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 االجتهاد المقاصدي في نوازل الوقف

 -الوقف العلمي نموذجا  -

 د.عبد الرحمن معاشي

 قسنطينة–جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية 

 ص:ـالملخ

ال يكاد خيفى على أحد ما للوقف اإلسالمي من أدوار حضارية كربى يف جماالت عدة 
وخمتلفة، ال سيما ما يتعلق باملؤسسة الدعوية املتمثلة يف اجلوامع والتكايا والزوايا أو ما يتعلق 

ورعاية العلم وطلبته  باملؤسسة العلمية املتمثلة يف العناية باملدارس واخلِزانات العلمية واملكتبات
 الوقفية املختلفة اليت تشمل أنواع احتياجات اجملتمع اإلسالمي.أو غريها من املؤسسات 

ونتيجة لذلك التقدير اإلسالمي الكبري للوقف، فقد جاءت نتائجه وآثاره اخلرية 
اليت كان االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية على املستوى نفسه من املكانة واألمهية، 

هلا الدور الفّعال يف عملية التطور والنمو االقتصادي واالجتماعي يف خمتلف العصور 
 اإلسالمية.

وقد حاولت يف هذه الورقة أن أعرض جلملة من املظاهر والنماذج الوقفية على املؤسسة 
 صلة أحكامه ونوازله مبقاصد الشريعة العلمية، أو ما ميكن تسميته بالوقف العلمي، ومدى

اإلسالمية ومقاصد الواقفني، خصوصًا إذا علمنا أن قضايا الوقف كثرية ونوازله متعددة حتتاج 
 إىل فقه واجتهاد يتناغم مع مقاصد الشريعة.

 وعليه ووفقا ملا سبق حاولت مجع شتات هذا املوضوع يف متهيد ومبحثني.
األول أثر اعتبار عرَّفت يف التمهيد باملفاهيم املتعلقة بالبحث، وتناولت يف املبحث 

املقاصد الشرعية يف الوقف؛ واملتمثلة يف مجلة من النوازل والفتاوى املتعلقة بالوقف العلمي، 
وعرضت يف املبحث الثاين لتحليل بعض احلجج الوقفية واملتعلقة أيضا بالوقف العلمي ومدى 

 مراعاهتا للمقاصد العامة للشريعة.
 النتائج، سائال اهلل تعاىل التوفيق والسداد. وانتهيت يف ختام البحث إىل جمموعة من 
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Abstract: 
Ijtihad Makassedi  in the cataclysms of  wakf and ways to 

revive it 
- Scientific wakf as an example- 

Islamic Waqf has a major cultural role in several areas, 
particularly in relation to the institution of  daawa like mosques 
or with respect to the scientific institutions and, libraries, or any 
institution which take care of Islamic science students  or the 
types of needs of the Muslim community. 

As a result, of the great Islamic  appreciation of wakf, were 
the consequences and effects of the economic, social, cultural 
and political benevolent at the same level of importance, which 
had an active role in the process of economic and social 
development in various Islamic eras. 

I have tried in this paper to introduce a series of 
Wakfmodels  to scientific institution, or what might be called 
scientific Wakf , and the relevance of its provisions and 
cataclysms with the purposes of Islamic law, especially if we 
know that many Endowment issues and multiple Wakf research 
need to be in harmony with the general purposes of Islam. 

Thus, I tried to collect the pieces in this issue and pave 
them in an introduction and   two.sections. 

    I dealt in the introduction with the notions of the 
research. In the first section I studied the impact  of the general 
purposes of Islam on Wakf. In the second section I analyzed 
some of the arguments relating to Wakfand  the extent of its  
observance of the  general purposes of Islam. 

I finished at the end With a set of search results, praying to 
God to help and guide all of us. 
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 مقدمـة:
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على املبلغ عن اهلل األمني وعلى آله وصحبه 

 والتابعني، أما بعد: 
فإن الوقف من أفضل القربات والصدقات اجلارية اليت تعود مثرهتا على اإلنسان بعد 

يشري إىل ذلك حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم: )إذا مات ابن آدم انقطع مماته، كما 
؛ فقد فسر 1عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له(

 .2الصدقة اجلارية بأنه الوقف -على غرار غريه من شراح احلديث–النووي 
العقارات أو املنقوالت حرص أغلب املسلمني على وقف بعض أمواهلم من  ولقد

لينفق منها على جهات اخلري والقربات يف املاضي واحلاضر، وكان للوقف اإلسالمي دوره 
الكبري يف خدمة الدعوة اإلسالمية ورعاية العلم وطالبه، وحفظ كرامة العلماء، واحتضان 

رامل املؤسسات احلضارية واإلنسانية؛ كاملساجد ودور العلم واملستشفيات، ومواساة األ
 والفقراء، واليتامى واحملتاجني.

ولئن كان هذا غيضا من فيض ذلك الدور الكبري الذي لعبته األوقاف اإلسالمية يف 
املاضي، فإن احلاجة إليها يف هذا العصر أكرب وأجدر، خصوصا إذا تعلق األمر بنهضة 

صل هبذا املوضوع األمة العلمية والفكرية؛ األمر الذي يدعو إىل إثارة بعض املسائل اليت تت
 وتسبغ عليه نوعا من التأصيل واملشروعية.

                                                 
مسلم بلفظ )اإلنسان( بدال من )ابن آدم( يف باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته،  رواه -1

اجلامع الصحيح املسمى . انظر: 38، والبخاري يف صحيح األدب املفرد رقم: 1631حديث رقم: 
حممد فؤاد عبد الباقي، دار : ، تأبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم النيسابوري، صحيح مسلم

، األدب املفرد، حممد بن إمساعيل أبو عبد اهلل 1255/ 3إحياء الرتاث العريب، بريوت، د.ط، د.ت، 
م،  1989هـ1409، 3حممدى فؤاد عبد الباقي، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، ط:  البخاري ت

 .28ص
لبنان،  – وي دار الكتاب العريب، بريوتصحيح مسلم بشرح النووي، أبو زكريا حيىي بن شرف النو  -2

 .89/ 3م،  1987 - ه 1407د.ط، 



114 

 

كما ال خيفى أن علم النوازل حيكمه عموما ضابط تشريعي قوي ودقيق متأسس 
 على مكونني أساسيني:

أوهلما: اخللفية االعتقادية، أو ما ميكن االصطالح عليه باإلميان، أو القصد 
 التعبدي.

ما يعرف عند األصوليني مبطلب احلفاظ على وثانيهما: املقاصد التشريعية؛ وهي 
 الكليات اخلمس: الدين، النفس، العقل، النسل واملال.

وتأسيسا على ما سبق فإن البحث يف علم النوازل يسعف الباحث يف الوقوف على 
أرضية خصبة، ومادة وقائعية متنوعة، وعلى حس اجتهادي غين، وقوي لدى فقهائنا، 

ات فقهية وقانونية تشريعية متماسكة، وقادرة على إفادة وإغناء بشكل ميّكن من بناء منظوم
 التشريعات املعاصرة، يف ظل التحوالت اليت تعرفها جمتمعاتنا اليوم.

 وعليه فإن اإلشكالية اليت تثريها هذه املشاركة هي: 
ما هي أهم املالمح املقاصدية املستنبطة من قضايا ونوازل الوقف العلمي، وكيف 

 بعثه واستثماره؟ السبيل إىل
 أو: ما عالقة نوازل الوقف العلمي مبقاصد الشريعة، وما هي سبل إحيائه؟

 تندرج حتت هذه اإلشكالية فكرتان رئيستان:
األوىل تكشف عن مدى إسهام االجتهادات الفقهية يف حتقيق املقاصد اليت شرع 

 من أجلها الوقف العلمي )الوقف على اجلانب العلمي(.
ل استثمار هذه االجتهادات الفقهية يف حتديث أساليب جديدة والثانية حتاو 

 وتفعيلها يف تنمية وتطوير الوقف العلمي.
وليس القصد من طرح هذا املوضوع استقصاء مجيع اجتهادات الفقهاء اجملتهدين يف 

يف األوقاف  3مجيع النوازل املتعلقة هبذا الباب، وإمنا التنبيه على بعض الفتاوى واالجتهادات
املرصودة للجانب العلمي والثقايف، ومدى ارتباطها مبقاصد الشريعة ومقاصد الواقفني، 
فضال عن ما ميكن اإلفادة من هذه االجتهادات يف تطوير صيغ وأشكال تنمية أموال 

                                                 
 عنيت أكثر بالنظر يف اجتهادات فقهاء املالكية وبعض احلنابلة. -3
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الوقف املرصود للجانب العلمي عن طريق التوظيف، واالستثمار، واملعامالت، والتصرفات 
 اليب معاصرة حمدَّثة يف إطار ضوابط الفقه اإلسالمي.الوقفية، بأس

 هذا، وقد التأمت أطراف املوضوع يف اخلطة اآلتية:
 مقدمة:
 حتديد املفاهيمتمهيد:

 أثر اعتبار املقاصد يف نوازل الوقف العلمي المبحث األول:
حتليل بعض احلجج الوقفية ومدى مراعاهتا للمقاصد العامة المبحث الثاني: 

 الشريعة 

 خاتمة:
 

 تمهيد: تحديد المفاهيم
 تعريف المقاصد:-1
قَصد مصدر ميمي مأخوذ من المقاصد في اللغة: -أ

َ
مجع َمقَصد، بفتح امليم، وامل
  ؛ فالَقصد واملقَصد مبعىن واحد.4الفعل )قَصد(. يقال: َقَصَد يْقِصد قْصداً وَمْقَصداً ومقِصداً 

واالعتماد وإتيان الشيء، وعلى العدل : األم 5ويأيت القصد لبيان معان عدَّة
 والتوسط وعدم اإلفراط، وعلى الكسر والطعن، وغريها.

عرفت بتعريفات كثرية وخمتلفة، أمجعها: "املقاصد المقاصد في االصطالح: -ب
هي املعاين واحِلكم وحنوها اليت راعاها الشارع يف التشريع عموما وخصوصا، من أجل حتقيق 

 .6مصاحل العباد"

                                                 
هـ، 1392، 2معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ت: عبد السالم هارون، مكتبة احلليب، مصر، ط -4
 .95، ص5ج
تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، ت: عبد الستار أمحد فراج، دار إحياء الرتاث العريب،  -5

، أمحد بن حممد الفيومي، املكتبة العلمية، املصباح املنري، و 36/ 9م، 1971 -هـ1391بريوت، د.ط، 
 .504، ص2بريوت، د.ط، ج
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 تعريف نوازل الوقف   -2
 تعريف النازلة: -أ

النوازل مجع نازلة، والنازلة يف اللغة: اسم فاعل من نزل ينزل النوازل في اللغة: -
 .7إذا حلَّ. وقد أصبح امسًا على الشدة من شدائد الدهر

 :النوازل في االصطالح -
اجتهاًدا  املسألة الواقعة اجلديدة اليت تتطلب عند الفقهاء إطالق النازلة على شاع
 وعليه ميكن تعريفها بأهنا:  .وبيان حكم

القضايا والوقائع ، أو هي: 8الوقائع اجلديدة اليت مل يسبق فيها نص أو اجتهاد
 ومقاصده. يفصل فيها القضاة طبًقا للفقه اإلسالمياجلديدة وامللحة واليت 

 تعريف الوقف   -1
بفتح فسكون مصدر وقف الشيء وأوقفه، يقال: وقف الشيء  الوقففي اللغة: -أ

وأوقفه وقفًا أي حبسه، ومنه وقف داره أو أرضه على الفقراء ألنه حيبس امللك عليهم، قال 
ومن  ،9"الواو والقاف والفاء أصل واحد يدل على متكث يف الشيء يقاس عليه:"ابن فارس

 ألصل. نه ماكث اإهذا األصل املقيس عليه يؤخذ الوقف ف
 ، يقال: وقفت الدابة وقفاً حبستها يف سبيل اهلل. 10والوقف هو: احلبس، والتسبيل

 واحلبس: املنع. وهو يدل على التأبيد، يقال: وقف فالن أرضه وقفًا مؤبداً، إذا

                                                                                                                   
مد اليويب، دار اهلجرة للنشر والتوزيع، اململكة مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة الشرعية، حم -6

 .37م، ص 1988 -هـ1418، 1العربية السعودية، ط
، بريوت، د.ط، د.ت–حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، دار صادر لسان العرب،  -7

 .659ـ  11/656
مسفر علي حممد ، دراسة تأصيلية تطبيقية-منهج استخراج األحكام الفقهية للنوازل املعاصرة  -8

 .90/ 1م، 2000-هـ1421، جامعة أم القرى، مكة،، القحطاين
 .135/ 6معجم مقاييس اللغة، ابن فارس،  -9

 .359/ 6، لسان العرب -10
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 ، والتحبيس جعل الشيء موقوفا على التأبيد.11ال تباع وال توهب وال تورث جعلها حبيساً 
عرف فقهاء املذاهب الوقف بتعريفات خمتلفة، االصطالح:الوقف في  -ب

ولست هنا بصدد التعرض لذلك، لكن ميكن اختيار تعريف احلنابلة لكونه األنسب 
 واألمجع، وقد عرفوه بقوهلم:

حتبيس مالك، مطلق التصرف، ماله املنتفع به، مع بقاء عينه، بقطع تصرف "
 .12"تعاىلبر؛ تقرباً إىل اهلل الواقف وغريه يف رقبته، يصرف ريعه إىل جهة 

 تعريف الوقف العلمي باعتباره لفظا مركبا: -ج
بالنظر إىل تعريفات الفقهاء وتعريف احلنابلة للوقف ميكن صياغة تعريف للوقف 

 العلمي، مفاده:
حتبيس مالك، مطلق التصرف، ماله املنتفع به، مع بقاء عينه، بقطع تصرف "

. واجلهة العلمية "تعاىل؛ تقربًا إىل اهلل علميةالواقف وغريه يف رقبته، يصرف ريعه إىل جهة 
قد تكون مدرسة، أو مجعية علمية، أو على األئمة، واملدرسني، واحلزَّابني وغريهم مبسجد أو 

 غريه.
 أقصد باالجتهاد المقاصدي في نوازل الوقف: وعليه: فإنين 

رعاية مقاصد الشريعة واعتبارها من قبل املفتني والفقهاء يف بعض الوقائع 
 واملستجدات النازلة بقضايا الوقف العلمي.

 المبحث األول: أثر اعتبار المقاصد في نوازل الوقف العلمي
 المطلب األول: رعاية المقاصد فيمحل الحبس واستحقاقه

 لفرع األول: رعاية المقاصد في محل الحبسا

                                                 
 .69/ 3املصدر نفسه،  -11
انظر:كشاف القناع، منصور بن يونس البهويت، ت: هالل مصيلحي مصطفى، دار الفكر، بريوت،  -12

 .240/ 4هـ، 1402د.ط، سنة: 



118 

 

أقصد مبحل احلبس الشيء املوقوف؛ فقد يكون هذا األخري عقارا أو منقوال، 
وتتعدد أشكال كل منهما؛ إذ يكون العقار مسجدا، أو مدرسة، أو دارًا أو غريها، كما 

 يأخذ املنقول ألوانا خمتلفة تصحُّ اإلفادة منها مجيعا.
لعلمي املدارس، والزوايا، والتكايا وغريها. ومن نوازل هذا ومن حمالِّ الوقف ا

 املوضوع مسألة اختاذ بيوت املدارس لالختزان ومدى مراعاة املقاصد فيها.
 مسألة: مدى جواز اتخاذ بيوت المدرسة لالختزان

 أوال: نص الفتوى

 أورد اإلمام الونشريسي رمحة اهلل عليه هذه املسألة يف معياره، قائال:
سيدي عبد اهلل العبدوسي عن مسألة عمت هبا البلوى، وحار يف حسم "سئل 

مادهتا أهل الفتوى، وهي أن أناسا متزوجني بديارهم اختذوا البيوت يف املدرسة لالختزان 
وللراحة يف بعض األوقات، وال حيضرون لقراءة حزب وال جمللس علم، ألهنم أخذوا يف 

ة وتعويضهم مبن ال دار له وال زوجة من صناعتهم، فهل جيب إخراجهم من بيت املدرس
 الطلبة العازبني أم ال، وهل جيب عليهم يف اختزاهنم أمتعتهم باملدرسة املذكورة كراء أم ال؟

فأجاب مبا نصه: احلمد هلل تعاىل وحده، اجلواب واهلل املوفق للصواب مبنه، إنه جيب 
سة من بلغ عشرين سنة فما إخراج من كان هبذه الصفة ال جيوز تركه، وإمنا يسكن املدر 

فوقها وأخذ يف قراءة العلم ودرسه بقدر وسعه، وحيضر قراءة احلزب صبحا ومغربا، وحيضر 
جملس مقرئيها مالزما لذلك، إال لضرورة مرض وشبهه من األعذار املبيحة لتخلفه، فإذا 

ال ذلك سكن فيها عشرة أعوام ومل تظهر جنابته أخرج منها جربا، ألنه يعطل احلبس... وك
سكنى المدرسة، ألنها لم تحبس لذلك، ملن انقطع للعبادة ويرتك دراسة العلم  يجوز

، أو بقراءة العلم مع عبادة ال تشغله عن القيام مبا وإنما حبست لمن يتعبد بقراءة العلم
قصده احملبس عن العكوف على دراسة العلم وشبهها من حضور جمالس العلم، كما أن 
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يسكنها من يشتغل مبدارسة العلم، إال أن يكون ذلك يف أصل التَّحبيس رُُبط املريدين ال 
 .13واهلل املوفِّق"

 ثانيا: مدى اعتبار المقاصد في هذه الفتوى

هذه الفتوى تتناول مسألة استحقاق الوقف وحملِّه، وسنتوقف عند املوضوع الثاين 
 ونرجئ األول ملا سيأيت من املسائل. 

فهل جيوز اختاذ بيوهتا لالختزان وللراحة كما جاء يف نص وحمل احلبس هنا املدرسة، 
 السؤال؟

يظهر من إجابة الشيخ العبدوسي رمحه اهلل املنع ملن انقطع للعبادة وصرف نفسه 
إليها دون أن يصرفها للعلم، فإذا كان ممن حاله كذلك فكيف مبن حاله اختاذها للراحة 

املفيت فتواه تلك بقوله: " ألهنا مل حتبس  واالختزان مع اشتغاله بالصنائع واحلرف. ويعلل
لذلك، وإمنا حبست ملن يتعبد بقراءة العلم"؛ فاملقصود من حملِّ الوقف هو القيام بوظيفته 

 اختاذ املساجد مقيال هلـم 14اليت أنشئ من أجلها؛ ولذلك كرَّه كثري من العلماء املتأخرين
ذلك فإهنا مدعاة المتهاهنا وتلويثها، ؛ ألهنا مل تنب هلذا الغرض، فضال عن 15لغري احلاجة

  والذهاب حبرمتها وتشويه صورهتا أمام الوافدين على الصالة وقراءة القرآن.
كما أن رباطات املريدين ال يسكنها من يشتغل مبدارسة العلم؛ ألهنا ليست حمالًّ 

 س.له، إال إذا جاء يف نصِّ احلبس ما جييز ذلك؛ مجعا بني غرض احمللِّ وقصد احملبِّ 
                                                 

املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علماء إفريقية واألندلس واملغرب، أمحد بن حيىي  -13
/ 7م، 1981 -هـ1401بريوت، د.ط، –الونشريسي، ختريج: مجاعة من الفقهاء، دار الغرب اإلسالمي 

262- 263. 
ن، وزارة الشئون اإلسالمية فصول ومسائل تتعلق باملساجد،  عبد اهلل بن عبد الرمحن اجلربي -14

 .49هـ، ص1419، 1اململكة العربية السعودية، ط – واألوقاف والدعوة واإلرشاد
قول اجلمهور جبواز النوم يف املسجد، ومن أدلتهم يف ذلك ما رواه البخاري وغريه عن  هذا، مع أن -15

ابن عمر رضي اهلل عنهما أنه كان ينام وهو شاب أعزب ال أهل له يف مسجد رسول اهلل صلى اهلل عليه 
 .260/ 2، 440صحيح البخاري، كتاب الصالة، باب نوم الرجال يف املساجد، رقم:  .وسلم
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من أجلِّ القربات إىل اهلل تعاىل، وهي  16وعليه فإن حبس املدارس أو احلبس عليها
إحدى الوسائل الضرورية املتعلقة مبقصد حفظ العقل وجودًا وعدماً؛ وذلك ملا حتققه من 
تغذية العقول بالعلم النافع وتعصمها من البدع والضالالت. فإذا اختذت هذه املدارس لغري 

ذلك من شأنه أن يؤثر على وظيفة املدارس، مع ما يؤديه إىل احنسار  هذا الغرض فإن
الوقف وتآكله، فال جيوز إذن إال إذا الحت للناظر يف ذلك مصلحة ككراء تلك البيوت 

 إذا كان يف الوقف سعة وصرف َعائدها على الطلبة أو نص الواقف على ذلك.
 الفرع الثاني: رعاية المقاصد في استحقاق الوقف

باستحقاق الوقف املوقوف عليهم والذين تأسَّس من أجلهم، واملستحقون  أقصد
للوقف أصناف كثرية؛ منها الوقف على النفس واألهل )الوقف الذري أو األهلي(، والوقف 

 على طلبة العلم، والفقراء، واأليتام، واألرامل وغريهم.
النوازل اليت ختدم وطاملا أين قصرت البحث يف الوقف العلمي، فإين أورد جمموعة من 

 هذا املوضوع، من ذلك ما يأيت:
 المسألة األولى: مسألة استحقاق المعلم حبسه وإن قلَّ األوالد

  أوال: نص المسألة

"وسئل القاضي أبو عمرو بن منظور عن إمام مسجد وأضيف لذلك املسجد 
يوم ليتقوى راتب املذكور حمضرة يقري فيها األوالد، وصدر أمر موالنا السلطان بدرمهني يف ال

ذلك املسجد، فانفتحت فوقها حمضرة ثانية فتفرقت األوالد ونفرت، أفيجوز له أن يؤاجر 
على ولدين أو ثالثة أو أقل أو أكثر أو يرتكها؟ فأجاب: جيوز للمؤذن أن يبقى يف حمضرته 

 .17ن"يقرئ كتاب اهلل، وإن مل يبق من األوالد إال واحد أو اثنان، ويأخذ ما عني له السلطا
 ثانيا: مدى اعتبار المقاصد في هذه الفتوى

                                                 
 كاخلزانات والكتب ورفادة طلبة العلم وسقايتهم وغريها.  -16
 .156/ 7املعيار،  -17
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هذه الفتوى تدور حول موضوع استحقاق الوقف، يف الوقت الذي نفر عن املعلم  
األوالد وتفرقوا ومل يعد يفيد من عمله بالقدر الذي كان عليه قبل ذلك، وهذا من شأنه أن 

والقواعد العامة اليت حتكم مثل يؤثر يف عمله ويشكك يف راتبه، هذا إذا نظرنا إىل النصوص 
 هذه املسائل.

لكنا إذا نظرنا إىل حال هذا املعلم، فهو يتقوى من هذا الراتب يف إصالح حاله 
وأهله وأنه يقوم مبا يتوجب عليه من وظيفة التعليم، فإنه بذلك مستحق لراتبه كامال 

 واعد العامة.ولو تفرق عنه أكثر األوالد، وبذلك يعدل عن النصوص والق 18استحسانا
وعليه فإن هذه الفتوى قد راعت مقاصد الشريعة والحظتها؛ وذلك من خالل 
التوفيق بني غرض احملبِّس واستحقاق احملبَّس عليه؛ فالقصد من التحبيس هو القيام على 
شؤون الطلبة تربية وتعليما وال يتم ذلك إال بوجودهم وال خيفى ما يف ذلك من املصلحة، 

حفظ –يه باحملافظة على كرامته واسرتزاقه من هذا العمل وصرف املرتب وحق احملبَّس عل
إليه كامال حىت ولو تفرق عنه أكثر األوالد، إذ لو منع من ذلك لنجمت عنه  -املال

 مفسدة عظيمة.
 المطلب الثاني: اعتبار المقاصد في شروط المحبس

 الفرع األول: تعريف شروط المحبس
، بل  -احملبسني–مل يذكر أغلب الفقهاء املتقدمني تعريفا حمدَّدا لشروط الواقفني 

كانوا يكتفون بذكر األمثلة هلا مع بيان أحكامها. غري أن بعض املتأخرين ذكر بعض 
التعريفات واليت تلتئم حتتها الصور الكثرية هلذه الشروط. وأنسب هذه التعريفات يف تقديري 

 :هو تعريفها مبا يأيت
شروط الواقفني هي ما تفيده وتشتمل عليه صيغة الوقف من القواعد اليت يضعها 
الواقف للعمل هبا يف وقفه من بيان مصارفه، وطريقة استغالله، وتعيني جهات االستحقاق، 

                                                 
ونوع االستحسان هنا كما يقول األصوليون: االستحسان باملصلحة؛ وههنا إحدى املالمح  -18

 املقاصدية يف نازلة الوقف هذه.
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. 19عليه وحنو ذلك وكيفية توزيع الَغلَّة على املستحقني، وبيان الوالية على الوقف، واإلنفاق
 املفيدة لالشرتاك كثرية وخمتلفة.والصيغ اللفظية 

 الفرع الثاني: معنى قول الفقهاء: "شرط الواقف كنص الشارع"
كثريًا ما يذكر الفقهاء يف كتبهم عند الكالم على شروط الواقفني:"شرط الواقف  

.وقد أثار هذا التشبيه لشرط الواقف بنص الشارع خالفًا بينهم يف معىن 20كنص الشارع"
 راد به. فافرتقت أقواهلم إىل ثالثة:هذا القول ويف امل

 : أن شرط الواقف كنص الشارع يف وجوب اتباعه والعمل به.القول األول -1
وممن نص على ذلك اخلرشي من املالكية يف شرحه على خمتصر خليل، وصاحب  

 .21كشاف القناع من احلنابلة
يف العمل  : أن شرط الواقف كنص الشارع يف الفهم والداللة، الالقول الثاني -2

 به واتباعه.
 وممن نص على ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية ومشس الدين ابن القيم.

فقد قال ابن تيمية: "واملقصود إجراء الوقف على الشروط اليت يقصدها الواقف، 
وهلذا قال الفقهاء: إن نصوصه كنصوص الشارع. يعين يف الفهم الداللة، فيفهم مقصود 

.ويوضح رأيه أكثر عندما يقول: 22فهم مقصود الشارع"ذلك من وجوه متعددة، كما ي

                                                 
 135، صد.ت حماضرات يف الوقف، حممد أبو زهرة، دار الفكر العريب، القاهرة، د.ط،ينظر:  -19
 .196ص، د.ت، 1بريوت، ط -، منشورات املكتبة العصرية، صيدازهدي يكن، أحكام الوقفو 

انظر مزيدا من التفصيل يف شروط الواقفني: رسالة الباحث: البعد املقاصدي للوقف يف الفقه  -20
اإلسالمي، عبد الرمحن معاشي، مذكرة ماجستري يف الفقه واألصول، إشراف: أ.د. مسعود فلوسي، كلية 

 م.2006 -2005 -هـ1427 -1426اجلزائر، –العلوم اإلسالمية، باتنة 
 ، 92/ 7اخلرشي، دار الفكر، بريوت، د.ط، د.ت.على خمتصر خليل،  شرح اخلرشيانظر:  -21

وكشاف القناع، منصور بن يونس البهويت، ت: هالل مصيلحي مصطفى، دار الفكر، بريوت، د.ط، 
 .259/ 4هـ، 1402سنة: 

، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، دار النشر، مكتبة املعارف، الرباط، د.ط، فتاوىالجمموع  -22
 .98 /31د.ت.
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"ومن قال من الفقهاء: إن شروط الواقف نصوص كألفاظ الشارع فمراده أهنا كالنصوص 
يف الداللة على مراد الواقف، ال يف وجوب العمل، أي أن مراد الواقف يستفاد من ألفاظه 

العموم واخلصوص واإلطالق  املشروطة، كما يستفاد مراد الشارع من ألفاظه، فكما يعرف
والتقييد والتشريك والرتتيب يف الشرع من ألفاظ الشارع، فكذلك تعرف  يف الوقف من 

وأما أن جتعل نصوص الواقف أو نصوص غريه من العاقدين كنصوص … ألفاظ الواقف
الشارع يف وجوب العمل هبا، فهذا كفر باتفاق املسلمني، إذ ال أحد يطاع يف كل ما يأمر 

 . 23…"صلى اهلل عليه وسلممن البشر بعد رسول اهلل به 
وقال ابن القيم: ".. وأما ما قد هلج به بعضهم من قوله. شروط الواقف كنصوص 
الشارع. فهذا قد يراد به معىن صحيح ومعىن باطل، فإن أريد أهنا كنصوص الشارع يف 

واألخذ فيها بعموم الفهم والداللة، وتقييد مطلقها مبقيدها، وتقدمي خاصها على عامها 
اللفظ ال خبصوص السبب، فهذا حق من حيث اجلملة. وإن أريد أهنا كنصوص الشارع يف 
وجوب مراعاهتا والتزامها وتنفيذها، فهذا من أبطل الباطل، بل يبطل منها ما مل يكن طاعة 

طاعة  هلل ورسوله، وما غريه أحب إىل اهلل وأرضى له ولرسوله منه، وينفذ منها ما كان قربة و 
 .24كما تقدم"
: أن شرط الواقف كنص الشارع يف الفهم والداللة ويف وجوب القول الثالث -3
  العمل به.

وممن نص على ذلك صاحب الدر املختار من احلنفية حيث قال: "قوهلم شرط 
الواقف كنص الشارع أي يف املفهوم والداللة ووجوب العمل به فيجب عليه خدمة وظيفة 

 .25يعمل وإال أمث، السيما فيما يلزم برتكها تعطيل"أو تركها إن مل 

                                                 
 .48 – 47/ 31املصدر نفسه،  -23
حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد، دار اجليل، بريوت، ابن قيم اجلوزية، أعالم املوقعني عن رب العاملني،  -24

 .187 –186/ 4هـ، 1373د.ط، 

هـ، 1386، 2رد احملتار على الدر املختار، ابن عابدين حممد أمني، دار الفكر، بريوت، طحاشية -25
4/433. 
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 خالصة هذه األقوال: -4
قد يبدو للناظر يف هذه األقوال ألول وهلة أن هناك تبايناً يف تفسري هذه اجلملة بني 
القول األول والقول الثاين، ومحلها على معنيني خمتلفني، ولكن إذا نظرنا إىل أحكام شروط 

جندهم مجيعًا متفقني فيها على ما يضيق دائرة هذا االختالف حىت الواقفني لدى الفقهاء، 
  يكاد يكون لفظياً.

ذلك أن الفقهاء متفقون على أن شروط الواقفني منها ما هو صحيح، ومنها ما هو 
باطل، وال يتصور من أحد من أهل العلم القول بوجوب العمل بالشرط الباطل مع علمه 

 ببطالنه.
سم احلنفي، وشيخ اإلسالم ابن تيمية: إمجاع األمة على أن ولذلك حكى العالمة قا

 .26من شروط الواقفني ما هو صحيح معترب يعمل به، ومنها ما ليس كذلك
أفضت إىل اإلخالل فلم جيز أحد من أهل العلم العمل بنصوص الواقف إذا 

وغريهم  ،30، واحلنابلة29، والشافعية28، واملالكية27، سواء يف ذلك احلنفيةباملقصود الشرعي
 م . ـمن أهل العل

                                                 
 265/ 5البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن جنيم احلنفي، دار املعرفة، بريوت، د.ط، د.ت،  -26

 .47/ 31، ابن تيميةوفتاوى 
/ 5والبحر الرائق، ، 200/ 6، د.ت، 2، ابن اهلمام كمال الدين، دار الفكر، بريوت، طفتح القدير -27

245 . 
، 88/ 4الشرح الكبري، سيدي أمحد الدردير، ت: حممد عليش، دار الفكر، بريوت، د.ط، د.ت،  -28

 .33/ 6هـ، 1398، سنة: 2، أبو عبد اهلل املغريب احلطاب، دار الفكر، بريوت، طمواهب اجلليل

شركة مكتبة ، هناية احملتاج إىل شرح املنهاج، مشس الدين حممد بن أيب العباس الرملي، الطبعة األخرية -29
 .376/ 5م، 1967 -هـ1386، ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، مصر

واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد، علي بن ، 3/96أعالم املوقعني،  -30
 56/  7سليمان املرداوي، ت: حممد حامد الفقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، د.ط، د.ت، 

، ابن بلبان حممد بن بدر الدين الدمشقي، حتقيق: ناصر العجمي، دار البشائر املختصراتأخصر و 
 .198هـ، ص1416، سنة: 1اإلسالمية، بريوت، ط
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وأيضًا فالفقهاء متفقون على أن مراد الواقفني إمنا يفهم من كالمهم، وما تضمنته 
صيغة أوقافهم من اشرتاطات، فهي نصوص لفظية حتتاج يف معرفة املراد منها إىل القواعد 
اليت تطبق على نصوص الشارع من حيث ترتيب دالالهتا ومحل عامها على خاصها 

ا على مقيدها، وحنو ذلك، فهذا القدر ال ينبغي أن يكون حمل خالف، وإن فرق ومطلقه
بعض العلماء يف بعض احلاالت بني داللة كالم الشارع وداللة كالم سائر املتكلمني، إال أن 

 هذا يف النـزر اليسري.
وعلى هذا فالقول بأن شرط الواقف كنص الشارع يف وجوب العمل به حممول على 

ىف شروط صحته، وعدم املوانع عند القائلني به وهذا املعىن ال خيالفهم فيه أحد، ما إذا استو 
كل شرط ليس يف كتاب اللَّه : )عليه الصالة والسالمإمام األنبياء  واألصل يف ذلك قول

 .31(فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب اللَّه أحق، وشرط اللَّه أوثق
الشارع من حيث الفهم والداللة يف وال خالف يف أن شروط الواقفني كنصوص 

 اجلملة.
وهبذا يتبني أن القول الثالث هو الذي ينبغي أن حتمل عليه تلك اجلملة، ويكون 
املقصود منها عدم االجتهاد يف التصرف يف الوقف وغلته ونظارته مبا خيالف تلك الشروط 

 إذا كانت صحيحة، وأن تفهم دالالهتا كما تفهم دالالت نصوص الشارع.
مضيفا إىل وجوه اعتباره وجها –وهذا ما جنده عند األستاذ عبد الوهاب خالف 

فيقول أن الشرط الصحيح الذي يشرطه الواقف يف حجة وقفه، يعترب كنص الشارع  -آخر
 من ثالثة وجوه:

األول: من جهة وجوب العمل به، والثاين: من جهة فهمه وداللته على معناه 
 .32 ألفاظه وعبارتهوالثالث: من جهة رعاية عرفه يف

                                                 
رقم: إذا اشرتط شروطا يف البيع ال حتل، متفق عليه: انظر: صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب  -31

2168 ،8 /120. 
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إذا اشرتط الواقف يف وقفه ما ال خيالف الشرع، أو ما ال خيالف مصلحة  ومن مث
 الوقف أو املوقوف عليهم وجب اتباع شرطه.

 الفرع الثالث: بعض النوازل في شروط الحبس واعتبار المقاصد فيها
 أوال: مسائل في اشتراطات المحبسين

إذا   -كما رأينا–يشرتط كثري من احملبسني شروطا يف حبوسهم، وهذه الشروط 
عليهم وجب بس أو احمل احلبسالشرع، أو ما ال خيالف مصلحة كانت مما ال خيالف قواعد 

وصرف احلبس حسبما نص عليه احلبس يف الرَّسم، وسنرى نص الفقهاء على  اتباع شرطه
 من ذلك:ذلك يف بعض األسئلة اليت ترد عليهم، 

أنه سئل سيدي أمحد القباب عن الكتب احملبسة إذا نص احملبس على بعض  -1
وجوه االنتفاع وسكت عن باقيها. فأجاب: "إن نص على بعضها كقوله مثال على القراءة 

 .33واملطالعة، فليس ألحد أن ينسخ منها إال أن يقول: وغري ذلك من وجوه االنتفاع"
بن عرفة عن استعمال ماء مدرسة ملن ليس من ومن أمثلته أيضا أنه سئل ا -2

أهلها، فأجاب: "إن كان من جنس أهلها ساغ له ذلك، ألن احلبس ألهل ذلك الصنف 
وهو غري معني فمىت وجد ذلك الصنف جرى حكمه على ما صح ألهلها، وإن كان من 
 غري صنف أهل احلبس فال جيوز له ذلك، وكذا عارية بيت السكىن من بعض أهل احلبس،

فإن كان املستعري من أهل ذلك احلبس جاز، وإال مل جيز لوجهني: فقدان شرط التحبيس 
 .34عادة، والتصرف يف املنفعة باهلبة وهو مل يؤذن له إال يف نفسه فقط"

واضح من هذين املسألتني وغريمها لزوم الوقوف على شروط احملبس ووجوب العمل 
: "وجيب اتباع شروط الوقف قاله الشافعي . قال اإلمام القرايف35بالرسم األصلي للتحبيس

وأمحد؛ فلو شرط مدرسة أو أصحاب مذهب معني أو قوم خمصوصني لزم، ألنه ماله ومل 

                                                 
 .293/ 7املعيار،  -33
 .341/ 7املصدر نفسه،  -34
 وغريها. 266، 134، 126، 125، 123، 67/ 7انظر مثال: املصدر نفسه،  -35
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.كما قعَّد يف 36يأذن يف صرفه إال على وجه خمصوص، واألصل يف األموال العصمة..."
ظ يف الشروط ذلك قاعدة مفادها: "اتباع املعاين يف العقود واملعاوضات، واتباع األلفا

والوصايا، والوقف من باب األصداق واألرفاد ال من باب املعاوضات، ويقال شرط الواقف  
كذا وال يقال عقد الواقف كذا والشرط ال فرق فيه بني عدم جزئه أو كله، فإن املشروط 

 .37ينتفي ولو حصل أكثر الشرط"
 ثانيا: مسائل في اعتبار قصد المحبس في شروطه

شروط احملبس أمرا ضروريا يف إنفاذ احلبس وصرفه إىل مستحقيه، فإن إذا كان التزام 
ذلك ال يعين العكوف على ظاهر ألفاظ احملبسني دون اعتبار مقاصدها ومعانيها، وفيما 

 يأيت أمثلة لنوازل تبني ذلك:
 أمثلة: -1
عن قرية كبرية حبصن بسطة ُحبِّس على مصاحل قشتال  -ابن منظور–فقد سئل  -أ

وعني ربع فائدها لضعفاء الفرسان ببسطة، والربع الثاين لضعفاء طلبة العلم، يقول السائل: 
"... فظهر اآلن لناظر عليها أن يف طلبة العلم من هو غين من مال أبيه، لكونه يف عياله 

ذلك من مل يكن  على تلك احلال، ورمبا كان فيهم من وحتت إنفاقه أو يناله رفده وليس ك
خرج من حجر أبيه وملك أمر نفسه وهو ضعيف، أو له شيء يسري ووالده غين وهو 
ساكن معه يف عياله ونفقته... ومن السؤال هل يعطى منها طلبة العلم الغرباء مع أن رسم 

لقرية املذكورة يتبع فيها قصد التحبيس على ضعفة طلبة العلم باملدينة املذكورة؟فأجاب بأن ا
احملبِّس الذي يفهم من ألفاظ رسم التحبيس وال خيالف يف شيء منه. مبا كان لقشتال فيما 
ذكر يف الرسم فهو لذلك وال يغري. وما كان لضعفاء طلبة العلم فلهم، وال فرق يف الضعفاء 

ين، ألن غىن الوالد بني ما هو ضعيف وال والد له، أو له والد ضعيف، وبني من له والد غ
ال يوجب وصفا للولد أنه غين السيما مع بلوغ الولد، فقد خرج على إجياب النفقة عليه 

                                                 
بريوت، –الذخرية، شهاب الدين أمحد بن إدريس القراايف، ت: حممد حجي، دار الغرب اإلسالمي  -36
 .326/ 6م، 1994، 1ط
 .336/ 6املصدر نفسه،  -37
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من أبيه، وإن أرفق الوالد ولده فاهلل يشكره... والطلبة الساكنون يف البلد املستوطنون، وإن 
صٌّ على مل يكونوا يف األصل من البلد إن كانوا ضعفاء يعطون إال أن يكون يف الرسم ن

 .38إخراجهم وأّما غري نصٍّ فال"

ويبني هذا األمر أكثر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحة اهلل عليه يف مسألة مشاهبة  -ب
وردت إليه، وذلك يف رجل وقف وقفا على مدرسة وشرط يف كتاب الوقف أنه ال ينزل 

ريعها ملن له  باملدرسة املذكورة إال من مل يكن له وظيفة جبامكية وال مرتب، وأنه ال يصرف
مرتب يف جهة أخرى، وشرط لكل طالب جامكية معلومة، ومل يصل كل طالب إىل 
اجلامكية املقررة له، فهل جيوز للطالب أن يتناول جامكية يف مكان آخر؟ وإذا نقص ريع 
الوقف ومل يصل كل طالب إىل متام حقه، فهل جيوز للناظر أن يبطل الشرط املذكور أم ال؟ 

 الوقف املذكور هل يبطل الشرط واحلالة هذه؟وإذا حكم بصحة 

فينوه رمحه اهلل يف جوابه بشروط الواقفني وأقسامها وأغراضها، مث يتكلم يف حتقيق 
املناط يف املسألة قائال: "... فينظر يف شرط ترك من جهة أخرى؛ فما مل يكن فيه مقصود 

لريع عما شرطه كان باطال وإن كان صحيحا، مث إذا نقص ا  -خالص أو راجح–شرعي 
الواقف جاز للمطالب أن يرتزق متام كفايته من جهة أخرى؛ ألن رزق الكفاية لطلبة العلم 
من الواجبات الشرعية، بل هو من املصاحل الكلية اليت ال قيام للخلق بدوهنا، فليس ألحد 
 أن يشرط ما ينافيها، فكيف إذا علم أنه قصد ذلك؟وجيوز للناظر مع هذه احلالة أن يوصل

إىل املرتزقة بالعلم ما جعل هلم وأن ال مينعهم من تناول متام كفايتهم من جهة أخرى يرتبون 
فيها، وليس هذا إبطاال للشرط لكنه ترك العمل به عند تعذره، وشروط اهلل حكمها كذلك 

 وحكم احلاكم ال مينع ما ذكر.
على الدين؛  وهذه األرزاق املأخوذة على األعمال الدينية إمنا هي أرزاق ومعاون

مبنزلة ما يرتزقه املقاتلة والعلماء من الفيء. والواجبات الشرعية تسقط بالعذر، وليست  
 .39كاجلعاالت على أمر دنيوي، وال مبنزلة اإلجارة عليها، فهذه حقيقة حال هذه األموال"

                                                 
 .124  -123/ 7املعيار املعرب،  -38
 .15 -14/ 31جمموع فتاوى ابن تيمية،  -39
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رمحه اهلل عن رجل وقف مدرسة، وشرط من  -شيخ اإلسالم-كما سئل  -ت
يشتغل بوظيفة أخرى بغري مدرسته، وشرط له فيها مرتبا معلوما.  يكون له هبا وظيفة أن ال

وقال يف كتاب الوقف: "... إذا حصل يف ريع هذه املدرسة نقص بسبب حمل أو غريه كان 
ما بقي من ريع هذا الوقف مصروفا يف أرباب الوظائف هبا، لكل منهم بالنسبة إىل معلومه 

ظر  أن يرتب هلم زيادة على ما قرر هلم حبسب  باحملاصصة. وإذا حصل يف السعر غالء فللنا
كفايتهم يف ذلك الوقت. مث إذا حصل يف ريع الوقف نقص من جهة نقص وقفها حبيث 
أنه إذا ألغي هذا الشرط من عدم اجلمع بينها وبني غريها، يؤدي إىل تعطيل املدرسة، فهل 

يته واحلالة هذه؟ حيث جيوز ملن يكون هبا أنه جيمع بينها وبني غريها ليحصل له قدر كفا
 راعى الواقف الكفاية ملن يكون هبا أو كما تقدم يف فصل غالء السعر أم ال؟

لم فأجاب: هذه الشروط املشروطة على من فيها كعدم اجلمع إمنا يلزم الوفاء هبا إذا 
مع فوات . فأما احملافظة على بعض الشروط يفض ذلك إلى اإلخالل بالمقصود الشرعي

؛ فاشرتاط عدم اجلمع باطل مع ذهاب بعض أصل الوقف، وط فال يجوزالمقصود بالشر 
 وعدم حصول الكفاية للمرتب هبا ال جيب التزامه، وال جيوز اإللزام به لوجهني:

أحدمها: أن ذلك إمنا شرط عليهم مع وجود ريع املوقوف عليهم، سواء كان كامال 
ة يف هذه احلال، وفرق أو ناقصا، فإذا ذهب بعض أصل الوقف مل تكن الشروط مشروط

 بني نقص ريع الوقف مع وجود أصله، وبني ذهاب بعض أصله.
الوجه الثاين: أن حصول الكفاية املرتب هبا أمر ال بد منه، حىت لو قدر أن الواقف 
صرح خبالف ذلك كان شرطا باطال. مثل أن يقول: إن املرتب هبا ال يرتزق من غريها ولو 

هبذا مل يصح؛ ألن هذا شرط خيالف كتاب اهلل، فإن حصول مل حتصل كفايته، فلو صرح 
الكفاية ال بد منها، وحتصيلها للمسلم واجب إما عليه وإما على املسلمني، فال يصح شرط 

 خيالف ذلك.
وقد ظهر أن الواقف مل يقصد ذلك؛ ألنه شرط هلم الكفاية، ولكن ذهاب بعض 

 .أموال الوقف مبنزلة تلف العني املوقوفة وحنو ذلك
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والوقف سواء شبه باجلعل أو باألجرة أو بالرزق، فإن ما على العامل أن يعمل إذا 
 .40وىف له مبا شرط له"

أن ال يعطى إال كتاب بعد كتاب؛ فقد  وشرطمن حبَّس كتبا ومثاله كذلك في -ث
سئل الشيخ أبو عمران الفاسي رمحه اهلل عمن حبس كتبا وشرط يف حتبيسه أنه ال يعطى إال  

تاب، فإذا احتاج الطالب إىل كتب وتكون الكتب من أنواع شىت، فهل يعطى  كتاب بعد ك
 كتابني معا أو ال يأخذ إال كتابا بعد كتاب؟

فأجاب: "إذا كان الطالب مأمونا أمينا ُمكن من هذا، وإن كان غري معروف فال 
يدفع إليه إال كتاب واحد وإن كان من أنواع خشية الوقوع يف ضياع أكثر من واحد. 
وظاهر كالم أيب عمران أنه ال يتعدى ما شرطه، لقوله:)املسلمون عند شروطهم(، وظاهر 

يف بعض  العرف، ومنه ما جرى به لمحبس ال لفظهقصد اما يف هذا السؤال أنه يراعى 
الكتب احملبسة يف هذا الوقت خبروجها حبضرة املدرسني ورضاهم، ورمبا فعلوا ذلك يف 

أفىت بعض  قصد المحبسأنفسهم ولغريهم، واهلل أعلم مبا أشار إليه هذا الشيخ من مراعاة 
 أصل حتبيسها أال يسكنها املتأخرين فيمن بىن مدرسة وجعل فيها بيوتا للسكىن، وشرط يف

إال من يصلي الصلوات اخلمس يف مسجدها إن مل يكن إمام يف غريها، وأن حيضر احلزب 
املرتب فيها لقراءة القرآن إن كان قارئا وحيضر امليعاد يف وقته، ومن مل يفعل ذلك فليس له 

 سكىن.
ومن هذا املعىن  فأجاب بأن الشروط املذكورة جيب الوفاء هبا وال جتوز خمالفتها، قيل

الدخول إىل املدارس لقضاء احلاجة هبا والوضوء والشرب من مائها وهو مل يكن من أهلها 
 .41وال أعدت امليضأة والشرب إال ألهلها"

 مدى اعتبار المقاصد في هذه الفتوى -2

                                                 
 .16 -15/ 31جمموع فتاوى ابن تيمية،  -40
 .341 -340/ 7املعيار،  -41



131 

 

مما سبق يتبني لنا مدى دوران أحكام الوقف وشرائطه مع املقاصد العامة للشريعة 
فالعكوف على الصيغ اللفظية للمشرتطني دون النفاذ إىل معانيها ومقاصدها اإلسالمية؛ 

ضرب من العبث وتضييع للحبس ذاته، ولذلك يعنُّ للناظر أن يكيِّف شروط احملبِّس مبا 
يتماشى مع مقصوده ومصلحة احلبس، وإذا أدَّت هذه الشروط إىل اإلضرار بأصله وجب 

فع تلك األضرار، كما له أن يتصرف فيها مبا حيقق مبا ير  42عليه أن يغري من هذه الشروط
على مدرسة أكثر مما حيتاج بطل  -أي امللوك–"فإن وقفوا املصلحة. قال اإلمام القرايف: 

فيما زاد فقط، ألهنم معزولون عن التصرف إال على وجه املصلحة، والزائد ال مصلحة فيه، 
 .43فهو من غري متول فال ينفذ"

ة الظاهرة من هذه الفتاوى حتكيم العادة والعرف يف نوازل ومن املالمح املقاصدي
الوقف؛ فإذا شرط الواقف يف مدرسة "أن ال يشتغل املعيد هبا أكثر من عشر سنني ففرغت 
سنوه ومل يوجد يف البلد معيد غريه، جاز له تناول اجلامكية، ألن العرف يشهد بأن الواقف 

عيد إذا انتفع جاء غريه، وهذا ينظر يف كل شرط مل يرد شغور مدرسته، وإمنا أراد أن هذا امل
 .44شهد العرف بتخصيصه"

وأما يف حالة غياب رسم التحبيس وجب بقاء األمر على ما كان عليه؛ فيبقى 
 من التزام العادة واالجتهاد يف شأنه.45احلبس يصرف على الوجه الذي وجدته اجلماعة

 ترجيح بين مصارف َغالَّتهالمطلب الثالث: اعتبار المقاصد في نقل الحبس وال
 الفرع األول: اعتبار المقاصد في نقل الحبس

 أوال: المراد بنقل الحبس

                                                 
 193انظر حول تغيري شروط الواقف للمصلحة يف: البعد املقاصدي للوقف يف الفقه اإلسالمي، ص -42

 وما بعدها.
 .337/ 6املعيار،  -43
 .337/ 6املصدر نفسه،  -44
 .                                              126/ 7املصدر نفسه،  -45
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يقصد به نقل احلبس من عني إىل أخرى، من جنسها أو من غري جنسها، يف 
 .46املكان نفسه، أو إىل مكان آخر

املقايضة، مث ، وهذا ما يرادف 47وعرفها صاحب الشرح الكبري بأهنا بيع العقار مبثله
ذكر هلا صورا.وال يبعد معىن النقل عن اإلبدال أو االستبدال، وإذا أطلق أحدمها دخل فيه 

املنقول ميكن نقله من مكانه بعينه دون استبداله، يف حني أن الوقف  الوقف؛ ألن 48اآلخر
 .غري املنقول ال ميكن نقله إال باستبدال عينه بعني أخرى

 الحبس ثانيا: بعض النوازل في نقل

إن املتصفح لكتب الفتاوى والنوازل الفقهية يقف أمام صور خمتلفة ملوضوع املناقلة 
واالستبدال، غري أين يف هذا املقام أكتفي بنازلة تتعلق باحلبس عموما، وأبني الوجه 

 املقاصدي املرعي يف اإلجابة عنها.
 نص المسألة: -1

كانت حمبسة على من يقرأ على جاء يف املعيار أنه سئل بعض املشايخ "عن أحباس  
قبور أصحاهبا منذ زمان ينتفع القارئ بفائد ذلك احلبس، وأحباس أيضا كانت حمبسة على 
املساكني يؤخذ كراء ذلك احلبس ويشرتى به شقة تفرق على املساكني لكسوهتم يف عيد 

ك األضحى فقام اآلن مجاعة وجعلوا أيديهم على ذلك احلبس وهم يريدون نقل فوائد تل
األحباس حلْصن صاحلة أمنها اهلل تعاىل لكونه ضعيفا، فهل جيوز ذلك يف الشريعة... 
فأجاب: إن احلبس املذكور ال يصرف عن املصرفني املذكورين أعاله، ألن التحبيس عليهما 

                                                 
 -هـ1420،  1األوقاف فقها واقتصادا، رفيق يونس املصري، دار املكتيب للنشر والتوزيع، دمشق، ط -46

 .62م، ص 1999
 .476/ 3الشرح الكبري،  -47
، ت: حممد سليمان األشقر، مؤسسة الرسالة، واالستبدال باألوقاف، ابن قاضي اجلبلاملناقلة  -48

 .49م، ص2002 -هـ1422، 2بريوت، ط
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 فمن بدَّله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدِّلونهصحيح، وقد قال تعاىل:
 . 49["١٨١]البقرة:

 عاية المقاصد في هذه الفتوى:مدى ر  -2

 قبل بيان ذلك جيدر ههنا بيان مسألة القراءة على امليت، وهل يصل ثواهبا إليه أم ال؟
فنقول أن القراءة عبادة بدنية مثل الصالة والصيام وغريمها، وللعلماء يف مسألة 

العلماء ؛ لكن مل يقل أحد من 50وصول العبادات البدنية للميت قوالن أصحهما أنه يصل
بالتفاضل يف مكان دون مكان، وال قال أحد أن القراءة عند القرب أفضل منها عن غريه، 

وأمحد يف  52، ومالك51بل القراءة عند القرب قد اختلفوا يف كراهتها، فكرهها أبو حنيفة
وأمحد  55، والشافعية54، ورخص فيها طائفة من أصحاب أيب حنيفة53إحدى الروايتني

ذن بعد هذا أن يرمى بالبدعة من ذهب إىل اجلواز؛ فهو قول طوائف فال جيوز إ .56وغريهم
                                                 

 .139/ 7املعيار،  -49
، مواهب اجلليل يف شرح خمتصر الشيخ خليل، و 263/ 2حاشية رد احملتار على الدر املختار، انظر:  -50
املغين فيفقه و  300/ 8بريوت، د.ط، د.ت، -احلاوي الكبري، أبو احلسن املاوردي، دار الفكر، 225/ 7

بريوت، – اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، عبد اهلل بن أمحد أبو حممد بن قدامة املقدسي، دار الفكر
 .206/ 5هـ، 1405، 1ط

ربهانالدينمازه، دارإحياءالرتاثالعريب، د.ط، د.ت، امليحطالربهاين، حممودبنأمحدبنالصدرالشهيدالنجاري -51
5 /139. 

بريوت، –حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، حممد عرفة الدسوقي، ت: حممد عليش، دار الفكر  -52
 .423/ 1د.ط، د.ت، 

، حممد بن مفلح لشيخ عالء الدين علي بن سليمان املرداويلوبذيله تصحيح الفروع الفروع  -53
 .237/ 2هـ، 1418، 1بريوت، ط–املقدسي، ت: أبو الزهراء حازم لقاضي، دار الكتب العلمية 

  .146/ 2حاشية ابن عابدين،  -54
هـ، 1405، 2بريوت، ط-، شرف الدين النووي، املكتب اإلسالمي، روضة الطالبني وعمدة املفتني -55
5 /191. 

بريوت، –املبدع يف فقه اإلمام أمحد، إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن مفلح، املكتب اإلسالمي  -56
 .42/ 31. جمموع الفتاوى، ابن تيمية، 280/ 2هـ،  1400د.ط، 
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كما ذكر ابن –من السلف وبه أفىت صاحب املعيار وغريه، لكن البدعة يف هذه املسألة هو 
أن يعتقد أن القراءة عند القرب أفضل وينتفع امليت بسماعها دون ما إذا  -تيمية رمحه اهلل

 .57خمالفة إلمجاع العلماء بعد القارئ، فقوله هذا بدعة باطلة
 أما عن مقاصد هذه الفتوى فإهنا ملحوظة يف تقديري من وجهني:

األول: التزام شرط الواقف واحملافظة على حتقيق مقصوده من الوقف، وهو انتفاع 
ذلك احلبس وسدِّ خلَّته منه، وكذا استفادة املساكني من عائد كراء  -ريع–القارئ بفائد

دينهم نفوسهم وأعراضهم ويسدُّ حاجتهم من الطَّعام والكسوة،  ذلك احلبس مبسكن حيفظ
وال خيفى ما يف ذلك من حفظ ضروريات املوقوف عليهم )حفظ مقصد الدين، والنفس، 

 واملال والعرض( وحاجاهتم )مكمالت هذه الضروريات(.
والوجه الثاين: حتكيم الضابط الفقهي يف املسألة، وهو: "ما حبس على وجه ال 

قله لغريه" طاملا أن التحبيس على املصروف عليهم جائز وقد نص عليه املفيت يف جيوز ن
إجابته؛ ذلك أنَّ هذا النقل مل يكن من الضرورة أو األولوية مبكان إىل احلدِّ الذي جييز هلذه 

فظهر بطالن هذا العمل، وال يقال يف مثل هذا: "ما   58اجلماعة تغيري مصارف هذا احلبس
 .59أن يوضع بعضه يف بعض"كان هلل فال بأس 

 الفرع الثاني: الترجيح بين مصارف غالَّت الحبس
 أوال: المعنى المراد به:

وأقصد بذلك أن ينص احملبس يف رمسه على أصناف خمتلفة من املستحقني، مث يطرأ 
على أصل احلبس احنسار وعجز ال يفي جبميع مستحقيه، فكيف ترتب تلك األصناف وما 

 تيب؟املعيار يف ذلك الرت 
                                                 

 .42/ 31جمموع الفتاوى،  -57
تغيري مصارف احلبس أو ترتيبها مسألة حتتاج إىل اجتهاد وإعمال النصوص والقواعد العامة، يقوم  -58

/ 7وال تكون إال يف حاالت خاصة. انظر على سبيل املثال: املعيار،  -ال اجلماعة كما مر–عليها الناظر 
138. 

 .146/ 7املعيار،  -59
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 ثانيا: بعض النوازل في الترجيح بين مصارف غالت الحبس
سئل ابن رشد عن مسجد احرتق فيه مالطان وليس يف غلته المسألة األولى:  -1

ما يقيم بناءه إال أنه إذا حطَّ اإلمام والقَومة من منفعتهم  هل تقدَّم مصلحته عليهم أم ال؟ 
على بنائه  61إال أن يدفع إلينا أجرنا، هل يقومون 60وكيف لو قال اإلمام والقَومة ما يعمره

 أم ال؟
 فأجاب: "بنيان ما احرتق من املالط مقدم على مرتب اإلمام وقَومة اجلامع إال ما

كان من إجارة املثل يف اخلدمة الضرورية مثل فتحه وغلقه وكنسه، وقيَّده إن مل جيد من 
 .62يتطوَّع بذلك"

ازلة األوىل سؤال ورد إىل الشيخ العبدوسي عن وقريبة من النالمسألة الثانية:  -2
دار حمبسة على إمام مسجد، فاحتاجت إىل إصالح ضروري وليس عليها حبس تصلح 
منه. فأجاب:"يقال لإلمام إما أن تصلح، وإال فاخرج وتكرى لتصلح من الكراء، ولو شرط 

إىل إصالح كثري  حمبسها أال تصلح وترتك خرابا لصحَّ حبسه وبطل شرطه، وإذا كانت حتتاج
ال تقوم َغلتها اآلن به، فإنه يغرم اإلمام كراء املثل ملا مضى من املدَّة بقدر ما تصلح به 

 .63اآلن، ألنه أبرز الغيب أن الواجب إيقاف ذلك يف املاضي ليصلح فيه يف املستقبل"
كما أجاب فقيه تلمسان اإلمام العامل أبو الفضل سيدي المسألة الثالثة:  -3

عيد بن حممد العقباين رمحه اهلل عن مسجد جامع حبس عليه إمام من أئمة قاسم بن س
املسلمني حبسا، ومسى مصرفه إلمام، وقارئ، وكاتب، ومؤذن، وحزابني، وخدام، وعني 

                                                 
 كذا يف األصل، ولعل صوابه: "ال نعمره".  -60
 ا يف األصل، ولعله تصحيف، وصوابه: يُقدَّمون.كذ  -61
فتاوى الربزيل: جامع مسائل األحكام ملا نزل من القضايا باملفتني واحلكام، أبو القاسم بن أمحد  -62

، 1بريوت، ط–البلوي التونسي املعروف بالربزيل، ت: حممد احلبيب اهليلة، دار الغرب اإلسالمي 
 .389/ 5م، 2002

 .427/ 7املعيار،  -63
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لكل فريق قدرا خمصوصا، مث ضاق املصرف عن الوفاء باملرتبات املذكورة، فهل يكون بعض 
 من ذكر أوىل من البعض، فأجاب مبا نصه:

"... فإن علم أن االنتفاع بغالت احلبس ليس ذا مرتبة واحدة، وإمنا هو مراتب، 
فأوالها بالتقدمي ما يتعلق بأعيان األحباس فيما يبقى رسومها ويقيم أشكاهلا، وتستمر معه 
أرزاقها كإصالحها، واإلنفاق عليها، ولذلك لو نص احملبس على تقدمي احملبس عليهم على 

مل يعمل عليه، ملا يُفضي إليه ذلك إىل خراب احلبس وفوات غرض اإلصالح، مل يقبل و 
احملبس يف انتفاع احملبس عليه، واألجراء واخلدَّام من ناظر وشاهد وقابض وأشباهه مقدمون 
على احملبس عليهم من إمام وطلبة وغريهم؛ ألن فريق الناظر يأخذون عن خدمة وعمل يف 

التحق اخلدام من ناظر وغريه بالدرجة األوىل أعين احلبس بعينه، وغريهم ليس كذلك، ورمبا 
درجة اإلصالح، ألهنم حيتاجون إليه يف كل تصرف للحبس.." مث يضيف قائال: "... 
واإلمام واملدرس واملؤذن وأشباههم من احملبس عليه الذي يأخذ ما يأخذ على وجه األجرة 

إلصالح وما يتعلق به عمل يف مقدمون على الطلبة، إال أن رتبتهم ليست كرتبة القائمني با
مث عدَّد بعض املصارف األخرى –ذات احلبس، وعمل سواهم متعلق باحملبس عليه... 

 .64" -ومرتبتها
 ثالثا: األبعاد المقاصدية لهذه الفتاوى

إن املتأمِّل يف اإلجابات عن هذه النوازل يقف على النظر املقاصدي السليم الذي 
-حداث والقضايا اليت ترد عليهم، ومل متنعهم طبيعة الوقف يتعامل به هؤالء املفتون مع األ

من الُقَرب، أو كما يقول القرايف من باب األصداق واألرفاد ال من باب  كوهنا
 من إعمال املقاصد والنظر يف املآالت، وهذا ظاهر يف اآليت: -65املعاوضات

كما هو –إن كل ما يتعلق بأصل احلبس مقدَّم على غريه من ذوي االستحقاق 
حمل العبادة والتعليم وهو أهم وسيلة حلفظ –؛ فإصالح املسجد -واضح يف املسائل الثالث

                                                 
 .388/ 7املصدر نفسه،  -64
 .326/ 6الذخرية، القراايف،  -65



137 

 

أقول: إن إصالح املسجد أمر  -املقاصد اخلمسة عموما والدين والعقل على وجه اخلصوص
ضروري مقدم على منفعة من يقوم عليه. وعليه فإن األصل: أن الذي يرجع إليه يف الرتجيح 

حلبس أن ما يتعلق بذات احلبس نفسه مقدَّم على ما يرجع إىل احملبَّس عليه، بني مصارف ا
وما يرجع إىل احملبَّس عليه الذي يأخذه على وجه األجرة مقدَّم على من يأخذ على وجه 

 اإلرفاق واملعونة؛ وقد نص على هذه القاعدة اإلمام يف إجابته على املسألة الثالثة.
بِّس أن ال يصلح ذلك احلبس ويرتك خرابا لصحَّ حبسه ذكر املفيت أنه لو شرط احمل

وبطل شرطه؛ وهذا ينمُّ عن نظر مقاصدي عميق يف إعمال شرط الواقف وإلغائه، فال 
يصمد هنا قوهلم: "شرط الواقف كنص الشارع"، ألنَّ شرطه مفسدة ومضرَّة فال يعمل ال 

يضا حفظ للذمة املالية بلفظه وال مبقصوده، إمنا يراعى مقصود احلبس وغرضه، وفيه أ
للحبس ألنه كما يقول فقهاء القانون شخصية اعتبارية تتمتع بذمة مالية، وهي ثابتة ومرعية 
حىت ولو أدى إىل تغرمي اإلمام يف كرائه عن السنوات املاضية؛ تقدميا ملصلحة ذات احلبس 

 على احملبوس عليهم.
-فقد أدَّاه  -الوقف وعجزه احنسار–وأما بالنسبة للمحبَّس عليهم يف هذه احلالة 

النظر املقاصدي يف حتقيق املناط يف درجة استحقاقهم ورتبتها إىل  -الفقيه التلمساين
العدول عن احملاصصة إىل الرتتيب والتقدمي املبينني أعاله، والضابط يف ذلك مدى تعلُّق 

، فيكون من خدماته بعني احلبس؛ فعمل الناظر يرجع تارة إىل العمل يف عني احلبس وذاته
باب اإلصالح، وتارة فيما يتقدَّم على ذلك كجباية الغالَّت، وإعداد اآلالت وغري ذلك، 

 واألئمة واملدرسون يقدَّمون على الطلبة ملا يأخذون ما يأخذون على وجه األجرة وهكذا.
 المبحث الثاني: تحليل بعض الحجج الوقفية ومدى مراعاتها للمقاصد العامة الشريعة 

 األول: وثيقة عقد تحبيس ألحد المحسنين على الحرمين الشريفين المطلب
 66الفرع األول: نص الوثيقة

 : عقد حتبيس جنة السيد احلاج العريب امني مجاعة اجليجلية،1"وثيقة رقم

                                                 
 حاولت أن أنسخ الوثيقة كما هي، دون مراعاة للهمزات وغريها. -66
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 بفحص االبار خارج باب اجلديد، على احلرمني الشريفني،
 .1769هـ/ أفريل 1182أواسط حجة احلرام 

 .26، 2/ 19ع 
 
 

احلمد هلل هذه نسخة رسم حتبيس ينقل هنا للحاجة إليه نص أوله احلمد هلل بعد أن 
استقر على ملك املعظم األجل اخلري األمشل الناسك االبر احلاج املعتمر السيد احلاج العريب 
امني مجاعة اجليجلية يف التاريخ ابن شعبان املذكور يف الرسم ...متلك مجيع اجلنة الكائنة 

ر خارج باب اجلديد احد ابواب حمروسة اجلزاير وفيما احيل عليه االستقرار بفحص االبا
التام وكان ذلك كذلك حضر االن مبحضر شهيديه السالك السيد احلاج العريب املذكور 
واشهدمها على نفسه انه حبس ووقف هلل تعاىل مجيع احلبس ... مجيع اجلنة املذكورة ابتداء 

حياته مقلدا يف ذلك بعض أمية مذهب االمام االعظم ايب على نفسه ينتفع بغلة ذلك مدة 
حنيفة النعمان رضي اهلل تعاىل عنه وبعد وفاته يرجع ذلك حبسا على زوجه احلرة الزكية 
الولية عايشة بنت اجلماقجي وعلى من سيولد له بقية عمره ان قدر اهلل تعاىل له ذلك من 

ذكورة كواحدة منهم تنتفع بغلة ذلك او ذكر وانثى الذكر واالنثى يف ذلك سواء وزوجه امل
سكناه مدة حياهتا فقط فان ماتت يرجع احلبس املذكور الوالد احملبس السيد احلاج العريب 
املسطور مث على اوالدهم واوالد اوالدهم وعقبهم وعقب عقبهم ما تناسلوا وامتدت فروعهم 

خيلف ذرية رجع نصيبه ملن  يف اإلسالم ومن مات منهم عن ذرية فذريته تقوم مقامه ومن مل
عداه فان انقرضوا عن ءاخرهم واتى احلمام على مجيعهم وضيعهم ورفيعهم فريجع ذلك 
حبسا ووقفا على احلرمني الشريفني مكة واملدينة زادمها اهلل شرفا وتعظيما ومهابة وتكرميا 

فا  عينا وامسا يضاف ذلك لساير االوقاف املوقوفة عليهما ... وهو باحلالة اجلايزة شرعا وعر 
بتاريخ اواخر حجة احلرام من شهور عام مثانني وماية والف من هجرته عليه الصالة والسالم  
حممد بن محودة وفقه اهلل بيمنه وابو زيد بن علي وفقه اهلل بيمنه انتهت قابلها باصلها 
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ن شهور املنقولة منه فالقاها نصا سواء من حقق املقابلة ... بتاريخ اواسط حجة احلرام م
 .67عام اثنني ومثانني وماية والف من هجرته عليه الصالة والسالم ابو زيد وفقه اهلل بيمنه"

 الفرع الثاني: مدى مراعاتها للمقاصد العامة للشريعة
هذه الوثيقة اليت بني أيدينا متثل إحدى احلجج أو العقود الوقفية موقعة من طرف 

؛ حبس فيها جنته أو حديقته على 68ة اجليجليةالسيد: احلاج العريب اجلزائري، أمني مجاع
نفسه وعلى زوجته بعده وأوالده مث أوالد أوالدهم ما تناسلوا، فإن انقرضوا فإن الوقف يؤول 

 إىل احلرمني الشريفني.
ما كان على النفس  -كما مر–وهذا النوع من الوقف يسمى وقفا أهليا، وهو 

ه أو نسله أو عقبه من بعده، أو على ابتداء؛ أي على شخص الواقف نفسه، وعلى ذريت
شخص طبيعي، أو على أشخاص طبيعيني وعلى ذرياهتم أو أعقاهبم أو نسلهم من 
بعدهم، على أن يؤول يف حالة انقطاع الذرية، أو العقب، أو النسل إىل جهة من جهات 
الرب واإلحسان، وهو عكس الوقف اخلريي الذي يكون ابتداء وانتهاء على جهة من 

؛ فهو يستهدف مصلحة خاصة طبقًا للشروط اليت حيددها 69الرب واإلحسانجهات 
 الواقف.

يقف على صيغ متقاربة هلا درج  -خصوصا املغاربية–والقارئ للحجج الوقفية 
 عليها أغلب الواقفني، عدا تلك اليت يعمد أصحاهبا إىل االشرتاط فيها.

تها، جتلت لنا اعتبارات وإذا رجعنا إىل نص هذه الوثيقة ومثيالهتا وكيفية صياغ
ومظاهر معينة جعلت هؤالء الواقفني يتقصدوهنا ويتغّيوهنا، وميكن مالحظة شيء منها يف 
                                                 

الوقف يف اجلزائر أثناء القرنني الثامن عشر والتاسع عشر، مجع وتقدمي: ناصر الدين سعيدوين، جملة   -67
، 2001ماي  30/ 29دراسات إنسانية: عدد خاص، دار احلكمة، اجلزائر، أعمال ندوة اجلزائر 

 .150ص
ماين، تشكل مجعية جيجل إحدى واليات اجلزائر، ومجاعة اجليجلية مجاعة معروفة إبان العهد العث -68

 خريية هتدف إىل إعمار األوقاف وإصالحها.
، 4أحكام الوصايا واألوقاف، حممد مصطفى شليب، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، بريوت، ط -69

 . 318م، ص1982 -هـ1402سنة: 
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 امللحظني اآلتيني:
امللحظ األول: يتمثل يف حكم الوقف األهلي ومدى استجابته للمقاصد العامة  -1
 للشريعة.

ر الناس وإمياهنم والوقف كما جاء يف نصوص العلماء أمر حاجي موكول إىل ضمائ
ُيستحثون عليها استحثاثا وترغيبا ال أكثر، خبالف الزكاة املفروضة. وقد صنف الشاطيب 
وجوهه ضمن املقاصد احلاجية والتحسينية. والوقف األهلي واحد من أنواع ووجوه الوقف، 

 فما حكمه وما مدى استجابته هلذه املقاصد؟
لكن موضع النظر هو الوقف على  لقد سبقت اإلشارة إىل الوقف األهلي وحكمه،

الورثة، سواء كانوا أغنياء أم فقراء؛ ملا يف ذلك من مظنة احلبس عن فرائض اهلل تعاىل، 
 وحماربة توزيع املرياث الذي فرضه اهلل تعاىل.
أوالده، بشرط أن  صدقة الرجل على -رمحه اهلل–كما مر أيضا إمضاء اإلمام مالك 

، وعلى ذلك جرت سنة األوقاف يف خمتلف 70ن سبل اخلريتؤول بعد انقراضهم إىل سبيل م
، مع وجود خالف يف بعض املسائل الفرعية ال متس 71األقاليم، وقال به مجهور الفقهاء

مببدأ جواز الوقف األهلي، كمسألة الوقف على النفس اليت سبقت اإلشارة إليها، ولكن يف 
ف عند انقطاع النسل، أو مجيع األحوال جيب على الواقف أن ينص على أيلولة الوق

                                                 
ن رشد البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة، أبو الوليد حممد بن أمحد ب -70

م، 1988-هـ1408، 2لبنان، ط – القرطيب، ت: حممد حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، بريوت
13  /381. 

، علي بن أمحد بن حزم، حتقيق: جلنة إحياء الرتاث العريب، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، احمللىانظر:  -71
أمني بن عابدين، دار الفكر، بريوت، ، وحاشية رد احملتار على الدر املختار، حممد 182/ 9د.ط، د.ت، 

، ومغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، مشس الدين حممد بن أمحد 463/ 4هـ، 1386، 2ط
، واملغين يف فقه 387/ 2م، 1994 - هـ1415، 1اخلطيب الشربيين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
بريوت، –أبو حممد بن قدامة املقدسي، دار الفكر اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، عبد اهلل بن أمحد 

 .354 /5هـ، 1405، 1ط
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 .72العقب، أو الذرية إىل جهة بر وإحسان
وقد تعرض الوقف األهلي هلجمات شرسة من طرف بعض احلكام مثل حممد علي 
وغريه، وأكرهوا الفقهاء على احلكم مبنعه، وانتهى األمر إىل إلغائه؛ األمر الذي جعل الناس 

ملصلحة الرتغيب، وإحياء الوقف مع ذلك ميتنعون حىت عن الوقف اخلريي. وصار من ا
 .73اخلريي مرة أخرى، وذلك بإجازة الوقف على النفس لفتح باب الوقف اخلريي

ليس فيه شيء من مظنة احلبس عن فرائض اهلل  -كما سيتضح–وعقد هذا احلبس 
 تعاىل، وال اهلروب من قواعد املرياث.  

ومستحقيها؛ فنوع الوقف كما امللحظ الثاين: يتمثل يف حتديد مصارف الوقف  -2
سبقت اإلشارة إليه وقف أهلي منقطع اآلخر، ونص الوثيقة حيدد بدقة املوقوف عليهم 

 مجيعا:
فهذا التحديد يفصح عن ذوي احلقوق وحيسم مادة النزاع الذي قد يقع بسبب  - 

ألوالد عدم التحديد أو اللَّبس فيه؛ األمر الذي يهتك األواصر ويقطع الوشائج ويفسد بني ا
 واإلخوة، وهذا أمر تأباه الشريعة الغراء وجيايف مبادئها ومقاصدها.

ترتيب املوقوف عليهم يوحي إىل نظرة مقاصدية للواقف؛ حيث بدأ على نفسه  -
ملدة حياته، وبعد وفاته يرجع ذلك حبسا على زوجه مدة حياهتا فقط، وعلى من سيولد له 

ه يرجع احلبس ألوالد احملبس مث على أوالدهم بقية عمره من ذكر وأنثى، فان ماتت زوجت
وأوالد أوالدهم وعقبهم وعقب عقبهم ما تناسلوا، فإن انقرضوا رجع ذلك حبسا ووقفا 

 على احلرمني الشريفني مكة واملدينة. 
فضال عن حسمه للنزاع -وترتيب مصارف الوقف يف غاية األمهية؛ ذلك أنه 

لها ويوفيهم إياها، وهي من مجلة األمانات اليت فإنه يعطي احلقوق أله -والشقاق احملتمل
أمر اهلل بتأديتها إىل ذويها، وإمساكه أو العدول عنها جور وظلم؛ وهذا أمر ينايف مبادئ 
العقل والشرع، فتقدمي األوالد على الزوجة مثال يعين اعتداء صارخا على حقها وغمطها 

                                                 
 انظر: املصادر نفسها. -72
 .207حماضرات يف الوقف، أبو زهرة، ص -73
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 -على األقل–يعد شرطا خمالفا  -بائهمأي آ–فيه، كما أن تقدمي أوالد األوالد على األوالد 
ألحكام املرياث، وتقدمي األوالد على النفس خمالف لنص احلديث الذي يقول فيه قوله 

 .74صلى اهلل عليه وسلم: )...ابدأ بنفسك فتصدق عليها(
فإن انقرض النسل أو العقب لسبب أو آلخر فإن احلبس يؤول إىل احلرمني الشريفني 

بعد ذلك إىل نوع احلبس اخلريي الذي تضافرت النصوص الشرعية  مكة واملدينة فيستحيل
 يف الدعوة إليه. 

وختصيص مكة واملدينة يدل على موقعهما يف سواد العيون وشغاف األفئدة 
والقلوب ونزوهلما فيها منزال حسنا؛ يزيد هذا األمر وضوحا يف إلقاء أمسى عبارات الرتضي 

اهلل عليه وسلم هلما أمر ال خيفى على هؤالء الناس؛ والدعاء واحلب هلما، وحب النيب صلى 
تارة أو تنتهي إليهما تارة  -أي وقفا خرييا عاما–مما جعلهم خيصصوهنا بالوقف عليهما 

 أخرى. 
تقييد الواقف حظ الزوجة من الوقف تنتفع بالَغلة والسكىن مدة حياهتا فقط أمر  -

ها آكد املستحقني وحوصر الورثة يف مقصود؛ إذ لو مل يقيد وتزوجت فأجنبت أضحى أوالد
مرياثهم، وهذا خيالف قواعد املرياث اليت ال متنح هلؤالء حقا إال من أمهم. مث إن التسوية 
بني األوالد للذكر مثل األنثى أمر مقصود أيضا؛ وقد أشرت فيما سبق إىل أن من 

 يعمدون إىل مشكالت الوقف األهلي حرمان اإلناث من أموال الوقف، وكثري من الواقفني
ملا :"أنه قال -رضي اهلل عنه–ورد عن ابن عباسذلك، مما يشكل حيفا وجورا، ويف احلديث 

ال حبس بعد سورة ) :عليه الصالة والسالمنزلت الفرائض يف سورة النساء قال رسول اهلل 
على فرض –احلديث  معىن. و 75(بس عن فرائض اهلل)الحويف لفظ أنه قال:  (.النساء

                                                 
، كتاب الزكاة، باب االبتداء يف النفقة -رضي اهلل عنه–أخرجه مسلم يف صحيحه عن جابر  -74

 .692/ 2، انظر: اجلامع الصحيح، 997بالنفس مث أهله مث القرابة، رقم:
، ت: حممد زهري النجار، دار الكتب العلمية، الطحاوي يف شرح معاين اآلثارأبو جعفر رواه  -75

  -رضي اهلل عنه- ،  وابن أيب شيبه يف مصنفه موقوفًا على علي96/ 4هـ، 1399، سنة: 1بريوت، ط
كتاب البيوع واألقضية، باب يف الرجل ،  «اعال حبس عن فرائض اهلل إال ما كان من سالح أو كر »بلفظ: 
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عن حبس املال عن وارث جعل اهلل له شيئًا من املواريث وعدم إطالقه إىل  النهي -صحته
. والتصريح بالتسوية حيفظ حق اإلناث يف هذا الوقف وهن من ذوي احلاجة الالئي 76يده

 تدعو املصلحة إىل إيثارهن. 
وشرط الواقف هنا مقبول ومل يقل أحد من الفقهاء أنه ملزم باتباع أحكام املرياث 

بأحقية الذكر حلظ األنثيني، إال إذا مل يصرح الواقف بالتسوية أو بعدمها، أو أنه  اليت تقضي
 أقصى اإلناث، حينها فقط يستضاء بآية الفرائض لرد احلقوق إىل أهلها.

هذه إذن بعض املقاصد واألهداف اجلزئية اليت تسعى جمتمعة إىل حفظ املقاصد 
 العامة للشريعة، ومنها: 

أحد الضروريات اخلمس اليت اتفقت  -كما سيأيت–ي ميثل مقصد حفظ املال، الذ
على حفظها وجودا وعدما؛ فتحفظ األموال وال هُتدر يف غري حماهّلا  -بله امللة–الشرائع 

 وحُتفظ حقوق وأموال املوقفني عليهم فال تضيع منهم وال يُغمطون أو يُظلمون فيها. 
لفوات والعدم، واملال عصب كما حتفظ نفوسهم وحُيفظ دينهم هبذه األموال من ا

احلياة وشرياهنا، وفوات احملل يفّوت الدين ويرفع التكليف، كما أنه يكفي النفس باحلالل 
املشروع عن احلرام املمنوع فتشتد عرى الدين وال هترتئ أو تتمزق وحُيفظ الدين والنفس 

حفظه ورعايته  معا. مث إن التنصيص على النسل والعقب يوحي جبالء إىل تقّصد الواقف إىل
وجودا وعدما؛ فيفيد النسُل من هذا الوقف سّد خالته وضروراته وحاجاته وكماالته، 
ويواجه صروف األيام وعوادي الدهر اليت تعصف فتودي حبياته أو من واله اهلل عليه. كما 
حُتفظ عقوهلم إن هم أحسنوا التصرف يف هذا الوقف؛ فتوفر هلم كل ما من شأنه أن يضيء 

وينري بصائرهم من اإلقبال على العلم واإلفادة من الكتب العلمية فتحىي عقوهلم،  عقوهلم
وإال ماتت أو فسدت. كما تصان أعراضهم فُيكرم ماء الوجه هبذا املال، ويف حديث سعد 

                                                                                                                   

انظر: الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار، أبو بكر بن ، 970رقم ، جيعل الشيء حبسًا يف سبيل اهلل
 .349/ 4هـ، 1409، 1كمال يوسف احلوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط:  أيب شيبة العبسي، ت

قادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة املكرمة، د.ط، البيهقي، ت: حممد عبد ال، سنن البيهقي الكربى -76
 .162/ 6م.، 1994 -هـ1414سنة: 
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بن أيب وقاص: قال قلت يا رسول اهلل: أوصي مبايل كله. قال: )ال( قلت: فالشطر. قال: 
)فالثلث والثلث كثري، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خري من أن )ال(. قلت: الثلث. قال: 

 .77تدعهم عالة يتكففون الناس(
ومن هنا ندرك من خالل هذا النموذج البسيط كبري األمهية وجدوى مثل هذه 
األوقاف خريية كانت أم أهلية، يف رعاية املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية وكيف تنهض 

سواء ما تعلق منها بالضروري أو احلاجي أو التحسيين وترتيب خبدمة مفرداهتا وأنواعها، 
أولوياهتا على هذا املقياس، أو فيما يتعلق بتوجيه مثن الوقف ومصارفه أيضا على حسب 

 األولوية واملصلحة.
 المطلب الثاني: بعض الرسائل من سالطين المغرب إلى عمالهم

 صد العامة للشريعةالفرع األول: نص بعض الرسائل ومدى مراعاتها للمقا
 أوال: نص الرسالة األولى

هذه الرسالة من السلطان "موالي عبد الرمحن بن هشام" إىل عامل تطوان تتعلق 
بصلة العلماء والطلبة واملؤدبني واملؤذنني والوعاظ وغريهم، حيث كان العلماء يتقاضون 
رواتب شهرية قارة، باإلضافة إىل ما كان يصلهم من عطاءات السالطني، وينوهبم من 

ان ملوك املغرب ووالته يصلون طلبة العلم ومعلمي األحباس املوقوفة عليهم، كما ك
األطفال، وكل الذين يشرفون على عمل من أعمال الدين كاملؤذنني واملوقتني واحلزابني 
ومقدمي املدارس العلمية... فقد بعث السلطان عبد الرمحن بن هشام إىل عامله بتطوان 

ه وطبقاهتم، ومبلغ الصلة احلاج عبد القادر أشعاش تبني عدد العلماء والفقهاء ببلد
رجب  7املخصصة لكل واحد منهم، وهذه الرسالة حمفوظة مبديرية الوثائق امللكية، وتارخيها 

1845يوليوز عام  12هـ الذي يوافق يوم السبت 1261عام 
78. 

                                                 
صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب أن يرتك ورثته أغنياء خري من أن يتكففوا الناس، رقم:  -77

 .1006، ص 3، ج2591
، حممد بن عبد العزيز بن عبد اهلل، وزارة الشؤون واألوقاف اإلسالمية، الوقف يف الفكر اإلسالمي -78

 .1/474م، 1996 -هـ1416اململكة املغربية، د.ط، 
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يقول السلطان يف هذه الرسالة: "احلمد هلل وحده... وبعد، فقد أنعمنا بصلة على 
فقهاء الكبار، وهم ثالثة عشر. مخسة عشر مثقاال للواحد، مث الطبقة الفقهاء وطلبة العلم ال

الثانية اليت تليهم، عددهم أربعة وعشرون، مخسة وسبعون أوقية للواحد، مث الطبقة الرابعة 
املبتدئون عددهم ستة وعشرون، مخسة وعشرون أوقية للواحد. اجتمع يف اجلميع مخسمائة 

 مثقال، ومخسة عشر مثقاال...
أنعمنا على املؤدبني مبائة مثقال، وعلى املؤذنني مبائة مثقال أخرى، وعلى كما 

األشراف بثالمثائة مثقال... َفُمْر األمناء أن يدفعوا لكل فريق ما أنعمنا به عليه... واجلميع 
ألف مثقال واحد، ومخسة عشر مثقاال... فوجه لنا زمام عدد املؤذنني واملؤدبني واألشراف، 

 .79"1261رجب  7ريق يف صلته والسالم: وما وجب لكل ف
 ثانيا: مدى مراعاتها لمقاصد الشريعة

تبدو من خالل هذه الرسالة اليت بعث هبا السلطان لصلة العلماء واملؤدبني والتالميذ 
 وغريهم بعض املظاهر املقاصدية؛ وذلك فيما يأيت:

 رعاية بعض المقاصد الضرورية: -1
بد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا، حبيث إذا  يقصد باملقاصد الضرورية: "ما ال

فقدت مل جتر مصاحل الدنيا على استقامة، بل على فساد وهتارج وفوت حياة ويف األخرى 
. وذكر اإلمام الغزايل هذه الضروريات 80فوت النجاة والنعيم، والرجوع باخلسران املبني"

ليهم دينهم ونفسهم وعقلهم بقوله: "ومقصود الشارع من اخللق مخسة، وهو أن حيفظ ع
نسلهم وماهلم...وهذه األصول حفظها واقع يف رتبة الضروريات، فهو أقوى املراتب يف 

 .81املصاحل"

                                                 
  املرجع السابق. -79
املوافقات يف أصول الشريعة، أبو إسحاق الشاطيب، حتقيق: عبد اهلل دراز، دار املعرفة، بريوت،  -80

 .08/ 2د.ط، د.ت، 

م األصول، أبو حامد الغزايل، ت: حممد عبد السالم عبد الشايف، دار الكتب املستصفى من عل -81
 .416/ 2هـ، 1413، سنة: 1العلمية، بريوت، ط
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ولقد عنيت الشريعة اإلسالمية بالعقل عناية خاصة، وكثر ذكره يف القرآن الكرمي يف 
الضرورية، وال غري ما آية، وذلك ألن حفظ العقل هو املقصد الثالث من مقاصد الشريعة 

 شك أن فوات العقل أو فساده يعين ارتفاع التكليف وبالضرورة فوات هذا الدين.

 ووسائل حفظ العقل كثرية، منها:
 التعليم. -
 حترمي املفسدات احلسية. -
 .82حترمي املفسدات املعنوية -

 وحلفظ مقصد العقل جهتان أيضا: جهة الوجود وجهة العدم.
اهتماما بالعقول وتنشئتها وتنميتها، ويظهر ذلك من مل تضن مؤسسة الوقف أبدا 

وهذه الرسالة اليت بني أيدينا منوذج بسيط -خالل ما أجنزته يف املاضي وكذا احلاضر 
من بعض تلك الوسائل اليت حتفظ هذا املقصد من جانيب الوجود والعدم، وميكن  -لذلك

 مالحظة ذلك:
 من جانب الوجود: -أ

مؤسسة الوقف عموما وهذا النموذج خصوصا يف حفظ إذا أردنا أن منثل لدور 
العقل من هذا اجلانب، فإننا جندنا أمام إسهامات كبرية هلذه املؤسسة، متثل تأسيسا ودعما 

متثيال ال –للوسائل الالزمة اليت تكفل حفظ هذا املقصد، ومن هذه الوسائل الكثرية ما يأيت 
 :-حصرا

 تغذية العقل بالعلم النافع: -
وإن تعددت العلوم عقل من جهة الوجود يكون بتغذيته بالعلم النافع، وحفظ ال

متحدثا عن –النافعة فإن هناك علوما ضرورية ال يسع املكلف تعلمه، يقول ابن تيمية 
علوم ضرورية يفرق هبا بني اجملنون الذي رُفع القلم عنه، وبني  : "فهنا أمور: أحدها:-العقل

وقد ذكر ابن خلدون "أن .83" …و مناط التكليفالعاقل الذي جرى عليه العقل، فه

                                                 
 .237مقاصد الشريعة وعالقتها باألدلة، اليويب، ص -82
بغية املرتاد يف الرد على املتفلسفة والقرامطة والباطنية، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، ت: موسى  -83
 .260هـ، ص1408، سنة: 1ليمان الدويش، مكتبة العلوم واحلكم، طس
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التعليم ضروري وطبيعي يف البشر حلاجة اإلنسان، إىل معرفة العلوم املختلفة اليت ال تتيسر 
بالفهم والوعي فقط، بل مبلكة خاصة حتصل بالتعليم، وأن التجربة تفيد عقال وامللكات 

كلها قوانني تنظم علوما فيحصل   الصناعية تفيد عقال، واحلضارة الكاملة تفيد عقال وهذه
 .84فيها زيادة عقل"

ومن بني وسائل التعليم الضرورية اليت عملت األوقاف على النهوض هبا واملتجلية 
 من خالل هذا النموذج:

 بناء املدارس واملساجد والكتاتيب: وقد عجت هبا البالد اإلسالمية. -
العمومية اليت يفد إليها وقف الكتب واملخطوطات: أدى إىل نشأة املكتبات  -

 الطلبة واملعلمون.
تكوين الفقهاء الكبار واملعلمني: وترتيب مرتبات كافية والئقة مبقامهم من مال  -

الوقف دون خوف من مسغبة أو حاجة؛ إذ قد كفتهم شر كل ذلك؛ مبا أسبغته عليهم من 
 يش. أموال وأرزاق تكفيهم للعيش الالئق وتؤمنهم من صروف الدهر وضنك الع

االهتمام باملؤذنني واملؤدبني واألشراف والتالميذ؛ حيث أمر السلطان بأن يوجه  -
 إليه زمام وقائمة عددهم، حىت يتأكَّد من برهم وصلتهم. 

هذا، وفرضية العلم على كل مسلم جعل هنوض هذه املؤسسات واالهتمام مبؤطريها 
ير العقول وتبصريها وحسن تصرفها يف والوافدين عليها أمرا ضروريا إلحياء شعائر الدين وتنو 

 أمور الدين والدنيا، ووظيفة مهمة تنضاف إىل دورها احلضاري والرسايل. 
 من جانب العدم: -ب

إذا كانت تغذية العقل بالعلم النافع إحدى الوسائل الضرورية اليت حتملها هذه 
األمان هلا من الرسالة حلفظ العقل من جهة الوجود، فإهنا أيضا عاصم لألذهان وصمام 

جهة العدم؛ فقد شكلت املؤسسات الوقفية الدينية والدعوية عموما منبعا غزيرا يف تنوير 

                                                 
ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من مقدمة تاريخ ابن خلدون املسمى:  -84

دار ، خليل شحادةت: عبد الرمحن بن حممد، ابن خلدون احلضرمي اإلشبيلي ، ذوي الشأن األكرب
 .541، صم1988 -هـ 1408، 2، طالفكر، بريوت
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الصبية املسلمة امللتفة حول تلك املراكز الوقفية العلمية والدعوية ذات املناهج الصحيحة؛ 
 إذ عصمت أذهان وأفكار تلك النخبة من العقائد الفاسدة واألفكار الدخيلة اهلدامة،

وسخرت عقوهلم يف "الوصول إىل احلق واحملافظة عليه من كل فكر دخيل، أو مذهب 
، ولقد غضب النيب عليه الصالة والسالم 85هدام، أو حنلة باطلة، تغري مفهوماته الشرعية"

؛ ملا يؤدي إليه ذلك من إفساد العقل املسلم،  86ملا رأى الصحيفة من التوراة يف يد عمر
ومن هذا القبيل جتب حماربة العقائد الفاسدة، واألفكار املنحرفة؛  واختالط احلق بالباطل.

 حفاظا على العقول والدين.
 
 توجيه مصارف الوقف وترتيبها حسب األولولوية: -2

سبق وأن أشرت إىل أن االهتمام بالفئة املتعلمة واملثقفة والسعي إىل إحياء وتفعيل هذا 
وقد أوردت كالم ابن خلدون النفيس يف هذا الصدد، اجلانب أمر يف غاية الضرورة واألمهية، 

 فأحسن الواقفون إذن يف توجيه وصرف أوقافهم إليهم.
غري أن الذي يلفت االنتباه يف نص هذه الرسالة أمر تقدير األعطيات )املثاقيل 
واألوقيات( وترتيبها على حسب الطبقات؛ فالطبقة األوىل هي الفقهاء وطلبة العلم الفقهاء 

، يصرف إليهم مخسة عشر مثقاال للواحد، مث الطبقة الثانية اليت تليهم، مخسة وسبعون الكبار
 أوقية للواحد، مث الطبقة الرابعة املبتدئون، مخسة وعشرون أوقية للواحد. 

وأما املؤدبون فقد أنعم عليهم مبائة مثقال، وعلى املؤذنني مبائة مثقال أخرى، وعلى 
 األشراف بثالمثائة مثقال.

ا الرتتيب يوحي إىل فقه عميق ونظرة مقاصدية ثاقبة يف إكرام هذه الفئة وصلتها وهذ
–من مال الوقف وَرْيعه حسب طبقاهتا وحتصيلها العلمي وواقعهم االجتماعي؛ إذ ال يعقل 

 تقدمي املبتدئني على من فوقهم وال من فوقهم على معلميهم. -مثال

                                                 
 .244مقاصد الشريعة وعالقتها باألدلة، اليويب، ص -85
. مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أبو عبد اهلل أمحد بن 18335أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده برقم:  -86

م، 2001 - هـ1421، 1حممد بن حنبل الشيباين، ت: شعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط
30 /280. 
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ال جيعل كرامتهم وأعراضهم حمفوظة، فال كما أن ختصيص املؤدبني واملؤذنني مبائة مثق
ينشغلون عن وظيفتهم املسندة إليهم وال تلجئهم احلاجة أو املسغبة إىل غريها؛ حفظا لدينهم 
وأنفسهم وفروجهم ونسلهم وأمواهلم وعقوهلم. أما عن األشراف قد ذكر عن عائشة رضى اهلل 

، وهؤالء 87أن ننزل الناس منازهلم"عنها أهنا قالت: "أمرنا رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم 
 أليق باإلكرام واإلحسان.

 الفرع الثاني: نص رسالة أخرى ومدى مراعاتها للمقاصد العامة للشريعة
 أوال: نص الرسالة الثانية

وهذا ظهري حسين آخر إىل القائد حم بن اجلياليل يف اإلذن للنظار بالزيادة يف 
لزيادة ألصحاب الوظائف الدينية والعلمية يف أكرية األحباس، تبعا الرتفاع السكة، وا

 رواتبهم تبعا لذلك، يقول الظهري:
"وصيفنا األرضى القائد حم بن اجلياليل، وفقك اهلل، وسالم عليك ورمحة اهلل، وبعد: 
فقد بلغ لعلمنا الشريف ما استحال إليه أمر الرباع من الضياع، وضعف اخلراج، باالستيالء 

كرية قبل ارتفاع السكة وغلو الرواج، حىت أفضى ذلك إىل تعطيل جل عليها، مبا كانت من األ
الوظائف الدينية، والرواتب العلمية العملية، كاإلمامة واألذان، واألحزاب والوعظ والتدريس  
كما شهد بذلك العيان، وعذر التعطيل مقبول، وليس لرده حمصول، ملا هو بني من أن خراج 

دميا، وقبضه مبا تروج به السكة اآلن صار تافها وذميما، ال ذلك الوظيف حبساب ما كان به ق
يسمن وال يغين، وال يقول بصاحبه الذي نعين... كما أن األصول والرباع، تداعى جلها 
للسقوط وآلت إىل الضياع، ومن املعلوم أنه من مستفاد البعض يتالىف البعض ويتدارك 

ادة يف األكرية طبق السكة متعني، واملصري اإلصالح، ويداوى عليها من عاهة االجتياح، بالزي
إليه من احلق الواضح البني، إذ بذاك تبقى األحباس حمفوظة منتفعا هبا على الدوام، وتصري 
املناصب الدينية مستمرة غري معل هبا القيام، وبه يتوفر ما يقع به اإلصالح يف املستقبل، كما 

إبقاء ما كان على ما كان، سبب يف تعطيل كان قبل ليصري فيما له وجه من املصاحل وقبل، و 
الوظائف الدينية وخراب اإلسكان، ويف حمض حق اهلل جيب املبادرة بقدر اإلمكان، وعليه 
فليزد سائر النظار يف أكرية الرباع والعقار، حبسب ما يقتضيه احلال من جهة ارتفاع السكة 
                                                 

 .19/ 1النووي على صحيح مسلم، النووي، شرح  -87
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 ضرار، وليعرف الزائد أنه أدى وحسن االعتبار، ومتسكا بأسد األنظار، مما ليس فيه ضرر وال
ما عليه من حق اهلل، واستربأ لدينه قبل أن يأيت يوم ال مرد له من اهلل، وليعد ما زاده من قبيل 
التعاون على الدين، لينتظم يف سلك الفائزين املهتدين، وليخلص العمل بتحسني الطوية، فإمنا 

لوظائف بقدر ما زيد يف أكرية الرباع، األعمال بالنية، وليزد ناظر األحباس املذكور ألهل ا
لتنضبط األحباس الوظائف الدينية وال يبقى عذر يف تعطيلها مبقتضى هذا االضطالع، وقد 
أزلنا بذلك من عهدتنا ما اسرتعانا اهلل عليه، وجعلناه يف ربقة النظار والقضاة ومن األحباس 

 .88"1303ادى الثانية مج 2مسندة إليه، واهلل رقيب وعلى كل شيء حسيب، والسالم. 
 ثانيا: مدى مراعاتها للمقاصد العامة للشريعة

 تحديد مصارف الوقف: -1
مل تُعن هذه الرسالة بتحديد مصارف املوقوف عليهم بالقدر الذي ُعنيت بالزيادة يف 
رواتبهم وأجورهم، وجاء ذكر هذه املصارف عرضا دون تفصيل أو ترتيب؛ فذكرت الوظائف 

 والرواتب العلمية العملية، كاإلمامة واألذان، واألحزاب والوعظ والتدريس.الدينية، 
وقد سبقت اإلشارة إىل ما هلذه الوظائف من كبري أمهية؛ فاإلمامة واألذان واألحزاب 
والوعظ والتدريس أدق الوظائف وألصقها حبق اهلل، "ويف حمض حق اهلل جيب املبادرة بقدر 

فظ الشعائر وإعالهنا وتعظيمها: كتعهد القرآن وتعليمه ؛ وذلك الضطالعها حب89اإلمكان"
وتفسريه، وتذكري الناس باهلل وإسداء النصح إليهم، ورفع األذان وغريها. كلها وسائل ضرورية 

وإال أمست هذه الشعائر مفقودة معطلة  -مقصد حفظ الدين–حلفظ ضروري الدين 
 فأضحت جمهولة غري معلومة.

حمله، والقيام بضروراهتم وحاجاهتم وتكميلهما أمر يستجيب  وعليه فإن رعاية هؤالء يف
 لروح التشريع ومقاصده.

 رعاية بعض المقاصد الحاجية وتكميلها: -1
يقصد باحلاجيات ما حيتاج إليه اإلنسان، وهو ليس ضروريا. عرفها الشاطيب بأهنا: 

الالحقة واملشقة  "مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج
                                                 

 .474/ 1الوقف يف الفكر اإلسالمي، بن عبد اهلل،  -88
 .475/ 1مقطع من نص الرسالة: املرجع نفسه،  -89



151 

 

بفوت املطلوب، فإذا مل تراع دخل على املكلفني على اجلملة احلرج واملشقة، ولكنه ال يبلغ 
. وعرفها الطاهر بن عاشور بأهنا: "ما 90مبلغ الفساد العادي املتوقع يف املصاحل العامـة"

مراعاته حتتاج األمة إليه القتناء مصاحلها، وانتظام أمورها على وجه حسن، حبيث لوال 
. 91لفسد النظام، ولكنه كان على حالة غري منتظمة، ولذلك كان ال يبلغ مرتبة الضروري"

هذا، وإن فقد هذه احلاجيات يفضي إىل عنت ومشقة، يشوش على الناس عباداهتم، 
 .92ويعكر عليهم صفو حياهتم، ورمبا أدى ذلك إىل اإلخالل بالضروريات بوجه ما

الوظائف الدينية والرواتب العلمية العملية انتهى إىل وواضح من نص الرسالة أن أمر 
التعطيل، كما أن أصول األوقاف والرباع تداعى جلها للسقوط بسبب ضعف اخلراج وارتفاع 

وغلو الرواج؛ فوقع العمال يف حرج كبري مما يعكر صفوهم ويشوش عليهم  -العملة–السكة 
رفع هذا احلرج وتالفيه، فعملوا على زيادة  حياهتم، فانتهى األمر إىل نظار األوقاف للعمل على

أجور أهل الوظائف الدينية بقصد حفظ الشعائر الدينية )مقصد حفظ الدين(، وال يبقى عذر 
أنه ما أدى عليه من حق  -أي النظار–يف إمهاهلا واالنشغال عنها وتعطيلها، "وليعرف الزائد 

 .93عاون على الدين"اهلل، واستربأ لدينه ... وليعد ما زاده من قبيل الت
كما أن األمر بالزيادة يف أكرية رباع األوقاف والعقار بعد أن ارتفعت السكة يفيد 
األوقاف يف حفظ ماليتها، وعدم احنسار َرْيعها أوَغلّتها ومن مث اندراسها أو خراهبا؛ وهذا األمر 

ضيه املصلحة، فضال حييلنا إىل ما للناظر أو القائم على األوقاف يف العمل عليها حبسب ما تقت
 عما تدعو إليه احلاجه، بله ما تلح عليه الضرورة.

                                                 
 .10/ 2املوافقات،  -90
مقاصد الشريعة اإلسالمية، الطاهر ابن عاشور، نشر الشركة التونسية للتوزيع، د.ط، د.ت،  -91
 .214ص
  .16/ 2املوافقات،  -92
 ..475/ 1مقطع من نص الرسالة: الوقف يف الفكر اإلسالمي،  -93
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كما هو مصرح يف –منضبطة  -الزيادة املأمور هبا-غري أن هذا العمل أو التصرف 
املستفادة من حديث  94مبقياس القاعدة الفقهية الكربى: )ال ضرر وال ضرار( -نص الرسالة

يف رباع وعقارات الوقف فترتك مهال فال يُزاد يف  ؛ فال جُيَحف 95الرسول صلى اهلل عليه وسلم
كرائها أو أن هذه الزيادة ال ُتسمن وال تغين يف مصاحلها شيئا، كما ال تكون هذه الزيادة 

 باملقابل مضرة باملكرتين فتوقعهم يف احلرج واملشقة، حىت ينضبط أمر احلكم والرعية.
بة األوقاف لضرورات الناس هذا، وخنلص من خالل هذين النموذجني إىل مدى استجا

أو يف  ها،يد مصارفما تعلق منها بتحدسواء وحاجاهتم، وحفظها هلا وتفعيلها يف اجملتمع، 
معطيات كما رأينا، على حسب ترتيب أولوياهتا على مقياس الضروري واحلاجي والتحسيين  

 .ومتطلبات الواقع االجتماعي الذي تعمل فيه
 خاتمة:

ة يف رحاب الوقف العلمي وقضاياه املستجدَّة وأثر املقاصد بعد هذه اجلولة املتواضع
 الشرعية فيها، خلصت إىل جمموعة من النتائج، أمهها:

 الوقف من أجلِّ القربات إىل اهلل عز وجل، ينبغي االهتمام به وتفعيله يف الواقع. -1
النازلة هبم، أحكام الوقف مرنة وغري جامدة، ميكن هلا أن تتكيَّف مع واقع الناس والتغريات  -2

من الُقَرب، أو من باب األصداق واألرفاد ال من باب  كوهنا-وال متنع طبيعة الوقف 
 من إعمال املقاصد والنظر يف املآالت. -املعاوضات

تتجه إجابات املفتني يف نوازل الوقف؛ سواء يف حملِّه، أو يف استحقاقه، أو يف  -3
، أو يف نقله، أو يف ترتيب مصارف َغالَّته أو يف احلجج والرسوم -شروط الواقفني–شروطه 

الوقفية أو غري ذلك، أقول: تتجه إىل إعمال النظر املقاصدي يف أحكامه؛ إن يف حفظ 

                                                 
 -هـ1407: 1قواعد الفقه، حممد عميم اإلحسان اجملدديالربكيت، دار: الصدف ببلشرز، كراتشي، ط -94

 .106م، ص1986
، وقال: "هذا حديث صحيح اإلسناد على 2345أخرجه احلاكم النيسابوري يف مستدركه برقم:  -95

مسلم ومل خيرجاه". انظر: املستدرك على الصحيحني، أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل شرط 
، 1بريوت، ط – مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية: النيسابوري املعروف بابن البيع، ت

 .66/ 2م،  1990 -هـ1411
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يبها أو يف الرتجيح بني املصاحل واملفاسد أو يف إعمال العادة والعرف الضروريات والكليات وترت
هذا، وال مناص من االعرتاف بالنقص والزلل وأسأل اهلل  أو يف غريها من املالحظ املقاصدية.

 تعاىل التوفيق والسداد.
 


