فإنه مل يرض بعزل نفسه إال  مرَّ
ق الرشط فتحقق العزل،  ر القايض املنزول له حتقَّ لتصري الوظيفة ملن نزل له عنها، فإذا قرَّ

وهبذا جُتمع كلامهتم، فاغتنم هذا التحرير فإنه فريد«)٢(. 

)1( حاشية ابن عابدين، 38٢/4-383، وانظر: البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، ٢53/5. 
)٢( حاشية ابن عابدين، 4٢6/4. 
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ويف تكملة حاشية رد املحتار: »لو جعل النظر لغريه يف مرض موته يصح إذا مل خيالف 
ر القايض ذلك الغري يصح  رشط الواقف؛ ألنه يصري وصيًّا عنه، وكذا لو فرغ عنه لغريه وقرَّ
أيًضا؛ ألنه يملك عزل نفسه، والفراغ عزل، وال يصري املفروغ له ناظًرا بمجرد الفراغ، بل 
ر القايض املفروغ له صار ناظًرا بالتقرير، ال  ر سابًقا، فإذا قرَّ ال بدَّ من تقرير القايض كام حترَّ

ه منه ال يسقط«)٢(.  بمجرد الفراغ«)1(، وقال ابن نجيم: »املرشوط له النظر؛ إذا أسقط حقَّ

هبذا،  مفوًضا  كان  إذا  إال  لغريه  بالنظارة  يويص  أن  للمتويل  جيوز  ال  الزيدية:  وعند 
فللمتويل أن يويل غريه حيث فوض وإال فال، إذ هو وكيل، وقيل: بل واٍل؛ فيجوز«)3(.

خام�ًصا: حكم تفوي�س النظارة للغري: 

اتفق فقهاء احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، واإلمامية، والزيدية عىل أن من له 
الوالية األصلية عىل الوقف أن يفوض النظارة ملن يراه، وسبق تفصيل ذلك إحالة؛ وهم 
يف اجلملة: الواقف، ووصيُّه، واملوقوف عليهم، والقايض، كام اتفقوا أن من ثبتت نظارته 

بالرشط له أن يفوض النظارة لغريه إذا رشط له ذلك)4(. 

فقد قال احلصكفي من احلنفية: »إذا أراد املتويل إقامة غريه مقامه يف حياته وصحته، إن 
كان التفويض له بالرشط عاًما صح وال يملك عزله إال إذا كان الواقف جعل له التفويض 

والعزل«)5(. 

وقال الدسوقي من املالكية: »إْن رشط الواقف أن يكون فالن ناظر وقفه فيجب اتباع 
رشطه، وال جيوز العدول عنه لغريه، وليس له اإليصاء بالنظر لغريه، إال أن جيعل له الواقف 

ذلك«)6(. 

)1( رد املحتار، ابن عابدين، 336/٢، وانظر: فتاوى قاضيخان يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعامن، فخر الدين أبو 
املحاسن احلسن بن منصور املعروف بقاضيخان األوزجندي الفرغاين، حتقيق: سامل مصطفى البدري، دار الكتب العلمية، 

بريوت، ط1، ٢٠٠٩م، 1٩7/3. 
)٢( رسائل ابن نجيم، الرسالة اخلامسة عرش )ما يسقط من احلقوق باإلسقاط وما ال يسقط(، ٢37.
)3( البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى املرتىض، 165/5.

املحتاج،  اجلليل، احلطاب، 38/6، وحتفة  ابن عابدين، 4٢5/4، ومواهب  اهلندية، 41٢/٢، وحاشية  الفتاوى  انظر:   )4(
اهليتمي، ٢٩1/6، واإلنصاف، املرداوي، 61/7، والروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية يف فقه اإلمامية، زين الدين 
اجلبعي العاميل، 177/3، والبحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى املرتىض، 165/4. 

)5( الدر املختار، ابن عابدين، 4٢5/4. 
)6( حاشية الدسوقي، 88/4. 
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وقال الرشبيني اخلطيب من الشافعية: »لو قال الواقف: جعلت النظر لفالن، وله أن 
يفوض النظر إىل من أراد«)1(. 

الوصية  وال  ناظر  نصب  له  فليس  املرشوط  الناظر  »وأما  احلنابلة:  من  البهويت  وقال 
بالنظر ما مل يكن مرشوًطا له«)٢(. 

ويف البحر الزخار للزيدية: »وللمتويل أن يويل غريه حيث فوض، وإال فال«)3(.

وأما الناظر املرشوط إذا مل يرشط حقَّ إسناد النظر للغري رصاحة فقد اختلف الفقهاء يف 
تفويضه النظر عىل الوقف لغريه عىل قولني: 

القول األول: إذا مل يرشط له حق إسناد النظر للغري ليس له أن يفوض غريه: 

وإليه ذهب مجهور الفقهاء من املالكية، واحلنابلة، والزيدية)4(. 

قال احلطاب من املالكية: »ُعلم من كالم ابن القاسم أن الواقف إذا جعل النظر لشخص 
فليس للناظر أن يويص بالنظر ألحد غريه إال أن جيعله له الواقف«)5(. 

نظره  ألن  ناظر؛  نصب  له  فليس  املرشوط  الناظر  »وأما  احلنابلة:  من  املرداوي  وقال 
مستفاد بالرشط ومل يرشط النصب له«)6(. 

ويف البحر الزخار للزيدية: »وللمتويل أن يويل غريه حيث فوض واإل فال«)7(. 

تفويض  يف  كالمهم  ينحرص  حيث  واإلمامية؛  الشافعية  عبارات  من  يؤخذ  ما  وهذا 
النظر ممن جعل له حقُّ التفويض)8(. 

القول الثاين: إذا أراد املتويل اقامة غريه مقامه يف مرض موته صح.

)1( مغني املحتاج، الرشبيني الشافعي، ٢/3٩4. 
)٢( كشاف القناع، البهويت، ٢7٢/4، وانظر: اإلنصاف، املرداوي، 61/7. 

)3( البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى املرتىض، 165/4. 
الرحيباين،  النهي،  أويل  ومطالب   ،11٩/4 الصغري،  الرشح  عىل  الصاوي  وحاشية   ،88/4 الدسوقي،  حاشية  انظر:   )4(

33٠/4، والبحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى املرتىض، 165/4. 
)5( مواهب اجلليل، احلطاب، 38/6. 

)6( اإلنصاف، املرداوي، 61/7. 
)7( البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى املرتىض، 165/4. 

عىل  الرشعية  األحكام  وحترير   ،٢٩1/6 اهليتمي،  املحتاج،  وحتفة   ،33٠/4 الشافعي،  الرشبيني  املحتاج،  مغني  انظر:   )8(
مذهب اإلمامية، احليل، 314/3. 
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ض التولية إىل غريه جاز«)٢(،  وإليه ذهب احلنفية)1(؛ قال شيخي زاده: »مرض املتويل وفوَّ
ا ملا يف  وقال ابن عابدين: »وإنام صحَّ إذا فوض يف مرض موته وإن مل يكن التفويض له عامًّ

اخلانية من أنه بمنـزلة الويص وللويص أن يويص إىل غريه«)3(. 

�صاد�ًصا: ا�صرتاط قبول الناظر للنظارة: 

من خالل عبارات فقهاء احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، واإلمامية، والزيدية 
يتبنيَّ أن قبول الناظر النظارة ينطبق عليه ما قاله الفقهاء يف قبول الوكالة. 

فقال الرافعي من الشافعية: »ينبغي أن جييء يف قبول املتويل النظر ما يف قبول الوكيل 
الوكالة«)4(. 

قال القرايف من املالكية: »جيوز للناظر الكراء للسنة والشهر وما يرى من النظر مما جيوز 
مثله للوكيل«)5(. 

وقال الرشواين من الشافعية: ولقبوله )أي املرشوط له( النظر حكم قبول الوكيل«)6(. 

وقال ابن مازة من احلنفية عند الكالم عن الوالية يف الوقف: »القوامة وكالة«)7(. 

حوا بأن املتويل كالوكيل يف املواضع«)8(.  وقال احلموي من احلنفية: »وقد رصَّ

القيام  الناظر مشعًرا عىل رضاه وموافقته عىل  النظارة: كل ما صدر من  فاملراد بقبول 
بأعامل النظارة)٩(. 

)1( البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، ٢5٠/5-٢51، واملحيط الربهاين، ابن مازة، 6/5. 
)٢( انظر: ممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، عبد الرمحن بن حممد بن سليامن شيخي زاده املعروف بـ«داماد أفندي«، دار إحياء 

الرتاث العريب، بريوت، د.ت، 754/1. 
)3( حاشية ابن عابدين، 4٢6-4٢5/4. 

الدين حممد بن أمحد بن محزة شهاب  العباس شمس  أبو  الطالب،  املطالب يف رشح روض  الرميل هبامش أسنى  )4( حاشية 
الدين الرميل، دار الكتاب اإلسالمي، بريوت، د.ت، 471/٢، وروضة الطالبني، النووي، 347/5، وغمز عيون البصائر، 

احلموي، ٢31/٢، والعقود الدرية، ابن عابدين، ٢٠1/1-٢٠٢. 
)5( الذخرية، القرايف، 331/6.

)6( حتفة املحتاج وحواشيه، اهليتمي، ٢86/6، وإعانة الطالبني، الدمياطي، 184/3. 
)7( املحيط الربهاين، ابن مازة، 733/5. 

)8( غمز عيون البصائر رشح كتاب األشباه والنظائر، أبو العباس شهاب الدين احلموي احلنفي، 157/3. 
)٩( االختيار لتعليل املختار، املوصيل، 4/٢، وكشاف القناع، البهويت، 461/3-46٢، ورشح ملة األحكام العدلية، عيل 
املرتىض، 55/5،  بن حييى  اهلل أمحد  لدين  املهدي  اجلامع ملذاهب علامء األمصار،  الزخار  املادة )1415(، والبحر  حيدر، 

وحترير األحكام الرشعية عىل مذهب اإلمامية، احليل، ٢1/3. 
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وقال البهويت من احلنابلة: »ُيقبل قول الناظر املتربع يف دفع ملستحق، وإن مل يكن متربًعا 
مل ُيقبل قوله إال ببينة«)1(.

وقبول النظارة يكون باللفظ وبغري اللفظ. 

اأ( قبول النظارة باللفظ: 

اتفق فقهاء احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، واإلمامية، والزيدية عىل أن القبول 
فقال  الوقف،  هذا  نظارة  وليتك  قد  الناظر:  تولية  يملك  من  قال  لو  كام  باللفظ،  ق  يتحقَّ
الناظر: قبلُت، أو قال كالًما آخر غري لفظ: »قبلُت«، مشعًرا بالقبول؛ فإن القبول يصح، 

.
ويصبح القابل ناظًرا)٢(

أو  لفظ  ، وكل  معنيَّ لفظ  والقبول  »ليس للجياب  أنه:  املالكية عىل  من  احلطاب  قال 
.

إشارة ُفهم منها اإلجياب والقبول؛ لزم به البيع وسائر العقود«)3(

وبناء عىل أصل الشافعية أن قبول املتويل ينبغي أن جييء فيه ما يف قبول الوكيل وبتفصيل 
.

خاص هلم)4(

والرغبة  الرضا  أحدمها:  بمعنيني؛  فيطلق  القبول  »وأما  الشافعية:  من  النووي  قال 
، والثاين: اللفظ الدال عليه عىل النحو املعترب يف البيع وسائر  فيام فوض إليه، ونقيضه الردُّ
املعامالت، ويعترب يف الوكالة القبول باملعنى األول حتى لو رد فقال: ال أقبل أو ال أفعل 
بطلت الوكالة. فلو رد ثم ندم وأراد أن يفعل مل جيز بل ال بدَّ من إذن جديد؛ ألن الوكالة 

جائزة ترتفع يف الدوام بالفسخ فارتدادها بالرد يف االبتداء أوىل. 

لفًظا ففيه أوجه، أصحها ال ُيشرتط، والثاين ُيشرتط،  القبول  الثاين؛ وهو  املعنى  وأما 
والثالث إن أتى بصيغة عقد »وكلتك« »وفوضت إليك«؛ اشرُتط، وإن أتى بصيغة أمر نحو 

.
»بِْع« و«اْشرت«؛ مل ُيشرتط«)5(

)1( كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، 4/٢6٩. 
)٢( رشح ملة األحكام العدلية، عيل حيدر، املادة )1451(، والفتاوى اهلندية، 4٠٩/٢، وحترير األحكام الرشعية عىل مذهب 

اإلمامية، احليل، ٢1/3، والبحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى املرتىض، 55/5. 
)3( مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، احلطاب، 4/٢٢٩. 

)4( روضة الطالبني، النووي، ٢45/5. 
)5( املرجع السابق، 4/3٠٠. 
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عند  بالقول  قبوهلا  يف  الوكالة  حكم  تأخذ  فإهنا  الوكالة،  من  نوًعا  النظارة  كانت  وملا 
.

احلنابلة، قال البهويت: »يصح قبول الوكالة بكل قول أو فعل من الوكيل يدل عىل القبول«)1(

ب( قبول النظارة بغري اللفظ: 

ويشمل عدة أنواع: 

1- القبول بالفعل: 

يرى فقهاء احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، واإلمامية أن القبول حيصل بالفعل 
ف  ظ منه، فهذه املبارشة بإجراء الترصُّ ف فيام أسند إليه دون صدور تلفُّ بمبارشة الناظر الترصُّ

يف الوقف دالة عىل قبول الناظر النظارة)٢(.

ف تبيَّنا  ف فيام أذن له فيه، فإذا ترصَّ قال النووي من الشافعية: »القبول بالفعل أن يترصَّ
ف«)3(.  أن القبول حصل قبل الترصُّ

وقال الرحيباين من احلنابلة: »يصح قبول وكالة بكل قول أو فعل من الوكيل دلَّ عليه«)4(. 

وقال احليل من اإلمامية: »القبول: كل لفظ أو فعل يدل عىل الرضا بذلك«)5(. 

2- قبول النظارة بال�صكوت: 

السكوت هو ترك التكلم مع القدرة عليه)6(. 

اختلف الفقهاء يف داللة السكوت عىل القبول عىل قولني: 

القول األول: سكوت الناظر وصمته يعدُّ قبوالً للنظارة.

ممن  اإلجياب  جتاه  الصمت  والتزم  الناظر،  يتكلم  مل  فلو  والشافعية؛  احلنفية،  قال  وبه 
يملك تولية الناظر، وحاول إجراء ما ُأسند إليه من أعامل النظارة.. يكون قد قبل النظارة 

)1( كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، 461/3. 
)٢( انظر: تكملة البحر الرائق، 5٢1/8، ومواهب اجلليل، احلطاب، 1٩٠/5-1٩1، وحتفة املحتاج مع حواشيه، اهليتمي، 

31٠/5، ومطالب أويل النهى، الرحيباين، 4٢٩/3، وحترير األحكام الرشعية عىل مذهب اإلمامية، احليل، ٢1/3. 
)3( حاشية الرميل هبامش أسنى املطالب، ٢/166. 

)4( مطالب أويل النهى، الرحيباين، 3/4٢٩. 
)5( حترير األحكام الرشعية عىل مذهب اإلمامية، احليل، ٢1/3. 

موسى  بن  أيوب  البقاء  أبو  اللغوية،  والفروق  املصطلحات  يف  والكليات-معجم   ،15٩ اجلرجاين،  التعريفات،  انظر:   )6(
احلسيني القريمي الكفوي احلنفي، حتقيق: عدنان درويش وحممد املرصي، مؤسسة الرسالة، بريوت، د.ت، 5٠٩. 
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فه صحيًحا، يعني يكون سكوته دلياًل عىل الرضا. داللة، ويكون ترصُّ

أما لو رد الناظر النظارة بعد اإلجياب؛ فال يبقى حكم للجياب، وال تنعقد النظارة وإن 
قبل بعد ذلك، ما مل جيدد اإلجياب والقبول.

جاء يف الفتاوى اهلندية نقاًل عن الذخرية: »قبول الوكيل ليس برشط لصحة الوكالة، 
ولكن إذا ردَّ الوكيل الوكالة ترتد، وقال أبو بكر الدمياطي من الشافعية: وال ُيشرتط من 
الوكيل القبول لفًظا، بل الرشط عدم الردِّ منه؛ فلو ردَّها -كأن قال: ال أقبل أو: ال أفعل- 

َبَطلت«)1(. 

ا للنظارة. القول الثاين: سكوت الناظر وإباؤه عن القبول لفًظا يعدُّ ردًّ

نفسه؛  فكعزله  الوكالة  يقبل  أن  الوكيل  أبى  ولو  البهويت:  فقال  احلنابلة؛  ذهب  وإليه 
كاملوىص له إذا مل يقبل الوصية ومل يردها؛ حُيكم عليه بالرد، وعىل قياس ذلك باقي العقود 

اجلائزة)٢(. 

؛ مما  وهذا ما يؤخذ من عبارات املالكية؛ حيث إهنم ال يذكرون السكوت وعدم الردِّ
يدل عىل قبول الوكيل)3(. 

ج( تراخي قبول النظارة عن الإيجاب: 

الناظر فور  القبول من  النظارة إذا صدر  الناظر  ال خالف بني الفقهاء يف صحة قبول 
عن  القبول  تراخي  عند  النظارة  صحة  يف  اختلفوا  وإنام  النظر،  تولية  يملك  من  إجياب 

اإلجياب عىل ثالثة أقوال: 

النظارة مع  الناظر؛ فتصح  القبول من  النظارة فورية  ال ُيشرتط لصحة  القول األول: 
تراخي القبول كام تصح مع فوريته.

واإلمامية،  واحلنابلة،  املذهب،  يف  والشافعية  قول،  يف  واملالكية  احلنفية،  ذهب  وإليه 

الطالبني،  وإعانة   ،56٠/3 اهلندية،  والفتاوى   ،)1451( املادة   ،5٢8/3 حيدر،  عيل  العدلية،  األحكام  ملة  رشح   )1(
الدمياطي، 3/1٠٠. 

)٢( انظر: كشاف القناع، البهويت، 46٢/3، وكشف املخدرات، البعيل، ٢/447. 
)3( انظر: منح اجلليل، عليش، 36٩/6، ومواهب اجلليل، احلطاب، 5/1٩1-1٩٠. 
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والزيدية يف األصح)1(.

فعند احلنفية: »قبول الوكيل ليس برشط لصحة الوكالة استحساًنا، ولكن إذا ردَّ الوكيل 
ل رجاًل غائًبا، وأخربه رجل بالوكالة؛ يصري وكياًل«)3(. الوكالة ترتد«)٢(، وكذا: »إذا وكَّ

وذهب الشافعية إىل أنه: »يصح قبوهلا )أي الوكالة( عىل الفور والرتاخي، بأن يوكله يف 
له منذ شهر فيقول: قبلت«)4(. بيع يشء فيبيعه بعد سنة، أو يبلغه أنه وكَّ

فيه  ج  فيتخرَّ بزمن طويل  قبوله  تراخى  فإن  التوكيل؛  قبول  بدَّ من  املالكية: »ال  وعند 
قوالن«)5(.

وقال ابن قدامة من احلنابلة بعد أن ذكر ما تصحُّ به الوكالة: »جيوز القبول عىل الفور 
والرتاخي؛ نحو أن يبلغه أن رجاًل وكلَّه يف بيع يشء منذ سنة؛ فيبيعه، أو يقول: قبلُت، أو 
يأمره بفعل يشء فيفعله بعد مدة طويلة؛ ألن قبول وكالء النبي ملسو هيلع هللا ىلص لوكالته كان بفعلهم، 
ف، واإلذن قائم ما مل يرجع عنه، فأشبه  وكان مرتاخًيا عن توكيله إياهم؛ وألنه إذن يف الترصُّ

اإلباحة«)6(.

ر عن اإلجياب، أو قارن«)7(. وعند اإلمامية: »جيوز مطلًقا؛ سواء تأخَّ

، ما مل يرد«)8(. وعند الزيدية: »يف الرتاخي وجهان... أصحهام: يصحُّ

القول الثاين: ُيشرتط لصحة النظارة فورية القبول، فإن وقع القبول فوًرا فتصح النظارة، 
وإال َبَطل اإلجياب؛ ألنه عقد يف حال احلياة، فكان القبول فيه عىل الفور.

إسحاق  أبو  الشافعي،  الفقه  يف  والتنبيه   ،٢66/٢ األنصاري،  املطالب،  وأسنى   ،368/6 عليش،  اجلليل،  منح  انظر:   )1(
إبراهيم بن عيل بن يوسف الفريوزابادي الشريازي، حتقيق: مركز اخلدمات واألبحاث الثقافية، عامل الكتب، القاهرة، ط1، 
14٠3هـ/1٩83م، 1٠8، واملهذب، الشريازي، 35٠/1، وكشاف القناع، البهويت، 46٢/3، والفتاوى اهلندية، 3/56٠، 
والبحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى املرتىض، 55/5، وحترير األحكام الرشعية عىل 
مذهب اإلمامية، احليل، ٢٢/3، والروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية يف فقه اإلمامية، زين الدين اجلبعي العاميل، 14/5. 

)٢( الفتاوى اهلندية، 3/56٠. 
)3( املرجع السابق، 561/3. 

)4( كشاف القناع، البهويت، 3/46٢. 
)5( منح اجلليل، عليش، 368/6. 

)6( املغني، ابن قدامة، 5/٢٠٢. 
)7( الروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية يف فقه اإلمامية، زين الدين اجلبعي العاميل، 14/5. 

)8( البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى املرتىض، 55/5. 
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وإليه ذهب املالكية يف قول ثاٍن، والقايض أبو حامد املروروذي من الشافعية، والزيدية 
يف مقابل األصح. 

فقد قال ابن عرفة وابن شاس من املالكية: »ال بدَّ يف الصيغة من القبول؛ فإن وقع بالفور 
ر ففي لغوه قوالن عىل الروايتني يف لغو التخيري بانقضاء املجلس«)1(. فواضح، وإن تأخَّ

ونقل يف املهذب عن القايض أيب حامد املروروذي من الشافعية أنه قال: »ال جيوز إال 
عىل الفور؛ ألنه عقد يف حال احلياة؛ فكان القبول فيه عىل الفور؛ كالبيع«)٢(.

كالبيع  ال؛  وقيل:  يرد،  مل  ما   ، يصحُّ أصحهام:  وجهان...  الرتاخي  »يف  الزيدية:  وقال 
واإلجارة«)3(. 

القول الثالث: الرجوع إىل العادة؛ هل املقصود من هذا اللفظ جوابه عىل الفور؟ أم ال؟

وهذا ما يراه بعض املالكية؛ قال املازري: »التحقيق: الرجوع العتبار املقصود والعادة؛ 
هل املراد من اللفظ استدعاء اجلواب عاجاًل؟ أو ولو كان مؤخًرا«)4(.

�صابًعا: النـزول عن النظارة: 

املراد بالنـزول عن النظارة فراغ الناظر لغريه عن وظيفة النظر، وهو يندرج حتت مسألة 
عزل الناظر نفسه)5(، أو هو قول املرشوط له النظر: جعلُت النظر لفالن)6(. 

وقد اختلف الفقهاء فيام يرتتب عىل نزول الناظر عن النظر لغريه عىل ثالثة أقوال: 

القول األول: من نزل عن حقِّ النظر لغريه ال يسقط حقه: 

وإليه ذهب الشافعية واحلنابلة. 

ه من النظر لغريه بفراغ له؛  قال البجريمي من الشافعية: من عزل نفسه ما لو أسقط حقَّ

والبحر  الشريازي، 1/35٠،  واملهذب،  التسويل، 348/1،  التحفة،  والبهجة يف رشح  اجلليل، عليش، 368/6،  منح   )1(
الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى املرتىض، 55/5. 

)٢( النظم املستعذب يف رشح غريب املهذب هبامش املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن حممد بن 
سليامن بن بطال الركبي، حتقيق: زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت، 1416هـ/1٩55م، ٢/164. 

)3( البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى املرتىض، 55/5.
)4( منح اجلليل، عليش، 368/6. 

)5( انظر: حاشية ابن عابدين، 4/51٩. 
)6( انظر: تكملة حاشية ابن عابدين، 8/٢٠٩. 
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ه، ويستنيب القايض من يبارش عنه يف الوظيفة)1(.  فال يسقط حقُّ

ه من النظر لغريه فليس له ذلك؛ ألنه إدخال  وقال الرحيباين من احلنابلة: وإن أسقط حقَّ
ف انتقل إىل من يليه،  ه باٍق، فإن أرصَّ عىل عدم الترصُّ يف الوقف لغري أهله، فلم يملكه، وحقُّ

كام لو عزل نفسه، فإن مل يكن من يليه أقام احلاكم مقامه، كام لو مات)٢(. 

ر القايض املنـزول له:  ه وإن مل يقرِّ القول الثاين: من فرغ، إلنسان عن وظيفته سقط حقُّ

وهبذا أفتى العالمة قاسم من احلنفية)3(، وهو الظاهر من قول املالكية.

قال ابن نجيم من احلنفية: أفتى العالمة قاسم بأن من فرغ إلنسان عن وظيفته سقط 
ر الناظر املنـزول له أو ال)4(، فال بدَّ من تقرير القايض)5(.  ه منها؛ سواء قرَّ حقُّ

وهذا ما يؤخذ من عبارات املالكية، قال الدردير: واتبع وجوًبا رشط الواقف إن جاز 
، وله عزل نفسه، فيويل صاحبه من شاء إن كان  رشًعا؛ كتخصيص مذهب أو ناظر معنيَّ

حيًّا، وإال فاحلاكم)6(. 

القول الثالث: اإن الناظر ال ينعزل بمجرد عزل نفسه ونزوله عن وظيفة النظر لغريه، بل 
ال بدَّ من تقرير القايض املفروغ له لو أهاًل، وأنه ال يلزم القايض تقريره ولو أهاًل.

وإىل هذا القول ذهب أكثر احلنفية)7(؛ جاء يف البحر الرائق: إذا عزل نفسه عند القايض 
فإنه ينصب غريه، وهل ينعزل بعزل نفسه يف غيبة القايض؟ اجلواب: ال ينعزل حتى يبلغ 

القايض، كام رصحوا به يف الويص والقايض)8(. 

ثامًنا: العتيا�س عن نزول حقِّ النظر للغري: 

اختلف الفقهاء يف حكم االعتياض عن نزول حقِّ النظارة للغري عىل قولني: 

)1( انظر: حاشية البجريمي عىل اخلطيب، 633/3. 
)٢( انظر: مطالب أويل النهى، الرحيباين، 3٢7-3٢6/4. 

)3( انظر: حاشية ابن عابدين، 383/4، والبحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، ٢53/5. 
)4( انظر: البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، ٢53/5-٢54. 

)5( انظر: حاشية ابن عابدين، 4٢6/4. 
)6( انظر: الرشح الكبري مع حاشية الدسوقي، 88/4. 

)7( انظر: حاشية ابن عابدين، 4/51٩. 
)8( انظر: البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، ٢53/5. 
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القول األول: جواز االعتياض عن نزول حقِّ النظارة للغري: 

وإليه ذهب احلنفية يف املفتى به، والشافعية، وهو ما يؤخذ من عبارات املالكية.

قال ابن عابدين من احلنفية تعليًقا عىل عبارة احلصكفي: »وعليه فيفتى بجواز النـزول 
عن الوظائف بامل«)1(.

العلامء  للنـزول يشء يعتمد عليه ولكن  فتاواه: ليس  العيني احلنفي يف  العالمة  وقال 
واحلكام مشوا ذلك للرضورة)٢(، ثم قال يف معرض االستدالل بجواز االعتياض عن جواز 
النـزول عن وظائف بامل: وذكر احلموي أن العيني ذكر يف رشح نظم درر البحار يف باب 
القسم بني الزوجات أنه سمع من بعض شيوخه الكبار أنه يمكن أن حيكم بصحة النـزول 
عن الوظائف الدينية قياسا عىل ترك املرأة قسمها لصاحبتها؛ ألن كال منهام مرد إسقاط)3(. 

وأضاف: ورأيت بخط بعض العلامء عن املفتي أيب السعود أنه أفتى بجواز أخذ العوض 
يف حق القرار والترصف وعدم صحة الرجوع، وباجلملة فاملسألة ظنية والنظائر املتشاهبة 
للبحث فيها مال وإن كان األظهر فيها ما قلنا فاألوىل ما قاله يف البحر من أنه ينبغي اإلبراء 

العام بعده واهلل سبحانه وتعاىل أعلم)4(.

»وِمْن  بنفسه«:  ينعزل  »مل  تعليقه عىل عبارة اخلطيب  الشافعية يف  البجريمي من  وقال 
ه، ويستنيب القايض من  ه من النظر لغريه بفراغ له؛ فال يسقط حقُّ َعْزل نفسه ما لو أسقط حقَّ
يبارش عنه يف الوظيفة، وهذا يفيد أن الواقف إذا رشط من الوظائف شيًئا ألحد حال الوقف 
اتُّبع، ومنه ما لو رشط اإلمامة أو اخلطابة لشخص ولذريته، ثم إن املرشوط له ذلك فرغ 
عنها آلخر، وبارش املفروغ له فيهام مدة، ثم مات الفارغ عن أوالد.. وهو أن احلقَّ يف ذلك 
ينتقل ألوالد الفارغ عىل ما رشطه الواقف، ثم ما استغله املفروغ له من غلَّة الوقف ال يرجع 
ره احلاكم؛ غاية األمر أن تقريره  عليه بيشء منه؛ ألنه استحقه يف مقابلة العمل؛ سيَّام وقد قرَّ
وإن كان صحيًحا للنيابة عن الفارغ ثابت له مدة حياة الفارغ؛ وكذلك ال رجوع للمفروغ 
له عىل تركة الفارغ بام أخذه يف مقابلة الفراغ، وإن انتقلت الوظيفة عنه ألوالد الفارغ؛ ألنه 

)1( حاشية ابن عابدين، 383/4. 
)٢( انظر: حاشية ابن عابدين، 4/51٩. 

)3( انظر: املرجع السابق، 4/51٩. 
)4( انظر: املرجع السابق، 4/5٢٠. 
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إنام دفع الدراهم يف مقابلة إسقاط احلقِّ له، وقد وجد وقرره احلاكم عىل مقتضاه)1(. 

ه«: »ظاهره  وقال الصاوي املالكي يف تعليقه عىل عبارة الدردير »نعم، له أن ُيسقط حقَّ
جواز ذلك، ولو بامل يأخذه لنفسه«)٢(. 

القول الثاين: عدم جواز النـزول عن وظيفة النظر باملال، وللمنـزول له الرجوع به: 

وإليه ذهب اخلري الرميل من احلنفية؛ قال ابن عابدين من احلنفية: أفتى يف اخلريية بأنه 
لو فرغ عن الوظيفة بامل فللمفروغ له الرجوع باملال؛ ألنه اعتياض عن حق مرد وهو ال 

جيوز)3(. 

ثم نقل ما جاء يف االنتصار للرأي القائل بثبوت حقِّ املفروغ له عىل الفارغ ببدل الفراغ، 
ف يف مشدِّ مسكة  وقال: ما قلنا يف الفراغ عن الوظيفة ُيقال مثله يف الفراغ عن حقِّ الترصُّ
األرايض، ويأيت بياهنا قريًبا، وكذا يف فراغ الزعيم عن تيامره، ثم إذا فرغ عنه لغريه ومل يوجهه 
الرجوع  يثبت  أن  ينبغي  لغريمها..  هه  وجَّ أو  الفارغ،  عىل  أبقاه  بل  له،  للمفروغ  السلطان 
للمفروغ له عىل الفارغ ببدل الفراغ؛ ألنه مل يرض بدفعه إال بمقابلة ثبوت ذلك احلقِّ له، ال 
بمجرد الفراغ، وإن حصل لغريه، وهبذا أفتى يف اإلسامعيلية واحلامدية وغريمها، خالًفا ملا 
أفتى به بعضهم عن عدم الرجوع؛ ألن الفارغ فعل ما يف وسعه وقدرته؛ إذ ال خيفى أنه غري 
مقصود من الطرفني، وال سيَّام أذا أبقى السلطان والقايض التيامر أو الوظيفة عىل الفارغ؛ 

فه، وهو خالف قواعد الرشع)4(.  فإنه يلزم اجتامع العوضني يف ترصُّ

املبحث اخلام�س

الرقابة على اأعمال الناظر

الرقابة عىل أعامل الناظر مهم ورضوري؛ وذلك للتأكد من قيام النظار بمسؤولياهتم 
بصورة صحيحة وللحيلولة دون وقوع اخليانة والتالعب يف أموال الوقف. 

ا ينظر  وقد أسند الفقهاء مهمة الرقابة عىل أعامل الناظر إىل القايض باعتباره ناظًرا عامًّ

)1( حاشية البجريمي عىل اخلطيب، 633/3. 
)٢( حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري، 4/٩٩. 

)3( انظر: حاشية ابن عابدين، 3/38٢. 
)4( انظر: حاشية ابن عابدين، 4/5٢1-5٢٠. 
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يف عموم األوقاف. 

نقل األذرعي الشافعي عمن ال حيىص قال: إن الذي نعتقده أن احلاكم ال نظر له معه 
وال ترصف، بل نظره معه نظر إحاطة ورعاية)1(. 

قال السيوطي من الشافعية يف معرض ذكر ما عىل القايض فعله: النوع الثاين: فيام يتعلق 
عىل  والنظر  والتداريس،  االنظار  وتفويض  والتسجيالت،  التواقيع  من  القضاء  بوظيفة 
االوقاف اجلارية حتت نظر احلكم العزيز ونصب األمناء والقوام عىل األيتام الداخلني حتت 
حجر الرشع الرشيف، وغري ذلك من التعلقات التي هي منوطة بحكام الرشيعة املطهرة)٢(. 

وقد نصَّ احلنابلة عىل أن للحاكم أو القايض الرقابة عىل أعامل الناظر، وهي نظر إحاطة 
الناظر  عىل  فيعرتض  العام  النظر  للحاكم  لكن  خاص  ناظر  مع  حلاكم  نظر  فال  ورعاية، 

اخلاص إن فعل ما ال يسوغ له فعله لعموم واليته.
وللحاكم ضمُّ أمني إىل الناظر اخلاص مع تفريطه أو هتمته ليحصل املقصود من حفظ 
الغرض  ليحصل  بإذنه  إال  ف  يترصَّ الثاين وال  إىل رأي  يرجع  األول  أن  والظاهر  الوقف، 
من نصبه وكذا إذا ضم إىل ضعيف قوي معاون له فال يزال يد األول عن املال وال نظره، 

واألول هو الناظر دون الثاين هذا قياس ما ذكره يف املوىص له)3(.
وعند املالكية األصل أن الناظر أمني ال يضمن، لكن فرق فقهاء املالكية بني أن يشرتط 
كتاب  وعدم  الواقف  مات  إذا  أنه  عىل  فنصوا  اإلشهاد،  عدم  وبني  اإلشهاد،  الناظر  عىل 
الوقف قبل قول الناظر يف اجلهات التي يرصف عليها إن كان أمينا، وإذا ادعى الناظر أنه 
إال  الوقف فال يرصف  يكن عليه شهود يف أصل  مل  ما  أمينا،  كان  إن  الغلَّة صدق  رصف 

باطالعهم، وال يقبل بدوهنم.
وإذا ادَّعى أنه رصف عىل الوقف ماالً من عنده صدق من غري يمني إن مل يكن متهاًم 

وإال فيحلف، وبه قاله الربزيل والسيويل)4(. 

)1( انظر: حتفة املحتاج، اهليتمي، 38٩-3٩٠، وهناية املحتاج، الرميل، 5/4٠٠. 
)٢( انظر: جواهر العقود، السيوطي، ٢٩4/٢، واملهذب، الشريازي، ٢/٢٩8. 

ابن مفلح، 171/5، واإلقناع يف فقه  املقنع،  البهويت، ٢73/4، واملبدع يف رشح  القناع عن متن اإلقناع،  انظر: كشاف   )3(
اإلمام أمحد بن حنبل، أبو النجا احلجاوي، 16/3. 

)4( انظر: حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري، 1٢٠/4، ومواهب اجلليل رشح خمترص خليل، احلطاب، 4٠/6، والرشح 
الكبري، الدردير وحاشية الدسوقي، 4/8٩. 
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وتتم مراقبة القايض ألعامل النظارة بأساليب منها: 
البهويت من  قال  الناظر واإلرشاف عليه)1(؛  بنفسه مراقبة أعامل  القايض  يتوىل  األول: 
احلنابلة: وال نظر حلاكم مع ناظر خاص، لكن للحاكم النظر العام؛ فيعرتض عليه إن فعل 

اخلاص ما ال يسوغ له فعله؛ لعموم واليته)٢(. 
قال  حسبة)3(،  ناظر  عليه  الفقهاء  ويطلق  أمينًا  ثقة  للناظر  القايض  يضمَّ  اأن  الثاين: 
الرحيباين من احلنابلة: وللحاكم ضمُّ أمني إىل اخلاص مع تفريطه أو هتمته، حيصل املقصود 

من حفظ الوقف)4(. 

اأوًل: حالت �صم ناظر اأمني اإىل اإىل الناظر اخلا�س: 

احلنفية  إليه  اآلتية )كام ذهب  احلاالت  الناظر اخلاص يف  إىل  أمني  ناظر  ويكون ضمُّ 
والشافعية(: 

احلالة األوىل: الطعن يف أمانة الناظر: 

إذا طعن بعض املستحقني يف الناظر وشكوا عنه دون أن يثبتوا خيانته؛ فيحقُّ للقايض 
أن يدخل مع الناظر غريه.

قال ابن عابدين من احلنفية يف تعليقه عىل عبارة احلصكفي »ليس للقايض عزل الناظر 
بمجرد  غريه  معه  يدخل  أن  له  نعم  خيانة«:  عليه  يثبتوا  حتى  املستحقني  شكاية  بمجرد 
ره يف أنفع الوسائل أخًذا من قول اخلصاف إن طعن عليه يف األمانة  الشكاية والطعن كام حرَّ
ال ينبغي إخراجه إال بخيانة ظاهرة«)5(، وقال البهويت من احلنابلة: وللحاكم ضمُّ أمني إىل 
الناظر اخلاص مع تفريطه أو هتمته ليحصل املقصود من حفظ الوقف، والظاهر أن األول 

ف إال بإذنه ليحصل الغرض من نصبه)6(.  يرجع إىل الثاين وال يترصَّ

)1( انظر: مطالب أويل النهى، الرحيباين، 333/4، وحتفة املحتاج، اهليتمي، ٢8٩/6، والبحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء 
الكرامة،  ومفتاح   ،48٩/3 مفتاح،  ابن  األزهار،  ورشح   ،165/4 املرتىض،  حييى  بن  أمحد  اهلل  لدين  املهدي  األمصار، 

احلسيني العاميل، 4٢/٩، وحترير األحكام الرشعية عىل مذهب اإلمامية، احليل، 314/3. 
)٢( انظر: كشاف القناع، البهويت، ٢73/4، واملبدع، ابن مفلح، ٢54/5. 

)3( انظر: البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، ٢53/5، وحاشية ابن عابدين، 458/4، وحاشية البجريمي عىل اخلطيب، 75/4. 
)4( انظر: مطالب أويل النهى، الرحيباين، 333/4، واإلنصاف، املرداوي، 63/7. 

)5( انظر: حاشية ابن عابدين، 438/4-43٩ و458. 
)6( انظر: كشاف القناع، البهويت، ٢73/4. 
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قال يف اإلسعاف من كتب احلنفية: ال يوىلَّ إال أمني قادر بنفسه أو بنائبه؛ ألن الوالية 
مقيَّدة برشط النظر وليس من النظر تولية اخلائن؛ ألنه خيلُّ باملقصود، وكذا تولية الفاجر؛ 

ألن املقصود ال حيصل به)1(.

احلالة الثانية: ضعف الناظر: 

النظارة بشكل صحيح،  بأعامل  القيام  يتمكن من  الناظر اخلاص ضعيًفا ال  يكون  أن 
فيضم إليه قوًيا حفًظا للوقف وحتقيًقا ملصلحته.

وقال البهويت من احلنابلة: ويضمُّ إىل ناظر ضعيف قوي أمني ليحصل املقصود؛ سواء 
كان ناظًرا برشط أو موقوًفا عليه)٢(. 

احلالة الثالثة: فسق الناظر: 

أن يويلِّ الواقف النظارة لفاسق، أو جعل له النظارة وهو عدل ثم فسق فيضم القايض 
إليه ناظًرا أمينًا. 

وإن واله الواقف وهو فاسق، أو واله وهو عدل وصار  قال ابن قدامة من احلنابلة: 
وقال  احلقني)3(،  بني  اجلمع  أمكن  ألنه  يده؛  تزل  ومل  الوقف  حلفظ  أمني  إليه  ضمَّ  فاسًقا؛ 

البهويت من احلنابلة: وُيضمُّ إىل الفاسق عدل)4(.

قال احليل من اإلمامية: ولو جعل النظر ألجنبي عدل ثم فسق؛ ضمَّ إليه احلاكم أمينًا، 
وحيتمل انعزاله بنفسه)5(. 

احلالة الرابعة: ظهور خيانة الناظر: 

يثبت خيانته شخًصا آخر؛  الذي  الناظر  يرى بعض احلنفية أن للقايض أن يدخل مع 
ليقوم مع الناظر األول بأعامل النظارة، فقد نقل ابن عابدين من احلنفية ما جاء يف فتاوى 

اإلسامعيلية بأنه ليس للناظر معارضة املتويل إال أن يثبت أن نظارته برشط الواقف. 

)1( انظر: البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، ٢44/5. 
)٢( انظر: كشاف القناع، البهويت، 4/٢7٠. 

)3( انظر: املغني مع الرشح الكبري، ابن قدامة، ٢14/6. 
)4( انظر: كشاف القناع، البهويت، 4/٢7٠. 

)5( انظر: حترير األحكام الرشعية عىل مذهب اإلمامية، احليل، 314/3. 
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ثم قال ابن عابدين معقًبا عليه: وفيه نظر إذ لو نصبه القايض ناظًرا عىل املتويل لثبوت 
خيانته مل يستقل املتويل بالترصف)1(. 

ثانًيا: مدى ا�صتقللية الناظر الأ�صيل عند �صمِّ ناظر ح�صبة اإليه: 

اختلف الفقهاء يف استقالل الناظر األصيل بالترصف بعد أن يضم إليه القايض ناظر 
حسبة عىل قولني: 

وال  حسبة  ناظر  إىل  يرجع  بل  بالترصف،  يستقل  ال  األصيل  الناظر  األول:  القول 
ف إال بإذنه:  يترصَّ

وإليه ذهب الشافعية واحلنابلة؛ قال البهويت من احلنابلة: »للحاكم ضمُّ أمني إىل الناظر 
اخلاص مع تفريطه أو هتمته؛ ليحصل املقصود من حفظ الوقف، والظاهر أن األول يرجع 
ف إال بإذنه؛ ليحصل الغرض من نصبه، وكذا إذا ُضمَّ إىل ضعيف  إىل رأي الثاين وال يترصَّ

قوي معاون له؛ فال ُتزال يد األول عن املال وال نظره، واألول هذا الناظر دون الثاين«)٢(. 

صحة  يتوقف  بل  ترصف  حسبة  ناظر  أو  ملرشف  »ليس  الشافعية:  من  القليويب  وقال 
إال يف خسيس  الشافعية:  األذرعي من  إذنه، وقال  بدَّ من  ترصف غريه عىل مراجعته فال 

كحزمة بقل«)3(. 

القول الثاين: الناظر األصيل يستقل بالترصف إال إذا كان ضمُّ ناظر حسبة إليه خليانته: 

وإليه ذهب احلنفية؛ قال احلصكفي: »لو ضمَّ القايض للقيِّم ثقة؛ أي ناظر حسبة؛ هل 
لألصيل أن يستقل بالترصف؟ مل أره، وأفتى الشيخ األخ أنه إن ضمَّ إليه خليانة؛ ال يستقل، 

وإال فله ذلك«)4(. 

إليه  إذا ضمَّ  إنه  ُيقال  احلنفية معلًقا عىل عبارة احلصكفي: »قد  ابن عابدين من  وقال 
ر  ه إليه، إال أن يصوَّ للطعن يف أمانته، وكان لألصيل االستقالل بالترصف؛ مل يبق فائدة لضمِّ

ل«)5(.  ه إليه إعانة له، ال لطعن وال خليانة، تأمَّ فيام إذا ضمَّ

)1( انظر: حاشية ابن عابدين، 458/4-45٩. 
)٢( كشاف القناع، البهويت، ٢73/4. 

)3( حاشية القليويب، 181/3. 
)4( حاشية ابن عابدين مع الدر املختار، 458/4. 

)5( املرجع السابق، 485/4. 
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القول الثالث: تعيني املرشف عىل الناظر: 

إىل  القايض  هبا  ل  يتوسَّ التي  األساليب  إطار  والشافعية -يف  احلنفية  فقهاء  بعض  ذكر 
 . مراقبة أعامل النظار- تعيني املرشف بجانب املتويل، وبيَّنوا ما ُيناط به من مهامَّ

ف، بل احلفظ«)1(.  قال احلصكفي من احلنفية: »ليس للمرشف الترصُّ

وقال ابن عابدين من احلنفية أيًضا يف تعليقه عىل عبارة احلصكفي »والظاهر أن املراد 
باحلفظ حفظ مال الوقف عنده«: »لكن قال يف الفتح: وهذا خيتلف بحسب العرف يف معنى 
املرشف ومقتضاه أنه لو تعورف ترصفه مع املتويل اعترب، وحيتمل أن يراد باحلفظ مشارفته 

ف لئال يفعل ما يرض ويؤيده ما ذكروه يف مرشف الويص«)٢(.  للمتويل عند الترصُّ

وجاء يف تنقيح الفتاوى احلامدية من كتب احلنفية: »)ُسِئَل( يف وقف له متولٍّ ومرشف بمعنى 
ف يف أمور الوقف بدون إذن املرشف واطالعه ومعرفته بال  الناظر برشط واقفه واملتويل يترصَّ
وجه رشعي فهل ليس له ذلك؟ )اجلواب(: نعم قال الفضيل يكون الويص أوىل بإمساك املال 
وال يكون املرشف وصًيا، وأثر كونه مرشًفا أنه ال جيوز ترصف الويص إال بعلمه ا. ه. كذا نقله 
الشيخ خري الدين عن اخلانية، وكذا نقله يف أدب األوصياء ثم قال: ويف اخلايص وبقول الفضيل 

ُيفتى. ا. ه. وأنت عىل علم بأن الوقف يستقي من الوصية، ومسائله تنزع منها«)3(. 

وقال القليويب من الشافعية: »ليس ملرشف وال ناظر حسبة ترصف، بل يتوقف صحة 
ترصف غريه عىل مراجعته فال بدَّ من إذنه«)4(. 

ثالًثا: حما�صبة الناظر: 

املحاسبة مفاعلة من احلساب، وهو استيفاء األعذار فيام للمرء وعليه)5(. 

واملراد بمحاسبة الناظر هو مناقشته فيام قام به من ترصفات يف مال الوقف. 

ف  ف بمقتىض املصلحة؛ قال السبكي من الشافعية: »كل مترصِّ واألصل أن الناظر يترصَّ

)1( الدر املختار مع حاشية ابن عابدين، 458/4. 
)٢( حاشية ابن عابدين، 458/4، ورشح فتح القدير، ابن اهلامم، ٢41/6. 

)3( العقود الدرية، ابن عابدين، 1/٢٢٩. 
)4( حاشية القليويب، 181/3، وحاشية البجريمي عىل اخلطيب، 75/4. 

)5( انظر: التعاريف، املناوي، 64٠. 
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ف باملصلحة«)1(.  عن الغري؛ فعليه أن يترصَّ

ف إال بمقتىض  ر أن الناظر ال يترصَّ وناظر الوقف فرد من أفراد هذه القاعدة، وإذا تقرَّ
إخالله  عدم  من  للتأكد  حماسبته؛  رُشعت  ذلك  خالف  ف  الترصُّ من  ممنوع  وأنه  املصلحة 
استعمل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  »أن  الصحيح  ويف  حسبها،  بالترصف عىل  مطالب  التي هو  باملصلحة 

رجاًل عىل الصدقة؛ فلام رجع حاسبه«، وهذا أصل يف حماسبة العامل املتفرقني)٢(. 

يقول ابن نجيم احلنفي نقاًل عن القنية: »إن مرشوعية املحاسبات للنظار إنام هي ليعرف 
القايض اخلائن من األمني«)3(. 

وبتتبُّع عبارات الفقهاء يتبنيَّ أن اجلهات التي هلا حماسبة الناظر هي: املوقوف عليهم، 
والقايض، وللسلطان كذلك أن ينصب ديواًنا خيتصُّ بمحاسبة النظار؛ باعتبار أن السلطان 
هو الذي يقرر والية القضاة يف الرقابة عىل الناظر، فال مانع من أن يقرر الوالية لغريهم؛ 
فقد ُسئل ابن تيمية احلنبيل عن أوقاف ببلد؛ بعضها له ناظر خاص، وبعضها له ناظر من 
جهة ويل األمر، وقد أقام ويل األمر عىل كل صنف ديواًنا، حيفظون أوقافه، ويرصفون ريعه 
األموال  من  حتقيقه  جيب  ما  ق  وحيقِّ واملبارشين،  النظَّار  ترصفات  يف  وينظر  مصارفه،  يف 
املرصوفة.. فهل لويل األمر أن يفعل ذلك إذا رأى فيه املصلحة؟ أم ال؟ فاأجاب: نعم لويل 
األمر أن ينصب ديواًنا مستوفًيا حلساب األموال املوقوفة عند املصلحة، كام له أن ينصب 
ما  عمله  عىل  له  يفرض  أن  وله  وغريه،  كالفيء  السلطانية  األموال  حلساب  الدواوين 
املال، واستيفاء احلساب وضبط مقبوض  بقدر ذلك  فيه  يستحقه مثله من كل مال يعمل 

املال ومرصوفه من العمل الذي له أصل)4(. 

كام أسند الفقهاء مهمة حماسبة النظار ومتابعة سري أعامهلم إىل القايض إذا كانت واليته 
الناظر  أعامل  يتابع  الذي  هو  فأصبح  األوقاف  يف  بالنظر  احلاكم  خصه  قد  كان  أو  ة،  عامَّ

ويرشف عليها)5(. 

)1( االشباه والنظائر، ابن نجيم، 31٠.
)٢( انظر: مموع الفتاوى، ابن تيمية، 85/31-86، وكشاف القناع، البهويت، ٢77/4. 

)3( البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، ٢63/5. 
)4( انظر: مموع الفتاوى، ابن تيمية، 85/31، ومطالب أويل النهى، الرحيباين، 334/4. 

)5( انظر: األحكام السلطانية، املاوردي، 7٠. 
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قال ابن نجيم احلنفي: ينبغي للقايض أن حياسب أمناءه فيام يف أيدهيم من أموال اليتامى؛ 
ام عىل األوقاف)1(.  ليعرف اخلائن فيستبدله، وكذا القوَّ

ونقل ما جاء يف القنية: »إن مرشوعية املحاسبات للنظار إنام هي ليعرف القايض اخلائن 
املحاسبات من  أخذ األجر عىل  للقايض  يباح  فإن قلت: هل  قائاًل:  من األمني. وأضاف 
مال األوقاف؟ قلت: قال يف البزازية من كتاب القضاء: إن كتب القايض سجاًل، أو توىل 
قسمة وأخذ أجرة املثل له ذلك، وله تويل نكاح صغرية ال حيل له أخذ يشء؛ ألنه واجب 
عليه، وكل ما وجب عليه ال جيوز أخذ األجر عليه، وما ال جيب عليه جيوز أخذ األجر... 
ثم قال: فقد اسُتفيد منه أنه جيوز له األخذ عىل نفس الكتابة وال جيوز له األخذ عىل نفس 

املحاسبات؛ ألن احلساب واجب عليه«)٢(. 

رابًعا: حما�صبة املوقوف عليهم الناظر: 

للموقوف عليهم إذا كانوا معيَّنني مساءلة الناظر وحماسبته ومطالبته ببيان ما حيتاجون 
إىل علمه من أمور وقفهم. 

وُسئل ابن حجر اهليتمي الشافعي: عن واقف رشط يف وقفه أن يرصف ريعه يف جهات 
متعددة منها قراء يقرأون ما تيس من القرآن يف كل يوم فهل يستحقون معلوم كل يوم من 
أن  واحلال  اإلجارة  انقضاء  بعد  إال  يستحقون  ال  أم  بحسابه  بعضها  أو  املقبوضة  األجرة 
الواقف مل ينص عىل يشء من ذلك، وإذا حصل يف الوقف هدم أو خلل فيه فتوقف الناظر 
عن عامرته وإصالحه من ريعه فهل للمستحقني مطالبته بذلك لئال يتامدى إىل خرابه كله 
فيفوت غرض الواقف وهل للمستحقني حماسبته باألجرة يف كل سنة ليعلم كل منهم ما 
ه من ذلك فإن األجرة تزيد وتنقص باختالف الزمان واملكان، وهذا حمسوس ال خفاء  خيصُّ
فيه وإذا قلتم هلم ذلك، فهل هلم حتليفه إذا مل يصادقهم عىل يشء خفي أو القول قوله من 
غري حماسبة، وهل هلم أيًضا حماسبته يف العامرة أيًضا؟ فأجاب بقوله: يستحقون ما خيصُّ كلَّ 
يوم قرأوه بمضيه وال يتوقف استحقاقهم لذلك عىل انقضاء املدة، وجيب عىل الناظر العامرة 
وإن مل يرشطها الواقف فإن تركها مع التمكن فسق وانعزل عن النظر وللمستحقني مطالبته 

)1( انظر: البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، 5/٢6٢. 
)٢( املرجع السابق، 5/٢6٢. 
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هبا وهلم أيًضا مطالبته باحلساب إذا كانوا معينني كام قاله النووي وغريه وقد رصح النووي 
فالقول  وأنكروا  معينون  وهم  املستحقني  عىل  رصفه  ادعى  لو  الناظر  بأن  وغريه  كسيج 

قوهلم وهلم املطالبة باحلساب وبه يعلم اجلواب عن مجيع ما يف السؤال)1(. 

وجاء يف تنقيح الفتاوى احلامدية من كتب احلنفية: )ُسِئَل( فيام إذا حتاسب ناظر الوقف 
مع املستحقني عىل ما قبضه من غلَّة الوقف يف سنة معلومة وما رصفه يف مصارف الوقف 
الرضورية وما خص كل واحد منهم من فاضل الغلَّة وصدق كل منهم عىل ذلك وكتب كل 
منهم وصوال بذلك فهل يعمل بام ذكر من املحاسبة والرصف والتصديق بعد ثبوته رشًعا 
الشيخ  بذلك  أفتى  وقد  نعم  )اجلواب(:  رشعي؟  وجه  بدون  املحاسبة  نقض  هلم  وليس 

إسامعيل أيًضا)٢(.
وعند املالكية ليس للموقوف عليهم حماسبة الناظر؛ ألنه وكيل الواقف أو القايض، قال 

ابن عرفة: »لو قدم املحبس من رأى لذلك أهاًل فله عزله واستبداله«)3(.
واألصل عند احلنابلة التفريق بني الناظر املتربع؛ فيصدق يف كلِّ ما يدعيه، وإال ال بدَّ 
من البينة، فُيقبل قول الناظر املتربع يف دفع ملستحق، وإن مل يكن متربًعا مل يقبل قوله إال ببينة 
ونحوه كرشاء طعام أو رشاب رشطه الواقف؛ ألن الناظر هو الذي ييل الوقف، وحفظه، 
وحفظ ريعه، وتنفيذ رشط واقفه وطلب احلظِّ فيه مطلوب رشًعا فكان ذلك إىل الناظر)4(. 

خام�ًصا: كيفية حما�صبة الناظر: 

الناظر يف اإلنفاق عىل الوقف والرصف إىل املستحقني، كام  الفقهاء يف حماسبة  ال خالف بني 
ناقشت الصفحات السابقة؛ إال أهنم اختلفوا يف كيفية حماسبة الناظر وقبول قوله عىل ثالثة اجتاهات: 

الجتاه الأول: التفرقة بني كون الناظر اأميًنا اأو غري اأمني: 

م حساًبا  الناظر األمني أن يقدِّ وإليه ذهب احلنفية واملالكية؛ فقال احلنفية: ُيكتفى من 
إمجاليًّا وُيقبل قوله فيام قام بتحصيله من غلَّة الوقف وما أنفقه يف إعامر الوقف وإصالحه، 

عه عىل املستحقني؛ رشيطة أال يكذبه الظاهر.  وما وزَّ

)1( انظر: الفتاوى الفقهية الكربى، ابن حجر اهليتمي، 3/٢7٠.
)٢( انظر: العقود الدرية، ابن عابدين، ٢٠3/1-٢٠4. 

)3( مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، احلطاب، 6/3٩. 
)4( انظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، ٢6٩/4، ومطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، الرحيباين، 334/4.
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قال احلصكفي من احلنفية: ال تلزم املحاسبة يف كل عاٍم، ويكتفي القايض منه باإلمجال 
لو معروًفا باألمانة)1(.

أرباب  وإنكار  هلم  الرصف  املستحقني  إنكار  بني  الناظر  حماسبة  يف  احلنفية  ق  فرَّ ثم 
الوظائف الرصف هلم. 

متفقون *  فإهنم  املستحقون؛  وأنكر  املستحقني  إىل  الرصف  األمني  الناظر  ادَّعى  فإن 
عىل أن الناظر ال يكلَّف بإثبات ما يدعيه بالبينة، بل ُيقبل قوله، ثم اختلفوا يف حتليفه 

عىل قولني: 
واخلري  الناصحي  منهم:  احلنفية؛  بعض  إليه  وذهب  حيلف؛  الناظر  إن  األول:  القول 

الرميل وابن نجيم)٢(.

حامد  منهم:  احلنفية؛  من  آخر  بعض  إليه  وذهب  حيلف؛  ال  الناظر  إن  الثاين:  القول 
أفندي العامدي، واحلصكفي)3(. 

وجاء يف تنقيح الفتاوى احلامدية من كتب احلنفية: )�ُصِئَل( قايض الشام سنة 1153هـ 
يف رصف الناظر للمستحقني قبل عزله وبعده، وكذا ألرباب الوظائف؛ هل ُيقبل قوله يف 
ذلك بيمينه؟ أو ال؟ )اجلواب( الذي مرَّ جوابه أنه ُيقبل قوله فيام يدعيه من الرصف عىل 
املستحقني بال بينة؛ ألن هذا من مجلة عمله يف الوقف، وأفتى التمرتايش وقال: واختلفوا يف 

حتليفه، واعتمد شيخنا يف الفوائد أنه ال حيلف)4(.

فإن *  هلم؛  الرصف  يف  قوه  يصدِّ ومل  الوظائف  ألرباب  الرصف  الناظر  ادَّعى  وإن 
للحنفية يف ذلك قولني: 

ألرباب  الدفع  يف  الناظر  قول  ُيقبل  أنه  ويرون  احلنفية؛  أكثر  قال  وبه  األول:  القول 
الوظائف.

)1( انظر: الدر املختار مع حاشية ابن عابدين، 448/4-44٩، والبحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، 5/٢6٢-٢63. 
عابدين،  ابن  الدرية،  والعقود   ،4٢5/3 عابدين،  ابن  املحتار،  ورد   ،٢63/5 احلنفي،  نجيم  ابن  الرائق،  البحر  انظر:   )٢(

٢٠1/1، واألشباه والنظائر، ابن نجيم، ٢75.
)3( انظر: البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، ٢63/5، والدر املختار مع حاشية ابن عابدين، 4٢5/3، والعقود الدرية، ابن 

عابدين، ٢٠1/1.
)4( انظر: العقود الدرية، ابن عابدين، ٢٠1/1.
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القول الثاين: وبه أفتى املال أبو السعود من احلنفية؛ بأنه ال ُيقبل قول الناظر.

باجلامع،  كاإلمام  الوظائف؛  ألرباب  الدفع  الناظر  ادَّعى  إن  بأنه  السعود  أبو  فأفتى 
اب.. ال ُيقبل قوله؛ ألن ما يأخذه اإلمام -ونحوه من أرباب الوظائف- ليس مرد  والبوَّ

صلة، بل فيه شوب األجرة)1(. 

وقال احلصكفي من احلنفية: »لو ادَّعى املتويل الدفع ُقبل قوله بال يمني، لكن أفتى املال 
كأوالده  وقفه؛  الواقف يف  عليه  ملن نصَّ  الوقف  غلَّة  من  الدفع  ادَّعى  إن  أنه  السعود  أبو 
وأوالد أوالده.. ُقبل قوله، وإن ادَّعى الدفع إىل اإلمام باجلامع والبواب ونحومها؛ ال يقبل 
قوله، كام لو استأجر شخًصا للبناء يف اجلامع بأجرة معلومة، ثم ادَّعى تسليم األجرة إليه؛ مل 
ُيقبل قوله، قال املصنِّف )أي التمرتايش(: وهو تفصيل يف غاية احلسن؛ فُيعمل به، واعتمده 

ابنه يف حاشية األشباه«)٢(. 

احلساب  تقديم  عىل  وجُيربه  باإلمجال،  يكتفي  ال  القايض  فإن  األمني  غري  الناظر  أما 
اًل أحرضه  بالتفصيل ومجعه من ريع الوقف وعامَّ أنفقه، فإن امتنع عن تقديم احلساب مفصَّ
منه  القايض  اكتفى  وإال  احلساب؛  م  قدَّ فإن  حيبسه،  وال  ده،  وهيدِّ فه  خيوِّ ثالثة  أو  يومني 

باليمني)3(. 

قال ابن نجيم من احلنفية: »وإن كان متَّهاًم جيربه القايض عىل التفسري شيًئا فشيًئا، وال 
حيبسه، ولكن حيرضه يومني أو ثالثة أو خيوفه وهيدده إن مل يفس، فإن فعل وإال اكتفى منه 

باليمني«)4(. 

وقال املالكية: »إن اشرتط الواقف يف أصل الوقف أال يرصف الناظر شيًئا إال بمعرفة 
اتباًعا لرشط  بدَّ من اإلشهاد  أمينًا بل ال  بقوله فقط وإن كان  الناظر اليصدق  فإن  شهود 
الرصف  يف  قوله  فيقبل  الرصف  يف  اإلشهاد  الناظر  عىل  الواقف  يشرتط  مل  فإن  الواقف، 
واإلنفاق إذا كان أمينًا من غري يمني، فإن مل يكن أمينًا، أو كان ما ادَّعاه ال يشبه ما قال، أو 

)1( انظر: حاشية ابن عابدين، 448/4-44٩. 
)٢( الدر املختار مع حاشية ابن عابدين، 448/4-44٩. 

)3( انظر: حاشية ابن عابدين، 448/4.  
)4( البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، 5/٢6٢. 
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اهتمه القايض.. فإنه ال يصدق إال بيمني«)1(. 

قال الصاوي من املالكية: »واعلم أنه إذا مات الواقف وعدم كتاب الوقف؛ ُقبل قول 
الناظر يف اجلهات التي ُيرصف عليها إن كان أمينًا، ما مل يكن عليه شهود يف أصل الوقف؛ 
من  الوقف ماالً  أنه رصف عىل  ادَّعى  يقبل بدوهنم، وإذا  فال يرصف إال باطالعهم، وال 

عنده صدق من غري يمني إن مل يكن متَّهاًم، وإال فيحلف«)٢(. 

وقال الدسوقي من املالكية: »وإذا ادعى أنه رصف عىل الوقف ماالً من ماله صدق من 
غري يمني اال أن يكون متهاًم فيحلف«)3(. 

ويف مواهب اجلليل للحطاب املالكي: »ُسئل السيوري عن إمام مسجد ومؤذنه ومتويل 
مجيع أموره قام عليه حمتسب بعد أعوام يف غلَّة حوانيت له وقال: فضلت فضلة عام أنفقت، 
اإلنفاق(  )أي  اخلروج  للقايض صفة  بني  املحتسب:  له  فقال  يفضل يشء  مل  املتويل:  فقال 
به، واحلال  أنه جيب عيل ذلك ما توليت وال قمت  فقال: ال جيب عيل ذلك، ولو علمت 
فأجاب  يقبل؟  ال  أو  قوله  يقبل  فهل  لضاع،  هو  ولوال  هو،  إال  به  يقوم  من  يوجد  ال  أنه 
السيوري: القول قوله فيام زعم أنه أخرجه إذا كان يشبه ما قال، قال الربزيل: وهذا إذا مل 

يشرتط عليه دخاًل وال خرًجا إال بإشهاد«)4(. 

االجتاه الثاين: التفرقة يف حماسبة الناظر بني كون املوقوف عليهم معيَّنني أو غري معيَّنني: 

ب  وكذَّ للمستحقني،  الغلَّة  رصف  الناظر  وادَّعى  معيَّنني  عليهم  املوقوف  كان  فإن 
ق يف دعواه، وعليه إثبات ما يدعيه من الرصف بالبينة، وذلك ألن  املستحقون؛ فال ُيصدَّ

املستحقني مل يأتنوا الناظر. 

وأما إن كان املوقوف عليهم غري معيَّنني وادَّعى الناظر الرصف هلم؛ فإنه يصدق يف قدر 
ما اتفق عند االحتامل، وللقايض مطالبته باحلساب يف َأْوجه الوجهني وإن اهتمه حلفه، وإليه 

)1( حاشية الدسوقي، 8٩/4، وحاشية الصاوي عىل الرشح الصغري، 4/1٢٠. 
)٢( حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري، 4/1٢٠. 

)3( حاشية الدسوقي، 4/8٩. 
)4( مواهب اجلليل، احلطاب، 6/4٠. 
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ذهب الشافعية)1(.

قال اخلطيب الرشبيني من الشافعية: »ولو ادعى متويل الوقف رصف الريع للمستحقني؛ 
فإن كانوا معيَّنني؛ فالقول قوهلم وهلم مطالبته باحلساب، وإن كانوا غري معيَّنني؛ فهل للمام 
مطالبته باحلساب أوالً؟ وجهان؛ حكامها رشيح يف أدب القضاء، َأْوجههام األول، ويصدق 
يف قدر ما أنفقه عند االحتامل، فإن اهتمه احلاكم حلَّفه، واملراد -كام قال األذرعي- إنفاقه 
ة، بخالف  فيام يرجع إىل العادة، ويف معناه الرصف إىل الفقراء ونحوهم من اجلهات العامَّ

ق فيه؛ ألنه مل يأتنه«)٢(.  ؛ فال يصدَّ إنفاقه عىل املوقوف عليه املعنيَّ

وقال باعلوي من الشافعية: »يلزم الويص اإلشهاد واملحاسبة، وكذا كل أمني يف هذا 
الزمان تلزمه املحاسبة؛ لكثرة اخليانة«)3(. 

ًعا يف نظره عىل الوقف  االجتاه الثالث: التفرقة يف املحاسبة بني ما إذا كان الناظر متربِّ
ع: أو غري متربِّ

ًعا يف عمله يف النظارة وادَّعى الرصف إىل املستحقني أو ادَّعى اإلنفاق  فإن كان الناظر متربِّ
من الغلَّة يف مصالح الوقف؛ فإن القول قول الناظر بيمينه، وال يكلَّف بإثبات ذلك ببينة)4(. 

ع ويأخذ األجر لقاء نظره عىل الوقف فإنه ال يقبل قوله إال  وإن كان الناظر غري متربِّ
ببينة تثبت ذلك، وإليه ذهب احلنابلة؛ فقال الرحيباين من احلنابلة: ُيقبل قول الناظر املتربع 

يف دفع املستحق األجر، وإن مل يكن متربًعا مل يقبل قوله إال ببينة)5(. 

املبحث ال�شاد�س

عزل الناظر

قال القرايف املالكي: »العزل هو فسخ الوالية وردُّ املتويل كام كان قبلها؛ كفسخ العقود 

)1( انظر: حتفة املنهاج مع حواشيه، 6/٢٩٢. 
)٢( مغني املنهاج، الرشبيني، ٢/314. 

الرمحن بن حممد بن حسني بن عمر  املتأخرين، عبد  العلامء  فتاوى بعض األئمة من  بغية املسرتشدين يف تلخيص  انظر:   )3(
باعلوي، دار الفكر، دمشق، د.ت، 451. 
)4( انظر: كشاف القناع، البهويت، 4/٢6٩. 

)5( انظر: مطالب أوىل النهى، الرحيباين، 334/4. 
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يف البيع وغريه«)1(، وعزل الناظر إما أن يكون من ِقبله بمعنى أنه يعزل نفسه عن النظارة، أو 
يكون من ِقبل ممن يملك تولية الناظر. 

الفرع الأول: عزل الناظر نف�صه: 

اختلف الفقهاء فيام يرتتب عىل عزل الناظر نفسه عىل قولني: 
وأكثر  احلنفية،  أكثر  ذهب  وإليه  نفسه،  عزل  بمجرد  ينعزل  ال  الناظر  األول:  القول 

الشافعية)٢(.
فمن كتب احلنفية؛ جاء يف القنية: »الناظر املرشوط له النظر إذا عزل نفسه ال ينعزل إال 

أن خيرجه الواقف أو القايض«)3(. 
ويف البزازية: »املتويل من جهة احلاكم امتنع من العمل ومل يرفع األمر بعزل نفسه إىل 

احلاكم ال خيرج عن التولية«)4(. 

ويف الفتاوى اهلندية: »لو قال متويل من جهة الواقف عزلت نفيس ال ينعزل إال أن يقول 
له أو للقايض فيخرجه«)5(. 

ناظًرا«:  احلاكم  ينصب  »بل  الوردية  البهجة  عبارة  عىل  تعليًقا  البهية  الغرر  يف  وجاء 
وقضية هذا أنه انعزل بعزل نفسه، لكن قال السبكي: الذي أراه أنه ال ينعزل، لكن ال جيب 
عليه النظر، بل له االمتناع ورفع األمر إىل القايض ليقيم غريه مقامه، وعليه فتولية احلاكم 

غريه كام مرَّ ليس النعزاله، بل المتناعه«)6(.

وقال القليويب من الشافعية بعد أن ذكر أن النظر بعد زوال أهلية الناظر ينتقل إىل احلاكم: 
ُعلم مما ذكر أن الناظر برشط الواقف ال ينعزل ولو بعزل نفسه أو غريه، وال يبدل بغريه)7(. 

يعزل  أن  له  »اخلامسة هل  بقوله:  املسألة  الشافعية يف  بني  السبكي عن اخلالف  وعربَّ 

)1( الذخرية، القرايف، 1٢7/1٠.
)٢( انظر: حاشية ابن عابدين، 4٢6/4، والغرر البهية يف رشح البهجة الوردية، األنصاري، 377/3. 

)3( حاشية ابن عابدين، 4٢8/4. 
)4( البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، ٢54/5. 

)5( الفتاوى اهلندية، ٢/413.
)6( الغرر البهية رشح البهجة الوردية، األنصاري، 377/3. 

)7( انظر: حاشية القليويب، 3/11٠. 
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نفسه بعد أن قبل؟ إن جعلناه كالوكيل فله ذلك ولكنه بعيد، وإن جعلناه كاملوقوف عليه 
بعد  حقه  إليه  املوقوف  أسقط  لو  كام  عزله  ينفذ  وال  فال،  الرفعة  ابن  إليه  مال  الذي  وهو 
قبوله ال يسقط، وقال ابن الصالح: لو عزل نفسه ليس للواقف نصب غريه، ومل يرصح ابن 
ا، وجاز أن يكون مراده  الصالح بأن ذلك بعد القبول، فجاز أن يكون قبل القبول فيكون ردًّ
بالعزل امتناعه من النظر، وجاز أن يكون يعتقد أنه كالوكيل؛ فإن كان كذلك خالفناه«)1(. 

واملالكية،  احلنفية،  من  قاسم  العالمة  ذهب  وإليه  نفسه،  عزل  للناظر  الثاين:  القول 
وبعض الشافعية، وهو ما يؤخذ من عبارات احلنابلة والزيدية.

قال الدسوقي من املالكية: »للناظر عزل نفسه، ولو واله الواقف«)٢(. 

وقال ابن عابدين من احلنفية: »للمتويل عزل نفسه عند القايض، وأن من العزل الفراغ 
لغريه عن وظيفة النظر أو غريه، وأنه ال ينعزل بمجرد عزل نفسه؛ خالًفا للعالمة قاسم«)3(.

وإىل ذلك ذهب بعض الشافعية، كام حكى اإلمام السبكي اخلالف يف فتاواه)4(.

وقال البهويت من احلنابلة: »ومن رشط بالبناء للمفعول لغريه النظر إن مات بأن قال 
الواقف: النظر لزيد فإن مات فلعمرو مثاًل، فعزل زيد نفسه أو فسق وقلنا ينعزل فكموته؛ 
ألن تصيصه أي املوت للغالب أي خرج خمرج الغالب فال يعتد بمفهومه، وإن أسقط حقه 
من النظر لغريه فليس له ذلك؛ ألنه إدخال يف الوقف لغري أهله فلم يملكه وحقه باق، فإن 
ف انتقل إىل من يليه كام لو عزل نفسه فإن مل يكن من يليه أقام احلاكم  أرص عىل عدم الترصُّ

مقامه كام لو مات هذا ما ظهر يل ومل أره مسطورا وقد عمت البلوى هبذه املسألة«)5(.

وقال املرتىض من الزيدية بعد أن ذكر من له حقُّ التولية يملك العزل: »قلنا: مل يرتكها 
لعدم الوالية، بل لعدم القدرة، )فرع( وللخمسة عزل منصوهبم، قيل: وكذا غريهم، إذ من 

)1( فتاوى السبكي، أبو احلسن تقي الدين عيل بن عبد الكايف السبكي، دار املعارف، د.ت، ٢/135-134. 
)٢( حاشية الدسوقي، 88/4. 

)3( حاشية ابن عابدين، 4/51٩. 
)4( انظر: فتاوى السبكي، ٢/135-134. 

)5( كشاف القناع، البهويت، ٢76/4، وانظر: الرشح الصغري، 11٢/4، وحاشية ابن عابدين، 384/4، و51٩/4، والبحر 
البهجة  البهية يف رشح  املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى املرتىض، 165/4، والغرر  الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، 

الوردية، األنصاري، 377/3. 



4٢3

الفصل الثامن: النظارة عىل الوقف

له التولية صلح للعزل، وله عزل نفسه يف وجوههم كالوكيل«)1(.

الفرع الثاين: عزل الناظر من ِقبل من له تولية النظر: 

اجلملة:  النظر؛ وهم يف  تولية  له  باختالف من  الناظر  الفقهاء يف مسألة عزل  اختلف 
الواقف، ثم وصيه، ثم املوقوف عليه، ثم القايض، وسنتكلم فيام ييل عن عزل كلِّ واحد 

من هؤالء للناظر: 

أ( عزل الواقف للناظر: 

ا أن يكون الواقف اشرتط حني إنشاء الوقف العزل لنفسه،  عزل الواقف ال خيلو؛ إمَّ
وإما أن يكون قد اشرتط النظارة لنفسه، أو مل يشرتط شيًئا منهام. 

1- ا�صرتاط الواقف العزل لنف�صه: 

اتفق الفقهاء عىل أن الواقف إن رشط لنفسه والية العزل؛ فله عزل الناظر حسب ما رشط)٢(: 

فقال ابن مازة من احلنفية: »يف فتاوى أيب الليث إذا وقف أرًضا وسلمها إيل املتويل ثم أراد 
أن يأخذها منه، فإن كان رشط يف الوقف أن له العزل واإلخراج من يد املتويل فله ذلك«)3(. 

وقال الصاوي من املالكية: »ذكر البدر القرايف أن... للواقف عزله مطلًقا«)4(. 

بأن رشط  نائًبا عنه؛  الشافعية: »وللواقف عزل من واله  اهليتمي من  ابن حجر  وقال 
النظر لنفسه، ونصب غريه كالوكيل«)5(. 

وقال املرداوي من احلنابلة: »إذا عزل الواقف من رشط النظر له مل ينعزل إال أن يرشط 
لنفسه والية العزل«)6(.

له  من  إذ  غريهم،  وكذا  قيل  منصوهبم،  عزل  »للخمسة  الزيدية:  من  املرتىض  وقال 

)1( البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى املرتىض، 165/4. 
النووي، 35٠/5، ومطالب أويل  الطالبني،  الدسوقي، 88/4، وروضة  ابن عابدين، 4٢7/4، وحاشية  انظر: حاشية   )٢(
النهى، الرحيباين، 3٢٩/4، والبحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى املرتىض، 165/4. 

)3( املحيط الربهاين، ابن مازة، 733/5. 
)4( حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري، 4/11٩. 

)5( حتفة املحتاج، اهليتمي، ٢11/6. 
)6( اإلنصاف، املرداوي، 7/6٠. 
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التولية صلح للعزل«)1(. 

وقال زين الدين العاميل من اإلمامية: »ليس للواقف عزل املرشوط يف العقد، وله عزل 
املنصوب من قبله لو رشط النظر لنفسه«)٢(. 

2- ا�صرتاط الواقف النظارة لنف�صه: 

اختلف الفقهاء يف والية الواقف عزل الناظر إذ رشط النظارة لنفسه عىل قولني: 

القول األول: إذا اشرتط الواقف النظارة لنفسه ثم جعله لشخص آخر فإن له عزله: 

يف  والشافعية  لنفسه،  التولية  الواقف  اشرتاط  بجواز  القائلون  احلنفية  ذهب  وإليه 
الصحيح، واحلنابلة يف وجه)3(. 

قال ابن عابدين من احلنفية: »للواقف عزل الناظر مطلًقا سواء رشط له العزل أو ال، 
وهذا عند أيب يوسف؛ ألنه وكيل عنه وخالفه حممد؛ ألنه وكيل الفقراء عنده«)4(. 

وقال النووي من الشافعية: »للواقف أن يعزل من واله وينصب غريه كام يعزل الوكيل 
وكأن املتويل نائب عنه هذا هو الصحيح وبه قال االصطخري وأبو الطيب ابن سلمة«)5(. 

وقال املرداوي من احلنابلة: »وإن رشط الواقف النظر لنفسه ثم جعله لغريه أو فوضه 
إليه أو أسنده فهل له عزله فيه وجهان وأطلقهام يف الفروع«)6(. 

القول الثاين: الواقف الذي رشط الوالية لنفسه ليس له أن يعزل الناظر؛ بناء عىل أن 
الواقف ليس له رشط التولية لنفسه: 

وإليه ذهب املالكية، وحممد بن احلسن الشيباين من احلنفية، وبه قال الشافعية يف وجه، 
واحلنابلة يف وجه. 

جاء يف الرشح الصغري من كتب املالكية: »أو عىل أن النظر له )أي للواقف(؛ فإنه يبطل؛ 

)1( البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى املرتىض، 165/4. 
)٢( الروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية يف فقه اإلمامية، زين الدين اجلبعي العاميل، 178-177/3. 

)3( انظر: البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، ٢43/5-٢44، وأسنى املطالب، األنصاري، 47٢/٢، واإلنصاف، املرداوي، 7/6٠. 
)4( حاشية ابن عابدين، 4٢7/4. 

)5( روضة الطالبني، النووي، 5/34٩. 
)6( اإلنصاف، املرداوي، 7/6٠. 



4٢5

الفصل الثامن: النظارة عىل الوقف

ملا فيه من التحجري«)1(. 

الناظر مطلًقا؛ سواء رشط له العزل أو ال،  وقال ابن عابدين احلنفي: »للواقف عزل 
وهذا عند أيب يوسف؛ ألنه وكيل عنه، وخالفه حممد؛ ألنه وكيل الفقراء عنده«)٢(. 

وقال الرميل احلنفي: »ال جيوز رشط التولية لنفسه )أي الواقف(، وإذا وىلَّ غريه اليكون 
وكياًل عنه؛ فليس له عزله، وال تبطل واليته بموته«)3(.

وقال النووي من الشافعية: »ويف وجه: ليس له العزل؛ ألن ملكه زال، فال تبقى واليته 
عليه«)4(.

يف  الذي  االحتامل  وهو  عزله،  له  ليس  الثاين:  »الوجه  احلنابلة:  من  املرداوي  وقال 
الرعاية«)5(. 

3- عدم ا�صرتاط الواقف النظارة لنف�صه ول عزل الناظر: 

إذا مل يشرتط الواقف لنفسه والية العزل عند إنشاء الوقف ومل يشرتط النظارة لنفسه؛ 
فقد اختلف الفقهاء يف حكم عزله للناظر عىل قولني: 

القول األول: للواقف والية عزل الناظر: 

وإليه ذهب أبو يوسف من احلنفية، واختاره منهم مشايخ بلخ، واملالكية، والزيدية. 

قال ابن نجيم من احلنفية: »الواقف إذا عزل الناظر؛ فإن رشط له العزل حني الوقف 
صحَّ اتفاًقا )أي اتفاق احلنفية(، وإال ال عند حممد، ويصحُّ عند أيب يوسف، ومشايخ بلخ 

اختاروا قول الثاين )أي أبا يوسف(، والصدر اختار قول حممد«)6(. 

قال ابن مازة من احلنفية: »يف فتاوي أيب الليث إذا وقف أرًضا وسلمها إيل املتويل ثم 
أراد أن يأخذها منه، فإن كان رشط يف الوقف أن له العزل واإلخراج من يد املتويل فله ذلك، 

)1( الرشح الصغري مع حاشية الصاوي، 116/4. 
)٢( حاشية ابن عابدين، 4٢7/4. 

)3( منحة اخلالق عىل البحر الرائق، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين الدمشقي احلنفي، دار الكتاب اإلسالمي، 
القاهرة، د.ت، ٢44/5.

)4( روضة الطالبني، النووي، 5/34٩. 
)5( اإلنصاف، املرداوي، 61/7. 

)6( غمز عيون البصائر، احلموي، ٢31/٢، وحاشية ابن عابدين، 4٢7/4. 
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وإن مل يكن رشط ذلك، فعىل قول أيب يوسف: له ذلك، وعىل قول حممد: ليس له ذلك«)1(. 

الناظر إال بجنحة، وللواقف عزله  يعزل  القايض ال  »إن  املالكي:  القرايف  البدر  وقال 
مطلًقا«)٢(. 

وقال املرتض من الزيدية: »من له التولية صلح للعزل«)3(. 

القول الثاين: الواقف الذي مل يشرتط النظر ألحد ومل يشرتط لنفسه والية عزل الناظر 
عند إنشاء الوقف ليس له عزل الناظر: 

وإليه ذهب الشافعية يف املذهب، واحلنابلة، وحممد بن احلسن الشيباين من احلنفية، وهو 
مقتىض عبارات اإلمامية. 

قال اخلطيب الرشبيني من الشافعية: »إن رشط الواقف النظر عىل وقفه لنفسه أو غريه 
أتبع رشطه، وإن مل يرشطه ألحد فالنظر للقايض عىل املذهب؛ ألن له النظر العام فكان أوىل 

بالنظر فيه، وألن امللك يف الوقف هلل تعاىل«)4(. 

وقال الرحيباين من احلنابلة: »وإذا مل يرشط واقف ناظًرا عىل املوقوف أو رشط النظر 
ملعني فامت املرشوط له فليس للواقف والية النصب؛ النتفاء ملكه فلم يملك النصب وال 

العزل«)5(. 

وقال ابن عابدين من احلنفية: للواقف عزل الناظر مطلًقا سواء رشط له العزل أو ال، 
وهذا عند أيب يوسف؛ ألنه وكيل عنه، وخالفه حممد؛ ألنه وكيل الفقراء عنده)6(. 

إذا رشط  الواقف: »وإنه  اتباع ما رشط  أن ذكر وجوب  بعد  وقال احليل من اإلمامية 
له، وإن  للموقوف عليه؛ كان  إنه ملك  قلنا:  فإن  ؛  يبنيِّ أطلق ومل  ، وإن  لنفسه صحَّ النظر 
قلنا: للواقف؛ كان النظر له، وبعده للحاكم، وإن قلنا: هلل تعاىل؛ كان النظر للحاكم، وكذا 

)1( املحيط الربهاين، ابن مازة، 5/73٢. 
)٢( حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري، 4/11٩. 

)3( البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى املرتىض، 165/4. 
الرحيباين،  النهى،  أويل  ومطالب   ،٢68/4 البهويت،  القناع،  وكشاف   ،3٩3/٢ الشافعي،  الرشبيني  املحتاج،  مغني   )4(
3٢4/4، وغمز عيون البصائر، احلموي، ٢31/٢، وحاشية ابن عابدين، 4٢7/4، وحترير األحكام الرشعية عىل مذهب 

اإلمامية، احليل، 314/3. 
)5( مطالب أويل النهى، الرحيباين، 3٢4/4. 

)6( انظر: حاشية ابن عابدين، 4٢7/4. 



4٢7

الفصل الثامن: النظارة عىل الوقف

البحث لو رشطه ألحد فامت«)1(. 

ب( عزل و�صي الواقف الناظر: 

الفقهاء الذي يثبتون الوالية عىل الوقف لويص الواقف؛ وهم احلنفية واملالكية والزيدية 
ون ويص الواقف ناظًرا عىل أوقافه، فيكون له نصب الناظر، وعزل الناظر املنصوب من  يعدُّ

ل فإنه جيوز له عزل وكيله)3(.  ِقبله)٢(؛ كاملوكِّ

قال ابن نجيم من احلنفية: »ويص الواقف ناظر عىل أوقافه كام هو مترصف يف أمواله«)4(. 

وقال الدسوقي من املالكية: »فإن مات الناظر والواقف حي جعل النظر ملن شاء، فإن 
مات فوصيه إن وجد، وإال فاحلاكم«)5(. 

وقال أمحد الصنعاين الزيدي: »والية الوقف إىل الواقف ثم إىل منصوبه بعد موته سواء 
كان وصًيا للواقف يف الوقف وغريه أو ولًيا للواقف يف الوقف فقط«)6(. 

ج( عزل املوقوف عليه الناظر: 

له  أن  الوقف  عىل  باألصالة  النظر  والية  عليه  للموقوف  بأن  القائلون  الفقهاء  يرى 
اشرتاط التولية للغري؛ فله نصب الناظر وعزل الناظر املنصوب من ِقبله، فقد ذهب املالكية 

واحلنابلة والزيدية وأكثر اإلمامية إىل القول بثبوت الوالية للموقوف عليه. 

قال الشيخ عليش املالكي يف تعليقه عىل عبارة ابن عرفة »فإن غفل املحبس عن ذلك 
كان النظر فيه للحاكم«: »هذا واهلل أعلم إذا مل يكن املحبس عليه معيَّنًا مالًكا أمر نفسه، وأما 
الذي حيوز احلبس  أمر نفسه، ومل يول املحبس عىل حبسه أحًدا؛ فهو  إن كان معيَّنًا مالًكا 
بأنه ليس  الذي ُحبس عليه ويتواله، دلَّ عىل هذا غالب عبارات أهل املذهب«)7(، وأبان 
للموقوف عليه عزل الناظر الذي نصب الواقف أو وصيه؛ لتأخر والية املوقوف عليه عن 

)1( حترير األحكام الرشعية عىل مذهب اإلمامية، احليل، 314/3. 
)٢( انظر: حاشية ابن عابدين، 4٢6/4، وحاشية الدسوقي، 88/4، والتاج املذهب، صفي الدين أمحد بن قاسم الصنعاين، 3/31٢. 

)3( إعانة الطالبني، الدمياطي، 186/3. 
)4( غمز عيون البصائر، احلموي، ٢5٩/٢. 

)5( حاشية الدسوقي، 88/4. 
)6( التاج املذهب، صفي الدين أمحد بن قاسم الصنعاين، 3/31٢. 

)7( منح اجلليل، عليش، 148/6. 
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واليتهم، إذا الوالية عىل الوقف ال تثبت للموقوف عليه إال إذا غفل الواقف عن نصب 
الناظر عىل وقفه)1(. 

فيام  وحاكم  معيَّنًا،  كان  إن  عليه  كموقوف  بأصالة؛  »ولناظر  احلنبيل:  الرحيباين  وقال 
ُوقف عىل غري معنيَّ ومل يعني الواقف غريه.. نصب وكيل عنه وعزله؛ ألصالة واليته أشبه 
عليه  موقوف  من  لكل  أن  ويتجه  يتيم،  مال  يف  احلاكم  وترصف  نفسه،  مال  يف  املترصف 
وحاكم عزل وكيله ولو بال جنحة، وهو متجه، وكونه له عزله ألصالة نظره؛ فهو -أي من 

به الناظر أو احلاكم- نائبه كام يف املطلق، وله الوصية لنظر ألصالة الوالية«)٢(.  نصَّ

وقال املرتض من الزيدية: »والية الوقف إىل الواقف ثم منصوبه وصًيا أو ولًيا، قلت 
ثم املوقوف عليه معيَّنًا؛ إذ هو أخص، ثم اإلمام واحلاكم«)3(. 

وقال احليل من اإلمامية: »فإن قلنا: إنه ملك للموقوف عليه؛ كان له )أي النظر(«)4(. 

ر عزل املوقوف عليه الناظر عند احلنفية)5( والشافعية)6(؛ إذ ال يقولون بثبوت  وال ُيتصوَّ
الوالية له عىل الوقف، وهو ما ذهب إليه أيًضا بعض اإلمامية)7(، فهم يف املجمل يرون أنه 

ال والية للموقوف عليه يف نصب الناظر مطلًقا)8(.

د( عزل القا�صي الناظر: 

األصل أن القايض بام له من والية عامة يتوىل النظر عىل مجيع األوقاف، وبناء عىل هذا 
ر الفقهاء أنه لو رشط الواقف عند إنشاء الوقف أن ليس للسلطان وال القايض أن  األصل قرَّ
خيرج األموال املوقوفة من يده ويوليها غريه؛ فهذا الرشط باطل؛ ألنه خمالف حلكم الرشع؛ 

ألن الرشع أطلق للقايض إخراج من كان متَّهاًم؛ دفًعا للرضر عن الفقراء)٩(. 

)1( انظر: منح اجلليل، عليش، 148/6. 
)٢( مطالب أويل النهى، الرحيباين، 4/33٠. 

)3( البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى املرتىض، 165/4. 
)4( حترير األحكام الرشعية عىل مذهب اإلمامية، احليل، 314/3. 

)5( الدر املختار مع حاشية ابن عابدين، 4٠٩/3-41٠، وأحكام الوقف، هالل بن حييى البرصي احلنفي املعروف بـ«هالل 
الرأي«، مطبعة ملس دائرة املعارف العثامنية، حيدر آباد، ط1، 1355هـ، 1٠3-1٠٢. 

)6( هناية املحتاج، الرميل، 3٩7/5-3٩٩. 
)7( مفتاح الكرامة، احلسيني العاميل، 4٢/٩. 

)8( انظر: النظارة عىل الوقف، د. خالد عبد اهلل الشعيب، 84. 
)٩( املحيط الربهاين، ابن مازة، 733/5، ولسان احلكام يف معرفة األحكام ابن الشحنة، ٢٩٩، وكشاف القناع، البهويت، 3٢5/6. 
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له  الناظر ملرشوط  للقايض عزل  األشباه: »ال جيوز  نقاًل عن  احلنفي  عابدين  ابن  قال 
النظر بال خيانة، ولو عزله ال يصري الثاين متولًيا، ويصح عزل الناظر بال خيانة لو منصوب 

القايض«)1(. 

وذكر البدر القرايف املالكي: »أن القايض ال يعزل الناظر إال بجنحة«)٢(. 

املنهاج »وللواقف عزل من واله  تعليًقا عىل عبارة  الشافعي  الرشبيني  وقال اخلطيب 
ونصب غريه إال أن يرشط نظره حال الوقف«: »فليس له عزله ولو ملصلحة؛ ألنه ال تغيري 

ملا رشطه، كام ليس لغري ذلك؛ وألنه ال نظر له حينئذ«)3(. 

وقال املرتىض من الزيدية بعد أن ذكر من له الوالية عىل الوقف بالرتتيب: »ثم اإلمام 
واحلاكم، وال يعرتضان من مرَّ إال خليانة«)4(. 

له  الناظر املرشوط  القايض ال يملك عزل  أن  إليه من  ما ذهبوا  الفقهاء عىل  ويستدلُّ 
النظر إال بسبب موجب للعزل بأن والية القايض متأخرة عن املرشوط له ووصيه)5(. 

حيث  من  قبله  من  نصب  الذي  الناظر  عزل  يف  القايض  حقِّ  يف  الفقهاء  اختلف  ثم 
اإلطالق والتقييد عىل ثالثة أقوال: 

القول األول: حقُّ القايض يف عزل الناظر املنصوب من ِقبله مطلًقا؛ وإليه ذهب بعض 
احلنفية، وهو ما يؤخذ من إطالق عبارات احلنابلة. 

جاء يف البحر الرائق: »فإن قلت هل للقايض عزل من واله بغري جنحة؟ قلت نعم«)6(. 

رأى  إذا  خيانة  بغري  آخر  قاض  منصوب  عزل  للقايض  »إن  آخر:  موضع  يف  وقال 
املصلحة«)7(. 

وقال يف األشباه والنظائر: »ويصح عزل الناظر بال خيانة إن كان منصوب القايض«)8(. 
)1( حاشية ابن عابدين، 438/4. 

)٢( حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري، 4/11٩. 
)3( مغني املحتاج، الرشبيني الشافعي، ٢/3٩5. 

)4( البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى املرتىض، 165/4. 
)5( انظر: حاشية ابن عابدين، 4٢3/4. 

)6( البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، ٢53/5. 
)7( املرجع السابق، ٢61/5. 

)8( األشباه والنظائر، ابن نجيم، 1٩5. 
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القول الثاين: القايض ليس له أن يعزل املنصوب من ِقبله بال سبب يوجب عزله؛ وإليه 
ذهب املالكية والشافعية. 

املحبس  لتعلق حق  له عزله  فليس  ناظًرا  املحبس  »إذا عني  املالكية:  من  التُُّسويل  قال 
عليهم بنظره هلم حتى يثبت ما يوجب تأخريه من تقصريه وتفريطه قاله يف املعيار عن ابن 
لب قال: وهذا بمنزلة مقدم القايض عىل النظر يف أمر املحجور أو املحبس فال يعزله أحد ال 

القايض الذي واله وال غريه إال أن يثبت ما يوجب عزله«)1(. 

وقال الشيخ زكريا األنصاري من الشافعية: »إذا أقام ناظًرا مل يكن له عزله بال سبب، 
ولو عزله مل ينعزل بل لو عزله اإلمام مل ينعزل؛ ألنه يف هذه احلالة ليس نائب القايض وال 
للقايض  النظر  كان  إذا  ما  بخالف  واملسلمني  الوقف  ملصلحة  القايض  أقامه  وإنام  اإلمام 

برشط الواقف«)٢(. 

ه مقيَّد باملصلحة، وإليه ذهب بعض احلنفية)3(.  القول الثالث: عزل القايض من والَّ

بلدة  بلدة غري قايض  قيم قايض  أقام كل  قيِّمني يف وقف  أن  »لو  اخلانية:  فقد جاء يف 
إسامعيل  اإلمام  الشيخ  قال  اآلخر،  بدون  ف  يترصَّ أن  منهام  واحد  لكل  جيوز  هل  أخرى 
الزاهد: ينبغي أن جيوز ترصف كل واحد منهام ولو أن واحًدا من هذين القاضيني أراد أن 
القيم الذي أقامه القايض اآلخر، فإن رأى القايض املصلحة يف عزل اآلخر كان له  يعزل 
ذلك وإال فال«)4(، وقال ابن نجيم بعد نقل عبارة اخلانية: »وفيه دليل عىل أن للقايض عزل 

منصوب قاٍض آخر بغري خيانة إذا رأى املصلحة«)5(. 

غات عزل الناظر:  الفرع الثالث: م�صوِّ

اتفق فقهاء احلنفية، واملالكية، واحلنابلة، واإلباضية، والزيدية عىل أنه إذا ظهر موجب 
من موجبات عزل الناظر؛ فإن الناظر يستحق العزل)6(، ويأثم القايض لو ترك الناظر يستمر 

)1( البهجة رشح التحفة، التسويل، ٢/377. 
)٢( الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية، األنصاري، 5/٢٢٠. 

)3( انظر: البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، ٢54/5، ومنحة اخلالق عىل البحر الرائق، ٢54/5، والفتاوى اهلندية، ٢/413. 
)4( البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، ٢61/5.
)5( البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، ٢61/5.

)6( انظر: حاشية ابن عابدين، 38٠/4، والبحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، ٢44/5، ٢53، وحاشية الدسوقي، 453/4، 
وحاشية القليويب، ٢٩٩/4، وكشاف القناع، البهويت، 4/٢7٠. 
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يف عمله يف هذه احلالة، وذلك دفًعا للرضر عن الوقف وحتقيًقا ملصلحته)1(. 

ح يف البزازية: »أن عزل القايض للخائن واجب عليه، قال ابن نجيم: ومقتضاه  ورصَّ
اإلثم برتكه«)٢(. 

غات عزل الناظر هي:  هذا؛ وإن مسوِّ

اأوًل: الف�صق: 

أو  أو إرصار عىل صغرية  ارتكاب كبرية،  بالفسق  »املراد  الشافعية:  قال الرشواين من 
صغائر ومل تغلب طاعاته معاصيه«)3(.

واتفق فقهاء احلنفية، والشافعية، واحلنابلة، واإلمامية عىل أن طروء الفسق للناظر من 
موجبات عزله عن النظارة)4(، إال أن الفقهاء اختلفوا يف مسائل أبرزها: 

أ( عزل الناظر بمجرد فسقه: 

اختلف الفقهاء يف عزل الناظر بطروء الفسق عليه عىل قولني: 

القول األول: الناظر إذا فسق ال ينعزل بمجرد الفسق وإنام يستحق العزل: 

وإليه ذهب احلنفية واإلباضية، وهو ما يؤخذ مما قاله املالكية يف عزل الويص)5(. 

قال ابن نجيم من احلنفية: »إن الناظر إذا فسق استحق العزل وال ينعزل؛ كالقايض إذا 
فسق الينعزل عىل الصحيح املفتى به«)6(. 

وقال يف األشباه يف تفسري استحقاق العزل: »جيب عزله أو حيسن عزله«)7(. 

وجاء يف التاج للثميني: »وينزعه احلاكم منه إن كان غري أمني، ويويلِّ عليه أمينًا«)8(. 

)1( حاشية ابن عابدين، 4/38٠. 
)٢( البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، ٢65/5. 

)3( حتفة املحتاج مع حواشيه، اهليتمي، 6/٢6٩. 
الشافعي،  املحتاج، الرشبيني  ابن عابدين، 38٠/4، ومغني  ابن نجيم احلنفي، ٢44/5، وحاشية  الرائق،  البحر  انظر:   )4(
38٠/4، وإعانة الطالبني، الدمياطي، 185/3، ومطالب أويل النهى، الرحيباين، 3٢8/4، وحترير األحكام الرشعية عىل 

مذهب اإلمامية، احليل، 314/3. 
)5( انظر: حاشية ابن عابدين، 38٠/4، والبهجة رشح التحفة، التسويل، 51٠/٢. 

)6( البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، ٢44/5، وحاشية ابن عابدين، 4/38٠. 
)7( غمز عيون البصائر، احلموي، 4/14٢. 

)8( التاج واإلكليل ملخترص خليل، املواق، 1٠6/6. 
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وقال الدسوقي من املالكية: »طروء الفسق عىل الويص يعزله؛ إذ تشرتط عدالته ابتداء 
طروء  بعد  فه  فترصُّ بمجرده،  ينعزل  أنه  ال  الوصية،  عن  لعزله  موجًبا  يكون  أي  ودواًما؛ 

الفسق وقبل العزل ماٍض«)1(. 

القول الثاين: الناظر ينعزل بالفسق: 

وهو ما يؤخذ من إطالق عبارات الشافعية، وقول عند اإلمامية، وهو مذهب احلنابلة 
فيام إذا كان الناظر منصوًب حاكٍم ففسق بعد أن كان عدالً)٢(. 

جاء يف فتح املعني: »ينعزل الناظر بالفسق فيكون النظر للحاكم«)3(. 

إليه احلاكم  النظر ألجنبي عدل، ثم فسق، ضمَّ  وقال احليل من اإلمامية: »ولو جعل 
أمينًا، وحيتمل انعزاله بنفسه«)4(. 

وقال ابن قدامة احلنبيل: »ومتى كان النظر للموقوف عليه إما بجعل الواقف ذلك له، 
أو لكونه أحقَّ بذلك عند عدم ناظر سواه، وكان واحًدا مكلًفا رشيًدا؛ فهو أحقُّ بذلك، 
رجاًل كان أو امرأة، عدالً كان أو فاسًقا؛ ألنه ينظر لنفسه فكان له ذلك يف هذه األحوال 
كالطلق)5(، وحيتمل أن ُيضمَّ إىل الفاسق أمني؛ حفًظا ألصل الوقف عن البيع أو التضييع. 

وإن كان النظر لغري املوقوف عليه أو لبعض املوقوف عليه بتولية الواقف أو احلاكم مل 
جيز أن يكون إال أمينًا، فإن مل يكن أمينًا وكانت توليته من احلاكم؛ مل تصح، وُأزيلت يده. 

وإن واله الواقف وهو فاسق أو واله وهو عدل وصار فاسًقا ضم إليه أمني ينحفظ به 
الوقف ومل تزل يده؛ ألنه أمكن اجلمع بني احلقني وحيتمل أن ال تصح توليته وأنه ينعزل إذا 

فسق يف أثناء واليته«)6(. 

وقال ابن تيمية: »من ثبت فسقه أو أرص مترصفا بخالف الرشط الصحيح عاملا بتحريمه 

)1( حاشية الدسوقي، 453/4. 
)٢( انظر: إعانة الطالبني، الدمياطي، ٢1٩/3، ومطالب أويل النهى، الرحيباين، 3٢8/4، وكشاف القناع، البهويت، 4/٢7٠، 

واإلنصاف، املرداوي، 63/7، وحترير األحكام الرشعية عىل مذهب اإلمامية، احليل، 314/3. 
)3( فتح املعني برشح قرة العني بمهامت الدين، زين الدين أمحد بن عبد العزيز بن زين الدين بن عيل بن أمحد املعربي املليباري 

اهلندي، حتقيق: بسام عبد الوهاب اجلايب، دار ابن حزم، القاهرة، ط1، 14٢4هـ/٢٠٠4م، 186/3. 
)4( حترير األحكام الرشعية عىل مذهب اإلمامية، احليل، 314/3. 

)5( انظر: الطلق: املطلق الذي يتمكن صاحبه من مجيع الترصفات. انظر: املصباح املنري، مادة )طلق(. 
)6( انظر: املغني مع الرشح الكبري، ابن قدامة، ٢14/6. 
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قدح فيه؛ فإما أن ينعزل أو ُيعزل أو يضم إليه أمني عىل اخلالف املشهور«)1(. 

ب( إعادة الناظر الفاسق بعد توبته إىل الوالية: 

اتفق الفقهاء يف اجلملة عىل أن الناظر الفاسق إذا تاب بعد أن عزل عن النظارة بسبب 
فسقه فإن والية النظر تعاد إليه)٢(. 

وقد قيَّد بعض الفقهاء إعادة الناظر الفاسق بعد توبته إىل الوالية بقيود منها: 

الناظر  إعادة  بأن  والزيدية  واإلمامية  الشافعية  ح  فرصَّ النظر،  له  مرشوًطا  يكون  أن 
تعاد  ال  ذلك  غري  ويف  الواقف،  ِقبل  من  املرشوط  بالناظر  خاصٌّ  احلالة  هذه  يف  الفاسق 

النظارة إليه)3(.

قال الرميل الشافعي: »وال يعود النظر بعود األهلية ما مل يكن نظره برشط الواقف، كام 
أفتى به املصنف«)4(.

وقال اخلطيب الرشبيني الشافعي: »فإن زال االختالل عاد نظره إن كان مرشوًطا يف 
الوقف، منصوًصا عليه بعينه«)5(.

وقال من اإلمامية: »ولو عرض له الفسق انعزل، فإن عاد عادت إن كان مرشوًطا من 
الواقف«)6(.

احلكم  قبل  الويص  إال  خالف...  الفسق  »ويف  الزيدية:  من  املرتىض  أمحد  وقال 
بالعزل«)7(.

وهو ما يؤخذ من عبارات احلنفية يف الناظر املجنون إذا عاد إليه عقله؛ قال ابن عابدين 

)1( اإلنصاف، املرداوي، 63/7. 
)٢( انظر: الفتاوى اهلندية 4٢6/٢، وهناية املحتاج، الرميل، 373/4، وكشاف القناع، البهويت، ٢7٠/4-٢71، والروضة 
البهية يف رشح اللمعة الدمشقية يف فقه اإلمامية، زين الدين اجلبعي العاميل، 177/3، والبحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء 

األمصار، املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى املرتىض، 165/4. 
علامء  ملذاهب  اجلامع  الزخار  والبحر   ،553/3 الرشبيني،  املحتاج،  ومغني   ،3٩٩/5 الرميل،  املحتاج،  هناية  انظر:   )3(
األمصار، املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى املرتىض، 165/4، والروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية يف فقه اإلمامية، زين 

الدين اجلبعي العاميل، 177/3. 
)4( حتفة املحتاج، اهليتمي، 5/3٩٩. 

)5( مغني املحتاج، الرشبيني الشافعي، 553/3. 
)6( الروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية يف فقه اإلمامية، زين الدين اجلبعي العاميل، 177/3. 

)7( البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى املرتىض، 165/4. 
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يف تعليقه عىل عبارة الفتح »وينعزل الناظر باجلنون املطبق إذا دام سنة، فإذا عاد إليه عقله 
عاد إليه النظر«: »والظاهر أن هذا يف املرشوط له النظر، أما منصوب القايض فال«)1(. 

وقال احلنفية: »ال ُيعاد الناظر الفاسق إيل النظارة، إال إذا أقام بينة أنه صار أهاًل لذلك«)٢(. 

ؤ الفسق:  ج( عدم جتزُّ

منها  أوقاف عديدة وثبت فسقه بسبب خيانته يف واحد  ناظًرا عىل  الشخص  إذا كان 
فيسي فسقه يف كلها ويعزل. 

فقد جاء يف فتاوى املفتي أيب السعود العامدي: »ناظر عىل إوقاف متعددة ظهرت خيانته 
يف بعض من األوقاف هل يلزم عزله من الكل أو ال؟ اجلواب: ال بدَّ من ذلك البته«)3(. 

ثانًيا: اخليانة: 

ًفا غري جائز عامًلا خمتاًرا)4(. فه يف الوقف ترصُّ املراد بخيانة الناظر ترصُّ

من  اخليانة  أن  عىل  والزيدية  واحلنابلة،  والشافعية،  واملالكية،  احلنفية،  فقهاء  واتفق 
موجبات عزل الناظر)5(.

قال ابن نجيم احلنفي نقاًل عن البزازية: »إن عزل القايض للخائن واجب عليه«)6(. 

وعند املالكية: »إذا كان الناظر عىل الوقف سيئ النظر، غري مأمون؛ فإن القايض يعزله«)7(.

أو  َبَلٍه  أو  منه عىل خيانة  اطلع  إذا  الويص  »يعزل  اللخمي:  املالكي عن  القرايف  ونقل 
تفريط«)8(.

)1( العقود الدرية، ابن عابدين، ٢٢1/1. 
)٢( الفتاوى اهلندية، ٢/4٢6. 

)3( منحة اخلالق عىل البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، 86/7، وحاشية ابن عابدين، 381/4. 
)4( انظر: حاشية ابن عابدين، 38٠/4، وغمز عيون البصائر، احلموي، ٢78/3. 

)5( انظر: غمز عيون البصائر، احلموي، ٢78/3، والفتاوى اهلندية 41٢/٢، والذخرية، القرايف، 17٩/6 و3٢٩، وأسنى 
املطالب، األنصاري، 471/٢ و477، وكشاف القناع، البهويت، ٢7٠/4، والبحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، 
املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى املرتىض، 334/5، والتاج املذهب، صفي الدين أمحد بن قاسم الصنعاين، 3٢1/3، ورشائع 

اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن احلسن احليل، ٢/٢٠3. 
الرائق، ٢53/5، وغمز عيون البصائر، احلموي،  الرائق، ابن نجيم احلنفي، ٢61/5، ومنحة اخلالق عىل البحر  )6( البحر 

 .٢6٢-٩68/3
)7( مواهب اجلليل رشح خمترص خليل، احلطاب، 37/6.

)8( الذخرية، القرايف، 7/17٩. 
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وقال النووي من الشافعية: »األمني ينعزل باخليانة«)1(. 

وقال البهويت من احلنابلة: »فإن مل يكن األجنبي املوىل من حاكم أو ناظر أصيل عدالً؛ مل 
تصح واليته لفوات رشطها وهو العدالة وأزيلت يده عن الوقف حفًظا له«)٢(. 

ف  وقال ابن قدامة من احلنابلة: »وإن وكل أمينًا وصار خائنًا فعليه عزله؛ ألن تركه يترصَّ
مع اخليانة تضييع وتفريط، والوكالة تقتض استئامن أمني وهذا ليس بأمني فوجب عزله«)3(. 

منه خيانة  وإن ظهر  إليه،  الويص عجز ضم  من  »ولو ظهر  اإلمامية:  من  احليل  وقال 
وجب عىل احلاكم عزله ويقيم مقامه أمينًا«)4(. 

ف  وقال أمحد املرتىض من الزيدية: »عىل احلاكم عزل اخلائن ال غريه، وال ُينقض ما ترصَّ
، بل ُينقض لفسقه وخيانته، فإن خالف عزله وضمنه اتفاًقا«)5(. فيه إن وافق احلقَّ

ثالًثا: اجلنون: 

هنج  عىل  جتري  أن  واألقوال  األفعال  يمنع  ممَّا  واختالله،  العقل  زوال  باجلنون  املراد 
مستقيم)6(. 

واجلنون عىل قسمني؛ أحدمها: املجنون املطبق؛ وهو الذي يستوعب جنونه مجيع أوقاته، 
والثاين: املجنون غري املطبق؛ وهو الذي يكون يف بعض األوقات منوًنا ويفيق يف بعضها)7(. 

غات عزل الناظر اجلنون، فإذ طرأ اجلنون عىل ناظر الوقف زالت واليته)8(.  ومن مسوِّ

عليه  دام سنة، نص  اذا  املطبق  باجلنون  الناظر  »وينعزل  اهلامم:  ابن  قال  احلنفية؛  فعند 
اخلصاف ال إن دام أقل من ذلك، ولو عاد اليه عقله وبرأ من علته عاد اليه النظر«)٩(. 

)1( روضة الطالبني، النووي، 4٩8/3. 
)٢( كشاف القناع، البهويت، ٢7٠/٢. 

)3( املغني مع الرشح الكبري، ابن قدامة، ٢1٠/5، وكشاف القناع، البهويت، 466/3. 
)4( رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن احلسن احليل، ٢/٢٠3. 

)5( البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى املرتىض، 334/5. 
)6( انظر: درر احلكام رشح ملة األحكام، املادة ٩44. 

)7( انظر: املرجع السابق، املادة ٩44. 
)8( انظر: حاشية ابن عابدين، 38٠/4، وكشاف القناع، البهويت، ٢7٠/4، والروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية يف فقه 

اإلمامية، زين الدين اجلبعي العاميل، 177/3، والتاج املذهب، صفي الدين أمحد بن قاسم الصنعاين، 136/4. 
)٩( رشح فتح القدير، ابن اهلامم، 6/٢4٢.
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الناظر بعد برئه:  وقال ابن عابدين بعد أن نقل عبارة ابن اهلامم بشأن عودة النظر إىل 
»والظاهر أن هذا يف املرشوط له النظر؛ أما منصوب القايض فال«)1(. 

وعند املالكية ال تبطل النظارة باجلنون، فإن كان املستحق معيَّنًا رشيًدا؛ فهو الذي يتوىل 
أمر الوقف، وإن كان غري رشيد فوليُّه)٢(.

ح الشافعية بأن اجلنون واإلغامء كالفسق يف االنعزال به)3(.  ورصَّ

ونصَّ الشافعية أنه باجلنون تنسلب الواليات الثابتة بالرشع، وعليه، فإن جن الناظر؛ 
عزل، ويرتفع حجر اجلنون باإلفاقة منه من غري فك وال اقرتان بيشء آخر كإيناس رشد، 

فتعود له الواليات؛ ومنها: والية الوقف)4(. 

ت حال الويص بجنون أو كفر أو سفه زالت واليته«)5(.  وقال ابن قدامة من احلنابلة: »إذا تغريَّ

بزوال عقل  الثاين  الوكيل  أسباب عزل  بيان  الزيدي يف معرض  الصنعاين  أمحد  وقال 
أحدمها )أي الوكيل أو املوكل(: »وال فرق بني أن يكون بإغامء أو جنون«)6(. 

رابًعا: موت الواقف: 

إذا كان الناظر منصوًبا من ِقبل الواقف فقد اختلف الفقهاء يف عزل الناظر بسبب موت 
الواقف عىل قولني: 

القول األول: والية الناظر املنصوب من ِقبل الواقف تزول بموت الواقف؛ وإليه ذهب 
أبو يوسف، والفتوى عىل قوله عند احلنفية، والظاهرية)7(.

قال ابن نجيم احلنفي يف األشباه: »لو مات الواقف فال والية للناظر، لكونه وكياًل عنه 
فيملك عزله بال رشط وتبطل واليته بموته، وعند حممد ليس بوكيل فال يملك عزله وال 
تبطل بموته، واخلالف فيام إذا مل يشرتط له الوالية يف حياته وبعد مماته، وأما لو رشط ذلك 

)1( حاشية ابن عابدين، 4/38٠. 
)٢( انظر: الرشح الكبري وحاشية الدسوقي عليه، 88/4.

)3( انظر: حتفة املحتاج وحواشيه، اهليتمي، 88/7. 
)4( انظر: هناية املحتاج، الرميل، 345-343/4.

)5( املغني مع الرشح الكبري، ابن قدامة، 586/6. 
)6( التاج املذهب، صفي الدين أمحد بن قاسم الصنعاين، 136/4. 

)7( انظر: حاشية ابن عابدين، 38٠/4، واملحىل، ابن حزم، املسألة )1366(، ٩5/7. 
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مل تبطل بموته اتفاًقا، هذا حاصل ما يف اخلالصة والبزازية، والفتوى عىل قول أيب يوسف 
كام يف الولواجلية)1(.

وهذا ما يؤخذ من عبارات املالكية والزيدية واإلمامية يف قول الذين يرون بقاء والية 
الواقف عىل وقفه وأن الناظر وكيله)٢(. 

ل من األمور التي ينعزل هبا الوكيل)3(؛ قال زين الدين العاميل  وموت األصل وهو املوكِّ
باملوت واجلنون واإلغامء، من كلِّ  تبطل  الوكالة( جائزة  من اإلمامية: »حيث كانت )أي 

واحد منهام«)4(. 

بقاء  لعدم  الواقف؛  بموت  ينعزل  ال  الواقف  ِقبل  من  املنصوب  الناظر  الثاين:  القول 
واإلمامية  الشافعية  ذهب  وإليه  عنه،  وكياًل  الناظر  يكون  فال  الوقف  عىل  الواقف  والية 

واإلمام حممد بن احلسن الشيباين من احلنفية)5(. 

وهذا ما يؤخذ من عبارات احلنابلة؛ حيث يقولون بزوال ملك الواقف عن املوقوف 
فتاوى  ففي  النصب؛  للواقف والية  فليس  له  الناظر املرشوط  وإذا مات  الوقف،  بمجرد 

البغوي: »ال يبدل موت الواقف القيِّم الذي نصبه كأنه جيعل بعد موته كالويص«)6(. 

حياة  يف  النظر(  له  املرشوط  )أي  الناظر  هذا  مات  »لو  احلنابلة:  من  املرداوي  وقال 
الواقف؛ مل يملك الواقف نصب ناظر بدون رشط، وانتقل األمر إىل احلاكم، وإن مات بعد 

وفاة الواقف فكذلك بال نزاع«)7(. 
خام�ًصا: موت القا�صي: 

إن كان الناظر منصوب القايض فامت القايض أو عزل؛ فقد اختلف الفقهاء يف عزل 

)1( انظر: األشباه والنظائر، ابن نجيم، 1٩6-1٩5. 
)٢( انظر: مواهب اجلليل، احلطاب، 37/6 وما بعدها، وحاشية الدسوقي، 88/4، ورشح األزهار، ابن مفتاح، 488/4-

48٩، وحترير األحكام الرشعية عىل مذهب اإلمامية، احليل، 314/3. 
)3( انظر: التاج املذهب، صفي الدين أمحد بن قاسم الصنعاين، 136/4، وحاشية الدسوقي، 3٢6/3. 

)4( الروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية يف فقه اإلمامية، زين الدين اجلبعي العاميل، 4/37٠. 
الرشبيني  املحتاج،  ومغني   ،331/4 الرحيباين،  النهى،  أويل  ومطالب  و٢68،   ٢53/4 البهويت،  القناع،  كشاف  انظر:   )5(
الشافعي، 38٩/4-3٩3، والروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية يف فقه اإلمامية، زين الدين اجلبعي العاميل، 177/3. 

)6( الفتاوى الفقهية الكربى، ابن حجر اهليتمي، 3/3٢٩. 
)7( اإلنصاف، املرداوي، 7/6٠. 
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الناظر املنصوب من ِقبله عىل قولني: 

القول األول: الناظر املنصوب من ِقبل القايض ال ينعزل بموت القايض أو عزله، وإليه 
ذهب مجهور فقهاء احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة. 

ه عىل حاله؛  فقد جاء يف القنية من كتب احلنفية: »إذا مات القايض أو ُعزل يبقى ما نصَّ
قياًسا عىل نائبه يف القضاء«)1(. 

وقال احلطاب املالكي نقاًل عن امُلَتْيطية: »ملا أن تكلم عىل تقديم القايض ناظر األحباس، 
وإذا مات القايض املقدم له أو عزل فتقديمه تامٌّ حتى ينقضه الوايل الذي بعده«)٢(. 

وقال اخلطيب الرشبيني من الشافعية: »وال ينعزل ناظر يتيم وناظر وقف بموت قاض 
وانعزاله لئال تتعطل أبواب املصالح«)3(.

وقال املرداوي احلنبيل: »كل قاٍض مات أو عزل نفسه وصح عزله يف األصح أو عزل 
من واله وصح عزله، أو انعزل بفسق أو غريه انعزل نائبه يف شغل معني كسامع بينة خاصة، 
وبيع تركة ميت خاصة، وقال: ويف خلفائه ونائبه يف احلكم يف كل ناحية وبلد وقريه وقيم 

األيتام وناظر الوقوف ونحوهم أوجه: العزل وعدمه، وهو بعيد«)4(. 
القول الثاين: الناظر املنصوب من قبل القايض ينعزل بموت القايض وعزله؛ وهذ وجه 

عند احلنابلة، قال عنه صاحب الرعاية: »وهو بعيد«)5(. 

�صاد�ًصا: زوال الأهلية: 

األهلية نوعان: أهلية الوجوب؛ وهي: صالحية اإلنسان لوجوب احلقوق املرشوعة له 
وعليه، وأهلية األداء؛ وهي: صالحية اإلنسان لصدور الفعل منه عىل وجه يعتدُّ به رشًعا)6(. 

)1( حاشية ابن عابدين، 4٢4/4. 
)٢( مواهب اجلليل، احلطاب، 111/6. 

)3( مغني املحتاج، الرشبيني الشافعي، 383/4. 
)4( اإلنصاف، املرداوي، 11/17٢. 

)5( املرجع السابق، 11/17٢. 
)6( راجع عىل سبيل املثال: التلويح عىل التوضيح ملتن التنقيح، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين، مكتبة صبيح، مرص، د.ت، 
161/٢، والتقرير والتحبري يف رشح التحرير البن اهلامم، أبو عبد اهلل شمس الدين حممد بن حممد بن حممد بن املوقت احلنفي املعروف 
14٠3هـ/1٩83م،  ط٢،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  1316هـ،  ط1،  بوالق،  الكربى،  األمريية  الطبعة  حاج«،  أمري  بـ«ابن 
دار  البخاري احلنفي،  العزيز بن أمحد بن حممد  الدين عبد  البزدوي، عالء  164/3، وكشف األسار عن أصول فخر اإلسالم 
الكتاب العريب، بريوت، د.ت، ٢37/4، وفواتح الرمحوت برشح مسلم الثبوت، عبد العيل حممد بن نظام الدين حممد السهالوي 

األنصاري اللكنوي، حتقيق: عبد اهلل حممود حممد عمر، دار الكتب العلمية، بريوت، 14٢3هـ/٢٠٠٢م، 156/1.
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وجيوز عزل الناظر عند الشافعية إن زالت عنه األهلية، عىل أنه إذا زالت أهلية الناظر 
عىل الوقف ثم عادت؛ فإن كان نظره مرشوًطا يف أصل الوقف عادت واليته؛ إذ ليس ألحد 

عزله، وإال فال تعود إال بتولية جديدة)1(.

�صابًعا: العجز عن اإدارة الوقف: 

ه عليه لكثرة ما تواله، أو  وإذا مل يكن املتويل غري خائن، لكنه عجز عن القيام بام يتوجَّ
يكون غري بصري أو ال معرفة له؛ فإن اإلمام أو احلاكم يعرتضان له بإقامة من يعنيه، ويكون 

وكياًل ال وليًّا، وال يعزالن املتويل)٢(. 

ثامًنا: اإهمال الوقف: 

إذا أمهل املتويل الوقف عند الزيدية؛ كأن ترك أرض اليتيم أو املسجد أو الوقف بغري 
زراعة، فإن كان ثمة من يزرعها ومنع؛ فهو غاصب، وإن مل يمنع بل تركها لغري عذر؛ فهو 

عاٍص، وال يضمن؛ ألنه مل ُيتلف عينًا وال منفعة، وتبطل واليته)3(.

الفرع الرابع: الآثار املرتبة على عزل الناظر: 

ض الفقهاء يف إطار اآلثار املرتتبة عىل عزل الناظر ملسائل؛ منها:  تعرَّ

فاته:  اأوًل: اأثر عزل الناظر على ت�صرُّ

فاته عىل قولني:  اختلف الفقهاء يف أثر عزل الناظر عىل ترصُّ

فهي  ُيعزل؛  أن  قبل  واليته  بموجب  الناظر  هبا  قام  التي  الترصفات  األول:  القول 
ف يف حمل  الترصُّ أهل  ف وهو من  عليها؛ ألنه ترصُّ الالحق  الناظر  ويبني  نافذة  صحيحة 
واملالكية،  احلنفية،  فقهاء  مجهور  ذهب  وإليه  عزله،  أو  بموته  ترصفه  يبطل  فلم  واليته، 

والشافعية، واحلنابلة، والزيدية)4(. 

)1( انظر: حتفة املحتاج يف رشح املنهاج وحوايش الرشواين والعبادي، اهليتمي، 1٢1/1٠. 
)٢( انظر: البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى املرتىض، 3٢1/5.

)3( انظر: التاج املذهب، صفي الدين أمحد بن قاسم الصنعاين، 3٢6/3.
)4( انظر: العقود الدرية، ابن عابدين، 177/1، واملغني مع الرشح الكبري، ابن قدامة، 45/6، واملبدع، ابن مفلح، ٢3/5، 
وحتفة املحتاج، اهليتمي، 188/6، ومطالب أويل النهى، الرحيباين، 61٩/3، وحاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع، 
عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي احلنبيل النجدي، د.ن، ط1، 13٩7هـ، 314/5، والبحر الزخار اجلامع ملذاهب 

علامء األمصار، املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى املرتىض، 334/5. 
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قال ابن عابدين من احلنفية نقاًل عن املنح والعالئي: »ال تنفسخ اإلجارة بعزل الناظر«)1(. 

ويف الساجية: »حكم عزل القايض واملتويل كاملوت؛ فال تنفسخ«)٢(. 

كان  إن  ناظره  »وأكرى  املالكي  الدردير  عبارة  تعليقه عىل  املالكي يف  الدسوقي  وقال 
كالم  يف  بالناظر  »املراد  أكثر:  ال  والثالث  كالسنتني  وأوالده  كفالن  معنيَّ  عىل  الوقف 
املصنف من كان من مجلة املوقوف عليهم وأما غريه فيجوز له أن يكري أزيد من ذلك ألن 

بموته ال تنفسخ اإلجارة)3(. 
قال الرحيباين من احلنابلة: »وال تنفسخ اإلجارة بعزل الناظر برشط الواقف«)4(. 

ر الناظر العامُّ أو من رشط له وكان أجنبيًّا؛  ويف الروض املربع من كتب احلنابلة: »إن أجَّ
مل تنفسخ اإلجارة بموته وال بعزله«)5(. 

قال ابن حجر اهليتمي من الشافعية: »إجارة ناظر الوقف ال تنفسخ بموته لدخوهلا يف 
قول األصحاب: وال تنفسخ اإلجارة بموت متويل الوقف«)6(.

وقال املرتىض من الزيدية: »عىل احلاكم عزل اخلائن ال غريه، وال ينقض ما ترصف فيه 
إن وافق احلق«)7(.

إذا  »أما  األنقروي:  يف  قال  املعزول:  الناظر  فات  ترصُّ انفساخ  عدم  ألصل  وتطبيًقا 
ر ملك الوقف أو تويف؛ أصبح تقايض األجرة عائًدا عىل القيِّم  انعزل قيِّم الوقف بعد أن أجَّ
ْين  الدَّ من  ذمته  تربأ  فال  املعزول  القيم  األجرة  أعطى  إذا  املستأجر  إن  حتى  الالحق«)8(. 
القيِّم  أعطى  ما  اسرتداد  له  أن  عىل  الالحق،  للقيِّم  أخرى  مرة  إعطائه  عىل  مرًبا  ويكون 

املعزول؛ ألن املعزول يكون قد أخذ األجرة بدون حق)٩(. 
ب قيٌِّم آخر، فقيل: أخذ األجر للمعزول  ويف الفتاوى اهلندية: »آجر القيِّم ثم ُعزل وُنصِّ

)1( العقود الدرية، ابن عابدين، 177/1. 
)٢( الدر املختار، 87/6.

)3( انظر: حاشية الدسوقي، ٩6/4. 
)4( مطالب أويل النهى، الرحيباين، 3/61٩. 

)5( الروض املربع وحاشيته، 314/5. 
)6( الفتاوى الفقهية الكربى، ابن حجر اهليتمي، 151/3، وأسنى املطالب، األنصاري، ٢/4٢3. 

)7( البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى املرتىض، 334/5. 
)8( رشح ملة األحكام العدلية، عيل حيدر، املادة 476، 5٢8/1. 
)٩( رشح ملة األحكام العدلية، عيل حيدر، املادة 476، 5٢8/1.
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واألصح أنه للمنصوب؛ ألن املعزول آجرها للواقف ال لنفسه«)1(. 
ذهب  وإليه  وعزله،  بموته  اإلجارة  تنفسخ  الوقف  آجر  الذي  الناظر  الثاين:  القول 

احلنابلة يف أحد الوجهني. 

مل  بعده  من  إىل  فانتقل  املؤجر  مات  فإن  الوقف  إجارة  »وجيوز  احلنبيل:  املرداوي  قال 
تنفسخ اإلجارة يف أحد الوجهني.. والوجه الثاين: تنفسخ، جزم به القايض يف خالفه وأبو 
احلسني أيًضا، وحكياه عن أيب إسحاق بن شاقال، واختاره ابن عقيل، وابن عبد وس يف 

تذكرته، والشيخ تقي الدين وغريهم«)٢(. 

ف الناظر قبل العلم بالعزل:  ثانًيا: ت�صرُّ

ح الفقهاء بأن الناظر كالوكيل يف مواضع)3(.  رصَّ
اختلف  فقد  أحد)4(،  بالعزل  خيربه  ومل  غائب  وهو  عزله  يملك  ممن  الناظر  عزل  فإذا 

فاته قبل علمه بالعزل عىل قولني:  الفقهاء يف حكم ترصُّ
ف الناظر بموجب واليته يف الوقف بعد عزله وقبل أن يبلغه العزل  القول األول: ترصُّ
احلنفية،  العلم ال يصح أصاًل)6(، وإليه ذهب  قبل  العزل  أن  يعني  العزل)5(،  قبل  كترصفه 

واملالكية يف الراجح، والشافعية يف قول. 
فه جائز حتى  فهو عىل وكالته، وترصُّ العزل  يبلغه  مل  »فإن  احلنفية:  املرغيناين من  قال 

يعلم«)7(. 
بذلك،  الوكيل  يعلم  ومل  املوكل  بعزل  الوكيل  عزل  »ويف  املالكية:  من  الدردير  وقال 

وعدم عزله حتى يعلم به -وهو الراجح- خالف«)8(. 
وقال اخلطيب الرشبيني من الشافعية: »ويف قول؛ ال ينعزل حتى يبلغه اخلرب ممن تقبل 

)1( الفتاوى اهلندية، ٢/413. 
)٢( اإلنصاف، املرداوي، 36/6، وحاشية الروض املربع، 314/5. 

)3( انظر: غمز عيون البصائر، احلموي، 157/3. 
)4( انظر: بدائع الصنائع، الكاساين، 37/6. 

)5( انظر: بدائع الصنائع، الكاساين، 4٠٩/4، وتبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، عثامن بن عيل الزيلعي، ٢87/4، والرشح 
الكبري مع حاشية الدسوقي، 3٩3/3، ومغني املحتاج، الرشبيني الشافعي، ٢3٢/٢. 

)6( انظر: حاشية الشلبي عىل تبيني احلقائق، ٢87/4. 
)7( اهلداية مع العناية، 8/13٩. 

)8( الرشح الكبري مع حاشية الدسوقي، 3٩3/3. 



44٢

مدونة أحكام الوقف الفقهية - اجلزء الثاين

روايته؛ كالقايض«)1(. 
القول الثاين: الناظر ُيعزل قبل علمه بالعزل، وإليه ذهب املالكية يف قول، والشافعية يف 

املذهب، واحلنابلة)٢(. 

قال اخلريش من املالكية: »إن املوكل إذا عزل وكيله ومل يعلم الوكيل بذلك هل ينعزل 
بمجرد عزل أو ال ينعزل إال بعد علمه بالعزل؟ يف ذلك خالف«)3(.

وقال اخلطيب الرشبيني من الشافعية: »فإن عزله وهو غائب؛ انعزل يف احلال«)4(. 

وقال البهويت احلنبيل: »وينعزل الوكيل بموت موكل، وعزله قبل علم الوكيل بالعزل؛ 
ألنه رفع عقد ال يفتقر إىل رضا صاحبه؛ فصحَّ بغري علمه؛ كالطالق، فيضمن الوكيل إن 

ف بعد موت موكله أو عزله؛ لبطالن ترصفه«)5(.  ترصَّ

ف يف الوقف:  ثالًثا: قبول قول الناظر املعزول يف الت�صرُّ

الناظر  بيمينه، ويستوي يف ذلك  قوله  ق  لو ظهرت خيانته ال يصدَّ الناظر  أن  األصل 
املعزول واملنصوب، وللفقهاء خالف وتفصيل يف قبول قول الناظر الثقة املعزول يف النفقة 

عىل الوقف من مال نفسه أو مال الوقف ويف الدفع للمستحقني. 

مال  من  الوقف  عىل  النفقة  يف  املعزول  الثقة  الناظر  قول  قبول  احلنفية  كالم  فظاهر 
نفسه أو مال الوقف ويف الدفع للمستحقني إذا وافق الظاهر، ونقل ابن عابدين عن بعض 
املحققني أنه أفتى بأنه ُيقبل قوله يف الدفع للمستحقني مع يمينه ما دام ناظًرا، ومفهومه أنه 

ال ُيقبل بعد العزل عن النظارة.

ض املصنف حلكم املتويل بعد العزل؛ هل  قال احلموي يف غمز عيون البصائر: »ومل يتعرَّ
يقبل قوله يف النفقة عىل الوقف من املال الذي حتت يده أم ال؟ ومل أره رصحًيا لكن ظاهر 
كالمه أن قوله مقبول يف ذلك إذا وافق الظاهر لترصحيهم بأن القول قول الوكيل بعد العزل 
يف دعواه أنه باع ما وكل ببيعه وكانت العني هالكة وفيام إذا ادعى أنه دفع ما وكل بدفعه يف 

)1( مغني املحتاج، الرشبيني الشافعي، ٢3٢/٢. 
)٢( كشاف القناع، البهويت، 471/3، والرشح الكبري مع حاشية الدسوقي، 3٩3/3، ومغني املحتاج، الرشبيني الشافعي، ٢3٢/٢. 

)3( اخلريش عىل خمترص سيدي خليل، 86/6. 
)4( مغني املحتاج، الرشبيني الشافعي، ٢3٢/٢. 

)5( كشاف القناع، البهويت، 471/3. 
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براءة نفسه وأن الويص له ادعى بعد موت اليتيم أنه أنفق عليه كذا يقبل قوله وعلله بأنه 
أسنده إىل حالة منافية للضامن وقد رصحوا بأن املتويل كالوكيل يف مواضع ووقع خالف يف 
أن املتويل وكيل الواقف أو وكيل الفقراء فقال أبو يوسف باألول وقال حممد بالثاين، ومما هو 
رصيح يف قبول قول الوكيل ولو بعد العزل، فرع يف القنية قال: وكله وكالة عامة إىل أن يقوم 
بأمره وينفق عىل أهله من مال املوكل ومل يعني شيًئا للنفاق بل أطلق ثم مات املوكل فطالبه 
الورثة ببيان ما أنفق ومرصفه فإن كان عدال يصدق فيام قال وإن اهتموه حلفوه وليس عليه 
بيان جهات اإلنفاق وإن أراد اخلروج عن الضامن فالقول قوله وإن أراد الرجوع فال بدَّ من 
البينة. ا. هـ. فهذا رصيح يف قبول قول الوكيل يف دعوى اإلنفاق ولو بعد العزل وحتقيقه أن 
العزل ال خيرجه عن كونه أمينا فينبغي أن يقبل قول الوكيل بقبض الدين أنه دفع ملوكله يف 

حياته يف حق براءة نفسه كام أفتى به بعض العلامء كام تقدم«)1(.

أيًضا؟  العزل  بعد  الثقة  الناظر  قول  يقبل  هل  »وبقي؛  حاشيته:  يف  عابدين  ابن  وقال 
ذكر احلموي يف حاشية األشباه من كتاب األمانات أن ظاهر كالمهم القبول؛ ألن العزل ال 
خيرجه عن كونه أمينا وأطال فيه فراجعه وبه أفتى املصنف قياسا عىل الويص لو ادعى بعد 

بلوغ اليتيم أنه أنفق كذا فإنه يقبل وعللوه بأنه أسنده إىل حالة منافية للضامن«)٢(.

وقال يف موضع آخر: »وهل ُيقبل قوله بعد عزله؟ فقد أفتى بعض املحققني بأنه ُيقبل 
قوله يف الدفع للمستحقني مع يمينه ما دام ناظًرا ا. هـ. لكن يف حاشية األشباه من كتاب 
األمانات قال بعض الفضالء: إنه ُيقبل قوله يف النفقة عىل الوقف بعد العزل، وخيرج منه 
قبول قوله يف الدفع للمستحقني بعد التأمل؛ فإنه قال: مل يتعرض املصنف حلكم املتويل بعد 
العزل؛ هل يقبل قوله يف النفقة عىل الوقف من املال الذي حتت يده أم ال؟ مل أره رصحًيا، 
قول  القول  بأن  لترصحيهم  الظاهر؛  وافق  إذا  ذلك  يف  مقبول  قوله  أن  كالمه  ظاهر  لكن 
ل يف بيعه وكانت العني هالكة، وفيام إذا ادعى أنه  الوكيل بعد العزل يف دعواه أنه باع ما وكِّ
ل بدفعه يف براءة نفسه، وأن الويص لو ادعى بعد موت اليتيم أنه أنفق عليه كذا  دفع ما وكِّ
املتويل كالوكيل  بأنه أسنده إىل حالة منافية للضامن، وقد رصحوا بأن  ُيقبل قوله، وعللوه 

)1( انظر: غمز عيون البصائر، احلموي، 157/3. 
)٢( انظر: رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 4/44٩. 
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أبو يوسف  الفقراء؛ فقال  الواقف أو وكيل  املتويل وكيل  يف مواضع، ووقع خالف يف أن 
العزل فرع يف  بعد  الوكيل ولو  قبول قول  بالثاين، ومما هو رصيح يف  باألول، وقال حممد 
القنية؛ قال: وكله وكالة عامة بأن يقوم بأمره، وُينفق عىل أهله من مال املوكل، ومل يعني شيًئا 
للنفاق، بل أطلق، ثم مات املوكل، فطالبه الورثة ببيان ما أنفق ومرصفه؛ فإن كان عدالً 
يصدق فيام قال، وإن اهتموه حلفوه، وليس عليه بيان جهات اإلنفاق، ومن أراد اخلروج 
من الضامن فالقول قوله، وإن أراد الرجوع فال بدَّ من البينة. ا. هـ. وهذا رصيح يف قبول 
قوله يف دعوى اإلنفاق ولو بعد العزل، وحتقيقه أن العزل ال خيرجه عن كونه أمينًا، فينبغي 
أن يقبل قول الوكيل بقبض الدين أنه دفعه ملوكله يف حياته يف حق براءة نفسه كام أفتى به 
م. انتهى ما يف احلموي، وُيستنبط من ذلك أن الناظر يصدق بيمينه  بعض املتأخرين كام تقدَّ
قته الورثة  يف الدفع للمستحقني بعد عزله؛ كالوكيل يف قبض الدين إذا مات املوكل وصدَّ
يده وديعة،  املال يف  بالقبض صار  بيمينه؛ ألنه  فالقول قوله  الدفع؛  القبض وكذبوه يف  يف 
فتصديقهم له بعد اعرتافهم بأنه مودع كاٍف، فإن حلف برىء، وإن نكل لزمه املال... وقد 
أفتى املرحوم الوالد بأنه يصدق بيمينه ما دام ناظًرا، ومل يذكر نقاًل، واملسألة حتتاج إىل نقل 

رصيح من كتاب صحيح؛ حتى يطمئن القلب يف اجلواب بالقبول أو عدمه«)1(. 

املبحث ال�شابع

�صمان الناظر 

ُيطلق الضامن يف اللغة عىل معاٍن، منها: االلتزام، والتغريم)٢(. 

أما يف اصطالح الفقهاء فيطلق عىل كفالة النفس وكفالة املال عند مجهور الفقهاء من 
غري احلنفية، وعنونوا للكفالة بالضامن، وُيطلق عىل غرامة املتلفات والغصوب والتعييبات 

والتغيريات الطارئة، كام ُيطلق عىل ضامن املال، والتزامه بعقد وبغري عقد.

ت املادة )416( من  واملراد بالضامن: االلتزام بتعويض مايل عن رضر الغري، فقد نصَّ
ملة األحكام العدلية عىل أن »الضامن إعطاء مثل اليشء إن كان من املثليات، وقيمته إن 

)1( رد املحتار عىل الدر املختار، ابن عابدين، 8/4٠٩-41٠.  
)٢( راجع: املصباح املنري، الفيومي، والقاموس املحيط، الفريوزابادي، مادة )ضمن(. 
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كان من القيميات«)1(.

فضامن الناظر هو إلزام الناظر بإعطاء مثل ما أتلفه إن كان مثلًيا وقيمته إن كان قيمًيا. 

قال القرايف املالكي يف معرض الكالم عن موجب الضامن: »أسباب الضامن يف الرشيعة 
ثالثة: اإلتالف، أو التسبب للتالف، أو وضع اليد التي ليست مؤمنة«)٢(. 

قال السخيس من احلنفية: »واأليدي تنوعت إىل يد أمانة ويد ضامن، ويد ملك«)3(. 

واملستام  الغاصب  كيد  مؤتنة  غري  يد  رضبان:  »اليد  الشافعية:  من  الزركيش  وقال 
واملستعري واملشرتى فاسًدا، وكذلك األجري عىل قول، ويد أمانة كالوديعة الرشكة واملضاربة 

والوكالة ونحوها«)4(.

واألصل يف يد األمانة أهنا ال تضمن؛ إذ ال معنى لألمانة إال انتفاء الضامن)5(. 

وال خالف بني فقهاء احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، والزيدية يف أن يد الناظر 
عىل الوقف يد أمانة ال يد عدوان)6(. 

املتويل يد أمانة فلذلك إذا ضاع أو تلف مال الوقف  قال عيل حيدر من احلنفية: »يد 
الذي يف يد املتويل بال تعد وال تقصري فال يلزم املتويل ضامن«)7(. 

ف فاإلذن واالئتامن ثابتان«)8(.  قال البهويت من احلنابلة: »الناظر مؤتن مطلق الترصُّ

ما  إال  الوقف  غالت  من  شيًئا  املتويل  أي  يضمن  »وال  الزيدي:  الصنعاين  أمحد  وقال 
قبض فيام يقبض، أو ترصف فيام ال يقبض إن فرط ومل يكن مستأجًرا؛ ألنه أمني«)٩(. 

)1( ملة األحكام العدلية، مموعة من املؤلفني، حتقيق: نجيب هواويني، كارخانه جتارِت كتب، آرام باغ، كراتيش، 1/8٠. 
)٢( الذخرية، القرايف، 317/3. 

)3( املبسوط، السخيس، 1٠1/17. 
)4( املنثور يف القواعد، الزركيش، ٢/3٢3. 

)5( القواعد، ابن رجب، 6٢، القاعدة )٢44(. 
)6( انظر: العقود الدرية، ابن عابدين، ٢٠6/1-٢٠7، ودرر احلكام يف رشح ملة األحكام، املادة 1774، واملعيار املعرب، 
ابن  والقواعد،   ،٢67/4 البهويت،  القناع،  وكشاف   ،٢51/3 اهليتمي  الكربى،  والفتاوى  و٢٢٢،   ٢٠8/7 الونرشييس، 

رجب، 61، ورشح األزهار، ابن مفتاح، 3/48٩. 
)7( درر احلكام يف رشح ملة األحكام، املادة 1774. 

)8( كشاف القناع، البهويت، ٢67/4. 
)٩( التاج املذهب، صفي الدين أمحد بن قاسم الصنعاين، 3٢6/3. 
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امل�صاألة الأوىل: اأحوال ت�صمني الناظر: 

الناظر ال يضمن ما يتلف من مال الوقف يف يده إال يف حالَتْي التعدي والتقصري)1(. 

احلالة الأوىل: تعدي الناظر: 

قصد  دون  ربه  إذن  بغري  يشء  يف  ف  الترصُّ هو  »التعدي  املالكية:  من  عرفة  ابن  قال 
تلكه«)٢(. 

واملراد بتعدي الناظر: ماوزته ما وجب عليه يف نظارة الوقف بأن أجرى ترصًفا خمالًفا 

ملا وجب عليه)3(. 

ومن اأمثلة تعدي الناظر ما ياأتي: 

أ( اإلتالف: 

اتفق فقهاء احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة أن الناظر يضمن ما أتلفه من مال 
الوقف)4(.

وقد اعترب فقهاء احلنفية والشافعية أن خلط أموال الوقف بغريها من صور اإلتالف 
املوجب للضامن؛ ألن اخللط بام ال يتميز بمنزلة اإلتالف)5(. 

قال ابن نجيم من احلنفية: »وكذا املتويل األمني إذا خلط بعض أموال الناس ببعض أو 
االمانة بام له فإنه ضامن... واملتويل إذا خلط أموال أوقاف خمتلفة يضمن إال إذا كان بإذن 

القايض«)6(. 

ومن صور إتالف الناظر مال الوقف رشاء الناظر بغلَّة الوقف ضيعة ووقفها عىل وجه 
الوقف األول.

)1( انظر: رشح ملة األحكام، املادة 1774. 
)٢( انظر: حاشية الصاوي مع الرشح الصغري، 6٠7/3. 

)3( كشاف القناع، البهويت، 167/4. 
)4( انظر: درر احلكام رشح ملة األحكام، املادة ٩1٢، والفروق )أنوار الربوق يف أنواء الفروق(، أبو العباس شهاب الدين 
أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي القرايف، حتقيق: خليل املنصور، دار الكتب العلمية، بريوت، 1418هـ/1٩٩8م، 

٢7/4، واألشباه والنظائر، ابن نجيم، 36٢، والقواعد، ابن رجب، القاعدة 8٩، 1٢7. 
)5( انظر: املنثور يف القواعد، الزركيش، ٢/1٢4. 

)6( األشباه والنظائر، ابن نجيم، ٢75، وغمز عيون البصائر، احلموي، 158-157/3. 
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قال ابن غانم من احلنفية: »لو أراد املتويل أن يشرتي ضيعة بغلَّة الوقف لتكون موثوقة 
عىل وجه الوقف األول فقد وقعت ومل يوجد فيه رواية فقيل جييزه القايض: ثم اتفقوا عىل 

أنه مل جيز، ويضمن املتويل لو فعله«)1(. 
ومن صور إتالف مال الوقف رصفه إىل غري جهته التي حددها الواقف، كأن يكون 
املال،  لذلك  البالد، فهو ضامن  الناظر يف يشء من مصالح  للفقراء فيرصفه  املال موقوًفا 

وعد السامليُّ هذا الفعل تبدياًل للوقف عام وضع له، وخيشى عىل صاحبه اإلثم)٢(. 
ومن صور إتالف مال الوقف: انفاق مال الوقف يف زخرفة املساجد وتزيينها والتكلف 

لدقائق النقش يف املحراب تضييع ملال الوقف ويوجب الضامن. 
املتويل فليس له أن يفعل ذلك )أي تزيني املساجد(، فإن  الزيلعي احلنفي: »وأما  قال 
فعله ضمن؛ ألنه ليس أن يضيع مال الوقف وإنام يفعل ما يرجع إىل إحكام البناء حتى لو 

جعل البياض فوق السواد للنقاء ضمن«)3(. 
البناء دون  ما حيكم  الوقف  يفعل من مال  فإنام  املتويل  احلنفي: »وأما  ابن نجيم  وقال 

النقش، فإن فعل ضمن حينئذ ملا فيه من تضييع املال«)4(. 
ب( إنكار مال الوقف: 

إنكار متويل الوقف الوقف يكون تعدًيا موجًبا للضامن. 
قال اخلصاف احلنفي: »إذا أنكر وايل الوقف أي قيم الوقف فهو غاصب وخيرج من يده 

فإن نقص منها بعد احلجر فهو ضامن«)5(. 
ومن صوره بيع الوقف بغري وجه رشعي، فيقع عىل البائع الضامن، قال اإلمام الساملي 
يف من باع مال الوقف عن جهالة، والوقف للفقراء: »هذا البيع باطل، وبائع الوقف كبائع 
احلر عليه أن يسعى يف خالصه بام عز وهان، وهو ضامن للغلَّة التى فاتت بسبب بيعه حتى 

يعلم أن الشاري قد تلص منها إىل أهله«)6(. 

)1( ممع الضامنات، البغدادي، 3٢٩.
)٢( انظر: جوابات الساملي، الساملي، 531/3. 

)3( تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، عثامن بن عيل الزيلعي، 168/1. 
)4( البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، 3٩/٢-5٠. 

)5( املحيط الربهاين، ابن مازة، 71/6. 
)6( جوابات الساملي، الساملي، 531/3. 
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ج( ترصف الناظر بم يتعارض مع مصلحة الوقف: 
إذا ترصف الناظر يف مال الوقف ترصًفا بخالف مصلحة الوقف فإنه يعد متعدًيا وحيب 

عليه ضامن ما فات عىل الوقف بسبب ترصفه. 

ف:  من اأمثلة هذا النوع من الت�صرُّ

1- إقراض مال الوقف: 

نقاًل عن  احلنفي  ابن نجيم  قال  فإن فعل ضمن؛  الوقف  مال  يقرض  أن  للناظر  ليس 
وكذا  ضمن  أقرضه  فلو  واملسجد  الوقف  مال  إقراض  للمتويل  »ليس  الفصولني:  جامع 
املستقرض، ولو أن القيم أقرض مال املسجد ليأخذه عند احلاجة وهو أحرز من امساكه فال 

بأس به، ويف العدة: يسع املتويل إقراض ما فضل من غلَّة الوقف لو أحرز«)1(. 

2- إيداع مال الوقف: 

جامع  يف  قال  للضامن  موجب  عياله  من  ليس  من  عند  الوقف  مال  الناظر  إيداع 
الفصولني: ليس للمتويل إيداع مال الوقف إال ممن يف عياله وال إقراضه، فلو أقرضه ضمن 

وكذا املستقرض)٢(. 

3- إبراء الناظر املستأجر عن األجرة: 

إبراء الناظر املستأجر عام عليه من األجرة يوجب ضامن الناظر؛ قال ابن نجيم احلنبيل: ولو 
أبرأ القيم املستأجر عن األجرة بعد تام املدة تصح الرباءة عند أيب حنيفة وحممد ويضمن)3(. 

4- إجارة الناظر الوقف بأقل من أجر املثل: 
اختلف الفقهاء قيام يرتتب عيل إجارة الناظر للوقف بأقل من أجرة املثل عىل ثالثة أقوال: 
ابن  قال  احلنابلة)4(؛  املثل، وإليه ذهب  النقص عن أجرة  الناظر يضمن  القول األول: 
ناه النقص،  حناه وضمَّ رجب احلنبيل بعد أن تكلم عن بيع الوكيل بدون ثمن املثل: »فصحَّ

ومثله إجارة الناظر للوقف بدون أجرة املثل«)5(. 

)1( البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، ٢5٩/5، و٢4/7، وممع الضامنات، البغدادي، 333. 
)٢( انظر: البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، 5/٢5٩. 

)3( انظر: املرجع السابق، 5/٢5٩. 
)4( انظر: كشاف القناع، البهويت، ٢6٩/4، واإلنصاف، املرداوي، 73/7. 

)5( القواعد، ابن رجب، 65. 
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القول الثاين: يلزم املستأجر تام أجر املثل، وإليه ذهب احلنفية واحلنابلة، قال يف الفتاوى 
اهلندية من كتب احلنفية نقاًل عن الفصول العامدية: »لو أجر القيم الدار بأقل من أجر املثل 
قدر ما ال يتغابن الناس فيه حتى مل جتز فسكنها املستأجر كان عليه أجر املثل بالًغا ما بلغ عىل 

ما اختاره املتأخرون، وكذا إذا آجره إجاره فاسده«)1(.

املثل؛ صحَّ عقد  أجرة  بأنقص من  املوقوفة  العني  الوقف  ناظر  ر  أجَّ لو  احلنابلة  وعند 
اإلجارة، وضمن ناظر الوقف النقص الذي ال يتغابن به يف العادة إن كان املستحق غريه؛ 
ف يف مال غريه عىل وجه احلظ، فضمن ما نقصه بعقده كالوكيل إذا باع أو أجر  ألنه يترصَّ

بدون ثمن أو أجر املثل)٢(. 
القول الثالث: فيه تفصيل؛ إذا أكرى الناظر العني املوقوفة بأقل من أجرة املثل؛ ضمن 

تام أجرة املثل إن كان مليًّا، وإال رجع عىل املستأجر؛ ألنه مبارش، وذلك عند املالكية)3(.
5- استئجار العمل بأكثر من أجر املثل: 

مصلحة  مع  يتعارض  أمر  املثل  أجر  من  بأكثر  الوقف  لعامرة  العامل  الناظر  استئجار 
الوقف فيجعل الناظر ضامنًا مجيع ما دفع للعامل، ففي اخلانية: املتويل إذا استـأجر رجاًل يف 
عامرة املسجد بدرهم ودانق، وأجر مثله درهم فاستعمله يف عامرة املسجد ونقد االجر من 
مال الوقف قالوا يكون ضامنًا مجيع ما نقد؛ ألنه ملا زاد يف األجر أكثر مما يتغابن فيه الناس 

يصري مستأجًرا لنفسه دون املسجد، فإذا نقد األجر من مال املسجد كان ضامنًا)4(. 
6- تأخري عمرة الوقف التي ال جيوز تأخريها: 

جاء يف الفتاوى اهلندية: »لو رصف املتويل عىل املستحقني وهناك عامرة ال جيوز تأخريها 
فإنه يكون ضامنًا«)5(. 

7- اإلرساف: 
تعدًيا موجًبا  الوقف فيكون  يتعارض مع مصلحة  الوقف بإساف  الناظر غلَّة  رصف 
بدعة،  الرباءة  ليلة  واألسواق  السكك  يف  الكثرية  السج  وإساج  القنية:  يف  قال  للضامن. 

)1( الفتاوى اهلندية، 4٢1-4٢٠/٢. 
)٢( انظر: مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، الرحيباين، 34٠/4، وكشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، 4/٢6٩. 

)3( انظر: رشح خمترص خليل، اخلريش، 7/٩٩.
)4( انظر: البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، 561/5. 

)5( الفتاوى اهلندية، ٢/415. 
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وكذا يف املساجد، ويضمن القيم، وكذا يضمن إذا أسف يف السج يف رمضان وليلة القدر)1(. 
8- أخذ مال الوقف: 

 .
فليس للناظر أخذ يشء من مال الوقف عىل وجه الضامن فإن فعل ضمنه)٢(

9-اإلمهال والتفريط: 

وإذا فرط الناظر سقط مما له من املعلوم بقدر ما فوته عىل الوقف من الواجب عليه من 
العمل، فيوزع ما قدر له عىل ما عمل، وعىل ما مل يعمله، ويسقط قسط ما مل يعمله)3(

وعند الزيدية إذا أمهل املتويل الوقف، كأن ترك أرض اليتيم أو املسجد أو الوقف بغري 
زراعة، فإن كان ثمة من يزرعها ومنع فهو غاصب)4(، لكن إذا قرص الناظر أو فرط، فهو 

عاٍص وال يضمن؛ ألنه مل يتلف عينًا وال منفعة، وتبطل واليته)5(.

د( خمالفة رشط الواقف: 

خمالفة رشط الوقف يف غري احلاالت التي أجازها الفقهاء تعترب تعدًيا موجًبا للضامن؛ 
ومن أمثلتها: 

1- لو اشرتى القيم بغلَّة املسجد ثوًبا ودفع إىل املساكني ال جيوز، وعليه ضامن ما نقد من 
مال الوقف)6(. 

٢- إذا كان الوقف عىل عامرة املسجد ال يشرتي منه الزيت واحلصري، وال يرصف منه للزينة 
والرشفات، ويضمن إن فعل)7(. 

هـ( ترصف الناظر يف مال الوقف بم يعود عىل الناظر: 

ف الناظر يف مال الوقف بام يعود نفعه عليه يعد تعدًيا موجًبا للضامن.  ترصُّ

فقد ُسئل أبو جعفر عن قيِّم مجع الغلَّة، فقسمها عىل أهل الوقف، وحرم واحًدا منهم 

)1( انظر: البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، 5/٢3٢. 
)٢( انظر: أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، األنصاري، 47٢/٢. 

)3( كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهويت، ٢71/4. 
)4( انظر: التاج املذهب ألحكام املذهب، صفي الدين أمحد بن قاسم الصنعاين، 3٢6/3.

)5( انظر: املرجع السابق، 3٢6/3.
)6( انظر: الفتاوى اهلندية، 46٢/٢. 

)7( نقله ابن اهلامم عن املرغيناين، انظر: رشح فتح القدير، ابن اهلامم، ٢41/6. 
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فلم يعطه، ورصف نصيبه إىل حاجة نفسه، فلام خرجت الغلَّة الثانية طلب املحروم نصيبه؛ 
ن القيم، وإن شاء اتبع رشكاءه فشاركهم فيام أخذوه)1(.  هل له ذلك؟ قال: إن شاء ضمَّ

قال ابن عابدين من احلنفية يف تعليقه عىل عبارة أيب جعفر »إن شاء ضمن القيم«: »قال 
الرميل احلنفي: أي لرصفه نصيب الغري إىل حاجة نفسه فصار متعدًيا«)٢(. 

مال  من  شيًئا  يأخذ  أن  للمتويل  ليس  أنه:  الشافعية  من  والرافعي  النووي  عن  وورد 
الوقف عىل أن يضمنه، فإن فعل ضمن)3(. 

و( ترصف الناظر يف الوقف ترصًفا يرض باملوقوف عليهم: 

نقل التُُّسويل عن السيوطي الشافعي: أن ناظر الوقف إذا قبض كراء ريع الوقف وأخر 
رصفه ألربابه عن وقته املرشوط رصفه فيه مع إمكانه حتى تغري النقد بنقص فإنه يضمن 

النقص يف ماله لتعديه عليه)4(. 

احلالة الثانية لت�صمني الناظر: التق�صري والتفريط: 

قال  التفريط؛  يفسَّ  وبه  املقصود«)5(،  حتصيل  يف  الوسع  بذل  »عدم  بالتقصري:  املراد 
البعيل احلنبيل: »التفريط: التقصري يف اليشء حتى يضيع ويفوت«)6(. 

وكثرًيا ما يفس الفقهاء التفريط بالتقصري أو العكس؛ قال الُبَجرْيمي الشافعي: »وأما 
التفريط فُيطلق عىل التقصري وتضييع اليشء«)7(، وقال الرحيباين احلنبيل: »الوديعة أمانة ال 
تضمن بال تعدٍّ أو تفريط؛ أي تقصري يف حفظ الوديعة«)8(، وقال املرداوي احلنبيل: »وأما 
العاميل من اإلمامية: »والرشيك  الدين  املأمور به«)٩(، وقال زين  التقصري يف  التفريط فهو 
أمني ال يضمن إال بتعدٍّ وهو فعل ماال جيوز فعله يف املال، أو تفريط؛ وهو التقصري يف حفظه 

)1( انظر: البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، 5/٢5٩. 
)٢( منحة اخلالق عىل البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، 5/٢5٩-٢6٠. 

)3( انظر: الفتاوى الفقهية الكربى، ابن حجر اهليتمي، 3/4٢. 
)4( انظر: البهجة رشح التحفة، ٢٠/٢. 

)5( حاشية الدسوقي، ٢8/1. 
)6( حاشية الدسوقي، ٢8/1، واملطلع عىل أبواب املقنع، 14٢. 

)7( حاشية البجريمي عىل اخلطيب، 138/3. 
)8( مطالب أويل النهى، 148/4. 

)٩( اإلنصاف، املرداوي، 165/6. 
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وما يتم به صالحه«)1(. 

واملراد بتق�صري الناظر وتفريطه: تركه ما وجب عليه من أعامل نظارة الوقف)٢(. 

أ( تضمني الناظر بالتقصري والتفريط: 

اختلف الفقهاء فيام يرتتب عىل تقصري الناظر وتفريطه يف مصالح الوقف عىل قولني: 

القول األول: تضمني الناظر عند تقصريه وتفريطه فيام وجب عليه من أعامل النظارة، 
فقهاء  مجهور  ذهب  وإليه  الذمة،  من  كان  فيام  أو  عني  يف  التقصري  بني  يفرقوا  أن  غري  من 

املالكية، والشافعية، واحلنابلة)3(. 

وقال البهويت من احلنابلة: »متى فرط الناظر سقط ما له من املعلوم بقدر ما فوته عىل 
الوقف من الواجب عليه من العمل«)4(. 

أوجبوا  حيث  الذمة،  يف  هو  فيام  والتقصري  عني  يف  التقصري  بني  التفرقة  الثاين:  القول 
ة وإليه ذهب احلنفية والزيدية.  الضامن عىل الناظر عند تقصريه يف عني دون ما كان يف الذمَّ

قال ابن نجيم من احلنفية: »فإن قلت: إذا قرص املتويل يف يشء من مصالح الوقف هل 
يضمن؟ قلت: إن كان يف عني ضمنها وإن كان فيام يف الذمة، ال يضمن. قال يف القنية: اهندم 
املسجد فلم حيفظه القيم حتى ضاعت خشبه يضمن. اشرتى القيم من الدهان دهنا ودع 

ودفع الثمن ثم أفلس الدهان بعد مل يضمن«)5(. 

قال ابن عابدين من احلنفية: »لو ترك بساط املسجد بال نفض حتى أكلته األرضة ضمن 
إن كان له أجرة وكذا خازن الكتب املوقوفة«)6(. 

وعند الزيدية إذا قرصَّ الناظر أو فرط، فهو عاٍص وال يضمن؛ ألنه مل ُيتلف عينًا وال 

)1( الروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية يف فقه اإلمامية، زين الدين اجلبعي العاميل، ٢٠3/4. 
)٢( انظر: مطالب أويل النهى، الرحيباين، 148/4. 

القليويب،  وحاشية  و5/4٠٠،   353/4 تيمية،  ابن  الكربى،  والفتاوى   ،16٢/7 الونرشييس،  املعرب،  املعيار  انظر:   )3(
1٠7/3، وفتاوى الرميل يف فروع الفقه الشافعي، شهاب الدين أمحد بن محزة األنصاري الرميل الشافعي، مجعها: أبو العباس 
شمس الدين حممد بن أمحد بن محزة شهاب الدين الرميل، حتقيق: حممد عبد السالم شاهني، دار الكتب العلمية، بريوت، 

٢٠٠4م، ٢/٢57. 
)4( كشاف القناع، البهويت، ٢71/4. 

)5( البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، ٢5٩/5، وحاشية ابن عابدين، 4/43٩. 
)6( حاشية ابن عابدين، 4/43٩. 
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منفعة، وتبطل واليته)1(.

ب( من صور تقصري الناظر يف رصف الغلَّة التي وردت لدى الفقهاء: 

ل ريع الوقف عند الناظر اأو اجلابي: فنودي عليه برخص، فإن حصل منه  1- اإذا حت�صَّ

تقصري يف رصف، بأن رشط الواقف الرصف يف كل شهر، فحصل الريع يف الشهر الثاين، 
ما  ضامن  ولزمه  وأثم،  عىص  البلد،  يف  املستحقني  حضور  مع  واحدا  يوما  الرصف  وأخر 
نقص باملناداة يف ماله؛ ألنه كالغاصب بوضع يده عليه، وحبسه عن املستحقني، وإن نودي 

عليه -واحلالة هذه- بزيادة، كانت للوقف، كام هو واضح)٢(. 

2- �صراء الناظر �صيًئا للوقف باأكرث من ثمن املثل: فإذا اشرتى الناظر شيًئا للوقف بأكثر 

من ثمن املثل صح الرشاء وضمن الزيادة. 

قال يف املحرر: إذا اشرتى الوكيل أو املضارب بأكثر من ثمن املثل أو بدونه صحَّ ولزمه 
النقص والزيادة. 

وبيت  الوقف  عىل  والناظر  والويص  الرشيك  »وكذلك  احلنابلة:  من  تيمية  ابن  قال 
املال ونحو ذلك. وقال: هذا ظاهر فيام إذا فرط. وأما إذا احتاط يف البيع والرشاء ثم ظهر 
غبن أو عيب مل يقرص فيه فهذا معذور يشبه خطأ اإلمام أو احلاكم ويشبه ترصفه قبل علمه 

بالعزل«)3(. 

3- التجهيل: واملراد بالتجهيل أن ال يبني األمني قبل موته حال األمانة التي بيده فقد 
سئل الشيخ عمر بن نجيم عام لو قال املريض: عندي ورقة يف احلانوت لفالن ضمنها دراهم 
ال أعرف قدرها فامت ومل توجد، فأجاب: بأنه من التجهيل لقوله يف البدائع هو أن يموت 

قبل البيان ومل تعرف األمانة بعينها)4(. 

ج( اجتاهات الفقهاء يف تضمني الناظر املجّهل إذا مات: 

واختلف الفقهاء يف تضمني الناظر إذا مات مّهاًل ملال الوقف إىل ثالثة اجتاهات: 

)1( انظر: التاج املذهب ألحكام املذهب، صفي الدين أمحد بن قاسم الصنعاين، 3٢6/3.
)٢( انظر: مطالب أويل النهى، الرحيباين، 186/3. 

)3( االختيارات الفقهية، ابن تيمية، 483-48٢. 
)4( انظر: حاشية ابن عابدين، 666/5.
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األرض  ثمن  البدل -أي  مال  أو  الوقف  لعني  مات مّهاًل  إذا  الناظر  الأول:  الجتاه 

املستبدلة- فإنه يضمنه، ومعنى ضامنه صريورته دينًا يف تركته، وإليه ذهب احلنفية)1(. 

قال احلموي احلنفي: »وُيستفاد من قوهلم: إذا مات مهاًل ملال البدل يضمنه، جواب 
أو  الوقف دراهم  إذا كان  الوقف كام  إذا مات مهاًل لعني  املتويل  الفتوى؛ وهي أن  واقعة 
دنانري عىل القول بجوازه وعليه عمل الروم أن يكون ضامنًا له؛ ألنه إذا كان يضمن بتجهيل 

مال البدل فبتجهيل عني الوقف أوىل«)٢(. 

واختلف احلنفية يف تضمني الناظر إذا مات مهاًل لغلَّة الوقف عىل أربعة أقوال: 

غالت  مهاًل  مات  إذا  الناظر  أن  املعتمدة  املذهب  كتب  غالب  يف  ورد  األول:  القول 
الوقف فإنه ال يضمن)3(. 

إن حصل طلب  فيقال:  فيه  أن يفصل  ينبغي  إنه  الوسائل:  أنفع  يف  جاء  الثاين:  القول 
املستحقني من الناظر وأخر حتى مات مهاًل ضمن، وإن مل حيصل طلب منهم ومات مهاًل 
ينبغي أيًضا أن يقال: إن كان حمموًدا بني الناس معروًفا بالديانة واألمانة إنه ال ضامن عليه، 
وإن مل يكن كذلك ومىض الزمان واملال يف يده ومل يفرقه ومل يمنعه من ذلك مانع رشعي 

يضمن. 

يكن حابًسا هلا  فلم  بياهنا  لعدم تكنه من  إن مات فجأة ال يضمن  أنه  الثالث:  القول 
ظلاًم، وإن مات بمرض ونحوه فإنه يضمن؛ ألنه تكن من بياهنا ومل يبني فكان مانًعا ظلاًم 

فيضمن)4(.

املسجد  غالت  مهاًل  مات  إذا  املتويل  أن  احلنفية  من  خان  قايض  يرى  الرابع:  القول 
ومات من غري بيان فإنه ال يضمن)5(.

وقال ابن عابدين من احلنفية بعد أن ذكر اخلالف بني علامء احلنفية يف تضمني الناظر إذا 

)1( انظر: غمز عيون البصائر، احلموي، 147/3، والفتاوى اهلندية، 34٩/٢، وممع الضامنات، البغدادي، 3٢4، وحاشية 
ابن عابدين، 666/5. 

)٢( غمز عيون البصائر، احلموي، 147/3. 
)3( انظر: املرجع السابق، 147/3. 
)4( انظر: املرجع السابق، 144/3. 

)5( العقود الدرية، ابن عابدين، ٢/٢٠8. 
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مات مهاًل لغلَّة الوقف: واحلاصل أن املتويل إذا قبض غلَّة الوقف ثم مات مهال بأن مل توجد 
يف تركته ومل يعلم ما صنع هبا ال يضمنها يف تركته مطلًقا كام هو املستفاد من أغلب عباراهتم، 
وال كالم يف ضامنه بعد طلب املستحق وال يف عدم ضامنه لو كانت الغلَّة ملسجد، وإنام الكالم 
فيام لو كانت غلَّة وقف هلا مستحقون مالكون هلا هل يضمنها مطلًقا عىل ما يفهم من تقييد 
قاضيخان أو إذا كان غري حممود وال معروف باألمانة كام بحثه الطرسويس، أو إذا كان موته 
بعد مرض ال فجأة كام بحثه يف الزواهر فليتأمل، وهذا كله يف غلَّة الوقف، أما لو مات مهال 
ملال البدل: أي لثمن األرض املستبدلة أو لعني الوقف فإن يضمن بموته مهاًل باألوىل كام قال 

الشارح عن املصنف، وبه يعلم أن إطالق املصنف والشارح يف حمل التقييد فتنبه)1(.

الجتاه الثاين: إذا مرض الناظر مرًضا خموًفا أو حبس للقتل لزمه أن يويص بالدين من 

عني الوقف أو غلته فإن سكت عنهام ضمن؛ ألنه عرضهام للفوات إذ الوارث يعتمد ظاهر 
اليد ويدعيها لنفسه واملراد بالوصية اإلعالم واألمر بالرد، وهذا ما ذكره الشافعية ضمن 

أسباب التقصري)٢(. 

قال الشيخ زكريا األنصاري من الشافعية يف معرض بيان ذكر أسباب تقصري املودع: 
»السبب الثالث ترك اإليصاء هبا فعىل ذي مرض خموف أو حبس لقتل إن تكن من الرد 
واإليداع والوصية الرد هلا إىل املالك أو وكيله، ثم إن عجز عن الرد إليهام فعليه الوصية هبا 
إىل احلاكم، ثم إن عجز فعليه الوصية إىل أمني، وحمل الضامن بغري إيصاء وإيداع إذا تلفت 
الوديعة بعد املوت ال قبله عىل ما رصح به اإلمام ومال إليه السبكي؛ ألن املوت كالسفر 
فال يتحقق الضامن إال به، وقال اإلسنوي: إنه بمجرد املرض يصري ضامنا هلا حتى لو تلفت 
بآفة يف مرضه أو بعد صحته ضمنها كسائر أسباب التقصريات ويؤيده ما سيأيت أول السبب 

الرابع، وحمله أيًضا يف غري القايض«)3(. 

الجتاه الثالث: إذا مات الناظر وجهل ما بيده من مال الوقف عينًا كانت أو غلَّة فإنه 

من  يؤخذ  ما  وهذا  احلنابلة)4(،  ذهب  وإليه  الغرماء،  أسوة  الرتكة  يف  دينًا  ويكون  يضمن 

)1( انظر: تكملة حاشية ابن عابدين، 346/8. 
)٢( انظر: روضة الطالبني، النووي، 6/3٢٩. 

)3( أسنى املطالب، األنصاري، 77/3. 
)4( كشاف القناع، البهويت، 3/5٢٢. 
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عبارات املالكية واإلمامية.

قال الرحيباين من احلنابلة: »وإن مات عامل يف مضاربة، أو مات مودع -بفتح الدال- 
الوديعة  بيدهم من مضاربة  ما  بقاء  أو سفيه، وجهل  أو منون  أو مات ويص عىل صغري 
ومال موليه، فهو َدْين لصاحبه يف الرتكة أسوة الغرماء... قال يف الفروع: وألنه ملا أخفاه ومل 
يعينه، فكأنه غاصب، فتعلق بذمته، قال يف رشح اإلقناع من كتب احلنابلة: قلت: وقياسه 
ناظر الوقف وعامله، إذا قبض للوقف شيًئا ومات، وجهل بقاؤه، وقد وقعت مسألة الناظر 

وأفتيت فيها باللزوم«)1(. 

أهنا يف  الوديعة  توجد  ومل  املودع  مات  »إذا  املالكية:  من  )تعريف وضبط(  املواق  قال 
ماله«)٢(. 

وقال املحقق احليل من اإلمامية: »إذا اعرتف بالوديعة ثم مات، وجهلت عينها، قيل: 
د«)3(.  ترج من أصل تركته، ولو كان له غرماء، فضاقت الرتكة حاصهم املستودع، وفيه تردُّ

د( القيمة التي يضمن هبا املتويل املتعدي أو املقرص: 

ى أو قرص فيها حتى تلفت  ُسئل الرميل الشافعي: عن أمني حتت يده عني مقومة فتعدَّ
من  قيمها  بأقىص  يضمنها  بأنه  فأجاب  التلف؟  يوم  بقيمة  أو  قيمها  بأقىص  يضمنها  هل 

التعدي أو التقصري فيها إىل تلفها)4(.

امل�صاألة الثانية: اأحوال ا�صقاط ال�صمان عن الناظر: 

األصل أن الناظر أمني ويده عىل الوقف يد أمانة، واألمني ال يضمن إال بالتعدي أو 
التفريط)5(.

يد  الذي يف  الوقف  أو تلف مال  إذا ضاع  فلذلك  أمانة  يد  املتويل  يد  قال عىل حيدر: 
املتويل بال تعد وال تقصري فال يلزم املتويل ضامن)6(.

)1( مطالب أويل النهى، الرحيباين، 537/3. 
)٢( التاج واإلكليل، املواق، 7/٢8٢. 

)3( رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن احلسن احليل، ٢/134. 
)4( انظر: فتاوى الرميل، ٢/٢57. 

)5( انظر: العقود الدرية، ابن عابدين، ٢/٢٠6. 
)6( انظر: درر احلكام رشح املجلة األحكام، 411/4، املادة )1774(. 
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ونذكر فيام ييل بعض احلاالت التي ال يضمن فيها الناظر: 

ال يضمن الناظر إذا فعل شيًئا يف مال الوقف وترتب عليه رضر عىل الوقف من غري تعدٍّ 
أو تفريط منه أو كان فعله بأمر من القايض، وتفصيله عىل النحو اآليت: 

أوالً: صور عدم التعدي والتفريط: 

وقد وردت هذه الصور لدى املذهب احلنفي، والشافعي، واملالكي، والزيدي، واإلبايض: 

1- جاء يف تنقيح احلامدية من كتب احلنفية: ُسئل فيام إذا دفع الناظر استحقاق رجل تويف 
من املستحقني إىل مجاعة يف درجة املتوىف من أهل الوقف فادعى رجل آخر من مستحقي 
الوقف أنه يشارك اجلامعة يف االستحقاق املذكور ويطالب الناظر بام خصه من ذلك يف 
السنني املاضية فهل إذا أثبت دعواه بالوجه الرشعي فطلبه عىل املتناولني لذلك ال عىل 
الناظر؟ اجلواب: نعم إذ الناظر دفع ما ال يستحقه غري املدفوع إليه عن ظن أنه يستحقه 
املدفوع إليه فال ضامن عليه يف ذلك لعدم تعديه بعدم علمه املستحق وله مطالبته به مع 

عدم الضامن وقد أفتى بذلك اخلري الرميل يف الوقف والعالمة الشيخ إسامعيل)1(. 
٢- لو رشط الواقف قضاء دينه ثم يرصف الفاضل إىل الفقراء فلم يظهر َدْين يف تلك السنة 
فرصف الفاضل إىل املرصف املذكور ثم ظهر َدْين عىل الواقف يسرتد ذلك من املدفوع 
إليهم؛ ألن الناظر ليس بمتعد يف هذه الصورة لعدم ظهور الدين وقت الدفع فلم يملكه 

القابض فكان للناظر اسرتداده)٢(. 

3- قال البجريمي من الشافعية: »جيوز للناظر رصف األجرة املعجلة ألهل البطن األول 
وال ضامن عليه لو مات اآلخذ قبل انقضاء املدة وانتقل االستحقاق لغريه وال ضامن عىل 

املستأجر بل يرجع أهل البطن الثاين عىل تركة القابض من وقت موته«)3(. 

4- ما تلف من غالت الوقف قبل وصوله إىل الناظر فال ضامن عليه، ففي البحر الزخار: وما تلف 
من غالت الوقف قبل وصوله إىل املتويل فال ضامن عليه وال بعد القبض إال حيث فرط)4(.

)1( انظر: العقود الدرية، ابن عابدين، ٢٠٢/٢، وأدب املفتي واملستفتي، أبو عمرو تقي الدين عثامن بن عبد الرمحن ابن الصالح 
الشهرزوري، حتقيق: د.موفق عبد اهلل عبد القادر، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، ط٢، 14٢3هـ/٢٠٠٢م، 1/38٩. 

)٢( انظر: األشباه والنظائر، ابن نجيم، ٢1٩. 
)3( انظر: حاشية البجريمي عىل رشح منهج الطالب، 185/3. 

)4( انظر: البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى املرتىض، 166/4. 
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ومما يلحق هبذا الباب ما جاء يف املعيار املعرب من كتب املالكية: فقد ُسئل عن الناظر 
وقف أكره بالتهديد والوعيد عىل رصف مجلة دراهم من فوائد الوقف لوزير ليرصفها يف 

غري وجهها، فأجاب: بأنه ال ضامن عليه وذمته بريئة منها)1(.

فاملال املوىص به يف يد الناظر أمانة عند احلنابلة، جيب عليه حفظه حتفظ األمانات، وال 
يودعه حلاجة، فإن أودعه عند من يغلب عىل الظن حفظه، فاحلاكم العادل إن وجد أو غريه 
بحيث ال يكون يف إيداعه تفريطا فال ضامن عليه، وإن أودعه خلائن أو عاجز مع إمكانه أن 

ال يفعل فهو مفرط)٢(.

5- وعند الزيدية إذا أمهل املتويل الوقف، كأن ترك أرض اليتيم أو املسجد أو الوقف 
بغري زراعة، دون أن يمنع زراعتها، بل تركها لغري عذر فهو عاص وال يضمن؛ ألنه مل يتلف 

عينًا وال منفعة)3(.

ويرى اإلباضية أن الناظر ال يضمن مال املسجد إن مل يقع منه عدوان، ولكن األجري 
يضمن ما أفسد من مال املسجد، وجاء يف رشح النيل: »من ويل نخاًل ملسجد فله أن يعطيه 
ل فقام بنفسه وماله هو أفضل له، وإن  من يعمله بنصيب منه عىل وجه العدل فيه، وإن تفضَّ
رأى دفع سهم منه بقيامه أصلح للمسجد وسعه ذلك، ومن أطنى نخلة ملسجد أو يتيم من 
وكيل أو حمتسب فكس شيًئا من خوصها ضمنه، وقيل: ما ال قيمة له وال حتاسب بني الناس 
عىل مثله ال ضامن فيه عىل اخلطأ، وسقوطه عىل املحتسب أقرب إذا قصد الّصالح للمسجد 

أو اليتيم وإن كس األجري عذوق نخلة للمسجد ضمن قيمته يوم كسه«)4(. 

ثانًيا: صور ملا يفعله الناظر بأمر من القايض: 

كتب  من  الرائق  البحر  يف  جاء  فقد  يضمن؛  ال  فإنه  ففعله  بيشء  الناظر  القايض  أمر   -1
احلنفية: »إذا أمر القايض بيشء ففعله، ثم تبنيَّ أنه ليس برشعي أو فيه رضر عىل الوقف 
هل يكون القيِّم ضامنًا، قلت: قال يف القنية طالب القيم أهل املحلة أن يقرض من مال 

)1( انظر: املعيار املعرب، 184/7. 
، حتقيق: عبد املجيد  )٢( انظر: خمترص الفتاوى املرصية البن تيمية، أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عيل بن يعىل احلنبيل البعيلُّ

سليم، دار الكتب العلمية، د.ت، 344. 
)3( انظر: التاج املذهب ألحكام املذهب، صفي الدين أمحد بن قاسم الصنعاين، 3٢6/3.

)4( رشح النيل، أطفيش، ٢75/5. 
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املسجد للمام فأبى فأمره القايض به فأقرضه ثم مات اإلمام مفلًسا ال يضمن القيم مع 
أن القيم ليس له إقراض مال املسجد«)1(. 

٢- لو أذن القايض للقيِّم يف خلط مال الوقف بامله تفيًفا عليه؛ جاز، وال يضمن)٢(. 

ال  فانه  فرخصت  هلا  رواًجا  بيعها  بتأخري  مرتقًبا  املسجد  أشجار  ببيع  الناظر  أمر  إذا   -3
فرصاد  ورق  بيع  القيم  أخر  »أو  الشافعية:  من  األنصاري  زكريا  الشيخ  قال  يضمن؛ 

لطفل ونحوه حتى مىض وقته ضمن ال إن ارتقب بتأخري بيعه نفاًقا«)3(. 

من  رشط  وال  القايض  من  إذن  غري  من  يقرتض  أن  للناظر  جيوز  ال  الشافعية  وعند   -4
الواقف، فإن فعل مل يرجع بام رصفه لتعديه بل، فال بدَّ فيه من إذن القايض)4(. 

ة الوقف املالية:  ة الناظر املالية بذمَّ امل�صاألة الثالثة: علقة ذمَّ

قال يف جامع العلوم يف اصطالحات الفنون: »الذمة يف اللغة العهد، وإنام سمي ذمي؛ ألن 
نقضه يوجب الذم. وعند البعض: وصف، وعند البعض ذات، فمن جعلها وصًفا عرفها بأهنا 
وصف يصري بيه الشخص أهاًل الجياب ما له وما عليه. ومن جعلها ذاًتا عرفها بأهنا نفس هلا 
ة صاحلة للوجوب له وعليه عند الفقهاء، بخالف سائر احليوانات)5(.  عهد، فاإلنسان يولد وله ذمَّ

سائر  عن  هبا  يمتاز  التي  االنسان  خواص  من  هي  األهلية  مناط  هي  التي  فالذمة 
املخلوقات)6(. 

وهناك نصوص فقهية تثبت للوقف حقوًقا باسمه ويطالب بواجبات. 

ففد جاء يف الدر املختار: »ال جيوز االستدانة عىل الوقف إال اذا احتيج إليها ملصلحة الوقف«)7(. 

)1( البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، 5/٢5٩. 
البغدادي،  الضامنات،  وممع   ،376/1 احلموي،  البصائر،  عيون  غمز  وانظر:  احلنفي،  نجيم  ابن  الرائق،  البحر  انظر:   )٢(
ر املختار، عالء الدين حممد بن حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ابن  3٢4، وقرة عيون األخيار تكملة رد املحتار عىل الدُّ

عابدين الدمشقي، طبعة احللبي، د.ت، 4٩٠/٢. 
)3( أسنى املطالب، األنصاري، 3/8٩. 

)4( انظر: حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، اهليتمي، 6/٢8٩.
)5( انظر: جامع العلوم يف اصطالحات الفنون )دستور العلامء(، القايض عبد النبي بن عبد الرسول األمحد نكري، تعريب: 

حسن هاين فحص، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 14٢1هـ/٢٠٠٠م، 8٩/٢. 
)6( انظر: كشف األسار عن أصول البزدوي، 4/43٩. 

)7( الدر املختار مع رد املحتار، 4/43٩. 
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وقال اخلطيب الرشبيني من الشافعية: »لو كان الرشيك كمسجد له شقص مل يوقف باع 
رشيكه يأخذ له الناظر بالشفعة«)1(.

ة وأهلية كذمة اإلنسان؟ فهل معنى ذلك أن للوقف نوًعا من ذمَّ

الوقف ومنهم من  ة عن  الذمَّ املعارصون: فمنهم من نفى  الفقهاء  فيه  هذا ما اختلف 
أثبتها له. 

االعتبارية  للشخصية  مثال  هو  الوقف  أن  صحيًحا  »وليس  القري:  عيل  د.حممد  قال 
الوقف ولو وجد  املستقلة غري موجود يف  ة  الذمَّ إذ ان وصف  املستقلة،  املالية  ة  الذمَّ ذات 
ألدى ذلك إىل جواز استيالء دائنيه عليه إذا مل تِف إيراداته يف تسديد ديوهنم، ومل يقل أحد 

ل االلتزامات«)٢(.  ة مستقلة قابلة لتحمُّ بذلك، فدل ان الوقف ليس له ذمَّ

حون بأن الوقف  ويقول عىل اخلفيف: »نرى بعض الفقهاء -من احلنفية وغريهم- يرصِّ
ة له«)3(.  ليس له ذمة، وأن بيت املال ال ذمَّ

ولذلك منع بعض فقهاء احلنفية من االستدانة للوقف مطلًقا، كام ُنقل ذلك عن هالل 
ة الناظر)4(، وإىل  الرأي؛ فقد نقل ابن نجيم عنه قوله بأن االستدانة إذا وقعت إنام تكون يف ذمَّ
ذلك ذهب ابن نجيم؛ وأنه إذا استدان الناظر يثبت عليه، وال يملك قضاءه من غلَّة الوقف 

ة له«)6(.  ر بعضهم ذلك بـ«أن الوقف ال ذمَّ التي هي للفقراء)5(، وبرَّ

ومن أجاز االستدانة قال: إذا استدان ناظر الوقف إلصالحه مثاًل مبلًغا يزيد عن قيمة 
ة الناظر؛ مما يدل عىل أن الوقف يفتقر  الوقف، ثم مل يقدر عىل السداد؛ كانت الزيادة يف ذمَّ
يف  الديون  تلك  ولكانت  ذمته،  يف  ثبتت  قد  الديون  كانت  وإال  املستقلة،  املالية  ة  الذمَّ إىل 
االعتبارية  الشخصية  عرفوا  اإلسالم  ففقهاء  الناظر،  ة  ذمَّ إىل  بحال  تنتقل  ال  الوقف  ة  ذمَّ
ة املالية املستقلة، واملسئولية املحدودة ال مستند له وال دليل عليه، وإن مل يتناولوه  ذات الذمَّ

)1( اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، اخلطيب الرشبيني، ٢/336.
)٢( أثر اخلالف بني الشخصية الطبيعية واالعتبارية يف األحكام الفقهية ملستجدات املرصفية اإلسالمية، د.حممد عيل القري، 

 .1٩-٠
)3( الرشكات يف الفقه اإلسالمي )بحوث مقارنة(، عيل اخلفيف، دار الفكر العريب، القاهرة، 143٠هـ/٢٠٠٩م، 3٢. 

)4( انظر: البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، ٢٢7/5. 
)5( انظر: البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، ٢٢7/5.

)6( حاشية ابن عابدين، 438/4. 
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رصاحة قدياًم، فاحتاج إىل قدر من النظر والتأمل ملعرفة ما يرتتب عليه من أحكام)1(. 

للوقف)٢(،  ة  الذمَّ من  نوع  بثبوت  القول  داغي  القره  الدين  حميي  د.عيل  أورد  بينام 
شخصية  بوجود  والرشكات  للهيئات  يعرتف  مل  وإن  اإلسالمي  الفقه  »أن  إىل:  وذهب 
منها حلول  إىل حلول تقرتب  بطريقته  لكنه وصل  احلديثة؛  الترشيعات  معنوية عىل غرار 
الفقه الوضعي من حيث اآلثار والنتائج، فقد عالج الفقه اإلسالمي املوضوع بشكل يقرُّ له 
ر الفقهاء جواز الوقف عىل اجلهة؛ وهي أشخاص غري  بنوع من استقاللية الذمة، حيث قرَّ
ر بعضهم  معيَّنني؛ كالفقراء، أو مصالح خريية؛ كاملساجد واملستشفيات.. ونحوها)3(، وقرَّ
-كالشافعية)4( واحلنابلة)5( وغريهم- جواز انتقال امللك إليها، فهذا دليل عىل انتقال امللك 
إىل غري اإلنسان، بل أجاز بعضهم الوقف عىل هبيمة ويقبله املالك وُينفق عليها من ريعه)6(، 
بإذن  للمصلحة  الوقف  عىل  يستدين  أن  للقيِّم  جيوز  أنه  والشافعية  احلنفية  فقهاء  ذكر  كام 
ة يستدان عليها  ه من غلته)7(، فهذا دليل عىل أن الوقف له نوع من الذمَّ القايض ثم يسرتدُّ
قيِّم  ب  وُنصِّ ُعزل،  ثم  القيم،  ر  »أجَّ نجيم:  ابن  وقال  الغلَّة،  إدراك  حني  منها  يسرتد  ثم 
آخر؛ فقيل: أخذ األجر للمعزول، واألصح له للمنصوب؛ ألن املعزول أجره للوقف ال 
لنفسه«)8(؛ فهذا يدل عىل أن الوقف من حيث هو يقبل اإلجارة حيث اعترب اإلجارة له، 
ة املتويل، وُيستنتج منه أن الوقف ثبت له أهلية وجوب،  فعىل هذا فإن ذمته منفصلة عن ذمَّ
ر عند احلنفية هو  وإن كان ال يتوىل اإلجارة بنفسه، بل يتوالها ناظر الوقف، وأيًضا فإن املقرَّ
أن اإلجارة تبطل بموت أحد املتعاقدين، ومع ذلك فهي ال تبطل بموت متويل الوقف فيام 
لو قام هو بتأجري أموال الوقف)٩(؛ فهذا دليل آخر عىل أن الوقف يتمتع بنوع من األهلية 
يكاد ينفصل عن متوليه، وأورد ابن عابدين مثاالً آخر؛ وهو أن ناظًرا عىل املسجد املوقوف 

)1( انظر: أثر اخلالف بني الشخصية الطبيعية واالعتبارية، د.حممد عيل القري، ٩-1٠. 
ة املالية للوقف، د.عيل القره داغي.  )٢( الشخصية املعنوية أو الذمَّ

)3( انظر: فتاوى قاضيخان، ٢٩3/3، وروضة الطالبني، النووي، 5/31٩.
)4( انظر: الروضة، النووي، 5/34٢.
)5( انظر: املغني، ابن قدامة، 6٠1/5.
)6( انظر: الروضة، النووي، 318/5.

)7( انظر: فتاوى قاضيخان، ٢٩8/3، والدر املختار، ابن عابدين، 43٩/4، وحتفة املحتاج، اهليتمي، 6/٢8٩.
)8( البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، 5/٢5٩. 

)٩( انظر: البحر الرائق، ابن نجيم احلنفي، 145-144/5. 
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اتفق مع حرصي ليكسو املسجد، ويكون ثمن احلرص من ريع الوقف)1(، فُعزل قبل ظهور 
الريع وعني آخر، فيلزم الثاين تليص حقِّ احلرصي ودفعه له من ريع الوقف، وهذا دليل 

عىل أن مجيع التزامات الناظر األول تنتقل إىل الناظر الثاين، وهذا ما عليه بقية املذاهب)٢(.

وجاء ضمن قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية األول ما يأيت)3(: 

ة الوقف املالية:  ذمَّ

أ- ال مانع رشًعا من االعرتاف بالشخصية االعتبارية للوقف التي تتمتع بجميع احلقوق 
ة الواقف  ة مالية مستقلة عن ذمَّ إال ما كان مالزًما لصفة اإلنسان الطبيعية، فيكون هلا ذمَّ
ها القانون،  واملوقوف عليه، وأهلية مدنية يف احلدود التي يعينها سند إنشائه، أو التي يقرُّ
وهلا حقُّ التقايض، ودفع الدعاوى عىل الغري كام لآلخرين احلقُّ يف رفع الدعوى عليها. 

أو  الوقف  صكُّ  حيدده  الذي  الشخص  أو  الوقف  ناظر  ذلك  كل  يف  الوقف  يمثل   - ب 
القضاء، أو إدارة الوقف حسب النظام األسايس للوقف. 

ويرتتب عىل ثبوت الشخصية االعتبارية للوقف عدة نتائج؛ من أمهها)4(: 

ة ناظر الوقف أو متوليه،  ا ذمته املالية املستقلة عن ذمَّ 1- أن للوقف باعتباره شخًصا معنويًّ
ة الواقف، واملوقوف عليهم، فامل الوقف ومجيع حقوقه والتزاماته خاص به  وعن ذمَّ
ا- جلميع حقوقه  ة غريه مهام كان، وتكون هي املالكة -اعتباريًّ وإن ذمته ال تنشغل بذمَّ
ة الوقف،  وأمواله ن وأن دائني الوقف، أو الناظر أو املوقوف عليه ليس هلم حق عىل ذمَّ
كام أن ديونه ال يطالب هبا غري الوقف نفسه، كام أنه ال تقع املقاصة بني ديون الوقف، 

وديون هؤالء. 

٢- أن للوقف باعتباره شخًصا معنوًيا أهلية مدنية يف كسب احلقوق واستعامهلا يف احلدود 
التي رسمها له القانون. 

)1( انظر: العقود الدرية، ابن عابدين، ٢٠٢. 
التُُّسويل، ضبطه وصححه:  السالم بن عيل  بن عبد  أبو احلسن عيل  التحفة )رشح حتفة احلكام(،  البهجة يف رشح  انظر:   )٢(
حممد عبد القادر شاهني، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1418هـ/1٩٩8م، 135/٢ وما بعدها، والروضة، النووي، 

3٢8/5-35٢، واملغني، ابن قدامة، 5٩7/5 وما بعدها. 
)3( انظر: أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية األول، 411.

)4( انظر: ديون الوقف، د.عيل القره داغي، ضمن: أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية األول، 46-45. 
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3- أن له كذلك حقُّ التقايض ورفع الدعاوى عىل الغري، كام لآلخرين احلق يف رفع الدعوى 
ا.  عليه باعتباره شخًصا معنويًّ

4- يمثله يف كل ذلك ناظر الوقف أو الشخص الذي حيدده صك الوقف أو القضاء أو إدارة 
الوكيل للشخص  له، وأن هذا الشخص عليه ما عىل  النظام األسايس  الوقف حسب 

الطبيعي من احلقوق والواجبات واملسؤوليات. 

املبحث الثامن

اأجرة الناظر

أو منفعة اآلدمي)1(، فيكون  ُيعطى مقابل منفعة األعيان  الذي  العوض  هي  الأجرة: 

املراد بأجرة الناظر: العوض الذي ُيعطى مقابل قيامه بأعامل النظارة عىل الوقف. 

وجاء ضمن قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية األول ما يأيت: 

اأجرة الناظر: هي املقابل املايل إلدارة الناظر للوقف ومسئوليته عنه بطريقة مبارشة)٢(. 

والنظارة شأهنا شأن الوكالة والوصاية والوالية تكون بأجر وبغري أجر، وينطبق عىل 
النظارة ما ينطبق عىل هذه العقود.

أهيام  للمسجد  واملتويل  للوقف  الوالية  ذو  تنازع  »إذا  الزيدي:  العنيس  قاسم  ابن  قال 
حيرث الوقف ويبقى حتت يده... وإن طلبا مًعا بغري أجرة أو بأجرة متساوية؛ فمتويل الوقف 

أقدم بذلك كاحلضانة«)3(. 

اأوًل: ا�صرتاط الواقف اأجًرا للناظر: 

ال خالف بني فقهاء احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، واإلمامية واإلباضية يف 
أن الواقف إذا اشرتط أجًرا للناظر من غلَّة الوقف فإنه يأخذ أجره من الوقف اتباًعا لرشط 

الواقف. 

شيًئا  للناظر  عني  إن  الواقف  أن  »احلاصل  احلنفية:  من  عابدين  ابن  الدين  عالء  قال 

)1( انظر: درر احلكام رشح ملة األحكام، املادة 4٠4. 
)٢( انظر: أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية األول، 416.

)3( التاج املذهب، صفي الدين أمحد بن قاسم الصنعاين، 3/٢8٩.
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فهو له كثرًيا كان أو قلياًل عىل حسب ما رشطه عمل أو مل يعمل حيث مل يشرتطه يف مقابلة 
العمل«)1(. 

الواقف فهو  له من  فإن كان املرشوط  الناظر  احلنفية: »وأما  اهلندية عند  الفتاوى  ويف 
كأحد املستحقني«)٢(. 

وقال الدردير املالكي: »واتبع وجوًبا رشط الواقف إن جاز رشًعا كتخصيص مذهب 
من املذاهب األربعة أو ناظر معني«)3(. 

وقال النووي من الشافعية: »لو رشط الواقف للمتويل شيًئا من الغلَّة جاز وكان ذلك 
أجرة«)4(. 

وقال البهويت من احلنابلة: »وإن رشط الواقف لناظره أجرة أي عوًضا ملوًما، فإن كان 
املرشوط لقدر أجرة املثل اختص به، وكان مما حيتاج إليه الوقف من أمناء وغريهم من غلَّة 
الوقف، وإن كان املرشوط أكثر فكلفة ما حيتاج إليه الوقف من نحو أمناء وعامل عىل الناظر 

يرصفها من الزيادة«)5(. 

وقال حممد اجلواد العاميل من اإلمامية: »إن عنيَّ )أي الواقف( له شيًئا جاز وإن كان 
أقل من أجرة املثل، وإن أطلق كان له أجرة مثل عمله مع زيادة قصده األجرة به«)6(. 

وقال أطفيش من اإلباضية: »ومن عنده مال مسجد وقاطع عىل عمله عاماًل له وينفق 
عليه من ماله هو ويأخذ من مال املسجد إذا تم جاز له«)7(. 

ثانًيا: عدم ا�صرتاط الواقف اأجًرا للناظر: 

الناظر من غلَّة الوقف عىل  الواقف أجر  إذا مل يشرتط  الناظر  الفقهاء يف أجر  اختلف 
مخسة أقوال: 

)1( تكملة رد املحتار، ابن عابدين، ٢73/8. 
)٢( الفتاوى اهلندية، ٢/368. 

)3( الرشح الكبري مع حاشية الدسوقي، 88/4. 
)4( روضة الطالبني، النووي، 348/5. 

)5( كشاف القناع، البهويت، ٢71/4. 
)6( مفتاح الكرامة، احلسيني العاميل، ٩/41. 

)7( رشح النيل، أطفيش، ٢76/5. 



465

الفصل الثامن: النظارة عىل الوقف

القول األول: إذا مل يشرتط الواقف للناظر شيًئا فله أجر مثل عمله، وإليه ذهب احلنفية، 
وبه يقول اإلمامية)1(. 

قال ابن نجيم يف البحر الرائق: »وأما بيان ما له فإن كان من الواقف فله املرشوط ولو 
كان أكثر من أجرة املثل، وإن كان منصوب القايض فله أجر مثله، واختلفوا هل يستحقه بال 
تعيني القايض: فنقل يف القنية، اأوًل: أن القايض لو نصب قيام مطلًقا ومل يعني له أجًرا فسعى 
فيه سنة فال يشء له، وثانًيا: أن القيم يستحق أجر مثل سعيه سواء رشط له القايض أو أهل 
املحلة أجًرا أو ال؛ ألنه ال يقبل القوامة ظاهًرا إال بأجر واملعهود كاملرشوط، قال وقالوا إذا 
عمل القيم يف عامرة املسجد والوقف كعمل األجري ال يستحق األجر؛ ألنه ال يستحقُّ له 
أجر القوامة وأجر العمل، فهذا يدل عىل أنه يستحقُّ بالقوامة أجًرا، وإذا مل يعمل الناظر ال 
يستحق شيًئا ملا يف اخلانية ولو وقف أرضه عىل مواليه مثاًل ثم مات فجعل القايض للوقف 
قيام وجعل له عرش الغلَّة يف الوقف وللوقف طاحونة يف يد رجل باملقاطعة ال حيتاج فيها 
إىل القيم وأصحاب الوقف يقبضون غلتها منه ال يستحق القيم عرش غلتها؛ ألن ما يأخذه 
بطريق األجرة وال أجرة بدون العمل، ويف فتح القدير بعد نقله فهذا عندنا فيمن مل يشرتط 

له الواقف إما إذا رشط كان من مجلة املوقوف عليهم«)٢(. 

وقال زين الدين العاميل من اإلمامية: »ثم إن رشط له يشء عوًضا عن عمله لزم وليس 
له غريه وإال فله أجرة املثل عن عمله«)3(. 

يف  إذا مل يشرتط له الواقف شيًئا ال يستحق أجرة، وإليه ذهب الشافعية  الثاين:  القول 
الصحيح)4(. 

قال الشيخ زكريا األنصاري من الشافعية: »وأخذ املتويل من ريع الوقف مرشوطه إي 
ما رشطه له الواقف ولو زاد عىل أجرة املثل، ثم إن رشطه لنفسه تقيَّد بأجرة املثل، فإن مل 
له  ليقرر  احلاكم  إىل  األمر  فلو رفع  باب اإلجارة،  له كام علم من  أجر  له شيًئا فال  يرشط 
م الويل بحفظ مال الطفل ورفع األمر إىل القايض ليثبت له أجرة، قاله  أجره فهو كام إذا تربَّ
البلقيني، قال الشارح يف حتريره: ومقتىض تشبيهه بالويل أن يأخذ مع احلاجة إما قدر نفقته 
يقال  وقد  النووي،  رجحه  كام  مثله  وأجرة  نفقته  من  األقل  أو  هناك،  الرافعي  رجحه  كام 

)1( انظر: األشباه والنظائر، ابن نجيم، 4٠1، ومفتاح الكرامة، احلسيني العاميل، ٩/41. 
)٢( البحر الرائق، ابن نجيم، ٢64/5. 

)3( الروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية يف فقه اإلمامية، زين الدين اجلبعي العاميل، 178/3. 
)4( انظر: مغني املحتاج، الرشبيني الشافعي، ٢/3٩4. 
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فيام قاله نظر؛ ألن التشبيه بالويل إنام وقع يف حكم الرفع إىل احلاكم ال مطلًقا فال يقتض ما 
قاله«)1(. 

القول الثالث: إن مل يسمِّ الواقف للناظر شيًئا وهو مشهور بأخذ العوض عىل عمله فله 
أجرة املثل وإال فال يشء له، وإليه ذهب احلنابلة)٢(. 

كان  إن  املذهب  فقياس  شيًئا  للناظر  الواقف  يسم  مل  »إن  احلنابلة:  من  البهويت  قال 
مشهوًرا أي معًدا ألخذ العوض عىل عمله فله أجرة مثل عمله وإال بأن مل يكن معًدا ألخذ 

العوض عىل عمله فال يشء له؛ ألنه متبوع بعمله«)3(. 

القايض أجره وهذا ما  الواقف شيًئا جيعل له  الناظر الذي مل يشرتط له  الرابع:  القول 
يؤخذ من عبارات املالكية؛ قال ابن عرفة: »عن ابن فتوح: للقايض أن جيعل ملن قدمه للنظر 
يف األحباس رزًقا معلوًما يف كل شهر باجتهاده يف قدر ذلك بحسب عمله، وفعله األئمة«)4(. 

القول اخلامس: الناظر الذي مل جيعل له الواقف شيًئا من الوقف ال حيلُّ له يشء من غلَّة 
الوقف، بل من بيت املال، وإليه ذهب ابن عتاب من املالكية)5(.

ثالًثا: من يقدر اأجرة الناظر: 

حقُّ تقدير أجر الناظر حمصور يف الواقف والقايض. 

اأ( تقدير الواقف اأجر الناظر: 

ر  اتفق فقهاء احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، واإلمامية عىل أنه للواقف أن يقدِّ
أجر الناظر. 

فقد جاء يف الفتاوى اهلندية من كتب احلنفية: »إذا جعل الواقف للقائم بأمر الوقف ماالً 
معلوًما كل سنة للقيام بأمر الوقف؛ جاز«)6(. 

)1( الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية، األنصاري، 376/3. 
)٢( انظر: اإلنصاف، املرداوي، 64/7. 

)3( كشاف القناع، البهويت، ٢71/4. 
)4( مواهب اجلليل، احلطاب، 6/4٠. 

)5( انظر: حاشية الدسوقي، 88/4. 
)6( الفتاوى اهلندية، ٢/4٢5. 
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وقال الدردير من املالكية: »اتبع وجوًبا رشطه )أي الواقف( إن جاز رشًعا«)1(. 

وقال الرشواين من الشافعية: »أما إن رشط النظر لغريه وجعل للناظر أكثر من أجرة 
املثل مل يمتنع«)٢(. 

وقال البهويت من احلنابلة: »إن رشط الواقف لناظر أجرة أي عوًضا معلوًما؛ فإن كان 
املرشوط لقدر أجرة املثل؛ اخُتصَّ به«)3(. 

وقال حممد اجلواد العاميل من اإلمامية: »إن عنيَّ -أي الواقف- له شيًئا جاز«)4(. 

ا أن يكون مساوًيا ألجر املثل، أو أقل من أجر املثل، أو أكثر منه:  وتقدير الواقف لألجر إمَّ

فإذا قدر الواقف للناظر أجًرا مساوًيا ألجر املثل؛ فإنه يستحقه بال خالف)5(. 

بالقيام  يعدُّ متربًعا  فإنه  به  املثل؛ فإن رض  للناظر أقل من أجر  الواقف  إذا قدر  وأما 
بأجرة  منهام  كل  جيوز  حيث  والويص،  الوكيل  شأن  ذلك  يف  شأنه  النظارة،  أعامل  ببعض 

وبغري أجرة)6(. 

القايض،  إىل  األمر  يرفع  أن  فعليه  أجر؛  من  الواقف  له  قدر  بام  الناظر  يرض  مل  وإن 
وللقايض أن يرفع أجره إىل أجر مثله؛ قال عالء الدين بن عابدين من احلنفية: »وأما الناظر 
برشط الواقف فله ما عينه له الواقف ولو أكثر من أجر املثل كام يف البحر، ولو عني له أقل 

فللقايض أن يكمل له أجر املثل بطلبه«)7(. 

ر الواقف للناظر أكثر من أجر املثل؛ فقد اختلف الفقهاء يف استحقاق الناظر  وإذا قدَّ
ر له من قبل الواقف عىل قولني:  لكامل األجر املقدَّ

القول األول: يستحق الناظر األجر املقدر ولو كان أكثر من أجر املثل، وإىل هذا ذهب 
احلنفية، واملالكية، والشافعية، واإلمامية.

)1( الرشح الكبري مع حاشية الدسوقي، 88/4. 
)٢( حاشية الرشواين عىل حتفة املحتاج، اهليتمي، ٢45/6. 

)3( كشاف القناع، البهويت، ٢71/4. 
)4( مفتاح الكرامة، احلسيني العاميل، 41٠/٩. 

الرميل، 368/5،  املحتاج،  البصائر، احلموي، 15٢/3، وهناية  ابن نجيم، ٢64/5، وغمز عيون  الرائق،  البحر  انظر:   )5(
وكشاف القناع، البهويت، 471/4. 

)6( انظر: القوانني الفقهية، ابن جزي، 541، ومفتاح الكرامة، احلسيني العاميل، ٩/41. 
)7( تكملة حاشية ابن عابدين، 7/5٩. 
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قال ابن نجيم من احلنفية: »وأما بيان ماله فإن كان من الواقف فله املرشوط ولو كان 
أكثر من أجرة املثل«)1(. 

وقال الصاوي من املالكية: »واتبع رشطه )أي الواقف( وجوًبا إن جاز«)٢(. 
ا إن رشط النظر لغريه وجعل للناظر أكثر من أجرة  وقال الرشواين من الشافعية: »أمَّ

املثل؛ مل يمتنع«)3(. 
وقال حممد اجلواد العاميل من اإلمامية: »إن عني له شيًئا جاز«)4(. 

القول الثاين: إذا قدر الواقف للناظر أكثر من أجرة املثل فإنه يستحق أجرة املثل فقط، 
وإليه ذهب احلنابلة)5(. 

فإن كان  للناظر أجرة أي عوًضا معلوًما،  الواقف  »فإن رشط  الرحيباين احلنبيل:  قال 
املرشوط بقدر أجرة املثل اخُتصَّ به، وكان ما حيتاج إليه الوقف من أمناء وغريهم من غلَّة 
الوقف، وإن كان املرشوط أكثر فكلفة ما حيتاج إليه الوقف من نحو أمناء وعامل عىل الناظر، 

يرصفها من الزيادة حتى يبقى له أجرة مثله، إال أن يكون الواقف رشطه له خالًصا«)6(. 
ب( تقدير القا�صي اأجر الناظر: 

ال خالف بني فقهاء الشافعية، واملالكية، واحلنابلة يف أن للقايض أن جيعل للناظر أجًرا 
مقابل قيامة بأعامل النظارة)7(.

كام اتفق فقهاء احلنفية عىل أنه ليس للقايض أن يقدر للناظر معلوًما أكثر من أجر املثل)8(. 

ر أجر الناظر يف حالتني:  والقايض يقدِّ

احلالة الأوىل: اإذا مل يعني الواقف للناظر اأجًرا: 

)1( البحر الرائق، ابن نجيم، ٢64/5. 
)٢( الرشح الصغري عىل حاشية الصاوي، 4/11٩. 

)3( حاشية الرشواين عىل حتفة املحتاج، ٢45/7، وحاشية الشربامليس عىل هناية املحتاج، 388/5. 
فقه  يف  الدمشقية  اللمعة  رشح  يف  البهية  والروضة   ،41/٩ العاميل،  احلسيني  العالمة،  قواعد  رشح  يف  الكرامة  مفتاح   )4(

اإلمامية، زين الدين اجلبعي العاميل، 178/3. 
)5( انظر: كشاف القناع، البهويت، ٢71/4. 

)6( مطالب أويل النهى، الرحيباين، 418/3، واإلنصاف، املرداوي، 58/7. 
 ،153/3 احلموي،  البصائر،  عيون  وغمز   ،186/3 الدمياطي،  الطالبني،  وإعانة   ،88/4 الدسوقي،  حاشية  انظر:   )7(

ومطالب أوىل النهي، الرحيباين، 418/3. 
)8( انظر: البحر الرائق، ابن نجيم، ٢64/5. 



46٩

الفصل الثامن: النظارة عىل الوقف

قال ابن نجيم من احلنفية: »الناظر عىل الوقف إذا مل يشرتط له الواقف فله أجر مثل 
عمله حتى لو كان الوقف طاحونة يستغلها املوقوف عليهم فال أجر له فيها كام يف اخلانية، 

وهذا إذا عني القايض له أجًرا، فإن مل يعني له وسعى فيه سنة فال يشء له«)1(. 

وقال عالء الدين بن عابدين من احلنفية بعد ذكر املسألة: »أقول يف تعبريه بأجر املثل 
إشارة إىل أن القايض ليس له أن جيعل له أكثر منه حتى لو جعل له العرش كام هو املتعارف 

 .)٢(» قه العالَّمة البرِييُّ فإن كان أكثر من أجر املثل يرد الزائد كام حقَّ

ر الواقف للناظر اأجًرا اأقل من اأجر املثل:  احلالة الثانية: اإذا قدَّ

قال ابن عابدين من احلنفية: »وأما الناظر برشط الواقف فله ما عينه الواقف ولو أكثر 
من أجر املثل كام يف البحر، ولو عني له أقل فللقايض أن يكمل له أجر املثل بطلبه«)3(. 

رابًعا: مورد اأجر ناظر الوقف: 

ال خالف بني الفقهاء يف أنه إذا رشط الواقف للناظر أجًرا من غلة الوقف؛ فإنه يأخذ 
أجره من الوقف اتباًعا لرشط الواقف)4(. 

واختلفوا يف مورد أجر الناظر إذا مل يشرتط الواقف أجره من الوقف عىل قولني: 

القول األول: جيوز للناظر أن يأخذ ما يستحقه من أجر من غلَّة الوقف وإن مل يرشط 
الراجح، والشافعية واحلنابلة  الوقف، وإليه ذهب احلنفية، واملالكية يف  الواقف أجره من 

واإلمامية واإلباضية)5(. 

أخذ  أراد  إذا  الناظر  »ُسئل يف  احلنفية:  احلامدية من كتب  الفتاوى  تنقيح  فقد جاء يف 
املستحقني  بقية  ويعارضه  مثله  أجر  قدر  وهو  عمله  نظري  الوقف  غلَّة  كامل  من  العرش 
زاعمني أن له عرش الفاضل بعد املصارف؛ فهل له ذلك؟ اجلواب: حيث كان العرش أجر 

)1( األشباه والنظائر، ابن نجيم، ٢63. 
)٢( تكملة رد املحتار، ابن عابدين، 7/5٩. 

)3( حاشية ابن عابدين، 451-436/4. 
)4( انظر: مشموالت أجرة الناظر املعارصة، د.عجيل جاسم النشمي، أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية األول، 3٠6.

)5( انظر: حاشية ابن عابدين، 437/4، وحاشية الدسوقي، 88/4، ومغني املحتاج، الرشبيني الشافعي، 3٩4/٢، وكشاف 
فقه  يف  الدمشقية  اللمعة  رشح  يف  البهية  والروضة   ،418/4 الرحيباين،  النهى،  أويل  ومطالب   ،٢7٠/4 البهويت،  القناع، 

اإلمامية، زين الدين اجلبعي العاميل، 178/3، وجواهر الكالم، النجفي، ٢8/٢3. 
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مثله ومل جيعل له الواقف شيًئا له أخذه من كامل الغلَّة قبل حساب املصارف«)1(. 

وقال الدسوقي املالكي نقاًل عن البدر القرايف املالكي: »للقايض أن جيعل للناظر شيًئا 
من الوقف إذا مل يكن له يشء«)٢(.

وجاء يف هناية الزين من كتب الشافعية: »وُيرصف ريع ما وقف عىل املسجد وقًفا مطلًقا 
أو عىل عامرته يف بناء وجتصيص... وأجرة قيِّم«)3(. 

ا،  نصًّ بمعروف  منه  أكل  »ولناظر وقف -ولو مل حيتج-  احلنابلة:  الرحيباين من  وقال 
إحلاًقا له بعامل الزكاة، وكل ذلك حيث مل يرشط الواقف له شيًئا، وإال بأن رشط الواقف له 

شيًئا فله ما رشط له الواقف فقط«)4(. 

وقال زين الدين العاميل من اإلمامية: »ثم إن رشط له يشء عوًضا عن عمله لزم وليس 
له غريه، وإال فله أجرة املثل عن عمله«)5(. 

ألرضه  سامد  كرشاء  املسجد؛  ملال  كله  الصالح  »وجيوز  اإلباضية:  من  أطفيش  وقال 
للجمعة، وطناء ماء هلا، وكبناء جدار عليها، وفسل الفسيل فيها، وإعطاء األجرة من ماله«)6(. 

وجاء ضمن قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية األول: حُيمل ما يستحقه الناظر من 
ع عىل األوقاف بحسب ريعها)7(.  أجر عىل ريع األوقاف الداخلة حتت نظارته، وتوزَّ

القول الثاين: ال حيلُّ للناظر أن يأخذ أجره من غلَّة الوقف، وإنام يأخذه من بيت املال، 
وإليه ذهب بعض املالكية.

ابن فتوح: للقايض أن جيعل ملن  املالكي عن  ابن عرفة  جاء يف مواهب اجلليل: »قال 
قدمه للنظر يف األحباس رزًقا يف كل شهر باجتهاده يف قدر ذلك بحسب عمله وفعله األئمة، 
]وعن[ ابن عتاب عن املشاور ال يكون أجره إال من بيت املال، فإن أخذها من األحباس 

)1( العقود الدرية، ابن عابدين، ٢٠8/1. 
)٢( حاشية الدسوقي، 88/4. 

)3( هناية الزين يف إرشاد املبتدئني، حممد بن عمر نووي اجلاوي البنتني التناري، دار الفكر، بريوت، ط1، د.ت، ٢7٢. 
)4( مطالب أويل النهى، الرحيباين، 418/4. 

)5( الروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية يف فقه اإلمامية، زين الدين اجلبعي العاميل، 178/3. 
)6( رشح النيل، أطفيش، ٢76/5. 

)7( انظر: أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية األول، 411.
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ُأخذت منه، ورجع بأجره يف بيت املال، فإن مل ُيعط منها فأجره عىل اهلل، وإن مل جُيعل له فيها 
يشء؛ ألنه تغيري للوصايا، وبمثل قول املشاور أفتى ابن ورد، وقال: ال جيوز أخذ أجرته من 
األحباس، إال أن حُيمل عىل من حبس، وخالفه عبد احلق، وابن عطية، وقال: ذلك جائز، 

ال أعلم فيه نصُّ خالف. ا. هـ. ونقل الربزيل كالم عبد احلق وابن عطية، واهلل أعلم«)1(. 

وقد ضعَّف الدسوقي فتوى ابن عتاب فقال: »إفتاء ابن عتاب بأن الناظر ال حيلُّ له أخذ 
يشء من غلَّة الوقف، بل من بيت املال، إال إذا عنيَّ الواقف له شيًئا.. ضعيف«)٢(. 

خام�ًصا: وقت ا�صتحقاق الناظر الأجر: 

ًرا  ق الفقهاء يف الوقت الذي يبدأ منه استحقاق الناظر لألجر بني أن يكون أجره مقدَّ يفرِّ
ًرا من ِقبل القايض. من ِقبل الواقف، وأن يكون مقدَّ

اأ( وقت ا�صتحقاق الأجر اإذا كان مقدًرا من قبل القا�صي:

ال خالف بني فقهاء احلنفية يف أن الناظر يستحق أجره املقدر له من ِقبل القايض من 
وقت مبارشته ألعامل النظارة؛ قال احلموي احلنفي يف تعليقه عىل عبارة األشباه: »العامل 
لغريه أمانة ال أجر له إال الويص والناظر فيستحقان بقدر أجرة املثل إذا عمال؛ أي يستحقان 

أجًرا متلبًسا بقدر أجر املثل«)3(. 

وللقايض عند املالكية أن جيعل لناظر الوقف رزًقا معلوًما يف كل شهر باجتهاده يف قدر 
العام  ذلك بحسب عمله وفعله األئمة، وذلك عائد للرشط، فإن رشط أن يعطى له عن 

.)4( األول من غلَّة العام الثاين أو عكسه؛ صحَّ

وجاء يف جواهر العقود من كتب الشافعية: »ويرصف إىل اإلمام الراتب بالرتبة يف كل 
شهر كذا، وإىل املؤذن كذا وإىل القائم كذا وإىل اخلادم كذا وإىل البواب كذا وإىل الناظر كذا 

وإىل املعامر كذا وإىل اجلايب كذا وإىل املبارش كذا«)5(.

)1( مواهب اجلليل، احلطاب، 6/4٠. 
)٢( حاشية الدسوقي، 88/4. 

)3( غمز عيون البصائر، احلموي، 15٢/3، والبحر الرائق، ابن نجيم، ٢64/5. 
)4( مواهب اجلليل رشح خمترص خليل، احلطاب، 4٠/6، وحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، 88/4.

)5( جواهر العقود، السيوطي، 1/3٠٠.
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فال  مقابلته  الوقف؛ ألهنا يف  نظره يف  األجرة من وقت  الناظر  يستحقُّ  احلنابلة  وعند 
يستحق إال بقدره)1(. 

ب( وقت ا�صتحقاق الأجر اإذا كان مقدًرا من قبل الواقف:

اختلف الفقهاء يف الوقت الذي يبدأ فيه استحقاق الناظر األجر إذا كان مقدًرا من قبل 
الواقف عىل ثالثة أقوال: 

القول األول: الناظر يستحق أجره املقدر له من قبل الواقف من وقت مبارشته الفعلية 
للنظارة عىل الوقف، وإليه ذهب احلنابلة واإلمامية، وهذا ما يؤخذ من عبارات احلنفية. 

قال البهويت من احلنابلة: »وله أي الناظر األجرة من نظره يف الوقف؛ ألهنا يف مقابلته 
فال يستحق إال بقدره«)٢(. 

وقال زين العاميل من اإلمامية: »ثم إن رشط له يشء عن عمله لزم، وليس له غريه، 
وإال فله أجرة املثل عن عمله«)3(. 

جاء يف البحر الرائق من كتب احلنفية: »إذا مل يعمل الناظر ال يستحق شيًئا ملا يف اخلانية، 
ولو وقف أرضه عىل مواليه مثاًل ثم مات فجعل القايض للوقف قياًم وجعل له عرش الغلَّة 
يف الوقف وللوقف طاحونة يف يد رجل باملقاطعة ال حيتاج فيها إىل القيم وأصحاب الوقف 
اجرة  بطريق األجرة وال  يأخذه  ما  القيم عرش غلتها؛ ألن  يستحق  منه ال  يقبضون غلتها 
بدون عمل. ويف فتح القدير بعد نقله: فهذا عندنا فمن مل يشرتط له الواقف، أما إذا رشط 

كان من مجلة املوقوف عليهم«)4(. 

وقال احلموي احلنفي بعد نقل املسألة: »لكن هذا يف ناظر مل يشرتط له الواقف أما اذا 
اشرتط كان من مجلة املوقوف عليهم فيستحقه بالرشط ال بالعمل«)5(. 

القول الثاين: الناظر الذي رشط له الواقف أجره يستحق أجره من حني رشط الواقف 
معلومه، وهذا ما أفتى به الشهاب الرميل من الشافعية. 

)1( انظر: كشاف القناع، البهويت، ٢7٢/4، ومطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، الرحيباين، 418/3. 
)٢( كشاف القناع، البهويت، 4/٢7٢. 

)3( الروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية يف فقه اإلمامية، زين الدين اجلبعي العاميل، 178/3. 
)4( البحر الرائق، ابن نجيم، ٢64/5. 

)5( غمز عيون البصائر، احلموي، ٢/٢46. 
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قال ابن حجر اهليتمي من الشافعية: »رشط الواقف لناظر وقفه فالن قدًرا، فلم يقبل 
النظر إال بعد مدة َباَن استحقاقه ملعلوم النظر من حني آل اليه، كذا قيل، وقال الرشواين من 

الشافعية: يف تعليقه عىل عبارة »كذا قيل«: أفتى بذلك شيخنا شهاب الرميل«)1(. 

القول الثالث: التفرقة بني كون األجر املرشوط للناظر أكثر من أجر املثل أو مساوًيا له 
أو أقل. 

فإن كان املرشوط أكثر من أجر املثل استحقه الناظر من حني آل النظر إليه وإن مل يبارش، 
وإن كان مساوًيا ألجر املثل، أو أقل عنه فإنه ال يستحقه فيام مىض، وإنام يستحقه من حني 

مبارشة عمل النظارة. 
وهذا ما ذهب إليه ابن حجر اهليتمي من الشافعية، فقد قال يف حتفة املحتاج: »رشط 
الواقف لناظر وقفه قدًرا فلم يقبل النظر إال بعد مدة بان استحقاقه ملعلوم النظر من حني آل 
إليه كذا قيل، وإنام يتجه يف املعلوم الزائد عىل أجرة املثل؛ ألنه ال يقصد كونه يف مقابلة عمل 
بخالف املعلوم املساوي ألجرة مثل نظر هذا الوقف، أو الناقص عنه ال يستحقه فيام مىض؛ 

ألنه يف مقابلة عمله ومل يوجد منه فال وجه الستحقاقه«)٢(. 

ع الناظر بالنظارة:  �صاد�ًصا: تربُّ

ع الناظر: قيام الناظر بأعامل النظارة غري طالب عوًضا)3(.  املراد بتربُّ

ًعا:  وقد ذكر فقهاء احلنفية والشافعية حاالت يكون الناظر فيها متربِّ
1- عدم تعيني القايض ملنصوبه شيًئا: 

قال عالء الدين ابن عابدين من احلنفية: إن نصبه )أي الناظر( القايض ومل يعنيِّ له شيًئا؛ 
ُينظر: إن كان املعهود أال يعمل إال بأجرة املثل؛ فله أجرة املثل؛ ألن املعهود كاملرشوط، وإال 

فال يشء له)4(. 

2- عدم اشرتاط الواقف للناظر شيًئا: 

ويف هذا اإلطار يقول ابن نجيم احلنفي: »الناظر عىل الوقف إذا مل يشرتط له الواقف 

)1( حتفة املحتاج وحواشيه، اهليتمي، ٢87/6. 
)٢( حتفة املحتاج، اهليتمي، ٢87/6. 

)3( انظر: تكملة رد املحتار، ابن عابدين، 373/8، وحتفة املحتاج، اهليتمي، ٢8٢/7، واملصباح املنري، مادة )برع(. 
)4( انظر: تكملة رد املحتار، ابن عابدين، 373/8. 



474

مدونة أحكام الوقف الفقهية - اجلزء الثاين

فله أجر مثل عمله، حتى لو كان الوقف طاحونة يستغلها املوقوف عليهم فال أجر له فيها 
كام يف اخلانية. وهذا إذا عني له القايض أجًرا، فإن مل يعني وسعى فيه سنة فال يشء له«)1(. 

له  رشطه  ما  الوقف  غلَّة  من  وللناظر  الشافعية:  من  األنصاري  زكريا  الشيخ  وقال 
املثل وكان ذلك أجرة عمله نعم إن رشطه لنفسه تقيد بأجرة  الواقف وإن زاد عىل أجرة 
له كام علم من باب اإلجارة فلو رفع األمر إىل  املثل كام مر فإن عمل بال رشط فال يشء 
حاكم ليقرر له أجرة فهو كام إذا تربم الويل بحفظ مال الطفل ورفع األمر إىل القايض ليثبت 

له أجرة قاله البلقيني)٢(. 

3- قبول النظر عىل الوقف جماًنا: 

فللقايض  ماًنا  النظر  األجنبي  قبل  »وإذا  مطلب  حتت  احلنفية:  من  عابدين  ابن  قال 
نصبه: قدمنا عن البريي عن حاوي املصريي عن وقف األنصاري إنه إذا مل يكن من يتوىل 
الوقف من جريان الواقف وقرابته إال برزق ويقبل واحد من غريهم بال رزق فللقايض أن 

ينظر األصلح للوقف«)3(. 

4- وكيل الناظر: 

جاء يف تنقيح الفتاوى احلامدية من كتب احلنفية: »�صئل فيام إذا وكل ناظر وقف زيًدا 
يتعاطى عنه أمور الوقف ومل يرشط له أجرة عىل ذلك وتعاطى زيد ذلك مدة فهل ليس له 

أجرة عىل ذلك؟ اجلواب: نعم، وال أجر للوكيل إال بالرشط«)4(. 

�صابًعا: تقدير اأجرة املثل للناظر: 

ر الواقف أجرة للناظر، فعند احلنفية أن القايض يقدر له أجرة املثل؛ قال ابن  إن مل يقدِّ
نجيم يف البحر الرائق: »إن كان منصوب القايض فله أجر مثله... ويف فتح القدير بعد نقله: 
فهذا عندنا فيمن مل يشرتط له الواقف، أما إذا رشط كان من مجلة املوقوف عليهم ا. هـ«)5(.

)1( األشباه والنظائر، ابن نجيم، 365. 
)٢( انظر: أسنى املطالب، األنصاري، 47٢/٢. 

)3( حاشية ابن عابدين، 4٢5/4. 
)4( العقود الدرية، ابن عابدين، ٢٠8/1. 

)5( البحر الرائق، ابن نجيم، ٢64/5.  
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وال جيوز عند احلنفية أن يفرض القايض للناظر أكثر من أجرة املثل؛ قال ابن عابدين: 
»الصواب أن املراد من العرش: أجر املثل، حتى لو زاد عىل أجر مثله رد الزائد كام هو مقرر 
معلوم، ويف إجابة السائل ومعنى قول القايض للقّيم عرش غلَّة الوقف: أي التي هي أجر 

مثله، ال ما تومهه أرباب األغراض الفاسدة«)1(.

وجاء يف فقه الشافعية أنه إذا مل يسمِّ الواقف للناظر شيًئا من األجرة، فقياس املذهب إن 
كان مشهوًرا بأخذ أجرة املثل عىل عمله، فله أجرة مثل عمله)٢(.

ثامًنا: �صور و�صوابط تقدير اأجرة املثل للناظر: 

رهتا أهل اخلربة الساملني عن الغرض«)3(؛  ف الفقهاء أجرة املثل بأهنا: »األجرة التي قدَّ عرَّ
وال بدَّ للقايض أن جيتهد يف مقدار أجرة املثل يف كل واقعة بحسبها؛ لوجود عوامل عدة 
تؤثر يف مقدار هذه األجرة، كاختالف الزمان واملكان والعملة، ولذا فال يمكن حتديد أجرة 
ق القايض من مقدار األجرة عن طريق  الناظر بنسبة ثابتة دائاًم كالعرش مثاًل، ويمكن أن يتحقَّ

االستعانة بأهل اخلربة. 

وذكر صاحب درر احلكام صوًرا أربع يمكن من خالهلا تعيني أجرة املثل؛ وهي)4(: 

ال�صورة الأوىل: تعيينه بتقدير اأرباب اخلربة اخلالني عن الغر�س: 

فيقدران  الغرض  عن  اخلالني  اخلربة  أهل  من  مثاًل:  اثنان،  ينتخب  أن  ذلك  وكيفية 
األجرة التي يستحقها مثيل ذلك املال، أو ذلك الرجل يف عمله مع املدة الذي استؤجر فيها. 

وملا كانت إجارة املنفعة تزاد عىل األعيان أيًضا ينبغي أن ينظر يف تقدير أجر املثل إىل شيئني: 

)1( إىل املنفعة املعادلة ملنفعة املأجور. 

)٢( إىل زمان اإلجارة ومكاهنا. 

وكذلك يلزم إذا كانت اإلجارة واردة عىل العمل أن ينظر إىل شيئني: 

)1( إىل شخص مماثل لألجري يف ذلك العمل. 

)1( حاشية ابن عابدين، 653/6. 
)٢( انظر: كشاف القناع، البهويت، ٢71/4.
)3( ملة األحكام، املادة )414(، 1/8٠، .

)4( انظر: درر احلكام رشح ملة األحكام، 448-446/1. 
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)٢( إىل زمان اإلجارة ومكاهنا؛ ألن األجرة تتلف باختالف األعامل واألزمنة واألماكن. 

ويعني أجر املثل من جنس الدراهم والدنانري ال من جنس األجر املسمى... هذا إذا 
اتفق أهل اخلربة عىل مقدار أجر املثل، أما إذا اختلفوا وقدروا تقديًرا متفاوًتا فيؤخذ وسط 
ما قدروه، كام لو قدر بعضهم أجر املثل اثني عرش قرًشا، وبعضهم قدره عرشة، وبعضهم 

أحد عرش؛ فحق األجري حينئذ أحد عرش. 

وهذا التقدير املبنيَّ ليس من قبيل الشهادة الرشعية؛ فال يشرتط فيه ألفاظ الشهادة كام 
ال يشرتط عند الشيخني نصاهبا، أما حممد فقد اشرتط نصاب الشهادة يف ذلك وليس يف هذه 

املادة إشارة إىل اختيار أحد املذهبني. 

ال�صورة الثانية: تعيينه باإقرار املدعى عليه:

قه املدعى عليه يف ذلك.  وهذا ظاهر كام لو ادعى املدعي أن أجر املثل عرشة دنانري مثاًل وصدَّ

ال�صورة الثالثة: تعيينه بال�صهادة ال�صرعية: 

وذلك كام لو اختلف الطرفان عىل مقدار أجر املثل فادعى األجري أنه ديناران وادعى 
ألن  الشهادة؛  بغري  اخلربة  أهل  إخبار  يف  هنا  يكتفى  وال  الدينار  يتجاوز  ال  أن  املستأجر 

إخبارهم هذا شهادة فيجب مراعاة سائر رشوط الشهادة فيه التي منها التلفظ بالشهادة. 

فإذا أقام كال الطرفني شهودا عىل مقدار ما ادعاه من أجر املثل، رجحت بينة مدعي الزيادة. 

ال�صورة الرابعة: تعيينه باليمني: 

من  له  ملا  يدعيه  ما  الشهادة عىل  بينة  إقامة  من  املال  يتمكن صاحب  مل  إذا  فيام  وذلك 
مقدار أجر املثل فيتوجه اليمني حينئذ عىل املستأجر عىل عدم الزيادة؛ مثال ذلك: أن يدعي 
صاحب املال أن أجر املثل ملاله مائة قرش، ويقول املستأجر: إنه مخسون قرًشا، ويعجز رب 
املال عن إقامته البينة عىل دعواه، فيتوجه اليمني عىل املستأجر أن أجر املثل ال جيتاز اخلمسني 

قرًشا التي ادعى أهنا أجر املثل. 

ولو طلب بعض الناس حينئذ استئجار املال املذكور بخمسامئة قرش؛ فال يعترب ذلك 
أجر مثل للامل املذكور؛ ألن ذلك املبلغ إنام هو أجر مسمى، واألجر املسمى كام يكون زائًدا 

عن أجر املثل يكون ناقًصا. 
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 :
)1(

وقد خّل�س البع�س ال�صوابط التي ُتراعى يف اأجرة املثل يف الآتي

النظر إىل شخص مماثل للناظر يف اإلدارة والكفاءة. * 

النظر إىل زمان اإلجارة ومكاهنا وظروفها ومالبساهتا. * 

النظر إىل قيمة النقود وما طرأ عليها من تغيري. * 

االستعانة بلجنة من أهل اخلربة بحيث ال تقل عن اثنني عدلني. * 

د ضوابط أجرة املثل يف وظيفة  وجاء ضمن قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية األول: »حتدَّ
الناظر يف ضوء تأهيله العلمي والعميل، وطبيعة العمل، وظروف الزمان واملكان، والعرف«)٢(. 

تا�صًعا: اأجرة اأعوان ناظر الوقف: 

ناظر  يستعني  وإنام  أجره  يستحق  الوقف  ناظر  بإذن  الوقف  ملصلحة  يعمل  من  كل 
الختصاصهم  شيًئا  لذلك  حيتاجهم  بمن  الوقف  رعاية  أو  متابعة  أو  استثامر  عىل  الوقف 

وحاجة الوقف إىل أعامهلم. 

قال يف اإلسعاف من كتب احلنفية: »وجيوز له أن يستأجر أجراء ملا حيتاج إليه الوقف 
من العامرة، وليس له حد معني، وإنام هو عىل ما تعارفه الناس من اجلعل عند عقدة الوقف 
بنفسه، فقد حيتاج إىل  الوقف أجرة أن يعمل  ناظر  إذ ال يعني استحقاق  ليقوم بمصاحله، 
أعوان يبذل هلم املال، سواء أكانوا عامالً أو مستشارين، فقد تدعو حاجة الوقف إىل رأي 
املكاتب االستشارية: هندسية أو غريها أو تدعو احلاجة إىل إنشاء مصنع، أو رشكة هلا ملس 
إدارة يرأسه الناظر، أو من ينيبه ويعينه رؤساء أقسام حتتهم عامل، فكل هؤالء مستحقون 
أجرة مقابل أعامهلم؛ ألهنا من حاجة الوقف وملصلحته، وال عربة بكثرة األعوان إنام العربة 

بمقدار احلاجة إليهم«)3(.

ال خالف بني الفقهاء يف جواز استعانة الناظر بأعوان عىل أعامل الوقف وإدارة شؤونه، 
لها فيام يأيت:  وهلم يف ذلك آراء نفصِّ

)1( انظر: مشموالت أجرة الناظر املعارصة، د.حممد عثامن اشبري، ضمن: منتدى قضايا الوقف الفقهية األول، 358. 
)٢( أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية األول، 417.

)3( مشموالت أجرة الناظر املعارصة، د.عجيل النشمي، ضمن: منتدى قضايا الوقف الفقهية األول، 3٠5. 
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أ( عند احلنفية: 

الناظر ألعوان وأجراء له يقومون  نصَّ فقهاء املذهب احلنفي عىل مرشوعية تنصيب 
أولئك األعوان لألجرة، وأن  وا عىل استحقاق  الوقف وإدارة شؤونه، كام نصُّ عىل رعاية 

مرجع تقديرها إىل ما تعارفه الناس، وفيام يأيت بعض أقواهلم: 

1- قال اخلصاف: »لوايل الوقف أن يستأجر األجراء ملا حيتاج إليه من العامرة، وهذا يشء قد 
ُكفينا مؤونة االحتجاج له؛ ألن عمل الناس عليه، قلت: وهل حيدُّ القيام الذي يستحق 
به هذا الرجل ما جعل له الواقف من غلَّة هذه الصدقة؟ قال: ليس عندنا يف هذا يشء 
هذه  عقدة  عليه  وقعت  ما  بعامرة  القيام  من  الناس  يتعارفه  ما  عىل  ذلك  وإنام  حمدود، 
الصدقة واستغالل ذلك وبيع غالته وتفرقة ما جيتمع من غالته يف الوجوه التي سبلها 
فيها، قلت: أرأيت إن مل يبارش الرجل هذا بنفسه؟ قال: إنام يكلف من هذا ما جيوز أن 
يفعله مثله، وال ينبغي له أن يقرص عن ذلك، وأما ما كان يفعله الوكالء واألجراء فليس 
وجعل  بيته،  من  أو  أهله  من  امرأة  إىل  بذلك  القيام  جعل  لو  أنه  ترى  أال  عليه،  ذلك 
يفعله  ما  مثل  إال  القيام  املرأة من  تكلف  هلا يف كل سنة؛ هل  ماالً سامه  بذلك  لقيامها 
النساء؟ قال: ليس عليها من ذلك إال ما يتعارفه الناس يف هذا األمر، أال ترى أن الرجل 
فكذلك  كفاته،  بأمرها  يقوم  وإنام  يشاهدها،  بنفسه وال  يبارشها  فال  الضياع  له  يكون 

حال القيم بأمر هذه الصدقة فيام يتواله من ذلك«)1(. 

٢- وقال برهان الدين الطرابليس احلنفي: »فصل فيام جيعل للمتويل من غلَّة الوقف: جيوز 
أن جيعل الواقف للمتويل عىل وقفه يف كل سنة ماالً معلوًما لقيامه بأمره، واألصل يف 
؛ حيث قال: »لوايل هذه الصدقة أن يأكل منها غري  ذلك ما فعله عمر بن اخلطاب 
متأثل ماالً«، وما فعله عىل بن أيب طالب ؛ حيث جعل نفقة العبيد الذين وقفهم مع 
صدقته ليقوموا بعامرهتا من الغلَّة، وهو بمنزلة األجري يف الوقف، أال ترى أنه جيوز له أن 
يستأجر أجراء ملا حيتاج إليه الوقف من العامرة، وعليه عمل الناس، وليس له حد معني، 
وإنام هو عىل ما تعارفه الناس من اجلعل عند عقده الوقف؛ ليقوم بمصاحله من عامرة 
من  يكلف  وال  الواقف،  رشطه  فيام  عنده  اجتمع  ما  ورصف  غالت  وبيع  واستغالل 

)1( أحكام األوقاف، اخلصاف، 345، وانظر: املحيط الربهاين، ابن مازة، 6/14٩. 
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العمل بنفسه إال مثل ما يفعله أمثاله، وال ينبغي له أن يقرص عنه وأما ما تفعله األجراء 
أجًرا  هلا  وجعل  امرأة  إىل  الوالية  جعل  لو  حتى  عليه،  بواجب  ذلك  فليس  والوكالء 

معلوًما، ال تكلف إال مثل ما تفعله النساء عرًفا«)1(. 

3- ويف الفتاوى اهلندية: »إذا جعل الواقف للقائم بأمر الوقف ماالً معلوًما كل سنة للقيام 
الوقف  به؛ من عامرة  العادة  مثله وجاءت  يفعله  ما  القائم  الوقف جاز، ويكلف  بأمر 
واستغالله ورفع غالته وتفريقها يف وجوه الوقف، كذا يف احلاوي، وال ينبغي أن يقرص 
يف ذلك، وأما ما كان يفعله الوكالء أو األجراء فليس له ذلك، كذا يف املحيط، حتى ولو 
جعل الوالية إىل امرأة وجعل هلا أجًرا معلوًما، ال تكلف إال مثل ما تفعله النساء عرًفا، 
ولو نازع أهل الوقف القيم وقالوا للحاكم: إن الواقف إنام جعل هذا يف مقابلة العمل، 
الرائق،  البحر  الوالة، كذا يف  تفعله  ما ال  العمل  احلاكم من  يكلفه  يعمل شيًئا ال  وال 
وإن حدث للمتويل آفة؛ مثل: اجلنون أو العمى أو اخلرس.. فإن أمكنه مع ذلك األمر 
والنهي؛ فاألجر قائم، وإن مل يمكنه ذلك مل يكن له من األجر يشء، فإن طعن يف الوايل 
طاعن مل خيرجه القايض من الوالية إال بخيانة ظاهرة، فإن أخرجه قطع عنه األجر الذي 
جعل له الواقف لقيامه، وإن صلح من أخرجه القايض رد عليه والية الوقف، كذا يف 
احلاوي، وإن رأى أن يدخل آخر ويكون بعض هذا املال فال بأس بذلك، وإن كان هذا 
املال الذي سمى قلياًل ضيًقا فرأى احلاكم أن جيعل للرجل الذي أدخل معه رزًقا من 
ماالً  الوقف  بأمر هذا  للقيام  له  الواقف جعل  كان  فإن  بذلك،  بأس  الوقف؛ فال  غلَّة 
معلوًما يف كل سنة، وكان املال الذي سامه الواقف هلذا الرجل أكثر من أجر مثله عىل 
القيام به؛ فهو جائز، وال ُينظر يف هذا إىل أجر مثله، وللناظر أن يوكل من يقوم بام كان 
القدير وإذا  فتح  به كذا يف  له من جعله شيًئا وأن يستبدله  الوقف وجيعل  أمر  إليه من 
جعل الواقف لقيم بأمر الوقف ماال فنصب القيم قيام وجعل ذلك املال له مل جيز ذلك 

إال أن يكون الواقف جعل ذلك إليه كذا يف احلاوي«)٢(. 

)1( اإلسعاف يف أحكام األوقاف، 54. 
)٢( الفتاوى اهلندية، ٢/4٠6.
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ب( وعند املالكية: 

إذا رشط الواقف أو شهد العرف أن من اشتغل يف املدرسة شهًرا فله دينار، فاشتغل 
أقلَّ من ذلك ولو بيوم؛ فال يشء له)1(.

ج( وعند الشافعية: 

أجرة أعوان ناظر الوقف عند الشافعية عىل الواقف بعيًدا عن أجرة الناظر إن كان قد 
فإن  املثل؛  زيادة عن أجرة  للناظر  الواقف قد رشط  إن كان  أما  املثل،  للناظر أجرة  رشط 
أجرة أعوان الناظر تشمل أجرته وأعوانه، حتى ينزل إىل أجرة املثل، إال أن يكون الواقف 

قد رشطها له خالًصا)٢(. 

د( وعند احلنابلة: 

د الواقف أجرة ألعوان الناظر عمل برشطه، فإن مل حيدد الواقف أجرة ألعوان  إذا حدَّ
الناظر أجرهتم، حددها احلاكم أو القايض،  الناظر هلم أجرهتم، فإن مل حيدد  الناظر؛ حدد 
وليس للناظر زيادة األجرة بخالف احلاكم، قال احلارثي: وإن رشط الواقف يف الرصف 
فال  مثاًل..  باملدرسة  الطلبة  أي:  واملتفقهة؛  واملعيد،  كاملدرس،  للمستحق؛  الناظر  نصب 
إشكال يف توقف االستحقاق عىل نصب الناظر له )أي: املدرس ونحوه(؛ عماًل بالرشط، 
ولو وقف ملدرس وفقهاء، فللناظر ثم احلاكم تقدير أعطيتهم، فلو زاد النامء فهو هلم، وليس 
تقدير الناظر أمًرا حتاًم كتقدير احلاكم، بحيث ال جيوز له أو لغريه زيادته ونقصه ملصلحة)3(. 

بعض  فرتك  العامل،  قرص  فإن  معلوًما،  اجلعل  كان  إن  له  جعل  ما  العامل  ويستحق 
العمل مل يستحق ما قابل بعض العمل املرتوك، وإن كان العمل قد وجد مع جناية العامل 

استحق العامل اجلعل لوجد العمل وال يستحق الزيادة عىل اجلعل)4(. 

هـ( وعند اإلباضية: 

ز له بيع أصله ورشاء عبد( أو أمة )أو مجل( أو غريه )خلدمته(؛  جاء يف رشح النيل: »)وجوِّ

)1( انظر: الذخرية، القرايف، 337/6. 
)٢( انظر: كشاف القناع، البهويت، ٢71/4

)3( انظر: كشاف القناع، البهويت، ٢75/4. 
)4( انظر: املرجع السابق، ٢71/4. 
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أي خدمة األصل أو ملنفعة اليتيم كحمل مال، وجاز فسل أرضه وحرثها وقطع الفسيل من 
أو خيدم ماله، كتذكري نخل ورصمه  نخله وبيعه وإعطاء األجرة من ماله لكل من خيدمه 
وقطع ثمره ومحله ودوس ذرعه، فإن كان األصلح لليتيم أن حترث أرضه له ويعطي أجر 
احلارث ذهًبا أو فضة أو جزًءا من ثامرها فليفعل، وإن كان األصلح له أن يعطيها ملن حيرثها 
لنفسه ويعطي لليتيم أجرة أرضه ذهًبا أو فضة أو غريهم فعل... واحلاصل أن مال اليتيم 
.

والغائب واملجنون واملسجد ومال الوقف والزكاة واألمانة الوديعة عمله فيام يصلح له«)1(

الوقف  بشؤون  »ُيستعان  األول:  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  قرارات  ضمن  وجاء 
املختلفة باملسلمني األكفاء، وال يستعان بغري املسلمني إال عند الرضورة«)٢(. 

م�صاألة: مورد اأجر اأعوان ناظر الوقف: 

حصة  من  أجورهم  يرصف  أن  إما  الناظر،  مع  احلاكم  يدخلهم  الذين  النظار  أعوان 
الناظر األصيل، وإما أن يرصف له من ريع الوقف إن كان معلوم الناظر األصيل اليكفي، 

وينبغي االقتصاد وعدم اإلساف يف رصف األجور، حفاظا عىل أموال الوقف. 

آخر  رجاًل  الناظر(  )يعني  معه  يدخل  أن  احلاكم(  )يعني  رأى  »وإن  الطرابليس:  قال 
فعل، ومعلومه باٍق له، وإن رأى أن جيعل ملن أدخله معه حصة من معلومه فال بأس، وإن 
رآه ضيًقا فجعل ملن أدخله من غلَّة الوقف قدًرا معيَّنًا جاز، وينبغي له أن يقتصد فيام جيعل 

له من الغلَّة«)3(. 

عا�صًرا: �صابط الأعمال الداخلة يف اخت�صا�س الناظر على الوقف: 

ما  وهذا  ونامؤه،  إدارته  حيث  من  للوقف  املصلحة  فيه  ما  بكل  الوقف  ناظر  يطالب 
ذهب إليه املالكية الشافعية واحلنابلة. 

تبدئة  أو  ناظر  أو  إن جاز كتخصيص مذهب  »واتبع رشطه  املالكية:  فقال خليل من 
فالن بكذا وإن من غلَّة ثاين عام أو إن مل يقل من غلَّة كل عام أو أن من احتاج من املحبس 
عليه باع أو إن تسور عليه قاض أو غريه رجع له أو لوارثه: كعىل ولدي وال ولد له ال برشط 

)1( رشح النيل، أطفيش، 88/5. 
)٢( أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية األول، 417.

)3( اإلسعاف يف أحكام األوقاف، الطرابليس، 54.
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إصالحه عىل مستحقه: كأرض موظفة إال من غلتها عىل األصح أو عدم بدء بإصالحه أو 
بنفقته وأخرج الساكن املوقوف عليه للسكنى إن مل يصلح لتكرى له، وأنفق يف فرس لكغزو 
من بيت املال، فإن عدم: بيع وعوض به سالح: كام لو كلب وبيع: ما ال ينتفع به من غري 
عقار يف مثله أو شقصه كأن أتلف وفضل الذكور وما كرب من اإلناث يف إناث ال عقار وإن 
خرب ونقض ولو بغري خرب إال لتوسيع كمسجد ولو جرًبا وأمروا بجعل ثمنه لغريه«)1(. 

وقال النووي الشافعي: »وظيفة املتويل العامرة واإلجارة وحتصيل الغلَّة وقسمتها عىل 
املستحقني، وحفظ األصول والغالت عىل االحتياط، هذا عند اإلطالق، وجيوز أن ينصب 

الواقف متولًيا لبعض األمور دون بعض«)٢(. 

وا عىل أنَّ  وذكر احلنفية ضابط األعامل الداخلة يف اختصاص الناظر عىل الوقف ونصَّ
ناظر الوقف يطالب بكل ما تعارف عليه الناس وجرت به العادة مما يقوم به النظَّار مما فيه 

املصلحة للوقف، فليس فيه يشء حمدود.

ومن أقواهلم يف ذلك: 

له  ما جعل  الرجل  هذا  به  يستحق  الذي  القيام  »قلت: وهل حيد  قال اخلصاف:   -1
ما  عىل  ذلك  وانام  حمدود،  يشء  هذا  يف  عندنا  ليس  قال:  الصدقة؟  هذه  غلَّة  من  الواقف 
وبيع  الصدقة واستغالل ذلك  ما وقعت عليه عقدة هذه  بعامرة  القيام  الناس من  يتعارفه 

غالته وتفرقة ما جيتمع من غالته يف الوجوه التي سبلها فيها«)3(. 

٢- وقال أبو املعايل برهان الدين ابن َماَزَة احلنفي: »رجل وقف وقًفا صحيًحا وجعل 
واليتها إىل رجل وجعل إليه القيام بأمرها يف حال حياته، وبعد وفاته... فام الذي جيب عىل 
هذا الرجل القيم من العمل؟ قال: ليس ذلك عىل ما يتعارفه الناس من القيام عامرة الضيعة 

واستغالل ذلك وبيع غالته وينفق ما جيتمع من غالته يف الوجوه التي سبلها فيه«)4(. 

ف عىل الرعية منوط  3- وقال يف درر احلكام رشح ملة األحكام )املادة 58(: »)الترصُّ

)1( خمترص خليل، ٢13. 
)٢( روضة الطالبني، النووي، 5/35٩. 

)3( أحكام األوقاف، اخلصاف، 345، وانظر: املحيط الربهاين، ابن مازة، 6/14٩. 
)4( املحيط الربهاين، ابن مازة، 6/14٩. 
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ف القايض فيام له فعله من أموال الناس  باملصلحة(، هذه القاعدة مأخوذة من قاعدة: )ترصُّ
واألوقاف مقيَّد باملصلحة(؛ أي أن ترصف الراعي يف أمور الرعية جيب أن يكون مبنيًّا عىل 

املصلحة، وما مل يكن كذلك ال يكون صحيًحا«)1(. 

فيه  الوقف وعامرته وإجياره وزرعه وخماصمة  الناظر حفظ  أن وظيفة  احلنابلة:  وعند 
تنميته ورصفه يف جهاته من عامرة  أو ثمر واالجتهاد يف  أو زرع  وحتصيل ريعه من أجرة 

وإصالح وإعطاء مستحق ونحوه وله وضع يده عليه والتقرير يف وظائفه)٢(. 

من  اليوم  وهي  حديثه  ووسائل  وأساليب  معارصة  مقتضيات  هناك  أن  شكَّ  وال 
ما  بآخر  الناظر  اهتامم  من  بدَّ  فال  ونامئه  الوقف  عىل  احلفاظ  يف  الناظر  عمل  مستلزمات 
وتقديم  عامة  وعالقات  تسويق  من  االنتاجية:  للمنشآت  املعارصة  اإلدارة  إليه  وصلت 
احلوافز واملكافآت للعاملني يف إدارة األوقاف واالستعانة بمحام للدفاع عن الوقف، وبناء 
مقار للدارة وتأثيثها بأحدث األثاث واألجهزة الالزمة إذا كانت أموال الوقف من الكثرة 

بحيث تسمح بذلك. 

وجاء ضمن قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية األول ما يأيت: »ضابط وظائف الناظر 
األصلية: الضابط يف وظائف الناظر هي ما احتيج إليها للمحافظة عىل مصلحة الوقف عينًا 
أو ثمرة، ما مل خيالف رشط الواقف عىل أن حيقق مقصد الواقف كاحلفظ والتنمية والدفاع 
عن حقوق الوقف، ولناظر الوقف أن حيمل املرصوفات اإلدارية التي حيتاج إليها لوظيفته 
عىل ريع الوقف كمتطلبات التسويق واملنشآت واملرصوفات النثرية األخرى عىل أن يكون 

ذلك يف احلدود املناسبة«)3(. 

وورد أيًضا أن »ضابط وظائف الناظر التابعة: يعد من الوظائف التابعة إلدارة الوقف 
كل الوظائف املساعدة؛ كاإلدارة املالية والقانونية واملحاسبية، وما حتتاج إليه إدارة الوقف 

ويف حدود االعتدال«)4(. 

)1( درر احلكام رشح ملة األحكام، 51/1. 
)٢( انظر: اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، أبو النجا احلجاوي، 14/3، ودليل الطالب لنيل املطالب، 1٩٠، وكشاف القناع، 
البهويت، ٢68/4، وكشف املخدرات، عبد الرمحن البعيل اخللويت، 516/٢، ومنار السبيل يف رشح الدليل، ابن ضويان، ٢/13.

)3( أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية األول، 417.

)4( أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية األول، 417.
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حادي ع�صر: م�صمولت اأجرة الناظر املعا�صرة: 

شيًئا  للناظر  الواقف  يشرتط  مل  فإذا  الواقف،  له  رشطها  التي  األجرة  الناظر  يستحق 
إذا  املثل، وكذلك  له أجرة  ر  ليقرِّ للقايض  أمره  يرفع  أن  ًعا، وإما  بالعمل تربُّ يقوم  أن  فإما 
عنيَّ الواقف للناظر أجًرا أقل من أجر املثل ومل يرض الناظر به، فله أن يرفع أمره للقايض 
ليقرر له أجرة املثل، وأجرة املثل ليس هلا حدٌّ يف الرشع، وإنام تتبع املصلحة والعرف وتغريُّ 
األحوال واألزمان واألماكن، كل ذلك عىل الوجه الذي تمَّ توضيحه يف العنارص السابقة. 

جاء ضمن قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية األول: »األجرة عىل رشط الواقف 
إال أن تكون أقل من أجرة املثل أو ما تقدره املؤسسة أو الوزارة وخيضع تقدير أجرة الناظر 
لالعتبار اآليت: تقدر أجرة الناظر بام حيدده الواقف، وإال فأجرة املثل بام يتناسب مع تغري 
واخلربة  العلمي  والتأهيل  العمل  طبيعة  وبحسب  واالجتامعية،  االقتصادية  الظروف 

واالختصاص، وجيوز أن تكون أجرة الناظر مبلًغا حمدًدا أو نسبة من الريع«)1(. 

وتشمل األجرة املعارصة للناظر املرصوفات اآلتية: 

1- التسويق: 

واملنجزات  واألعامل  لريعه  املحصلة  والغالت  للوقف  املادي  اإلنتاج  تسويق  إن 
ونجاحها  الوقف  أهداف  حتقيق  يف  كبري  دور  له  مهم  أمر  السلع  وتسويق  حيققها،  التي 
ونموها واستمرارها األمر الذي يوجب معرفة األساليب التسويقية املالئمة التي تساهم 
التسويق،  يف  املتخصصة  باملكاتب  االستعانة  الوقف  لناظر  فيجوز  الفرص  استغالل  يف 

واحتساب أجورها مما يستحقه الناظر من ريع الوقف. 

2- العالقات العامة واإلعالم: 

ينبغي أن تتوىل إدارات األوقاف املعارصة التعريف بالوقف والرتغيب فيه، والدعوة 
إليه، وكشف أعامهلا ونشاطاهتا وحتديد األهداف التي تسعى لتحقيقها. 

الناس عىل  وهذه اإلدارات جتد نفسها مضطرة إليصال ذلك إىل السواد األعظم من 
الوسائل  مع  واملعارصة  احلديثة  اإلعالم  استخدام وسائل  إىل  وأجناسهم  فئاهتم  اختالف 

)1( املرجع السابق، 416.



485

الفصل الثامن: النظارة عىل الوقف

القديمة كطبع الكتب والنرشات وتوزيع الدعايات واإلعالنات يف اللوحات اإللكرتونية 
من  ذلك  وغري  احلاسوب  وأجهزة  االنرتنت  واستخدام  والتلفاز  واإلذاعة  والصحف 

وسائل اإلعالم احلديثة. 

واإلنسانية  االجتامعية  املؤسسات  مع  عالقات  إقامة  األوقاف  إدارات  عىل  أن  كام 
والرتبوية والعلمية لتستفيد من هذه العالقات يف أداء وظيفتها. 

الوقف، واملوقوف عليهم فال مانع رشًعا من أن  وكل ذلك يعود يف حصيلتة لصالح 
تشمل أجرة الناطر املعارصة اإلنفاق يف هذ ا املجال عىل أن يضبط باملصلحة، ويقدره العرف. 

3- احلوافز واملكافآت: 

تنح الرشكات واملؤسسات احلوافز واملكافآت للعاملني لدهيا لتشجيعهم عىل حسن 
األداء واحلث عىل اإلبداع واالخرتاع وذلك للحصول عىل أفضل النتائج واملردود.

وهذا ال مانع منه رشًعا فهو بمثابة جعل يلتزم به اجلاعل ملن يعمل له عماًل مباًحا ولو 
كان مهوالً)1(. 

من هنا جيوز تصيص نسبة من ريع الوقف لتغطية مبالغ احلوافز واملكافآت؛ ألن ذلك 
الناظر  ينصب  الذي  اهلدف  وهو  عليهم  واملوقوف  ذاته  الوقف  عىل  واخلري  بالنفع  يعود 

ألجل حتقيقه. 

عىل أن يكون كل ذلك يف حدود املعروف دون حماباة أو إساف مع مراعاة املقاصد 
املرشوعة للواقفني. 

4- بناء مقار إلدارات األوقاف وتأثيثها: 

بقائه  الوقف يف  ما حيتاجه  واإلنفاق عىل كل  الرصف  متفقون عىل مرشوعية  الفقهاء 
واستمراره؛ سواء رشط الواقف ذلك أم ال؛ قال الشريازي: »وإن احتاج الوقف إىل نفقة 
نفقته،  اعترب رشطه يف  اعترب رشطه يف سبيله  ملا  الواقف؛ ألنه  أنفق عليه من حيث رشط 
كاملالك يف أمواله، وإن مل يشرتط أنفق عليه من غلته؛ ألنه ال يمكن االنتفاع به إال بالنفقه، 
فحمل الوقف عليه، وإن مل يكن له غلَّة كانت نفقته يف بيت املال يف األصح، كاحلر املعس 

)1( انظر: كشاف القناع، البهويت، ٢٠3/4. 
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الذي ال كسب له)1(. 

يف  تدخل  األوقاف  إدارات  مقار  وصيانة  والتأثيث  البناء  مصاريف  كانت  ولذلك 
اإلنفاق عىل الوقف عىل أن يكون يف حدود االعتدال وعدم البذخ واإلساف.

5- أجرة املحامني: 

اإلدارة احلديثة للمؤسسات اإلنتاجية تتطلب وجود حمامني يتولون الدفاع عن املؤسسة 
اإلنتاجية مقابل أجرة، وذلك ألن املؤسسة تقوم بإجراء عقود متعددة: من بيع، وإجارة، 
ووكالة وغري ذلك مع أطراف أخرى، فال بدَّ أن يتوىل إجراء هذه العقود حمام. هذا باإلضافة 
إىل أن املؤسسة تتعرض لطمع الطامعني واعتداء املعتدين؛ فال بدَّ من حمام يقوم بالدفاع عن 

حقوق هذه املؤسسة. 

العقود مع اآلخرين،  وإذا كانت املحاماة لدى املؤسسات اإلنتاجية هتدف إىل إجراء 
ومحاية حقوق املؤسسة، والدفاع عنها بطريقة علمية، فإن مؤسسات الوقف املعارصة أوىل 
من غريها بذلك ألن مؤسسات الوقف حمل طمع كثري من املتنفذين، وإذا كان الفقهاء قد 
أسندوا هذه املهمة للناظر، فإنه يف هذا الوقت ال بدَّ من إسنادها إىل حمام متخصص يتمتع 

بكفاءة عالية يف هذا األمر، فهو أقدر من الناظر يف القيام هبذه املهمة. 

وإذا أنفق الناظر أجرة للمحامي الذي يدافع عن حقوق الوقف فإهنا حتسب من غلَّة 
الوقف؛ ألهنا جعلت يف مصالح الوقف. 

6- النثريات: 

الوسائل  من  تعترب  الوقف  إدارة  يف  وأعوانه  الوقف  ناظر  حيتاجها  التي  النثريات  إن 
الرضورية التي تتوقف عليها إدارة الوقف، وحسن األداء فال يمكن للناظر أو أعوانه يف 

اإلدارة أن يؤدوا أعامهلم بدون قرطاسية وما إىل ذلك من أدوات مكتبية. 

وال شك يف أن اإلنفاق عىل النثريات يدخل يف اإلنفاق عىل ما حيتاجه الوقف يف بقائه 
واستمراره)٢(.

)1( انظر: املهذب، الشريازي، 445/1. 
)٢( استفيد يف كتابة ما جاء يف منتدى قضايا الوقف الفقهية األول حتت عنوان مشموالت أجرة الناظر املعارصة من األبحاث 
التي أعدها السادة األفاضل د.عجيل جاسم النشمي، ود.حممد مصطفى الزحييل، ود.حممد عثامن اشبري حتت العنوان نفسه. 
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املبحث التا�شع

نظارة الوقف بني ال�صخ�صية الطبيعية والعتبارية

اأوًل: ال�صخ�صية الطبيعية: 

، أو جيب عليه  املراد بالشخص الطبيعي هو اإلنسان الذي يكون قاباًل ألن يثبت له حقٌّ
الناس؛ فكل منهم ذو أهلية  أفراد  الطبيعيني بأهنم:  ف بعضهم األشخاص  التزام)1(، وعرَّ

ة، له حقوق وعليه واجبات)٢(.  وذمَّ

من  فرد  بكل  تتجىل  التي  )اإلنسانية(  الطبيعية  الشخصية  هي  األصل  يف  والشخصية 
أفراد اإلنسان، فكل واحد منهم شخص مستقل بشخصيته التي تثبت هبا حقوق، وعليه 

واجبات، وعىل ذلك كان اإلنسان مرتكز الشخصية وأساسها الذي تقوم عليه)3(. 

وتبدأ الشخصية الطبيعية بوالدة اإلنسان، فإن ُولد ميًتا فال تثبت له الشخصية، وتنقض 
بتامم والدته حيًّا، وتنتهي بموته، وهلذه  تبدأ  فالقاعدة أن شخصية اإلنسان  بزوال احلياة؛ 
القاعدة استثناءات؛ أمهها: أن اجلنني إنسان له شخصية نظامية قبل والدته، وأن املفقود ال 

تنقض شخصيته بموته الفعيل غري املعروف إال عند صدور حكم قضائي بموته)4(. 

 :
)5(

ا اخل�صائ�س القانونية لل�صخ�س الطبيعي؛ فهي اأمَّ

احلالة. االسم.                               ٢.   .1
األهلية.  املوطن.                              4.   .3

ثانًيا: ال�صخ�صية العتبارية: 

األموال  أو  األشخاص  من  مموعة  فهو  )املعنوي(  االعتباري  بالشخص  املراد  ا  أمَّ
وذلك  املستقلة،  القانونية  الشخصية  هلا  القانون  ويمنح  معني،  غرض  حتقيق  إىل  الرامية 

)1( انظر: املدخل إىل القانون-نظرية احلق، د.نبيل إبراهيم سعد، منشورات احللبي احلقوقية، بريوت، ط1، ٢٠1٠م، 145-143.
)٢( انظر: املدخل الفقهي العام، األستاذ مصطفى الزرقا، 3/٢4٠. 

)3( انظر: أثر االختالف بني الشخصية الطبيعية واالعتبارية يف األحكام الفقهية، د.نزيه محاد، 11.
)4( انظر: املدخل لدراسة القانون املقارن بالفقه اإلسالمي، د.عامر عبد العزيز، جامعة قار يونس، بنغازي، 1٩6-187. 

)5( انظر: املدخل لدراسة القانون-نظرية احلق، د.جالل حممد إبراهيم، دار النهضة العربية، القاهرة، 1٩٩6م، ٢/7. 



488

مدونة أحكام الوقف الفقهية - اجلزء الثاين

بالقدر الالزم لتحقيق هذا الغرض)1(. 
املختصة  السلطة  تنحها  مستقلة  أهلية  هلا  رة  مقدَّ جهة  »هي  االعتبارية:  والشخصية 

ملجموعة من أشخاص أو أموال تتوافر فيها الرشوط املطلوبة«)٢(. 
ا  عامًّ االعرتاف  كان ذلك  النظام؛ سواء  باعرتاف  إال  تثبت  االعتبارية ال  والشخصية 
: يعني موافقة النظام عىل التمتع بالشخصية االعتبارية موافقة  ا؛ فاالعرتاف العامُّ أو خاصًّ
الشخصية  هلا  تثبت  مجاعة  أي  لدى  توافرت  إذا  معينة  مقومات  حتديد  خالل  من  عامة، 
فيعني  ا االعرتاف اخلاص:  أمَّ املوافقة اخلاصة،  إىل  توافرها دون حاجة  االعتبارية بمجرد 

ة الالزمة من النظام بالشخصية االعتبارية جلامعة معينة بالذات)3(. املوافقة اخلاصَّ

 :
)4(

وبذلك تتنوع الأ�صخا�س العتبارية بني

أ- األشخاص االعتبارية العامة )أشخاص القانون العام(: 

1- الدولة. 

٢- األشخاص االعتبارية العامة اإلقليمية )مؤسسات عامة، هيئات اإلدارة والبلدية....(. 

اخلطوط  ومؤسسة  االجتامعية  التأمينات  كمؤسسة  املرفقية  االعتبارية  األشخاص   -3
اجلوية الكويتية. 

ب- األشخاص االعتبارية اخلاصة )أشخاص القانون اخلاص(: 

1- مموعات األشخاص: الرشكات واجلمعيات، واجلمعية عبارة عن مجاعة منظمة من 
األشخاص تتألف عىل وجه االستمرار لتحقيق غرض غري مايل. 

٢- جتمعات األموال. 

 :
)5(

ا عنا�صر ال�صخ�س العتباري؛ فهي اأمَّ

)1( انظر: املدخل لدراسة القانون-نظرية احلق، د.جالل عيل العدوي ود.رمضان أبو السعود، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 
مرص، 1٩٩7م، 115. 

)٢( أثر االختالف بني الشخصية الطبيعية والشخصية االعتبارية يف األحكام الفقهية، د.عيل القره داغي، 1٩. 
)3( انظر: مدخل لدراسة القانون، د.عبد النارص العطار، مكتبة السعادة، القاهرة، 314.

اًل: املدخل إىل القانون-نظرية احلق، د.نبيل إبراهيم سعد، ٢٠8-٢33. )4( انظر مفصَّ
)5( انظر: أثر االختالف بني الشخصية الطبيعية واالعتبارية يف األحكام الفقهية، د.عيل القره داغي، 6، واملدخل الفقهي العام، 

د.الزرقا، 3/٢1٢. 
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1- العنرص املادي: مموعة من األشخاص/األموال. 

2- العنرص الشكيل: االعرتاف القانوين بالشخص املعنوي. 

تصور  ينفك  ال  فكام  االعتبارية  الشخصية  تصور  لوازم  من  وهي  املالية:  الذمة   -3
ة له حيمل هبا احلقوق ال ينفك أيًضا الشخص االعتباري عن هذه  الشخص الطبيعي عن ذمَّ
ة إذ ال يبقى عندئذ معنى الشخصية االعتبارية إال مرد التمثيل والنيابة يف العمل وهذا  الذمَّ

غري التشخيص بمعناه الكامل. 

 :
)1(

ثالًثا: اأوجه الت�صابه والختلف بني ال�صخ�صيتني الطبيعية والعتبارية

بني  فيام  واالختالف  التشابه  أوجه  بعض  استخالص  يمكن  السابق  العرض  من 
الشخصيتني؛ الطبيعية واالعتبارية؛ وذلك عىل الوجه التايل: 

أ( أوجه التشابه: 

تتَّفق الشخصيتان فيم يأيت: 

1- أن لكل واحدة منهام األهلية التي حتقق هلا أغراضها، حسب توافر الرشوط املطلوبة. 

ة مالية مستقلة منفصلة، فلها حقوقها وأمواهلا، وعليها التزاماهتا  ٢- أن لكل واحدة منهام ذمَّ
وديوهنا.. إلخ. 

3- أن لكل واحدة منهام اساًم، وجنسية، ووطنًا، وبداية، وهناية. 

تقاضيهام  أن لآلخرين حق  كام  اآلخرين حلقوقها،  تقايض  منهام حق  واحدة  لكل  أن   -4
ألداء حقوقهم.

ب( أوجه االختالف بينهم: 

1- أن الشخصية االعتبارية أخص من الشخصية الطبيعية للنسان من حيث: 

إهنا ال تشمل اجلوانب اخلاصة باإلنسان مثل أهلية الزواج والطالق، واحلقوق األسية 
من النفقة ونحوها. 

خصائص  من  العقل  يعد  حني  يف  فيها،  متوافر  غري  )العقل(  والتمييز  اإلدراك  إن 

الفقه واألصول، كلية الرشيعة والقانون  الفقه والقانون، د.حممد السيد الدسوقي، قسم  انظر: الشخصية االعتبارية بني   )1(
والدراسات اإلسالمية، جامعة قطر، 336. 
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اإلنسان، ويرتتب عىل ذلك أن الشخصية االعتبارية جيب أن يكون هلا ممثل يعرب عن إرادهتا، 
ويدير شؤوهنا، ويكون الناطق باسمها مثل ملس اإلدارة، أو املدير. 

إهنا حمددة بام قرره القانون، يف حني أن الشخصية الطبيعية ليست حمددة بام قرره القانون. 
مادي  وجود  له  وليس  فقط  قانوين  وجود  له  معنوي  تقديري  االعتباري  الشخص   -٢

حمسوس، عىل عكس الشخص الطبيعي. 
3- الشخص الطبيعي )إذا كان عاقاًل( فهو مكلف بالتكاليف الرشعية كلها من العبادات 

وأما الشخص االعتباري فليس مكلًفا هبا. 
أهلية  ثم  أمه  الناقصة وهو جنني يف بطن  الوجوب  أهلية  له  تثبت  الطبيعي  الشخص   -4
الوجوب الكاملة بمجرد الوالدة، ثم أهلية األداء الناقصة عند التمييز، وأهلية األداء 
الكاملة عند الرشد والبلوغ. فهذه األطوار غري موجودة يف الشخص االعتباري، حيث 

تثبت له األهلية مرة واحدة عن طريق اعرتاف القانون هبا. 
كافة  يامرس  أن  يستطيع  بل  حمددة،  أهداف  يف  نشاطه  ينحرص  ال  الطبيعي  الشخص   -5
األنشطة، فهو حر يف نشاطاته إال ما كان حمرًما حسب أحكام الرشيعة، أو خمالًفا للنظام 
مقيد  هو  بل  ذلك،  يف  حًرا  فليس  االعتباري  الشخص  وأما  القوانني.  حسب  العام 

بالغرض، أو األغراض التي أنيشء ألجلها. 
6- الشخص الطبيعي مستقل بنفسه لتحقيق مصالح فردية خاصة به، وأما الشخص االعتباري 

فهو يسعى إىل حتقيق مصالح مجاعية تعود إىل مموعة من األشخاص أو األموال. 
7- هناية الشخص الطبيعي بموته، وأما هناية الشخص االعتباري بانتهاء مدته التي حددها 

القانون. 

8- مسؤولية الشخص االعتباري حمددة يف حني أن مسؤولية الشخص الطبيعي غري حمددة. 

٩- الزكاة جتب عىل الشخص الطبيعي إذا توافرت الرشوط املطلوبة لوجوب الزكاة، وال 
إال  املعارصين  مجاهري  عند  هو  حيث  من  )الرشكات(  االعتباري  الشخص  عىل  جتب 
الشخص  ملكية  أو نحو ذلك وذلك ألن  قانون  بذلك  أو صدر  املسامهون  إذا فوضه 

االعتباري ليست ملكية حقيقية كاملة. 

1٠- الشخص االعتباري الثابت للوقف أو الدولة، أو بيت املال أو املساجد، أو اجلهات 
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مجيع  يف  الطبيعي  الشخص  عىل  جتب  الزكاة  أن  حني  يف  الزكاة،  عليه  جتب  ال  اخلريية 
أمواله إذا توافرت فيها الرشوط املطلوبة، يف حني أن الزكاة جتب يف الوقف املعني أو ما 

يسمى بالوقف األهيل. 

11- ال ُتقطع اليد يف سقة أموال الشخص االعتباري العام مثل أموال الدولة، وإن كان 
لألفراد  اخلاصة  األموال  يف  تقطع  اليد  أن  حني  يف  أخرى،  بعقوبات  يعاقب  السارق 

والرشكات اململوكة لألفراد.

1٢- مدة التقادم أمام القضاء لسامع الدعوى يف شأن الشخص الطبيعي 15 سنة، ويف حق 
الشخص االعتباري ٩ سنوات)1(. 

املبحث العا�شر

نظارة املوؤ�ص�صات )الأ�صخا�س العتبارية(

الوقف هيدف إىل استمرار مسرية اخلري كي ينعم املحتاجون بثامر ما حيبسه القادرون، 
ويف ضوء ما أسفر عنه التطور املعارص يف النظر إىل مهام الوقف وغاياته، وما أصبحت تثله 
من أمهية بارزة يف حياة الفرد واملجتمع برزت احلاجة إىل أن يواكب ذلك التطور تغيري يف 
النظام الذي يتوىل إدارته وذلك من خالل االنتقال إىل النظام املؤسيس للنظارة عىل الوقف 
بام لدهيا من إمكانيات  الوقف إىل مؤسسات متخصصة تسعى جاهدة  النظر عىل  وإسناد 

لالرتقاء بدور الوقف بام حيقق املعنى احلقيقي ملا قصده الشارع احلكيم من مرشوعيته. 
والية  ثبوت  يف  الفقهاء  بني  خالف  وال  العامة،  االعتبارية  الشخصيات  من  والدولة 

الدولة عىل األوقاف وأن هلا أن تستنيب فيام تراه من أمور. 
قال إمام احلرمني اجلويني: »واستنابة اإلمام البد منها وال غنى فإن اإلمام ال يتمكن 
من تويل مجيع األمور وتعاطيها وال يفي نظره بمهامت اخلطة وال حيوهيا، وهذه القضية يف 
فيها حتى تكون اخلطة بكالءته مربوطة، وبرعايته  اللبيب  العقل وال يسرتيب  رضورات 
حموطة، ومامع األمور برأيه منوطة واطالعاته عىل البالد والعباد مبسوطة فهو يرعاهم كأنه 

)1( انظر فيام سبق: املواد: 17٢، 18٠، 187، 388، 474، من القانون املدين املرصي، وانظر بالتفصيل: الوسيط يف رشح 
القانون املدين، د.عبد الرزاق أمحد السنهوري، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ٢٩1/5-٢٩٢.



4٩٢

مدونة أحكام الوقف الفقهية - اجلزء الثاين

يراهم وإن شط املزار وتقاصت الديار«)1(. 
وبنّي أن من خطة اإلمام يف تدبري أمور الدنيا القيام عىل املرشفني عىل الضياع بأسباب 

الصون واحلفظ واإلبقاء واإلنقاذ)٢(. 
والتسجيالت  التواقيع  من  القضاء  بوظيفة  يتعلق  فيام  الثاين:  »النوع  السيوطي:  وقال 
العزيز،  احلكم  نظر  حتت  اجلارية  األوقاف  عىل  والنظر  والتداريس،  األنظار  وتفويض 
الداخلني حتت حجر املرشع الرشيف وغري ذلك من  ونصب األمناء والقوام عىل األيتام 

التعلقات التي هي منوطة بحكام الرشيعة املطهرة«)3(. 
وقد بنيَّ بعض الفقهاء أن الواقف إذا مل يعني ناظًرا أو عينه ثم مات فإن القايض يقوم 
الوقف حسب  مال  ف يف  الترصُّ إليه  ويفوض  األوقاف  أمر  ليتوىل  املتويل  أو  القيم  بتعيني 

األحكام الرشعية)4(. 
من  خالل  من  فتامرسها  اعتبارية  شخصية  وهي  للدولة،  تكون  الوقف  عىل  فالوالية 
تستنيبه لذلك، وهذا النائب كام جيوز أن يكون شخصا طبيعيًّا جيوز كذلك أن يكون مؤسسة 

متخصصة يف إدارة األوقاف ذات شخصية اعتبارية. 
يمكن  ما  حيقق  متخصصة  مؤسسات  إىل  األوقاف  عىل  النظارة  إسناد  خالل  ومن 
اختياره  يتم  واحد  شخص  من  تتكون  ال  والتي  الوقف  عىل  اجلامعية  بالنظارة  تسميته 
باسلوب االختيار الشخيص بواسطة الواقف أو جهة أخرى بل تتكون من عدة أفراد، ذوي 
الكفاءات واالختصاصات املناسبة لطبيعة العمل، عندهم مقدرة عىل محاية أموال الوقف 
ومنع العبث هبا أو إهدارها، أو ضياعها، أوسلبها، أو االستيالء عليها ويرغبون يف العمل 

املرتبط بوجوه اإلحسان ورعاية املحتاجني بكل صدق وإخالص. 
يقول األستاذ مصطفى الزرقا: »إن فكرة الشخصية احلكمية إنام تولدت يف النظر احلقوقي 
تولدا رضورًيا من وجود مصالح مشرتكة يف املجتمع متميزة عن املصالح الفردية، بحيث 
ال يمكن إدماجها فيها، ويلحظ عجز الشخصية الطبيعية بمفردها عن أن تضطلع بأعبائها 

)1( غياث األمم يف التياث الظلم، إمام احلرمني أبو املعايل ركن الدين عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويني امللقب، 
حتقيق: عبد العظيم الديب، مكتبة إمام احلرمني، القاهرة، ط٢، 14٠1هـ، 15٩ وما بعدها. 

)٢( انظر: غياث األمم يف التياث الظلم، الغياثي، 3٠٢. 
)3( جواهر العقود، السيوطي، ٢/٢٩4. 

)4( انظر: تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، عثامن بن عيل الزيلعي، 3٢٩/3، وحاشية الدسوقي، 88/4. 
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وتضمن حتقيقها. فالواقع ينبئ بأن الشخصية الطبيعية ال تكفل إال املصالح الفردية، يف حني 
تقوم عىل  إنام  الوضعية  التي تعرتف هبا احلقوق احلديثة والقوانني  أن األشخاص احلكمية 
مصلحة مشرتكة استلزمتها الرضورات االجتامعية، حتى يف األشخاص احلكمية اخلاصة، 
وجود  به  املسلم  من  إذ  خاصة،  طبيعة  من  مشرتكة  مصلحة  إىل  تستند  التي  كالرشكات 
مرشوعات اقتصادية تستدعي تضافر اجلامعات بجهودها وأمواهلا، وتتجاوز قدرة األفراد 
عىل انفراد فمجهود هذه اجلامعات ضمن نطاق مصلحتها اخلاصة وهو مسخر بطريق غري 

مبارش خلدمة املصلحة العامة بسد بعض حاجات املجتمع وزيادة الثروة القومية«)1(. 
عىل  النظارة  بأعامل  القيام  إليها  يسند  التي  واهليئات  املؤسسات  تكون  أن  وألجل 

األوقاف وإداراهتا ذات شخصية اعتبارية البد من توافر ما يأيت: 
الوقف  أموال  إدارة  يقصدون  األشخاص  من  مجاعة  وجود  وهو  موضوعي:  عنرص   -1

والنظارة عليها. 
٢- عنرص شكيل: هو اعرتاف القانون هلذه املجموعة بالشخصية االعتبارية إما اعرتاًفا عاًما 
حلصول  الالزمة  اإلجراءات  اتاذ  خالل  من  خاًصا  أو  القانون،  بقوة  تكتسب  عندما 

اعرتاف النظام بالشخصية االعتبارية هلذه املجموعة)٢(. 
االعتبارية  الشخصية  اكتساهبا  بمجرد  الوقف  بإدارة  تقوم  التي  املؤسسة  وتتمتع 

باخلصائص اآلتية)3(: 

ة األشخاص املكونني هلا.  1- ذمة مالية منفصلة ومستقلة عن ذمَّ
القانونية لكي تستطيع مبارشة نشاطها وما يقتضيه ذلك من اإلقرار هلا بحق  ٢- األهلية 

التقايض. 
3- جنسية املؤسسة إذ ال بدَّ أن يكون هلا جنسية تربطها بدولة ما. 

4- اسم خاص هلذه املؤسسة ذات الشخصية االعتبارية تيزها عن غريها من األشخاص 
االعتبارية.

)1( الشخصية االعتبارية يف الفقه اإلسالمي، 1٩1-1٩٢. 
)٢( انظر: أثر االختالف بني الشخصية الطبيعية والشخصية االعتبارية، د.عيل حميي الدين القره داغي، 6.

يف  الفقهية  وأحكامها  االعتبارية  والشخصية   ،٢٩٢/5 بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  السنهوري،  الوسيط،  انظر:   )3(
الدولة املعارصة، د.عبد احلميد حممود البعيل، بحث منشور عىل شبكة اإلنرتنت، د.ت، 13-11. 
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م�صادر ومراجع الف�صل الثامن

1-  إحكام األحكام رشح عمدة األحكام، أبو الفتح تقي الدين حممد بن عيل بن وهب بن مطيع ابن دقيق العيد 
الشافعي، حتقيق: حممد حامد الفقي، وأمحد حممد شاكر، مطبعة السنة املحمدية، القاهرة، 137٢هـ/1٩53م.
اف، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1٩8٠م. أحكام األوقاف، أبو بكر أمحد بن عمرو بن مهري الشيباين اخلصَّ  -٢
البغدادي املاوردي، دار  3-  األحكام السلطانية، أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي 

احلديث، القاهرة.
السيد حممد  اهلل(،  السيد حممد حسني فضل  اجلعفري  الديني  املرجع  لفتاوى  )طبًقا  الرشيعة  4-  أحكام 

حسني فضل اهلل، دار املالك، لبنان، ٢٠٠6م.
5-  أحكام الوقف واملواريث، أمحد إبراهيم بك احلسيني، املطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، 1٩37م. 

6-  أحكام الوقف، هالل بن حييى البرصي احلنفي املعروف بـ«هالل الرأي«، مطبعة ملس دائرة املعارف 
العثامنية، حيدر آباد، ط1، 1355هـ.

7-  االختيار لتعليل املختار، مد الدين أبو الفضل عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل احلنفي، حتقيق: 
عبد اللطيف حممد عبد الرمحن، دار الكتب العلمية، بريوت، 1356هـ/1٩37م.

8-  االختيارات الفقهية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين احلنبيل، حتقيق: عيل 
بن حممد بن عباس البعيل الدمشقي، دار املعرفة، بريوت، 13٩7هـ/1٩78م.

٩-  أدب املفتي واملستفتي، أبو عمرو تقي الدين عثامن بن عبد الرمحن ابن الصالح الشهرزوري، حتقيق: 
د.موفق عبد اهلل عبد القادر، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، ط٢، 14٢3هـ/٢٠٠٢م.

احلنفي،  الطرابليس  الشيخ عيل  ابن  بكر  أيب  بن  بن موسى  إبراهيم  األوقاف،  1٠- اإلسعاف يف أحكام 
مكتب الطالب اجلامعي، مكة املكرمة، 14٠6هـ.

األنصاري  زكريا  بن  حممد  بن  زكريا  حييى  أبو  الدين  زين  الطالب،  روض  رشح  يف  املطالب  11-أسنى 
السنيكي، حتقيق: د.حممد حممد تامر، دار الكتب العلمية، بريوت، 14٢٢هـ/٢٠٠٠م.

1٢- أسهل املدارك )رشح إرشاد السالك يف مذهب إمام األئمة مالك(، أبو بكر بن حسن بن عبد اهلل 
الكشناوي، دار الفكر، دمشق، ط٢، د.ت.

13- األشباه والنظائر عىل مذهب أيب حنيفة النعامن، زين الدين بن إبراهيم بن حممد ابن نجيم املرصي 
احلنفي، دار الكتب العلمية، بريوت، 14٠٠هـ/1٩8٠م.

14- األشباه والنظائر، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 
1411هـ/1٩٩٠م.
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الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر  أبو  املسنَد احلنبيل،  بأطراف  املعتيِل  امًلسنِد  15- إطراف 
العسقالين، دار ابن كثري- دمشق، ودار الكلم الطيب- بريوت، د.ت.

16- إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني، أبو بكر عثامن بن حممد شطا البكري الدمياطي الشافعي، 
دار الفكر، دمشق، ط1، 1418هـ/1٩٩7م.

17- إعالم املوقعني عن رب العاملني، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية، 
حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1411هـ/1٩٩1م.

18- أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية األول، بحوث ومناقشات املنتدى ملجموعة من املؤلفني، األمانة 
العامة لألوقاف، الكويت، 14٢5هـ/٢٠٠4م.

1٩- أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث، بحوث ومناقشات املنتدى ملجموعة من املؤلفني، األمانة 
العامة لألوقاف، الكويت، 14٢8هـ/٢٠٠7م.

املؤلفني،  من  ملجموعة  املنتدى  ومناقشات  بحوث  اخلامس،  الفقهية  الوقف  قضايا  منتدى  أعامل   -٢٠
األمانة العامة لألوقاف، الكويت، 1433هـ/٢٠1٢م.

٢1- أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع، بحوث ومناقشات املنتدى ملجموعة من املؤلفني، األمانة 
العامة لألوقاف، الكويت، 143٢هـ/٢٠11م.

٢٢- أعامل مؤتر شورى الفقهي اخلامس، بحوث املؤتر ملجموعة من املؤلفني، رشكة شورى لالستشارات 
الرشعية، الكويت، 16- 17 ديسمرب ٢٠13م.

٢3- اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي، حتقيق: 
مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، دمشق، د.ت.

النجا موسى بن أمحد بن موسى احلجاوي  أبو  الدين  ٢4- اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، رشف 
املقديس الصاحلي، حتقيق: عبد اللطيف حممد موسى السبكي، دار املعرفة، بريوت، د.ت.

٢5- األم، أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثامن املطلبي القريش املكي الشافعي، دار املعرفة، 
بريوت، 141٠هـ/1٩٩٠م.

٢6- اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي الدمشقي 
الصاحلي احلنبيل، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط٢، د.ت.

دار  احلنفي،  املرصي  نجيم  ابن  حممد  بن  إبراهيم  بن  الدين  زين  احلقائق،  كنز  رشح  الرائق  البحر   -٢7
الكتاب اإلسالمي، القاهرة، ط٢، د.ت.

٢8- البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار، املهدي لدين اهلل أمحد بن حييى املرتىض، صححه: القايض عبد 
اهلل بن عبد الكريم اجلرايف، مكتبة اخلانجي، القاهرة، د.ت، ودار احلكمة اليامنية، صنعاء، 14٠٩هـ/1٩88م.
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دار  الكاساين احلنفي،  أبو بكر بن مسعود بن أمحد  الدين  الرشائع، عالء  ترتيب  الصنائع يف  بدائع   -٢٩
الكتاب العريب، بريوت، 1٩8٢م.

بن  بن حممد  الرمحن  املتأخرين، عبد  العلامء  األئمة من  فتاوى بعض  تلخيص  املسرتشدين يف  بغية   -3٠
حسني بن عمر باعلوي، دار الفكر، دمشق، د.ت.

حممد  بن  أمحد  العباس  أبو  الصغري(،  الرشح  الصاوي عىل  )حاشية  املسالك  ألقرب  السالك  بلغة   -31
ودار  د.ت،  املعارف،  دار  شاهني،  السالم  عبد  حممد  وصححه:  ضبطه  املالكي،  الصاوي  اخللويت 

الكتب العلمية، بريوت، 1415هـ/1٩٩5م
3٢- البهجة يف رشح التحفة )رشح حتفة احلكام(، أبو احلسن عيل بن عبد السالم بن عيل التُُّسويل، ضبطه 

وصححه: حممد عبد القادر شاهني، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1418هـ/1٩٩8م.
املرتىض  احلسيني  الرزاق  عبد  بن  حممد  بن  حممد  الفيض  أبو  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج   -33

بيدي، حتقيق: مموعة من املحققني، دار اهلداية، اإلسكندرية. الزَّ
34- التاج املذهب ألحكام املذهب )رشح متن األزهار يف فقه األئمة األطهار(، القايض صفي الدين أمحد 

بن قاسم العنيس اليمني الصنعاين، دار احلكمة اليامنية، صنعاء، 1414هـ/1٩٩3م.
العبدري  يوسف  بن  القاسم  أيب  بن  يوسف  بن  اهلل حممد  عبد  أبو  واإلكليل ملخترص خليل،  التاج   -35

الغرناطي املواق املالكي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1416هـ/1٩٩4م.
البارعي  حمجن  بن  عيل  بن  عثامن  الدين  فخر   ، ْلبِيِّ الشِّ وحاشية  الدقائق  كنز  رشح  احلقائق  تبيني   -36

الزيلعي احلنفي، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، ط٢، 1313هـ.
ِمّي  37- التجريد لنفع العبيد )حاشية البجريمي عىل رشح منهج الطالب(، سليامن بن حممد بن عمر الُبَجرْيَ

املرصي الشافعي، املكتبة اإلسالمية، ديار بكر، تركيا، د.ت، ومطبعة احللبي، 136٩هـ/1٩5٠م.
38- حترير األحكام الرشعية عىل مذهب اإلمامية، مجال الدين احلسن بن يوسف بن عيل بن املطهر احليل، 

إرشاف: آية اهلل جعفر السبحاين، مؤسسة اإلمام الصادق، إيران، ط1، 14٢٠هـ.
3٩- حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري، دار 

الكتب العلمية، بريوت، د.ت.
4٠- حتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب )حاشية البجريمي عىل اخلطيب(، سليامن بن حممد بن عمر الُبَجريميُّ 

املرصي الشافعي، دار الفكر، 1415هـ/1٩٩5م.
41- حتفة املحتاج يف رشح املنهاج وحوايش الرشواين والعبادي، أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، 

حتقيق: جلنة من العلامء، املكتبة التجارية الكربى، مرص، 1357هـ/1٩83م.
البيت إلحياء  آل  املطهر احليل، مؤسسة  الدين احلسن بن يوسف بن عيل بن  الفقهاء، مجال  4٢- تذكرة 
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الرتاث، قم، إيران، ط1، 1414هـ.
43- التعريفات، عيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف اجلرجاين، حتقيق: إبراهيم األبياري، دار الكتاب 

العريب، بريوت، ط1، 14٠5هـ.
44- التقرير والتحبري يف رشح التحرير البن اهلامم، أبو عبد اهلل شمس الدين حممد بن حممد بن حممد بن 
دار  1316هـ،  ط1،  بوالق،  الكربى،  األمريية  الطبعة  حاج«،  أمري  بـ«ابن  املعروف  احلنفي  املوقت 

الكتب العلمية، بريوت، ط٢، 14٠3هـ/1٩83م.
45- التلويح عىل التوضيح ملتن التنقيح، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين، مكتبة صبيح، مرص، د.ت.
التنبيه يف الفقه الشافعي، أبو اسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف الفريوزابادي الشريازي، حتقيق:   -46

مركز اخلدمات واألبحاث الثقافية، عامل الكتب، القاهرة، ط1، 14٠3هـ/1٩83م.
47- هتذيب األسامء واللغات، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، دار الكتب العلمية، بريوت، 

د.ت.
زين  بن  بن عيل  العارفني  تاج  بن  الرؤوف  عبد  الدين حممد  زين  التعاريف،  التوقيف عىل مهامت   -48

العابدين احلدادي املناوي القاهري، عامل الكتب، القاهرة، ط1، 141٠هـ/1٩٩٠م.
م رشح عمدة األحكام، أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صالح بن محد بن  4٩- تيسري العالَّ
حممد بن محد البسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: حممد صبحي بن حسن حالق، 

مكتبة الصحابة- اإلمارات، مكتبة التابعني-القاهرة، ط1٠، 14٢6هـ/٢٠٠6م.
اآليب  السميع  عبد  بن  صالح  القريواين،  زيد  أيب  ابن  رسالة  رشح  املعاين  تقريب  يف  الداين  الثمر   -5٠

األزهري، املكتبة الثقافية، بريوت، د.ت.
51- جامع العلوم يف اصطالحات الفنون )دستور العلامء(، القايض عبد النبي بن عبد الرسول األمحد 

نكري، تعريب: حسن هاين فحص، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 14٢1هـ/٢٠٠٠م.
5٢- اجلامع الكبري )سنن الرتمذي(، أبو عيسى حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك الرتمذي، 

حتقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1٩٩8م.
عامن،  سلطنة  والثقافة،  القومي  الرتاث  وزارة  الصبحي،  بشري  بن  سعيد  الكبري،  اجلامع   -53

14٠7هـ/1٩86م.
بردزبه  بن  املغرية  بن  إبراهيم  بن  بن إسامعيل  اهلل حممد  أبو عبد  املخترص،  الصحيح  املسند  اجلامع   -54

البخاري، حتقيق: د.مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري، بريوت، ط3، 14٠7هـ/1٩87م.
للطباعة والنرش،  العريب  الكتاب  دار  القرطبي،  بكر  أيب  بن  بن أمحد  القرآن، حممد  اجلامع ألحكام   -55

مرص، 1387هـ/1٩67م.
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56- جوابات اإلمام الساملي، نور الدين عبد اهلل بن محيد الساملي، إرشاف: عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل 
ة، مكتبة الساملي، سلطنة عامن، ٢٠1٠م. الساملي، تنسيق ومراجعة: د.عبد الستار أبو غدَّ

57- جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهود، شمس الدين حممد بن أمحد بن عيل بن عبد اخلالق 
املنهاجي األسيوطي الشافعي، حققها وخرج أحاديثها: مسعد عبد احلميد حممد السعدين، دار الكتب 

العلمية، بريوت، د.ت.
عباس  عليه:  وعلق  حققه  النجفي،  باقر  حسن  حممد  اإلسالم،  رشائع  رشح  يف  الكالم  جواهر   -58

القوجاين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط7، 1٩81م.
5٩- حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي، دار الفكر، دمشق، د.ت.
6٠- حاشية الرميل هبامش أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، أبو العباس شمس الدين حممد بن أمحد 

بن محزة شهاب الدين الرميل، دار الكتاب اإلسالمي، بريوت، د.ت.
61- حاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع، عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي احلنبيل النجدي، 

د.ن، ط1، 13٩7هـ.
6٢- حاشية الشرباملِّيس هبامش هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، أبو الضياء نور الدين بن عيل الشرباملِّيس 

األقهري، دار الكتب العلمية، 1414هـ/1٩٩3م.
بن أمحد اخلطيب  الدين حممد  الوردية، شمس  البهجة  البهية يف رشح  الغرر  الرشبيني عىل  63- حاشية 

الرشبيني الشافعي، املطبعة امليمنية، مرص، د.ت.
64- حاشية الرشواين عىل حتفة املحتاج، عبد احلميد الرشواين، دار الفكر، دمشق، د.ت.

65- حاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح رشح نور اإليضاح، أمحد بن حممد بن إسامعيل الطحطاوي 
احلنفي، حتقيق: حممد عبد العزيز اخلالدي، دار الكتب العلمية، بريوتط1، 1418هـ/1٩٩7م.

الصباغ  قاسم  بن  أمحد  الدين  شهاب  الوردية،  البهجة  رشح  يف  البهية  الغرر  عىل  العبادي  حاشية   -66
العبادي املرصي الشافعي األزهري، املطبعة امليمنية، مرص، د.ت، ودار الفكر، دمشق، د.ت. 

67- حاشيتا قليويب وعمرية عىل رشح املحيل ملنهاج الطالبني، أمحد سالمة القليويب وأمحد الربليس عمرية، 
دار الفكر، دمشق، 1415هـ/1٩٩5م.

بن  بن حممد  احلسن عيل  أبو  املزين(،  الشافعي )رشح خمترص  اإلمام  فقه مذهب  الكبري يف  احلاوي   -68
حبيب املاوردي، حتقيق: عيل حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، 

ط1، 141٩هـ/1٩٩٩م.
6٩- احلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة، يوسف بن أمحد بن إبراهيم بن عطية بن شيبة الدرازي 

البحراين، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، إيران، د.ت.
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7٠- احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة، زين الدين أبو حييى زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري 
السنيكي، حتقيق: د.مازن املبارك، دار الفكر املعارص، بريوت، ط1، 1411هـ/1٩٩٠م.

القفال  الشايش  عمر  بن  احلسني  بن  أمحد  بن  حممد  بكر  أبو  الفقهاء،  مذاهب  معرفة  يف  العلامء  حلية   -71
الشافعي، حتقيق: د.ياسني أمحد إبراهيم درادكة، مؤسسة الرسالة- بريوت، دار األرقم-عامن، 1٩8٠م.

7٢- خالصة املسائل برتتيب املسائل، عيسى بن صالح بن عيل احلارثي، ترتيب: محد بن عبد اهلل بن محيد 
الساملي، حتقيق: حممد بن سعيد املعمري، وزارة الثقافة العامنية، ط1، 14٢7هـ/٢٠٠6م.

احلصكفي  حممد  بن  عيل  بن  حممد  الدين  عالء  البحار،  وجامع  األبصار  تنوير  رشح  املختار  الدر   -73
احلنفي، حتقيق: عبد املنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، ط1، 14٢3هـ/٢٠٠٢م.

74- الدر النقي يف رشح ألفاظ اخلرقي، يوسف بن حسن بن عبد اهلادي احلنبيل الدمشقي الصاحلي املعروف 
بـ«ابن املربد«، حتقيق: د.رضوان خمتار بن غربية، دار املجتمع، السعودية، ط1، 1411هـ/1٩٩1م.

75- درر احلكام يف رشح ملة األحكام، عيل حيدر خواجة أمني أفندي، تعريب: فهمي احلسيني، دار 
الكتب العلمية، بريوت، د.ت، ودار اجليل، بريوت، ط1، 1411هـ/1٩٩1م.

الدين بن  املنتهى )رشح منتهى اإلرادات(، منصور بن يونس بن صالح  النهى لرشح  76- دقائق أويل 
حسن بن إدريس البهويت احلنبيل، عامل الكتب، ط1، 1414هـ/1٩٩3م.

77- دليل الطالب لنيل املطالب، مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أمحد املقديس احلنبيل، حتقيق: أبو قتيبة 
نظر حممد الفاريايب، دار طيبة للنرش والتوزيع، الرياض، ط1، 14٢5هـ/٢٠٠4م.

القرايف، حتقيق: حممد  78- الذخرية، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي 
حجي وآخران، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط1، 1٩٩4م.

7٩- رد املحتار عىل الدر املختار )حاشية ابن عابدين(، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين 
الدمشقي احلنفي، دار الفكر، دمشق، ط٢، 141٢هـ/1٩٩٢م.

ابن نجيم  إبراهيم بن حممد  الدين بن  ابن نجيم(، زين  الزينية يف مذهب احلنفية )رسائل  الرسائل   -8٠
املرصي احلنفي، دراسة وحتقيق: د.حممد أمحد ساج ود.عيل مجعة حممد، دار السالم، القاهرة، ط1، 

141٩هـ/1٩٩8م.
املعروف  العاميل  اجلبعي  الدين  زين  اإلمامية،  فقه  يف  الدمشقية  اللمعة  رشح  يف  البهية  الروضة   -81

بـ«الشهيد الثاين«، تعليق: حممد كالنرت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، ط1، د.ت.
8٢- روضة الطالبني وعمدة املفتني، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، حتقيق: زهري الشاويش، 

املكتب اإلسالمي، دمشق، ط3، 141٢هـ/1٩٩1م.
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83- رياض املسائل يف بيان أحكام الرشع بالدالئل، السيد عيل الطبطبائي، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، 
إيران، ط1، 141٢هـ.

84- الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي، أبو منصور حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، حتقيق: مسعد عبد 
احلميد السعدين، دار الطالئع، القاهرة. د.ت.

85- سبل السالم رشح بلوغ املرام، أبو إبراهيم عز الدين حممد بن إسامعيل بن صالح بن حممد احلسني 
الصنعاين املعروف بـ«األمري«، دار احلديث، القاهرة، د.ت.

والنرش،  للطباعة  املعرفة  دار  الغمراوي،  الزهري  حممد  العالمة  املنهاج،  متن  عىل  الوهاج  الساج   -86
بريوت، د.ت.

87- السنن الكربى )سنن البيهقي(، أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى البيهقي، حتقيق: حممد عبد 
القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط3، 14٢4هـ/٢٠٠3م.

قه  88- السنن الكربى )سنن النسائي(، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل اخلراساين النسائي، حقَّ
ج أحاديثه: حسن عبد املنعم شلبي، إرشاف: شعيب األرناؤوط، تقديم: عبد اهلل بن عبد املحسن  وخرَّ

الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط1، 14٢1هـ/٢٠٠1م.
اليمني،  الشوكاين  اهلل  عبد  بن  حممد  بن  عيل  بن  حممد  األزهار،  حدائق  عىل  املتدفق  اجلرار  السيل   -8٩

حتقيق: حممود إبراهيم زيد، ودار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1٩85م.
كلية  واألصول،  الفقه  قسم  الدسوقي،  السيد  د.حممد  والقانون،  الفقه  بني  االعتبارية  الشخصية   -٩٠

الرشيعة والقانون والدراسات اإلسالمية، جامعة قطر، د.ت.
بحث  البعيل،  حممود  احلميد  د.عبد  املعارصة،  الدولة  يف  الفقهية  وأحكامها  االعتبارية  الشخصية   -٩1

منشور عىل شبكة اإلنرتنت، د.ت. 
٩٢- رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن احلسن احليل، تعليق: 

صادق احلسيني الشريازي، مؤسسة مطبوعات إسامعليان. 
٩3- رشح األزهار )املنتزع املختار من الغيث املدرار(، أبو احلسن عبد اهلل بن أيب القاسم املعروف بـ«ابن 

مفتاح«، مكتبة غمضان، صنعاء، ط1، 1٩8٠م.
٩4- رشح التجريد يف فقه الزيدية، أبو احلسن السيد أمحد، دار أسامة، دمشق، ط1، 14٠5هـ/1٩85م.

٩5- رشح القواعد الفقهية، أمحد بن الشيخ حممد الزرقاـ، صححه وعلق عليه: مصطفى أمحد الزرقا، دار 
القلم، دمشق، ط٢، 14٠٩هـ/1٩8٩م.

٩6- الرشح الكبري عىل خمترص خليل، أبو الربكات أمحد بن حممد بن أمحد العدوي املعروف بـ«الدردير«، 
دار الفكر، دمشق، د.ت.
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٩7- رشح صحيح البخاري، أبو احلسن عيل بن خلف بن عبد امللك ابن بطال، حتقيق: أبو تيم ياس بن 
إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، ط٢، 14٢3هـ/٢٠٠3م.

٩8- رشح فتح القدير )رشح كتاب اهلداية يف رشح البداية(، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس 
املعروف بـ«ابن اهلامم«، دار الفكر، دمشق، د.ت.

٩٩- رشح كتاب النيل وشفاء العليل، حممد بن يوسف بن عيسى أطَفيِّش، مكتبة اإلرشاد- جدة، دار 
الفتح- بريوت، ط٢، 1٩73م، وط3، 14٠5هـ/1٩85م.

1٠٠- رشح خمترص خليل للخريش، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلريش املالكي، دار صادر، بريوت، د.ت.
القاهرة،  العريب،  الفكر  دار  اخلفيف،  عيل  مقارنة(،  )بحوث  اإلسالمي  الفقه  يف  الرشكات   -1٠1

143٠هـ/٢٠٠٩م.
1٠٢- صحيح وضعيف سنن أيب داود، حممد نارص الدين األلباين، برنامج منظومة التحقيقات احلديثية، 

مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة، اإلسكندرية، مرص.
1٠3- صحيح وضعيف سنن الرتمذي، حممد نارص الدين األلباين، برنامج منظومة التحقيقات احلديثية، 

مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة، اإلسكندرية، مرص.
1٠4- رصاط النجاة يف أجوبة االستفتاءات، أبو القاسم املوسوي اخلوئي، مع تعليقات وحوايش: املريزا 

جواد التربيزي، دفرت نرش بركزيدة، قم، إيران، ط1، 1416هـ.
اجلوزية،  قيم  ابن  أيوب  بن  بكر  أيب  بن  اهلل حممد  عبد  أبو  الرشعية،  السياسة  احلكمية يف  الطرق   -1٠5

حتقيق: نايف بن أمحد احلمد، دار عامل الفوائد، مكة املكرمة، ط1، 14٢8هـ.
1٠6- العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين الدمشقي 

احلنفي، دار املعرفة، بريوت، د.ت.
1٠7- عمدة الفقه، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة احلنبيل، حتقيق: أمحد حممد 

عزوز، املكتبة العرصية، القاهرة، 14٢5هـ/٢٠٠4م.
1٠8- العناية رشح اهلداية، أكمل الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن حممود بن الشيخ شمس الدين بن 

الشيخ مجال الدين الرومي البابريت، دار الفكر، دمشق، د.ت.
زكريا  بن  أمحد  بن  حممد  بن  زكريا  حييى  أبو  الدين  زين  الوردية،  البهجة  رشح  يف  البهية  الغرر   -1٠٩

األنصاري السنيكي، املطبعة امليمنية، مرص، د.ت، ودار الفكر، دمشق، د.ت. 
مكي  حممد  بن  أمحد  الدين  شهاب  العباس  أبو  والنظائر،  األشباه  رشح  يف  البصائر  عيون  غمز   -11٠

احلسيني احلموي احلنفي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 14٠5هـ/1٩85م.
111- الغياثي )غياث األمم يف التياث الظلم(، إمام احلرمني أبو املعايل ركن الدين عبد امللك بن عبد اهلل بن 
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يوسف بن حممد اجلويني امللقب، حتقيق: عبد العظيم الديب، مكتبة إمام احلرمني، القاهرة، ط٢، 14٠1هـ.
11٢- الفائق يف غريب احلديث واألثر، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد الزخمرشي جار اهلل، حتقيق: 

عيل حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، بريوت، ط٢، د.ت.
113- فتاوى ابن الصالح، أبو عمرو تقي الدين عثامن بن عبد الرمحن ابن الصالح الشهرزوري، حتقيق: 

د.موفق عبد اهلل عبد القادر، عامل الكتب، بريوت، ط1، 14٠7هـ.
114- فتاوى الربزيل )جامع مسائل األحكام ملا نزل من القضايا باملفتني واحلكام(، أبو القاسم بن أمحد بن حممد 

الَبَلِوي القريواين الربزيل، حتقيق: د.حممد احلبيب اهليلة، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط1، ٢٠٠٢م.
، املطبعة العربية، غرداية، اجلزائر، 14٠3هـ/1٩83م. 115- فتاوى البكري، عبد الرمحن بن عمر بكيلِّ

الشافعي،  الرميل  األنصاري  بن محزة  الدين أمحد  الشافعي، شهاب  الفقه  فروع  الرميل يف  فتاوى   -116
مجعها: أبو العباس شمس الدين حممد بن أمحد بن محزة شهاب الدين الرميل، حتقيق: حممد عبد السالم 

شاهني، دار الكتب العلمية، بريوت، ٢٠٠4م.
117- فتاوى السبكي، أبو احلسن تقي الدين عيل بن عبد الكايف السبكي، دار املعارف، د.ت.

118- الفتاوى الكربى الفقهية، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي السعدي 
األنصاري، مجعها: عبد القادر بن أمحد بن عيل الفاكهي املكي، دار الفكر، دمشق، 14٠3هـ.

11٩- الفتاوى الكربى، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين احلنبيل، حتقيق: حممد 
عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 14٠8هـ/1٩87م.

1٢٠- الفتاوى اهلندية يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعامن، الشيخ نظام الدين ومجاعة من علامء 
اهلند، دار الفكر، دمشق، 1411هـ/1٩٩1م.

1٢1- فتاوى قاضيخان يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعامن، فخر الدين أبو املحاسن احلسن بن 
منصور املعروف بقاضيخان األوزجندي الفرغاين، حتقيق: سامل مصطفى البدري، دار الكتب العلمية، 

بريوت، ط1، ٢٠٠٩م.
1٢٢- الفتاوى، أمحد اخللييل بن محد اخللييل، األجيال للتسويق، مسقط، ط1، 14٢4هـ/٢٠٠4م.

1٢3- فتح الباري رشح صحيح البخاري، أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، رقم 
الدين  حمب  طبعه:  عىل  وأرشف  وصححه  أخرجه  الباقي،  عبد  فؤاد  حممد  وأحاديثه:  وأبوابه  كتبه 

اخلطيب، تعليقات: عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، دار املعرفة، بريوت، 137٩هـ.
1٢4- فتح العيل املالك يف الفتوى عىل مذهب اإلمام مالك، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن حممد عليش 

املالكي، مكتبة مصطفى البايب احللبي، مرص، 1378هـ/1٩58م.
1٢5- فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل 
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الشوكاين اليمني، دار الفكر، دمشق، د.ت.
1٢6- فتح املعني برشح قرة العني بمهامت الدين، زين الدين أمحد بن عبد العزيز بن زين الدين بن عيل 
ط1،  القاهرة،  حزم،  ابن  دار  اجلايب،  الوهاب  عبد  بسام  حتقيق:  اهلندي،  املليباري  املعربي  أمحد  بن 

14٢4هـ/٢٠٠4م.
1٢7- الفروع، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج املقديس احلنبيل، حتقيق: د.عبد 

اهلل بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، دار املؤيد، ط1، 14٢4هـ/٢٠٠3م.
1٢8- الفروق )أنوار الربوق يف أنواء الفروق(، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن 

املالكي القرايف، حتقيق: خليل املنصور، دار الكتب العلمية، بريوت، 1418هـ/1٩٩8م.
1٢٩- فقه اإلمام جعفر الصادق، حممد جواد مغنية، مؤسسة أنصاريان للطباعة والنرش، قم، إيران، ط٢، 

14٢1هـ/٢٠٠٠م.
13٠- فواتح الرمحوت برشح مسلم الثبوت، عبد العيل حممد بن نظام الدين حممد السهالوي األنصاري 

اللكنوي، حتقيق: عبد اهلل حممود حممد عمر، دار الكتب العلمية، بريوت، 14٢3هـ/٢٠٠٢م.
131- فيض القدير رشح اجلامع الصغري، زين الدين حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني بن عيل بن زين 

العابدين احلدادي املناوي القاهري، املكتبة التجارية الكربى، مرص، ط1، 1356هـ.
13٢- القاموس املحيط، أبو طاهر مد الدين حممد بن إبراهيم بن عمر بن يعقوب الفريوزابادي، حتقيق: مكتب حتقيق 
الرتاث يف مؤسسة الرسالة، إرشاف: حممد نعيم العرقُسويس، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط8، 14٢6هـ/٢٠٠5م.
ر املختار، عالء الدين حممد بن حممد أمني بن عمر بن  133- قرة عيون األخيار تكملة رد املحتار عىل الدُّ

عبد العزيز ابن عابدين الدمشقي، طبعة احللبي، د.ت. 
دمشق،  الفكر،  دار  الزحييل،  مصطفى  د.حممد  األربعة،  املذاهب  يف  وتطبيقاهتا  الفقهية  القواعد   -134

ط1، 14٢7هـ/٢٠٠6م.
135- القواعد يف الفقه اإلسالمي، زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن الدمشقي احلنبيل، 

حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية، ط1، 13٩1هـ/1٩71م.
136- القوانني الفقهية يف تلخيص مذهب املالكية، أبو القاسم حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل ابن ُجَزيٍّ 
قه وعلق عليه: ماجد احلموي، دار ابن حزم، بريوت، ط1، 1434هـ/٢٠13م. الكلبي الغرناطي، حقَّ

137- الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة 
احلنبيل، حتقيق: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، الرياض، د.ت.

القومي  الرتاث  وزارة  الصحاري،  العوتبي  األزدي  إبراهيم  بن  مسلم  بن  سلمة  الضياء،  كتاب   -138
والثقافة، سلطنة عامن، ط1، 1415هـ/1٩٩5م.
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13٩- كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس البهويت 
احلنبيل، تعليق: هالل مصيلحي، دار الفكر، بريوت، 14٠٢هـ/1٩8٢م.

حممد  بن  أمحد  بن  العزيز  عبد  الدين  عالء  البزدوي،  اإلسالم  فخر  أصول  عن  األسار  كشف   -14٠
البخاري احلنفي، دار الكتاب العريب، بريوت، د.ت.

اء، جعفر بن عيل بن جعفر بن خرض اجلناجي النجفي املعروف  141- كشف الغطاء عن مبهامت الرشيعة الغرَّ
بـ«كاشف الغطاء«، انتشارات مهدوي، إيران، د.ت، ومكتب اإلعالم اإلسالمي، إيران، ط1، 14٢٢هـ.

بن  اهلل  عبد  بن  الرمحن  عبد  املخترصات،  أخرص  لرشح  املزهرات  والرياض  املخدرات  كشف   -14٢
البشائر اإلسالمية، بريوت، ط1،  العجمي، دار  البعيل اخللويت احلنبيل، حتقيق: حممد بن نارص  أمحد 

14٢3هـ/٢٠٠٢م.
143- الكليات- معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيني القريمي 

الكفوي احلنفي، حتقيق: عدنان درويش وحممد املرصي، مؤسسة الرسالة، بريوت، د.ت.
144- كنز الراغبني رشح منهاج الطالبني )رشح املنهاج(، جالل الدين حممد بن أمحد بن حممد املحيل، دار 

الفكر، دمشق، 1415هـ/1٩٩5م.
ْحنَة الثقفي  145- لسان احلكام يف معرفة األحكام، أبو الوليد لسان الدين أمحد بن حممد بن حممد ابن الشِّ

احللبي، منشورات البايب احللبي، القاهرة، ط٢، 13٩3هـ/1٩73م.
146- لسان العرب، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن عيل بن منظور األنصاري اإلفريقي، دار 

صادر، بريوت، ط3، 1414هـ.
املعروف  العاميل  مكي  بن  حممد  الدين  شمس  اهلل  عبد  أبو  اإلمامية،  فقه  يف  الدمشقية  اللمعة   -147

بـ«الشهيد األول«، تعليق: حممد كالنرت، منشورات جامعة النجف الدينية، ط٢، 13٩8هـ.
148- مباين منهاج الصاحلني، السيد تقي الطباطبائي القمي، إرشاف: عباس احلاجياين، دار قلم الرشق. 
14٩- املبدع رشح املقنع، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح، دار 

عامل الكتب، الرياض، 14٢3هـ/٢٠٠3م.
حه وعلَّق عليه: حممد  15٠- املبسوط يف فقه اإلمامية، أبو جعفر حممد بن احلسن بن عيل الطويس، صحَّ

تقي الكشفي، دار الكتاب اإلسالمي، بريوت، ط1، 1٩٩٢م.
بريوت،  املعرفة،  دار  السخيس،  سهل  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  األئمة  شمس  املبسوط،   -151

1414هـ/1٩٩3م.
15٢- ملة األحكام العدلية، مموعة من املؤلفني، حتقيق: نجيب هواويني، كارخانه جتارِت كتب، آرام 

باغ، كراتيش.
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153- ممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، عبد الرمحن بن حممد بن سليامن شيخي زاده املعروف بـ«داماد 
أفندي«، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، د.ت.

البغدادي  أبو حممد غانم بن حممد  النعامن،  الضامنات يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة  154- ممع 
احلنفي، املطبعة اخلريية، مرص، ط1، 13٠8هـ.

155- املجموع رشح املهذب، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، دار الفكر، دمشق، د.ت.
األسمري،  حسن  بن  حممد  بن  صالح  البهية،  القواعد  منظومة  عىل  البهية  الفوائد  مموعة   -156
ط1،  الرياض،  والتوزيع،  للنرش  الصميعي  دار  اجلعيد،  مسعود  بن  متعب  بإخراجها:  اعتنى 

14٢٠هـ/٢٠٠٠م.
157- حمارضات يف الوقف، حممد أبو زهرة، دار الفكر العريب، القاهرة، 13٩1هـ/1٩71م.

158- املحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري، حتقيق: أمحد 
حممد شاكر، دار الفكر، بريوت، د.ت، ودار اجليل ودار اآلفاق اجلديدة، بريوت، د.ت.

15٩- املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام أيب حنيفة، أبو املعايل برهان الدين حممود بن أمحد بن 
عبد العزيز بن عمر بن َماَزَة البخاري احلنفي، حتقيق: عبد الكريم سامي اجلندي، دار الكتب العلمية، 

بريوت، ط1، 14٢4هـ/٢٠٠4م.
الرازي، حتقيق:  القادر احلنفي  الدين حممد بن أيب بكر بن عبد  أبو عبد اهلل زين  16٠- خمتار الصحاح، 

يوسف الشيخ حممد، املكتبة العرصية- الدار النموذجية، بريوت، ط5، 14٢٠هـ/1٩٩٩م.
161- خمترص اختالف العلامء، أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي احلجري 

املرصي الطحاوي، حتقيق: د.عبد اهلل نذير أمحد، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، ط٢، 1417هـ.
 ، الفتاوى املرصية البن تيمية، أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عيل بن يعىل احلنبيل البعيلُّ 16٢- خمترص 

حتقيق: عبد املجيد سليم، دار الكتب العلمية، د.ت.
163- خمترص الفتاوى املهدية يف الرشيعة املحمدية يف الفقه احلنفي، عبد الرمحن السوييس احلنفي، مطبعة 

املؤيد، مرص، 1318هـ.
164- مدارك األحكام يف رشح رشائع اإلسالم، حممد بن عيل املوسوي العاميل، حتقيق: مؤسسة آل البيت 

إلحياء الرتاث، إيران، ط1، 1411هـ/1٩٩٠م.
165- املدخل الفقهي العام، مصطفى أمحد الزرقا، دار القلم، دمشق، ط٢، 14٢5هـ/٢٠٠4م.

166- املدخل إىل القانون-نظرية احلق، د.نبيل إبراهيم سعد، منشورات احللبي احلقوقية، بريوت، ط1، ٢٠1٠م.

167- املدخل لدراسة القانون املقارن بالفقه اإلسالمي، د.عامر عبد العزيز، جامعة قار يونس، بنغازي، 1٩78م.
168- مدخل لدراسة القانون، د.عبد النارص العطار، مكتبة السعادة، القاهرة، د.ت.



5٠7

الفصل الثامن: النظارة عىل الوقف

منشأة  السعود،  أبو  د.رمضان  العدوي،  عيل  د.جالل  احلق،  القانون-نظرية  لدراسة  املدخل   -16٩
املعارف، اإلسكندرية، مرص، 1٩٩7م

17٠- املدخل لدراسة القانون-نظرية احلق، د.جالل حممد إبراهيم، دار النهضة العربية، القاهرة، 1٩٩6م.
املعروف  التنوخي  سعيد  بن  السالم  عبد  سعيد  أبو  أنس،  بن  مالك  للمام  الكربى  املدونة   -171

بـ«سحنون«، حتقيق: زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ت. 
17٢- مسالك األفهام إىل تنقيح رشائع اإلسالم، زين الدين اجلبعي العاميل املعروف بـ«الشهيد الثاين«، 

حتقيق ونرش مؤسسة املعارف اإلسالمية، قم، إيران، ط1، 1413هـ.
النيسابوري، حتقيق:  أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن احلكم  173- املستدرك عىل الصحيحني، 

مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1411هـ/1٩٩٠م.
الغزايل الطويس، حتقيق: حممد بن سليامن  أبو حامد حممد بن حممد  174- املستصفى يف علم األصول، 

األشقر، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط1، 1417هـ/1٩٩7م.
ط1،  بريوت،  البيضاء،  املحجة  دار  فحص،  اهلل  فضل  اهلل  عبد  اجلعفري،  القضاء  مستند   -175

14٢7هـ/٢٠٠6م.
176- مسند أيب داود، سليامن بن داود بن اجلارود أبو داود الطياليس، حتقيق: حممد بن عبد املحسن الرتكي، 
بالتعاون مع مركز البحوث بدار هجر، دار هجر للطباعة والنرش، القاهرة، ط1، 141٩هـ/1٩٩٩م.

177- مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، حتقيق: 
مؤسسة  الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل  د.عبد  إرشاف:  وآخرون،  مرشد  وعادل  األرناؤوط  شعيب 

الرسالة، ط1، 14٢1هـ/٢٠٠1م.
178- املسند الصحيح املخترص، أبو احلسن مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، حتقيق: حممد فؤاد 

عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، د.ت.
17٩- املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، أبو العباس أمحد بن حممد بن عيل الفيومي املقري احلموي، 

املكتبة العلمية، بريوت، د.ت.
18٠- املصنَّف يف األديان واألحكام، أبو بكر أمحد بن عبد اهلل بن موسى الكندي، حتقيق: عبد املنعم عامر 

ود.جاد اهلل أمحد، وزارة الرتاث والثقافة، سلطنة عامن، 1٩7٩م.
181- مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباين السيوطي احلنبيل، 

املكتب اإلسالمي، دمشق، 1٩61م.
18٢- املطلع عىل أبواب املقنع، أبو عبد اهلل حممد بن أيب الفتح البعيل احلنبيل، حتقيق: حممد بشري األدلبي، 

املكتب اإلسالمي، بريوت، 14٠1هـ/1٩81م.
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183- املعجم الوسيط، ممع اللغة العربية، مكتبة الرشوق الدولية، القاهرة، ط4، ٢٠٠4م.
ط٢،  بريوت،  النفائس،  دار  قنيبي،  صادق  وحامد  قلعجي  رواس  حممد  الفقهاء،  لغة  معجم   -184

14٠8هـ/1٩88م.
أمحد  العباس  أبو  واملغرب،  واألندلس  إفريقية  أهل  فتاوى  عن  املغرب  واجلامع  املعرب  املعيار   -185
اإلسالمي،  الغرب  دار  حجي،  د.حممد  إرشاف:  الفقهاء،  من  مموعة  جه  خرَّ الونرشييس،  حييى  بن 

بريوت، ط1، 14٠1هـ/1٩81م.
الرشبيني  اخلطيب  أمحد  بن  حممد  الدين  شمس  املنهاج،  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  مغني   -186

الشافعي، دار الفكر، بريوت، د.ت، ودار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ/1٩٩4م.
187- املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن 

قدامة احلنبيل، دار الفكر، بريوت، ط1، 14٠5هـ. 
188- املغني مع الرشح الكبري، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة احلنبيل، حتقيق: 

حممد رشيد رضا، مطبعة املنار، القاهرة، 1347هـ.
18٩- مفتاح الكرامة يف رشح قواعد العالمة، حممد جواد احلسيني العاميل، حققه وعلَّق عليه: حممد باقر 

اخلاليص، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، إيران، ط1، 141٩ه .
1٩٠- املقدمات املمهدات، أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطبي، حتقيق: د.حممد حجي، دار الغرب 

اإلسالمي، بريوت، ط1، 14٠8هـ/1٩88م.
1٩1- منار السبيل يف رشح الدليل، إبراهيم بن حممد بن سامل ابن ضويان، حتقيق: زهري الشاويش، املكتب 

اإلسالمي، دمشق، ط7، 14٠٩هـ/1٩8٩م.
1٩٢- مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل يف رشح املدونة، اعتنى به: أبو الفضل الثقايف الدمياطي 
وأمحد بن عيل، مركز الرتاث الثقايف املغريب- املغرب، دار ابن حزم- بريوت، ط1، 14٢8هـ/٢٠٠7م.

1٩3- منتهى اإلرادات، تقي الدين حممد بن أمحد الفتوحي ابن النجار احلنبيل، حتقيق: عبد اهلل بن عبد 
املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، دمشق، ط1، 141٩هـ/1٩٩٩م.

1٩4- املنثور يف القواعد، أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش، حتقيق: د.تيسري فائق 
أمحد حممود، زارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت، ط٢، 14٠5هـ.

الفكر،  املالكي، دار  أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن حممد عليش  1٩5- منح اجلليل رشح خمترص خليل، 
بريوت، 14٠٩هـ/1٩8٩م.

1٩6- منحة اخلالق عىل البحر الرائق، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين الدمشقي احلنفي، 
دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، د.ت.
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إلحياء  البيت  آل  مؤسسة  الفياض،  إسحاق  حممد  واملعامالت(،  )العبادات  الصاحلني  منهاج   -1٩7
الرتاث، قم، إيران، ط1، د.ت.

1٩8- منهاج الصاحلني، السيد حممد سعيد احلكيم، دار الصفوة، بريوت، ط1، 1415هـ/1٩٩4م.
1٩٩- منهاج الطالبني وبالغ الراغبني، مخيس بن سعيد بن عيل بن مسعود الشقيص الرستاقي، حتقيق: 

سامل بن محد بن سليامن احلارثي، وزارة الرتاث القومي والثقافة، سلطنة عامن، د.ت.
حتقيق:  النووي،  رشف  بن  حييى  الدين  حميي  زكريا  أبو  الفقه،  يف  املفتني  وعمدة  الطالبني  منهاج   -٢٠٠

عوض قاسم أمحد عوض، دار الفكر، دمشق، ط1، 14٢5هـ/٢٠٠5م.
احليل،  فهد  بن  حممد  بن  أمحد  الدين  مجال  العباس  أبو  النافع،  املخترص  رشح  من  البارع  املهذب   -٢٠1

حتقيق: متبى العراقي، مؤسسة النرش اإلسالمية، قم، إيران، ط1، 14٠7هـ.
الكتب  دار  الشريازي،  يوسف  بن  عيل  بن  إبراهيم  اسحاق  أبو  الشافعي،  اإلمام  فقه  يف  املهذب   -٢٠٢

العلمية، بريوت، د.ت.
٢٠3- املوافقات، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشاطبي، حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن 

حسن آل سلامن، دار ابن عفان، القاهرة، ط1، 1417هـ/1٩٩7م.
الرمحن  عبد  بن  حممد  بن  حممد  الدين  شمس  اهلل  عبد  أبو  اخلليل،  خمترص  لرشح  اجلليل  مواهب   -٢٠4
عيني«، حتقيق: زكريا عمريات، دار عامل الكتب، الرياض،  الطرابليس املغريب املعروف بـ«احلطاب الرُّ

14٢3هـ/٢٠٠3م.
٢٠5- املوطأ، مالك بن أنس األصبحي املدين، حتقيق: حممد مصطفى األعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان 

آل هنيان لألعامل اخلريية واإلنسانية، أبو ظبي- اإلمارات، ط1، 14٢5هـ/٢٠٠4م.
٢٠6- نتائج األقوال من معارج اآلمال ونثر مدارج الكامل، سعيد بن محد بن سليامن احلارثي، حتقيق: سامل 

بن سعيد بن حممد العيسي، مكتبة اجليل الواعد، سلطنة عامن، ط1، 1431هـ/٢٠1٠م.
٢٠7- النظارة عىل الوقف، د خالد عبد اهلل الشعيب، سلسلة الرسائل اجلامعية )٢(- دكتوراه، األمانة 

العامة لألوقاف، الكويت، ط1، 14٢7هـ/٢٠٠6م.
٢٠8- النظم املستعذب يف رشح غريب املهذب هبامش املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، أبو عبد اهلل حممد 
بن أمحد بن حممد بن سليامن بن بطال الركبي، حتقيق: زكريا عمريات، دار الكتب العلمية، بريوت، 

1416هـ/1٩55م.
٢٠٩- هناية الزين يف إرشاد املبتدئني، حممد بن عمر نووي اجلاوي البنتني التناري، دار الفكر، بريوت، 

ط1، د.ت.
٢1٠- هناية املحتاج إىل رشح املنهاج وهبامشه حاشية الشرباملِّيس، أبو العباس شمس الدين حممد بن أمحد 
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بن محزة شهاب الدين الرميل، دار الكتب العلمية، 1414هـ/1٩٩3م.
٢11- النوادر والزيادات، أبو حممد عبد اهلل بن أيب زيد عبد الرمحن النفزي القريواين املالكي، حتقيق: حممد 

األمني بوخبزة، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط1، 1٩٩٩م.
٢1٢- النوازل اجلديدة الكربى، أبو عيسى حممد املهدى بن حممد بن خرض بن قاسم الوزاين، حتقيق: عمر 

بن عباد، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، املغرب، 141٩هـ/1٩٩8م.
٢13- نيل األوطار، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني، حتقيق: عصام الدين الصبابطي، 

دار احلديث، مرص، ط1، 1413هـ/1٩٩3م.
الفرغاين  الدين عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل  أبو احلسن برهان  املبتدي،  بداية  اهلداية يف رشح   -٢14

املرغيناين، حتقيق: طالل يوسف، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، د.ت.
٢15- الوسائل )تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة(، أبو جعفر حممد بن الشيخ احلسن 

احلرُّ العاميل، حتقيق: مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، قم، إيران، د.ت.
٢16- الوسيط يف املذهب، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس، حتقيق: أمحد حممود إبراهيم وحممد 

حممد تامر، دار السالم، القاهرة، ط1، 1417هـ.
٢17- الوسيط يف رشح القانون املدين، د.عبد الرزاق أمحد السنهوري، ادار إحياء الرتاث العريب، بريوت، د.ت.
دار  بريوت،  املعارص-  الفكر  دار  قحف،  د.منذر  تنميته(،  إدارته،  )تطوره،  اإلسالمي  الوقف   -٢18

الفكر- دمشق، ط1، 14٢1هـ/٢٠٠٠م، وط٢، 14٢7هـ/٢٠٠6م.
٢1٩- الوقف-دراسات وأبحاث، سليم حريز، منشورات اجلامعة اللبنانية، 1415هـ/1٩٩4م.

٢٢٠- الينابيع الفقهية، عيل أصغر مرواريد، دار الرتاث، الدار اإلسالمية، بريوت، 141٠هـ، ومؤسسة 
فقه الشيعة، بريوت، ط1، 1413هـ/1٩٩3م.
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أعضاء اللجنة العلمية

اأع�صاء اللجنة العلمية )احلالية( ملنتدى ق�صايا الوقف الفقهية

)امل�صرفة على مدونة اأحكام الوقف(

املسمىاالسمم
رئيس اللجنة العلميةد. خالد مذكور عبد اهلل املذكور1
عضو اللجنة العلميةأ. كواكب عبد الرمحن امللحم٢
عضو اللجنة العلميةد. عيسى زكي شقره3
عضو اللجنة العلميةد. أمحد حسني أمحد4
عضو اللجنة العلميةد. عيل إبراهيم الراشد5
عضو اللجنة العلميةأ. مريم خالد العصفور6
عضو ومقرر اللجنة العلميةد. إبراهيم حممود عبد الباقي7

اأع�صاء �صابقون يف اللجنة العلمية

ملنتدى ق�صايا الوقف الفقهية

املسمىاالسمم
عضو اللجنة العلميةد. حممد عبد الغفار الرشيف1
عضو اللجنة العلميةد. خالد عبد اهلل الشعيب٢
عضو اللجنة العلميةد. غانم عبد اهلل الشاهني3
عضو اللجنة العلميةأ. باسمة أمحد الفيلكاوي4
عضو اللجنة العلميةأ. منصور خالد الصقعبي5
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