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املقدمة:

إن احلمد هلل ،حنمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونتوب إليه،
ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،وسيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال
مضلّ له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أالّ إله إال اهلل وحده
ال شريك له ،وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله ،صلى اهلل عليه
وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثريًا.
أما بعد.
فإن الشريعة اإلسالمية شريعة كاملة شاملة ،جاءت وافية
بكل ما حيتاج إليه البشر جمتمعات وأفراد ،ومبا حيقق السعادة
والفالح يف الدنيا واآلخرة ،ومبا يواكب احلاجة يف كل زمان
ومكان.
ومن أبرز ما اهتم به الشريعة اإلسالمية أمر التكافل
االجتماعي بني أفراد املجتمع املسلم ،والوقف من أبرز مقومات
ذلك ،وتستمد فائدته يف حال حياة الواقف وبعد وفاته مادامت
العني املوقوفة ميكن االنتفاع هبا بذاهتا أو بنقلها واستبداهلا،

هذا باإلضافة إىل األجر العظيم املستمر الذي يكتبه اهلل 
للواقف.فلهذا وغريه من املنافع تعيّن االهتمام بأمور األوقاف
ابتداءً واستمرارًا ،واملحافظة على أعياهنا وغالَّهتا من التعدي
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واإلتالف ،ويتحقق ذلك باالهتمام بأمر الوالية عليها ،فال يولَّى
النظر عليها إال من تتوفر فيه الشروط املطلوبة ،ويتحقق به
املقصود.
وهذا ما أردت بيانه يف هذا البحث ،والذي أعددته بعد أن
تلقيت دعوة كرمية من صاحب املعايل وزير الشؤون اإلسالمية
واألوقاف والدعوة اإلرشاد الشيخ صاحل بن عبدالعزيز بن حممد
آل الشيخ ـ حفظه اهلل ـ للمشاركة به يف الندوة اليت تعتزم
الوزارة عقدها يف الرياض حتت عنوان (الوقف يف الشريعة
اإلسالمية وجماالته) ،وأرجو أن يكون وافيًا باملطلوب.
منهج البحث:

سلكتُ يف هذا البحث املنهج العلمي املتعارف عليه لدى
الباحثني ،وقد اقتصرتُ على أقوال أصحاب املذاهب الفقهية
ت
األربعة املشهورة (احلنفي ،واملالكي ،والشافعي ،واحلنبلي) ،ورتب ُ
ت
األقوال حسب القوة فيما ظهر يل ،فقدَّمتُ القول القوي وأخَّر ُ
الضعيف ،أما داخل القول الواحد فرتبتُها ترتيبًا زمنيًا فقدَّمتُ
ت
املذهب احلنفي ،مث املالكي ،مث الشافعي ،مث احلنبلي ،واعتمد ُ
ت
يف توثيق األقوال على أمهات الكتب يف كل مذهب ،مث ذكر ُ
األدلة مرتبة حسب ترتيب األقوال ،مقدِّمًا األدلة من الكتاب،
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ت
مث من السنة ،مث من آثار الصحابة ،مث من املعقول ،وقد عزو ُ
ت
اآليات القرآنية إىل مواضعها من كتاب اهلل ـ عزوجل ـ ،وخرَّج ُ
األحاديث واآلثار من كتب السنة واآلثار املعروفة ،مع االقتصار
على الصحيحني أو أحدمها ملا ورد فيهما أو يف أحدمها ونقل
ت كل دليلٍ مبا يتعلق به
احلكم على ما ورد يف غريمها ،وأتبع ُ
توجيه االستدالل ،واملناقشة واإلجابة عليها إن وجدت،
وترمجتُ لغري اخللفاء األربعة واألئمة األربعة واملعاصرين من
األعالم ،وفسَّرت الغريب من األلفاظ ،مث رجَّحتُ ما ظهر يل
رجحانه معتمدًا على قوة األدلة ،وقواعد الشريعة العامة.
وقد ُأعَبِّ ُر عن الوالية بالنظر جريًا على عادة عامة
الفقهاء.
خمطط البحث:

قسَّمتُ البحث إىل سبعة مباحث ،وهي كما يلي:
املبحث األول :تعريف الوالية ،والوقف ،وحكم التولية
عليه ،وشروط الوايل.
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :تعريف الوالية ،والوقف.
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وفيه مسألتان:
األوىل :تعريف الوالية.
الثانية :تعريف الوقف.
املطلب الثاين :حكم التولية على الوقف.
املطلب الثالث :شروط الوايل على الوقف.
الشرط األول :البلوغ.
الشرط الثاين :العقل.
الشرط الثالث :القوة والقدرة على القيام بشؤون الوقف.
الشرط الرابع :اإلسالم.
الشرط اخلامس :العدالة.
الشرط السادس :احلرية.
املبحث الثاين :وظيفة الوايل على الوقف.
املبحث الثالث :أقسام الوالية على الوقف.
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :الوالية األصلية.
وفيه أربع مسائل:
األوىل :حق الواقف يف الوالية األصلية على
وقفه.
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الثانية :حق املوقوف عليه يف الوالية األصلية على
الوقف.
الثالثة :حق احلاكم يف الوالية األصلية على
الوقف.
الرابعة :حق احلاكم يف التصرف مع وجود الناظر
اخلاص
املطلب الثاين :الوالية الفرعية.
وفيه ثالث مسائل:
األوىل :النظر على الوقف بالتعيني.
وحتتها ثالثة فروع:
الفرع األول:

حق الواقف يف تعيني ناظر

الوقف.
الفرع الثاين:

حق املوقوف عليه يف تعيني

ناظر الوقف.
الفرع الثالث :حق احلاكم يف تعيني ناظر الوقف.
الثانية :التوكيل يف النظر على الوقف.
الثالثة :تفويض الوالية على الوقف.
املطلب الثالث :والية الوزارات املعنية بشؤون األوقاف يف
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وقتنا احلاضر على الوقف.
املبحث الرابع :أخذ األجرة على النظر الوقف.
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :حكم أخذ األجرة على النظر على الوقف
املطلب الثاين :مقدار أجرة ناظر الوقف.
املطلب الثالث :اجلهة اليت تُصرف منها أجرة ناظر الوقف.
املبحث اخلامس :حماسبة الوايل على الوقف.
وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول :تعريف املحاسبة ،وبيان مشروعيتها
املطلب الثاين :األصل يف مشروعية حماسبة ناظر الوقف.
املطلب الثالث :الفائدة من حماسبة ناظر الوقف.
املطلب الرابع :أقوال الفقهاء يف حماسبة ناظر الوقف
املبحث السادس :عزل الوايل على الوقف.
وفيه مخسة مطالب:
املطلب األول :عزل الناظر نفسه.
املطلب الثاين :عزل الواقف منصوبه من نظارة الوقف
املطلب الثالث :عزل احلاكم ناظر الوقف املولَّى من ِقبَل
الواقف.
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املطلب الرابع :عزل احلاكم ناظر الوقف املولَّى من ِقبَله
املطلب اخلامس :عزل احلاكم منصوب حاكم آخر.
وقد حرصتُ على االستيفاء يف هذا البحث قدر اإلمكان،
ت
وهو عمل بشري قابل للنقص واخلطأ ،وأرجو أن أكون قد وُفّق ُ
فيه للصواب ،وأسأل اهلل أن ينفعين وإخواين املسلمني به ،وأن
جيعله خالصًا لوجهه الكرمي.
وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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املبحث األول
تعريف الوالية ،والوقف ،وحكم التولية عليه ،وشروط الوايل.

وحتته ثالثة مطالب:
املطلب األول :تعريف الوالية ،والوقف.

وفيه مسألتان:
املسألة األوىل :تعريف الوالية
تعريف الوالية لغة:

الوِالية :بالكسر مصدر الويلّ ( ،)1والويلّ :مأخوذ من الوَ ْليِ،
وهو القرب؛ لقول النيب @(( :ليليين منكم أولو األحالم))(،)2
أي :ليقاربين(.)3
قال يف الصحاح" :الوىل :القرب والدنو ،يُقال :تباعد بعد
وىل"(.)4
( )1ينظر :املغرب  ،666/6وأنيس الفقهاء ص(.)666
( )2أخرجه مسلم يف كتاب الصالة ـ باب تسوية الصفوف  ،666/6احلـديث رقـم
(.)666
( )3ينظر :حلية الفقهاء ص(.)636
( )4الصحاح ،مادة" :ويل".
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وقال يف املغرب" :يُقال :ويل األمر وتواله :إذا فعله
بنفسه ،والتولية :أن جتعله واليًا"(.)1
وكل من ويل أمر واحد فهو وليّه ،ومنه :ويل اليتيم أو
القتيل :مالك أمرمها ،ووايل البلد :ناظر أمور أهله(.)2
والوَالية ـ بالفتح ـ :النصرة واملحبة (.)3
تعريف الوالية يف الشرع:
الوالية مبعناها العام يف الشرع :تنفيذ القول على الغري،
شاء الغري أو أىب(.)4
وقال الدكتور أمحد اخلطيب" :هي حق قرره الشرع
اإلسالمي لشخص معيّن ملَّكه مبقتضاه سلطة شرعية تكفّل
رعاية املولَّى عليه ورعاية شؤونه" (.)5
أما الوالية على الوقف فهي :سلطة شرعية جتعل ملن ثبتت
له القدرة على وضـــع يده عليه ،وإدارة شؤونه من استــــغالل،
( )1ينظر :املغرب .666/6
( )2ينظر :أنيس الفقهاء ص(.)636
( )3ينظر :املغرب  ،666/6وأنيس الفقهاء ص(.)636 ،666
( )4ينظر :التعريفات ص(.)666
( )5ينظ :الوقف والوصايا ص(.)666
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وعمـــارة ،وصرف الريع إىل املستحقني (.)1
والشخص الذي يثبت له هذا احلق يُسمَّى متويل الوقف،
وناظر الوقف ،وقيّم الوقف(.)2
لكن قال الشيخ أمحد إبراهيم بك" :غري أنه إذا اشترط
الواقف ناظرًا وقيّمًا على وقفه ،أو اشترط ناظرًا ومتوليًا فإنه
ينبغي أن حيمل الناظر على املشرف ،عمالً بقاعدة (التأسيس
أوىل من التأكيد) ،فيكون للقيّم أو للمتويل إدارة الوقف والقيام
بشؤونه فعالً حتت إشراف الناظر ،وليس للناظر يف هذه احلالة
حق يف التدخل الفعلي يف العمل؛ ألنه مشرف فقط كاملشرف على
الوصي" (.)3
املسألة الثانية :تعريف الوقف.

تعريف الوقف يف اللغة:
الوقف مصدر ( َوقَفَ ) ،ويأيت مبعىن احلبس ،والتسبيل،
واملنع.
قال يف معجم مقاييس اللغة" :الواو ،والقاف ،والفاء أصل
( )1ينظر :أحكام الوصايا واألوقاف ملحمد شليب ص(.)666
( )2ينظر :املرجع السابق ص(.)666-666
( )3أحكام الوقف واملواريث ص(.)66
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واحد ،يد ّل على متكُّن يف شيء ،مث يقاس عليه" (.)1
وقال يف هتذيب اللغة" :وقيل للموقوف (وقف) تسمية
باملصدر ،ولذا جُمِ َع على (أوقاف) كوقت وأوقات" (.)2
وقال يف اللسان" :واحلبس املنع ،وهو يدل على التأبيد،
ويُقال :وَقَفَ فالنٌ أرضه وقفًا مؤبَّدًا ،إذا جعلها حبيسًا ال تباع
وال تورث" (.)3
وقال يف حترير ألفاظ التنبيه" :الوَقْف ،والتَّحبِيس،
والتَّسبِيل مبعىن"(.)4
وقال يف املطلع" :يُقالَ :وقَفَ الشيء وأوقفَه ،وحبَّسه
وأحبسه ،وسبَّله مبعىن واحد"(.)5
تعريف الوقف يف الشرع:

اختلفت وتعددت عبارات الفقهاء يف تعريف الوقف يف

( )1معجم مقاييس اللغة ،مادة "وقف" .666/3
( )2هتذيب اللغة ،مادة "وقف" .666/6
( )3لسان العرب ،مادة "أبد"  ،36/6ومادة "حبس" .66-66/3
( )4املطلع ص(.)666
( )5حترير ألفاظ التنبيه للنووي ص(.)666
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الشرع( ،)1واختلف مضموهنا يف أكثر األحيان تبعًا الختالفهم يف
لزومه وعدم لزومه ،ومآل العني املوقوفة وغري ذلك ،كما اختلفت
يف التفصيل واإلمجال ،وتضمينه الشروط وعدمه ،ويطول
الكالم بسردها مع شرحها ومناقشتها مما خيرج األمر عن كونه
مدخالً للبحث وليس مقصودًا بذاته ،ولعلي أكتفي مبا ظهر يل
رجحانه من خالل استعراض هلا ،وهو تعريف الشافعية،
واحلنابلة ،حيث عرفوه بأنه:
حتبيس مالك مطلق التصرف ماله املنتفع به مع بقاء عينه
بقطع
تصرف الواقف وغريه يف رقبته يصرف ريعه إىل جهة بِرٍّ تقرُّبًا
اهلل

إىل
– تعاىل –(.)2

( )1ينظــر يف تعريــف املــذاهب :اهلدايــة للمرغينــاين  ،66/6وتبييــق احلقــائق
 ،666/6وفــتح القــدير  ،666/3ومواهــب اجلليــل  ،66/3والفواكــه الــدواين
 ،666/6والشرح الصغري للـدردير  ،663/6وحتفـة املحتـاج  ،666/3واملغـين
 ،666/6واملبدع .666/6
( )2ينظر :حتفة املحتاج  ،666/3وحترير ألفـاظ التنبيـه ص( ،)666والتنقـيح
املشبع ص( ،)666واإلقناع للحجاوي .6/6
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وبعضهم يوجزه بترك بعض القيود فيقول :حتبيس األصل
وتسبيل املنفعة(.)1
واملرجح هلذا التعريف مقاربته لنصِّ النيب@ يف قـولـه
لعمر بن اخلطاب >(( :حبِّس أصله وسبِّل مثره ))(.)2
املطلب الثاين :حكم التولية على الوقف

التولية على الوقف واجبة؛ ألن يف ترك الوقف بال ناظر
إضاعة له ،والرسول@ هنى عن إضاعة املال ،وذلك يف قوله
@(( :إن اهلل كره لكم ثالثًا :قيل وقال ،وإضاعة املال ،وكثرة
السؤال ))(.)3
فعلى والة األمر أن ينصبوا نظَّارًا لألوقاف اليت ال ناظر
( )1ومنهم :أبواخلطاب يف اهلداية  ،666/6وابن قدامة يف املغـين  ،666/6وابـن
اجلوزي يف املذهب األمحد ص ( )666وغريهم.
( )2أصل هذا احلديث يف الصحيحني وغريمها كما سيأيت ـ إن شـاء اهلل ـ ،وقـد
أخرج هذه الرواية ابن خزمية يف صحيحه يف أبواب الصـدقات املحبسـات ـ
باب أول صدقة يف اإلسالم  ،666/6احلديث رقم ( )6666وصححها.
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتـاب الزكـاة ـ بـاب قولـه-

تعـايل :-

 ،666/6     ومسلم فـي كتاب األقضـية ـ بـاب النهـي
عن كثرة املسائل من غري حاجة احلديث رقم (.)6666
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عليها إذا مل يستطيعوا النظر عليها بأنفسهم.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :األموال املوقوفة ،على والة
األمر من اإلمام واحلاكم وحنوه إجراؤها على الشروط
الصحيحة املوافقة لكتاب اهلل ،وإقامة العمال على ما ليس عليه
عامل من جهة الناظر ،والعامل يف عرف الشرع يدخل فيه الذي
يسمى ناظرًا ،ويدخل فيه غري الناظر لقبض املال ممن هو عليه
صرفه ودفعه إىل من هو له،

لقوله      :

 [    النساء.]66 :

ونصب املستويف اجلامع للعمال املتفرقني حبسب احلاجة
واملصلحة ،وقد يكون واجبًا إذا مل تتم مصلحة قبض املال
وصرفه إال به ،فإنه ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب"(.)1

( )1جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية .63/66
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املطلب الثالث :شروط الوايل على الوقف

وفيه ستة شروط:
الشرط األول :البلوغ.
الشرط الثاين :العقل.
الشرط الثالث :القوة والقدرة على القيام بشؤون الوقف.
الشرط الرابع :اإلسالم.
الشرط اخلامس :العدالة.
الشرط السادس :احلرية.
شروط الوايل على الوقف.

اشترط الفقهاء يف املتويل على الوقف عدة شروط ،وهي
كما يلي:
الشرط األول :البلوغ.

وهذا الشرط اتفق عليه أصحاب املذاهب األربعة ،حيث
قال به احلنفية( ،)1واملالكية ( ،)2والشافعية ( ،)1واحلنابلة (.)2
( )1ينظر :اإلسـعاف ص( ،)63والبحـر الرائـق  ،666/6وحاشـية ابـن عابـدين
.666/6
( )2ينظر :البيان والتحصيل  ،663/66ومواهب اجلليل  ،66 ،66/3وفتـاوى ابـن
رشد .666/6
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فعلى هذا لو أسند الواقف النظر إىل صغري ،أو كان املوقوف
عليه صغريًا ومل يعيّن الواقف ناظرًا تعني مَ ْن ُع الصغري من
مباشرة النظر على الوقف ،وقام وليّه مقامه يف النظر على
الوقف.
وقال بعض الفقهاء :إن اإلسناد إىل الصغري ال يصح حبال،
ال على سبيل االستقالل بالنظر ،وال على سبيل املشاركة لغريه
(.)3
دليل هذا الشرط:
قياس نظر الصغري على الوقف على نظره على ملكه الطلق
بطريق األوىل ،وذلك أن الصغري إذا ُمنِعَ من نظره يف ملكه
الطلق ،فألن مينع من النظر على الوقف من باب أوىل(.)4
الشرط الثاين :العقل.

( )1ينظر :فتاوى ابن الصالح .666/6
( )2ينظر :الشرح الكبري البن قدامة  ،666/3واإلنصـاف  ،33/6وكشـاف القنـاع
 ،666 ،666/6ونيل املآرب .66/6
( )3ينظر :منحة اخلالق على البحر الرائق .666/6
( )4ينظر :كشاف القناع  ،666/6ومطالب أويل النهى  ،666/6ونيل املآرب ،66/6
وأحكام الوقف للكبيسي .636/6
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وهذا الشرط اتفق عليه أصحاب املذاهب األربعة أيضًا،
حيث قال به احلنفية ( ،)1واملالكية ( ،)2والشافعية ( ،)3واحلنابلة
(.)4
فعلى هذا ال تصح تولية املجنون نظارة الوقف.
دليل هذا الشرط:
دليل هذا الشرط هو نفس دليل الشرط السابق ،وهو:
قياس
نظر املجنون على الوقف على نظره على ملكه بطريق األوىل،
وذلك أن املجنون إذا ُمنِعَ من نظره يف ملكه الطلق ،فألن مينع من
النظر يف الوقف أوىل(.)5
الشرط الثالث :القوة والقدرة على القيام بشؤون الوقف.

وهذا الشرط قال به عامة الفقهاء ،فقد قال به احلنفية
( )1ينظــر :البحــر الرائــق  ،666/6وحاشــية ابــن عابــدين  ،666/6والفتــاوى
اهلندية .666/6
( )2ينظر :مواهب اجلليل  ،66/3وفتاوى ابن رشد .666/6
( )3ينظر :فتاوى ابن الصالح  ،666/6وتيسري الوقوف ق( 66أ).
( )4ينظر :املغين  ،666/6وكشف املخدرات  ،66/6و كشاف القناع .666 ،666/6
( )5ينظر :كشاف القناع  ،66/6ومطالب أويل النهى .666/6
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(،)1
واملالكية ( ،)2والشافعية( ،)3واحلنابلة(.)4
وللشافعية فيه وجه ضعيف بعدم اشتراط هذا الشرط (.)5
األدلة على هذا الشرط:
 – 6أن اهلل ـ تعاىل ـ أمرنا حبراسة أموالنا من أن تبذر
وتنفق يف غري وجهها ،فال نؤتيها إال من توفرت فيه
الكفاية يف التصرف واخلربة به(.)6
ولذلك يقول ـ تعاىل ـ:

     

 [     النساء.]6:
 – 6أن الوالية مقيدة بشرط النظر ،وليس من النظر
( )1ينظر :اإلسعاف ص( ،)66و البحر الرائـق  ،666/6و حاشـية ابـن عابـدين
 ،666/6لكنهم جيعلونه شرط أولوية ال شرط صحة.
( )2ينظر :مواهب اجلليل  ،66/3وفتاوى ابن رشد .636 ،666/6
( )3ينظر :روضة الطالبني  ،666/6وحتفة املحتاج .666/3
( )4ينظــر :اإلنصــاف  ،33/6و كشــف املخــدرات  ،66/6و مطالــب أويل النهــى
 ،666/6ونيل املآرب .66/6
( )5ينظر :االبتهاج  /6ق 666ب.
( )6ينظر :فتاوى ابن رشد .666/6
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تولية العاجز؛ ألن املقصود ال حيصل به ( ،)1وذلك أن
مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعًا وإن مل يكن الناظر
متصفًا هبذه الصفة مل ميكنه مراعاة حفظ الوقف (.)2
الشرط الرابع :اإلسالم فيما وقف على مسلمٍ أو جه ٍة
إسالميةٍ.

وهذا من شروط الوالية على الوقف اليت اختلف الفقهاء
فيها ،وذلك على قولني:
القول األول :أن اإلسالم شرط لصحة الوالية على
الوقف.
فال يُولَّى غري مسلم على ما وقف على مسلم أو جهة
إسالمية عامة ،كاملساجد ،واملدارس وحنوها.
وهذا هو قول مجهور الفقهاء ،حيث قال به املالكية(،)3

( )1ينظر :اإلسعاف ص( ،)66و البحر الرائـق  ،666/6و حاشـية ابـن عابـدين
.666/6
( )2ينظــر :كشــاف القنــاع  ،666/6و مطالــب أويل النهــى  ،666/6ونيــل املــآرب
.66/6
( )3ينظر :مواهب اجلليل والتاج واإلكليل هبامشه .66/3
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والشافعية( ،)1واحلنابلة(.)2
القول الثاين :أن اإلسالم ليس شرطًا لصحة الوالية على
الوقف.
وهذا هو قول احلنفية (.)3
قال ابن عابدين(" :)4ويشترط للصحة بلوغه وعقله ال
حريته وإسالمه" (.)5
األدلة:
أدلة أصحاب القول األول:
()1
()2
()3
()4

()5

ينظر :فتـاوى ابـن الصـالح  ،666/6و تيسـري الوقـوف (ق  63ب)( ،ق  66أ،
666ب).
ينظــر :اإلنصــاف  ،33/6و كشــف املخــدرات  ،66/6و مطالــب أويل النهــى
.666/6
ينظــر :اإلســعاف ص( ،)63و البحــر الرائــق  ،666/6والفتــاوى اهلنديــة
 ،666/6و حاشية ابن عابدين .666/6
هو حممد أمني بن عمـر بـن عبـدالعزيز عابـدين الدمشـقي ،احلنفـي ،فقيـه
الديار الشامية ،وإمـام احلنفيـة يف عصـره ،ألَّـف مؤلفـات منهـا :حاشـية رد
املحتار على الدر املختار ،املعروف حباشـية ابـن عابـدين ،والرحيـق املختـوم،
تويف سنة 6666هـ.
( ينظر :األعالم  ،66/3ومعجم املؤلفني .)66/6
حاشية ابن عابدين .666/6
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استدلَّ أصحاب هذا القول مبا يلي:
أوالً:قول اهلل تعاىل:

        

[النساء.]666 :
وتولية الكافر النظر على ما وقف على مسلم أو جهة
إسالمية عامة داخلة يف مجلة ما نفاه اهلل  ،ومنع وقوعه (.)1
ثانيًا :قول اهلل تعاىل:

       

[    املائدة.]66 :

فكل والية من والية املسلمني هنى اهلل  أن يتخذ فيها
يهوديًا أو نصرانيًا ،مما يدل مبفهومه على أنه ال يولَّى فيها إال
مسلمًا (.)2
دليل أصحاب القول الثاين:
مل يذكر احلنفية دليالً لقوهلم إال ما ذكروه من االكتفاء
بالشروط اليت ذكروها للوالية كالبلوغ ،والعقل ،واألمانة،
والقدرة على القيام بشؤون الوقف.
( )1ينظر :كشاف القناع  ،666/6و مطالب أويل النهى .666/6
( )2ينظر :تيسري الوقوف (ق  63ب).
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الترجيح:
الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة ـ واهلل أعلم بالصواب ـ
هو القول األول القائل باشتراط اإلسالم لصحة الوالية على
الوقف؛ لقوة ما استدلوا به ،وملا يف تولية الكافر على أوقاف
املسلمني من مفاسد كثرية :منها ما يرجع على ذات الوقف ،ومنها
ما يرجع على املوقوف عليه ،ومنها ما يرجع على عامة املسلمني.
أما ما يرجع على ذات الوقف فال خيفى أن الكافر ال حيب
إعالء كلمة اهلل ،فمىت ما كان الوقف مقصودًا به إعالء كلمة
اهلل ،كأن يكون موقوفًا على الثغور واجلهاد يف سبيل اهلل ،فإن
الكافر املتويل سيعمل ما وسعه احلال على تعطيل الوقف أو
تدمريه ،وكذلك احلال لو كان الوقف مسجدًا أو دار علم
للمسلمني.
وأما ما يرجع على املوقوف عليهم فإن نصب ناظر كافر على
وقفهم قد يدفعهم ذلك إىل حماولة كسب وده ،ورمبا أدى هبم
ذلك إىل اخلنوع له واخلضوع ملا يريد منهم.
وأما ما يرجع على عامة املسلمني فهي متكن الكفار يف بالد
املسلمني وقوة شوكتهم ،واتساع سلطاهنم ،وبسط نفوذهم حبجة
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القيام بواجبهم جتاه أوقاف املسلمني ،وهذا أمر ال خيفى على
أحد.
الشرط اخلامس :العدالة.

وهذا الشرط اختلف الفقهاء فيه على أربعة أقوال:
القول األول:
أن العدالة شرط لصحة الوالية على الوقف مطلقًا دون
تفريق بني املوقوف عليه ،ومنصوب الواقف وغريمها.
وهبذا قال بعض احلنفية ( ،)1وهو قول الشافعية

(.)2

القول الثاين:
أن العدالة يف ناظر الوقف شرط أولوية ال شرط صحة.
وهذا قول أكثر احلنفية (.)3
القول الثالث:
أن العدالة شرط يف صحة والية الوقف ما مل يكن الناظر
هو املوقوف عليه ،أو منصوبًا من ِقبَل الواقف.
وهذا هو قول املالكية ( ،)1وبه قال احلنابلة (.)2
( )1ينظر :فتح القدير  ،666/3واإلسعاف ص( ،)66و الفتاوى اهلندية .666/6
( )2ينظر :فتاوى ابن الصالح  ،666/6وروضة الطالبني .666/6
( )3ينظر :البحر الرائق  ،666/6و حاشية ابن عابدين .666/6
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القول الرابع:
أن العدالة ليست شرطًا لوالية الوقف إذا كان على معينني
راشدين.
وهذا قول ضعيف للشافعية (.)3
األدلة:
دليل أصحاب القول األول:
أن مقصد الوقف هو استمرار املنفعة ،وجريان الصدقة على
الدوام ،ووالية األوقاف مقيدة بشرط النظر ،وليس من النظر
تولية اخلائن؛ ألنه خيل هبذا املقصود ،ورمبا أدّى إىل هالك
الوقف ،وتعطل نفعه (.)4
دليل أصحاب القول الثاين:

( )1ينظر :البيان التحصيل  ،666/66و مواهـب اجلليـل والتـاج واإلكليـل هبامشـه
 ،66/3وحاشية الدسوقي  ،66/6إال أهنم توسـعوا فأجـازوا واليـة الفاسـق إذا
رضي به املوقوف عليهم.
( )2ينظر :الشرح الكبري البـن قدامـة  ،666/3و اإلنصـاف  ،36/6ودقـائق أويل
النهى  ،666/6ونيل املآرب .66/6
( )3ينظر :روضة الطالبني .666/6
( )4ينظر :اإلسعاف ص( ،)66وحماضرات يف الوقف ملحمد أبوزهرة ص(.)666
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قياس الناظر على القاضي بطريق األوىل ،وذلك أن القضاء
أشرف من التولية ،ويُحتاط فيه أكثر من التولية ،والعدالة فيه
شرط أولوية حىت فيصح تقليد الفاسق القضاء ،وإذا فسق ال
ينعزل ،فكذا ناظر الوقف (.)1
مناقشة الدليل:
نوقش بعدم املوافقة يف كون العدالة ال تشترط يف صحة
تولية القاضي ،بل ال يصح تولية القاضي إال إذا كان عادالً ،فال
جيوز تولية الفاسق؛ لعموم قوله تعاىل:
[     احلجرات:

    

 ،]3فأمر ـ تبارك وتعاىل ـ

بالتبني عند قول الفاسق ،وال جيوز أن يكون احلاكم ممن ال
يقبل قوله وجيب التبيني عند حكمه ،وألن الفاسق ال جيوز أن
فلئال يكون قاضيًا أوىل(.)2
َّ
يكون شاهدًا،
دليل أصحاب القول الثالث:
استدل أصحاب هذا القول على عدم اشتراط العدالة يف
الناظر إذا كان موقوفًا عليه أو منصوبًا من ِقبَل الواقف بأن
( )1ينظر :البحر الرائق .666/6
( )2ينظر :املغين .666/6
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العدالة إمنا اشتُ ِرطَتْ حلفظ حق املوقوف عليه ،فإذا كان الناظر
هو املوقوف عليه فال حاجة إىل اشتراطها؛ ألنه ينظر لنفسه،
فكان له ذلك ،كما يف ملكه الطلق ،أما إذا كان منصوبًا من قبَل
الواقف فال تشترط فيه العدالة وضم إىل الفاسق عدل؛ ألن يف
إبقائه حتقيقًا لشرط الواقف ،ويضم إليه عدل حفظًا
للوقف(.)1
مناقشة الدليل:
نوقش بأن ما ذكروه دليل على صحة تولية الفاسق إذا كان
موقوفًا عليه ال يكفي ،وذلك ألن وظيفة ناظر الوقف ال تقتصر
على رعاية منافع العني املوقوفة ،وإمنا حفظ عني الوقف
والقيام بشؤوهنا ،وحفظ العني ال ختص املوقوف عليه ،فإذا مل
تتوفر فيه العدالة مل يصح توليته نظارة الوقف؛ الحتمال أن
يؤدي ذلك إىل دمار عني الوقف ،فيلحق الضرر واقف العني
بتوقف جريان الصدقة ،كما يلحق الضرر ما يأيت من البطون
املوقوف عليها ،فالقول إن املوقوف عليه إذا كان ناظرًا فهو ينظر
لنفسه غري دقيق حىت تصحح واليته رغم فسقه ،وإمنا نظره
( )1ينظر :املغين  ،666/6و كشاف القناع .666/6
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شامل حلقه ،وحق الواقف ،وحق ما يأيت من البطون.
وأما االحتجاج على صحة تولية غري العدل إذا كان
منصوبًا من قِبل الواقف بتحقيق شرط الواقف فإن حتقيق
شرط الواقف ومراعاته إمنا يكون إذا مل خيالف الشرع ،أما إذا
خالف مقتضيات الشرع فال جيوز العمل به اتفاقًا(.)1
دليل أصحاب القول الرابع:
أن املوقوف عليهم إذا كانوا راشدين ال يُمَكِّنون الناظر من
اخليانة ،فمىت ما رأوا منه شيئًا من ذلك محلوه على السداد (.)2
مناقشة الدليل:
نوقش بأنه ليس من الزم كون املوقوف عليه معينًا رشيدًا أالَّ
يقع من ناظر وقفه خيانة ،كما أنه ليس كل من وقع عليه ظلم
دفعه ،والواقع يشهد لذلك ،فكم من أوقاف أكلها النظار عليها
واملوقوف عليه حاضر رشيد ،حبجة عـدم الرغبة يف اخلـوض
يف املشاكل ،أو أن ما يـأتيه مـن ريــع الوقـف ال يساوي تعطله يف
متابعه الناظر ،وهذا أمر واضح ال خيفى(.)3
( )1التصرف يف الوقف .666-666/6
( )2ينظر :روضة الطالبني .666/6
( )3ينظر :التصرف يف الوقف .663/6
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الترجيح:
الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة ـ واهلل أعلم بالصواب ـ
هو القول األول القائل بأن العدالة شرط لصحة الوقف مطلقًا؛
لقوة ما استدلوا به ،وألن فيه محاية للوقف من الضياع خبالف
األقوال األخرى ،ومراعاة جانب الوقف أهم من إبقاء والية
الفاسق عليه ،وإن كان موقوفًا عليه ،أو منصوبًا من ِقبَل
الواقف(.)1
الشرط السادس :احلرية.
وهي شرط عند الشافعية فقط (.)2
أما احلنفية فإهنم نصُّوا على عدم اعتبار احلرية يف نظارة
الوقف (.)3
قال ابن عابدين" :ويشترط للصحة بلوغه وعقله ،ال حريته

( )1ينظر :املغين  ،666/6و كشاف القناع .666/6
( )2ينـظر :فتاوى ابن الصــالح  ،666/6واألشبــاه والنــظائر للسـيوطي ص(-666
.)666 ،666
( )3ينظــر :البحــر الرائــق  ،666/6والفتــاوى اهلنديــة  ،666/6و حاشــية ابــن
عابدين .666/6
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وإسالمه"(.)1
وأما املالكية ،واحلنابلة فلم يتعرضوا لذكر احلرية عند
سياقهم شروط والية الوقف مما يدل على أهنم ال يروهنا شرطًا
يف ذلك ،واهلل أعلم (.)2
أما الذكورة ،والبصر فليسا من شروط صحة النظارة على
الوقف ( ،)3فيجوز أن تتوىل املرأة نظارة الوقف؛ ملا ثبت أن عمر
بن اخلطاب > أوصى بالنظر إىل ابنته حفصة( ،)5( <)4وكذلك
( )1حاشية ابن عابدين .666/6
( )2ينظر :مواهب اجلليل وهبامشه التـاج  ،66/3و كشـاف القنـاع ،666-666/6
والتنقيح املشبع ص(.)666
( )3ينظر :اإلسعاف ص( ،)66والفتاوى اهلندية  ،666/6و مواهب اجلليل ،66/3
وحاشية القليويب  ،666/6و كشف املخدرات .66/6
( )4هي أم املؤمنني حفصة بنت عمر بن اخلطاب ـ رضي اهلل عنها وعنه ـ ،كانـت
من املهاجرات ،وكانت قبل النيب @ حتت خنيس السهمي ،فلما تويف عرضـها
عمر على أيب بكر وعثمان فلم يقـبال ،مث خطبهـا رسـول اهلل @ فتزوجهـا،
توفيت حني بايع احلسن معاوية سنة 66هـ ،وقيل غري ذلك.
( ينظر :طبقات ابن سعد  ،66/6وأسد الغابة .) 666/6
( )5أصل هذا احلديث يف الصحيحني كما سيأيت ،وقد أخرج الوصية بـالنظر إىل
حفصة أبوداود يف سننه يف كتاب الوصايا ـ بـاب مـا جـاء يف الرجـل يوقـف
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جيوز أن يتوىل األعمى نظارة الوقف.

الوقــف  ،666/6احلــديث رقــم ( ،)6666وســكت عنــه ،والبيهقــي يف ســننه
الكربى يف كتاب الوقف ـ باب الصدقات املحرمات .636/3
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املبحث الثاين
وظيفة الوايل على الوقف

اتفق أصحاب املذاهب األربعة – احلنفية( ،)1واملالكية(،)2
()4

والشافعية( ،)3واحلنابلة

– على أن وظيفة الوايل على الوقف

هي حفظ عن الوقف ،ورعاية منافعها ،لكن بعضهم أشار إىل ذلك
دون تفصيل ،وبعضهم فصَّل يف ذلك.
وعلى كل حال فإن وظيفة الوايل على الوقف حفظ عني
الوقف ،والقيام بشؤوهنا ،وتنفيذ شرط واقفها ،وطلب احلظ هلا،
وكل هذا يكون حبماية العني عن اهلالك أو التعطل ،وصيانتها،
وعمارهتا ،ورعاية غلتها بالتأجري والزراعة وحنوها ،واالجتهاد
يف تنميتها ،وحتصيل الغلة وتوزيعها على مستحقيها ،وشراء ما
شرطه الواقف من ريعه كطعام وشراب ولباس ومركب وحنوه،
( )1ينظر :أوقـاف اخلصـاف ص( ،)666واإلسـعاف ص( ،)66-66وفـتح القـدير
.666/3
( )2ينظر :البيان والتحصيل .636/66
( )3ينظر :روضة الطالبني  ،666/6ومغين املحتاج .666/6
( )4ينظر :املبدع  ،666/6ودقائق أوىل النهى  ،666/6و نيل املآرب .66/6
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وجعله حيث شرطه الواقف ،وكذا يقوم الوايل بدفع كل ضرر
متوقع عن عني الوقف وخياصم فيه ،ويضع يده على الوقف
ويعني يف وظائفه؛ ألن ذلك من مصاحل الوقف.
وال يُ َكلَّف الوايل بالعمل بنفسه إال مثل ما يفعله أمثاله ،وال
جيب عليه أن يعمل ما تعمله األجراء والوكالء ،لكن ينبغي له
أن ال يقصر عما يفعله أمثاله ،وينبغي له أن يتحرى يف
تصرفاته النظر للوقف والغبطة (.)1
وإليك بعض أقوال الفقهاء يف بيان ذلك:
قال الطرابلسي احلنفي(" :)2ليس له حدٌّ معني ،وإمنا هو
على ما تعارفه الناس من اجلعل عند عقده الوقف؛ ليقوم
مبصاحله من عمارة ،واستغالل ،وبيع غالت ،وصرف ما اجتمع
عنده فيما شرطه الواقف ،وال يكلّف من العمل بنفسه إال مثل ما
( )1ينظر :التصرف يف الوقف .636/6
( )2هو إبراهيم بن موسى بن أيب بكر الطرابلسي ،احلنفي ،برهان الدين ،ولـد يف
طرابلس الشام سنة 666هـ ف ُنسِبَ إليها ،مث انتقل إىل دمشق ،فتعلّم فيها ،مث
انتقل إىل القاهرة ،له مؤلفات منها :اإلسـعاف يف أحكـام األوقـاف ،ومواهـب
الرمحن ،تويف سنة 666هـ.
( ينظر :األعالم  ،63/6ومعجم املؤلفني .)666/6
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يفعله أمثاله ،وال ينبغي له أن يقصر عنه ،وأما
ما تفعله األجراء والوكالء فليس ذلك بواجبٍ عليه حىت لو
جعل الوالية إىل امرأة ،وجعل هلا أجرًا معلومًا ال تكلف إال مثل
ما تفعله النساء عرفًا ،ولو نازع أهل الوقف القيم ،وقالوا
للحاكم :إن الواقف إمنا جعل له هذا يف مقابلة العمل وهو ال
يعمل شيئًا ،ال يكلفه احلاكم من العمل ما ال يفعله الوالة" (.)1
وقال ابن رشد املالكي

()2

فيمن حبس على أوالده الصغار:

"إن كانت الصدقة واحلبس على صغار كلهم فحيازة أبيهم هلم
سهُم فكان هو القائم
حبْ َ
حوز إذا أشهد هلم وبَتَّلَ هلم صدقَتَهم أو ُ
بأمرهم والناظر هلم يف كراء إن كان أو مثرة أو ما حتتاج إليه
الصدقات من املرمّة واإلصالح" (.)3
( )1اإلسعاف ص(.)66-66
( )2هو حممد بن أمحد بن حممد بن رشد القرطيب ،املالكي ( اجلد ) يكـىن بـأيب
الوليد ،تفقَّه على أيب جعفر بن رزق وأيب عبداهلل بـن فـرج وغريمهـا حـىت
صار كبري فقهاء وقته يف األندلس واملغرب ،ويل قضاء قرطبـة وإمـام جـامع
الكبري فيها ،وألَّـف مؤلفـات منهـا :البيـان والتحصـيل ملـا يف املسـتخرجة مـن
التوجيه والتعليل ،واملقدمات ألوائل كتب املدونة ،وتويف سنة (666هـ).
( ينظر :الديباج املذهب ص(.)666-666
( )3البيان والتحصيل .636/66
336

ندوة الوقف يف الشريعة اإلسالمية وجماالته

وقال النووي الشافعي(" :)1وظيفة املتويل :العمارة
واإلجارة ،وحتصيل الغلة ،وقسمتها على املستحقني ،وحفظ
األصول والغالَّت على االحتياط ـ هذا عند اإلطالق ـ ،وجيوز أن
ينصب الواقف متوليًا لبعض األمور دون بعض ،بأن جيعل إىل
واحد العمارة وحتصيل الغلة ،وإىل آخر حفظها وقسمتها على
املستحقني ،أو بشرط لواحد احلفظ واليد ،وآلخر التصرف" (.)2
وقال املرداوي احلنبلي(" :)3وظيفة الناظر :حفظ الوقف
والعمارة واإلجيار والزراعة واملخاصمة فيه وحتصيل ريعه من

( )1هو حيىي بن شرف بن مري احلزامي ،النووي ،يكىن بأيب زكريا ،حمي الدين،
ولد يف نوى سنة 366هـ ،وتعلَّم يف دمشق ،وأقام هبا زمنًا طويالً ،كـان فقيهـًا،
حمدِّثًاُ ،يعَدُّ أُستاذ املتأخرين من الشافعية ،صنَّف مصنفات كثرية ونفيسـة
منها :شرح صحيح مسلم ،واملجموع شرح املهذب ،تويف سنة 363هـ.
( ينظر :تذكرة احلفاظ  ،6666/6وطبقات الشافعية للسبكي .)636/6
( )2روضة الطالبني .666/6
( )3هو علي بن سليمان بن أمحد بن حممد املرداوي ،مث الدمشقي ،حمرر املـذهب
احلنبلي ومنقحه ،ولد يف ( مردا ) قرب نابلس سنة 666هـ ،ونشأ هبا ،ورحـل
إىل القــاهرة ،مث دمشــق ،وألَّــف مؤلفــات كثــرية منهــا :اإلنصــاف يف معرفــة
الراجح من اخلـالف ،والتنقـيح املشـبع يف حتريـر أحكـام املقنـع ،تـويف سـنة
(666هـ).
( ينظر :اجلوهر املنضد ص( ،)66والسحب الوابلة .)666/6
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تأجريه أو زرعه أو مثره ،واالجتهاد يف تنميته ،وصرفه يف
جهاته من عمارة وإصالح ،وإعطاء مستحق وحنو ذلك ،وله وضع
يده عليه ،وعلى األصل ،ولكن إذا شرط التصرف له ،واليد
لغريه ،أو عمارته إىل واحد ،وحتصيل ريعه إىل آخر فعلى ما
شرط ،قاله احلارثي(.)2(")1
املبحث الثالث
أقسام الوالية على الوقف

وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :الوالية األصلية على الوقف.
املطلب الثاين :الوالية الفرعية على الوقف.
املطلب الثالث :والية الوزارات املعنية بشؤون األوقاف على
( )1هو مسعود بن أمحد بن مسعود بن زيد احلارثي ،البغدادي ،مث املصري ،سـعد
الدين ،ولد سنة 366هـ ،ومسع من النجيب احلراين ،وابن عـالَّف ،وغريمهـا،
كان فقيهًا ،مناظرًا ،مفتيًا ،عاملًا باحلديث وفنونه ،شرح بعـض سـنن أيب داود،
وشرح قطعة من "املقنع" من العارية إىل آخر الوصايا ،وتويف سنة 666هـ.
( ينظر :الذيل على طبقات احلنابلة  ،636/6واملقصد األرشد .)66/6
( )2مطالب أويل النهى .36/6
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الوقف(.)1
املطلب األول :الوالية األصلية على الوقف(.)2

وفيه ثالث مسائل:
املسألة األوىل :حق الواقف يف الوالية األصلية على
وقفه.
املسألة الثانية :حق املوقوف عليه يف الوالية األصلية على
الوقف.
املسألة الثالثة :حق احلاكم يف الوالية األصلية على
الوقف.
املسألة األوىل :حق الواقف يف الوالية األصلية على وقفه.
اختلف الفقهاء يف ثبوت حق الواقف يف الوالية األصلية
( )1أفردتُ ذلك مبطلب مستقل عن القسمني السابقني؛ ألن الذي فهمته من خالل
الكالم عليه أن البعض يعترب والية الـوزارات املعنيـة بشـؤون األوقـاف علـى
األوقــاف اخلرييــة العامــة الــيت لــيس هلــا نــاظر خــاص يف حكــم األصــلية،
فتتوالها مباشرة ودون تفويض ،والبعض اآلخر يعتربهـا يف حكـم الفرعيـة
على اعتبار أهنا تنوب على القاضي يف النظر علـى هـذا النـوع مـن األوقـاف،
واهلل أعلم.
( )2وهي اليت تثبت ملتويل الوقف أصالة دون اشتراط أو تعيني.
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على وقفه ،وذلك على قولني:
القول األول :أن للواقف احلق يف الوالية األصلية على
وقفه.
وهبـذا قـال أبـويـوسف( )1وغــريه من احلنــفيـــة ( ،)2بـه
قال املالكية (،)3
وهو قول لبعض الشافعية ( ،)4وبعض احلنابلة (.)5

( )1هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري ،لَزِمَ أباحنيفة وأخذ عنه كثـريًا،
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
بنشر مذهبه ،وصار من أجلّ الفقهاء املجتهدين ،ويل قضـاء بغـداد يف واليـة
الرشيد ،وهو أول من صنّف على مذهب أيب حنيفة ،ومن مصـنفاته :اخلـراج
والنوادر ،تويف سنة 666هـ.
( اجلواهر املضية  ،366/6والفوائد البهية ص(.)666
( )2ينظر :بدائع الصنائع  ،666/3ووقف هالل ص( ،)666و اإلسـعاف ص(،)66
والفتاوى اهلندية  ،666/6وفتاوى قاضيخان .666/6
( )3ينظــر :البيــان والتحصــيل  ،666/66والكــايف البــن عبــدالرب  ،6666/6و
مواهب اجلليل  ،66/3والتاج واإلكليل هبامشه  ،66/3وفيهما حتقيق لقوهلم.
( )4ينظر :حليـة العلمـاء للقفـال  ،66/3واحلـاوي للمـاوردي  ،666/6و روضـة
الطالبني  ،666/6والوجيز .666/6
( )5ينظر :اإلنصاف .66/6
366

ندوة الوقف يف الشريعة اإلسالمية وجماالته

القول الثاين:أن الوالية األصلية على الوقف ال تثبت
للواقف.
وهبذا قال أبوحنيفة وحممد بن احلسن( )1من أصحابه (،)2
وهو املذهب عند الشافعية( ،)3وبه قال أكثر احلنابلة (.)4
األدلة:
أدلة أصحاب القول األول:
استدل أصحاب هذا القول بعمل الصحابة } ،واملعقول:
أوالً :عمل الصحابة:
( )1هو حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين بالوالء ،صحب أباحنيفة وأخذ عنه
وعن أيب يوسف كثريًا ،وقام بنشر املذهب احلنفي ،والّه الرشيد قضاء بغـداد
بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أيب يوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف،
وصنف مصنفات منهـا :اجلـامع الكبـري ،والصـغري ،والسـري الكبـري ،والصـغري،
وتويف سنة 666هـ.
( ينظر :اجلواهر املضية  ،666/6والفوائد البهية ص(.)636
( )2ينظر :بدائع الصنائع  ،666-666/3وتبيني احلقائق  ،666/6وفتح القـدير
 ،666/3وفتاوى قاضيخان .666/6
( )3ينظر :أسىن املطالب  ،666/6ومغين املحتاج .666/6
( )4ينظـــر :منتهـــى اإلرادات  ،66-66/6واإلقنـــاع  ،63/6والـــروض النـــدي
ص(.)666
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أن الصحابة } كان يلون أوقافهم بأنفسهم حىت توفوا.
قال اإلمام الشافعي ~" :أخربين غري واحد من آل عمر وآل
علي أن عمر ويل صدقته حىت مات ،وجعلها بعده إىل حفصة،

وويل علي صدقته حىت مات ،ووليها بعده احلسن( )1بن علي {
( ،)2وأن فاطمة( )3بنت رسول اهلل @ وليت صدقتها حىت ماتت،

( )1هو سيد شباب أهل اجلنـة احلسـن بـن علـي بـن أيب طالـب { ،سـبط رسـول
اهلل @ ورحيانته ،فأمه فاطمة بنت رسول اهلل @ سيدة نساء العاملني ،ويل
اخلالفة بعد مقتل أيبه يف رمضان سـنة 66هــ ،وبقـي فيهـا سـبعة أشـهر مث
تنازل عنها ملعاوية ،وتويف سنة 66هـ ،وقيل غري ذلك.
( ينظر :أسد الغابة  ،6/6واإلصابة .) 66/6
( )2هكذا رواه الشافعي يف األم ،وقال التهانوي يف إعـالء السـنن " :666/66رواه
اإلمام الشافعي يف األم هكذا معلّقًا ،وتعليق مثله حجة".
( )3هي فاطمة بنت رسول اهلل @ سيدة نساء العاملني ،قال ابـن األثـري :ماعـدا
مرمي بنت عمران ،أمها خدجية بنت خويلد ،وكانت أحـب النـاس إىل رسـول
اهلل @ ،زوّجها من علي بـن أيب طالـب > فولـدت لـه احلسـن واحلسـني {،
وتوفيت بعد رسول اهلل @ بستة أشهر على القـول الصـحيح كمـا ذكـر ابـن
األثري.
( ينظر :طبقات ابن سعد  ،66/6وأسد الغابة .) 666/6
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وبلغين عن غري واحد من األنصار أنه ويل صدقته حىت مات"
(.)1
وقال ~ أيضًا" :ولقد حفظنا الصدقات عن عددٍ كثري من
املهاجرين واألنصار ،لقد حكى يل عدد كثري من أوالدهم وأهليهم
أهنم مل يزالوا يلون صدقاهتم حىت ماتوا ،ينقل ذلك العامّة
منهم عن العامّة ال خيتلفون فيه ،وإن أكثر ما عندنا باملدينة
ومكة من الصدقات لكما وصفت مل يزل يتصدق هبا املسلمون من
السلف يلوهنا حىت ماتوا ،وإنَّ نقل احلديث فيها كالتكلف" (.)2
ثانيًا :املعقول:
 -6القياس على قسمة رب املال ملا وجب عليه من الزكاة،
فإنه إذا ثبت احلق يف الوالية على الصدقة ملن وجبت
عليه ،فإنه من باب األوىل أن ثبت له ذلك احلق على
الصدقة التطوعية ،وهي هنا الوقف (.)3
 -6القياس على متخذ املسجد ،ومعتق العبد ،فالواقف هو
( )1األم .36/6
( )2املصدر السابق .66/6
( )3ينظر :وقف هالل ص(.)666
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أقرب الناس إىل وقفه ،وأحقهم بإدارته وعمارته،
كمن اختذ مسجدًا فإنه أوىل بعمارته ،وكمن أعتق
عبدًا فإن الوالء له؛ ألنه أقرب الناس إليه (.)1
دليل أصحاب القول الثاين:
القياس على سائر األجانب يف املنع من النظارة والتدبري يف
الوقف إال بتعيني ،وبيان ذلك أن الواقف ملا حبَّس العني وسلَّمها
للقيّم فقد أخرجها عن ملكه ويده ،وصار هو وسائر األجانب فيه
سواء ،وكما أن التدبري يف الوقف ليس إىل سائر األجانب،
فكذلك ال يكون التدبري إىل الواقف(.)2
مناقشة الدليل:
نوقش بأنه قياس مع الفارق ،فهو قياس باطل وإحلاق
خاطئ ،إذ الواقف له تعلق بالوقف خبالف األجنيب ،فهو وقفها
لتكون له صدقة جارية على الدوام ،ويعنيه دوام عينها
وعمارهتا؛ ألن من الزم ذلك استمرار الثواب العائد عليه ،ويف
تعطلها وانقطاع نفعها منعًا جلريان الصدقة ،فكان من حقه
( )1ينظر :اهلداية للمرغيناين مع فتح القدير .36/6
( )2ينظر :السري الكبري .6666/6
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رعاية الوقف والوقوف على كل ما يطرأ عليه ،خبالف األجنيب،
فال حق له يف تلك العني(.)1
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة ـ واهلل أعلم بالصواب ـ
هو القول األول القائل بأن للواقف احلق يف الوالية األصلية
على وقفه؛ لقوة ما استدلوا به من أن عمر واخللفاء الراشدين

وغريهم من الصحابة } كانوا يلون صدقاهتم ،بل إن النيب @
ملا أشار على عمر بوقف أرضه( )2مل يقل له :ال يصح ذلك حىت

( )1ينظر :التصرف يف الوقف .666/6
( )2جاء ذلك فيما رواه ابن عمر { قال(( :صاب عمر خبيرب أرضًا ،فـأتى النـيب
@ فقال :أصبتُ أرضًا مل أُصب ماالً قـط أنفـس منـه ،فكيـف تـأمرين بـه
قال :إن شئت حبَّست أصلها ،وتصدّقت هبا ،فتصدق عمر أنـه ال يبـاع أصـلها،
وال يوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ،وال=
= يــورث ،يف الفقــراء ،والقــرىب ،والرقــاب ،ويف ســبيل اهلل ،والضــيف ،وابــن
السبيل ،ال جناح على من وليها أن يأكل منها باملعروف ،أو يطعم صـديقًا غـري
متمول فيه )).
أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الشـروط ـ بـاب الشـروط يف الوقـف
 ،666/6ويف كتاب الوصايا ـ باب ما للوصي أن يعمل يف مال اليتيم وما يأكـل
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خترجها عن يدك وال تلي نظرها ،فدلَّ ذلك على صحة بقائها يف
يده حتت واليته؛ ألن تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز،
وقد قال اإلمام الشافعي" :ترك االستفصال يف حكاية احلال مع
قيام االحتمال يزنّل مزنلة العموم يف املقال"(.)1
أما القول بغري ذلك فهو قول خمالف للصواب ،قال ابن
القيم
~" :وأي غرض للشارع يف ذلك وأيّ مصلحة للواقف أو املوقوف
عليه بل املصلحة خالف ذلك؛ ألنه أخرب مباله ،وأقوم بعمارته
ومصاحله وحفظه من الغريب الذي ليست خربته وشفقته
كخربة صاحبه وشفقته" (.)2
املسألة الثانية :حق املوقوف عليه يف الوالية األصلية على
الوقف.
ال حق للموقوف عليه يف الوالية األصلية على الوقف إذا

منه بقدر عمله  ،666/6وباب الوقف كيـف يكتـب  ،663/6ومسـلم يف كتـاب
الوصية ـ باب الوقف  ،66–663/6احلديث رقم (.)66
( )1ينظر :التمهيد لإلسنوي ص(.)666
( )2إعالم املوقعني .666-666/6
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كان غري معني ،أو مجعًا غري حمصور(.)1
قال املرداوي" :حمل اخلالف إذا كان املوقوف عليه معينًا،
أو مجعًا حمصورًا ،فأما إن كان املوقوف عليهم غري حمصورين ـ
كالفقراء واملساكني ـ أو على مسجد ،أو مدرسة ،أو قنطرة ،أو
ال واحدًا" (.)2
رباط ،أو حنو ذلك :فالنظر فيه للحاكم قو ً
واختلف الفقهاء يف أحقية املوقوف عليه إذا كان معينًا
حمصورًا يف الوالية األصلية على الوقف ،وذلك على قولني:
القول األول :أن للموقوف عليه احلق يف النظارة األصلية
على الوقف.
وهبذا قال بعض احلنفية ( ،)3وهو قول املالكية ( ،)4وبعض
الشافعية ( ،)5وهو املذهب عند احلنابلة (.)1

()1
()2
()3
()4
()5

الشرح الكبري للدردير  ،66/6واإلنصاف .36/6
اإلنصاف .36/6
ينظر :حاشية الطحطاوي  ،666/6و حاشية ابن عابدين .663-666/6
ينظر :الشـرح الكبـري للـدردير  ،66/6والشـرح الصـغري لـه  ،666/6و مواهـب
اجلليل .66/3
ينظر :احلاوي للماوردي  ،666/6و روضة الطالبني  ،666/6ومغـين املحتـاج
.666/6
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القول الثاين :أن الوالية األصلية على الوقف ال تثبت
للموقوف عليه ،بل تكون للحاكم.
وهذا هو القول املفىت به عند احلنفية( ،)2وهو املذهب عند
الشافعية ( ،)3وبه قال بعض احلنابلة (.)4
األدلة:
دليل أصحاب القول األول:
أن املوقوف عليه من املستحق للريع واملنفعة ،وحق النظر ملن
له حق املنفعة والريع ،كما أن امللك يف الرقبة مضاف إليه (.)5
أدلة أصحاب القول الثاين:
( )1ينظر :اهلداية أليب اخلطاب  ،666/6والكايف البن قدامة  ،636/6والفـروع
 ،666/6واإلنصاف .36/6
( )2ينظر :البحر الرائق  ،666/6و اإلسعاف ص( ،)66وجممع األهنـر  ،666/6و
حاشية ابن عابدين .663/6
( )3ينظر :احلاوي للماوردي  ،666/6و روضة الطالبني  ،666/6ومغـين املحتـاج
 ،666/6وأسىن املطالب .666/6
( )4ينظــر :اهلدايــة أليب اخلطــاب  ،666/6واملغــين  ،666/6والفــروع ،666/6
واملبدع .666/6
( )5ينظــر :حاشــية ابــن عابــدين  ،663/6و روضــة الطــالبني  ،666/6واملغــين
 ،666/6والكايف البن قدامة  ،636/6واملبدع .666/6
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 – 6أنه ال حق للموقوف عليه يف التصرف يف الوقف ،إمنا
حقه يف أخذ الغلة (.)1
مناقشة هذا الدليل:
يناقش بأن النظر ليس تصرفًا يف عني الوقف ،وإمنا هو
استثمار لتلك العني ،ومادام أن الغلة للموقوف عليه فال مانع من
أن يتوىل حتصيل الغلة.
 – 6أن النظر على الوقف يتعلق به حق املوجودين من
املوقوف عليهم ،وحق من يأيت من البطون ،فال يستقل
به املوجود؛ لعدم متحض حقه فيه (.)2
مناقشة هذا الدليل:
يناقش بأن احلق وإن كان ملن يأيت من البطون أيضًا فإنه قبل
إتياهنم
خيتص استغالله باملوجودين ،وليس يف ذلك تفويت حلق من يأيت؛
ألن التصرف يف االستثمار وأخذ الغلة وليس يف ذات العني؛ ألهنا
حمبسة ،واهلل أعلم.
( )1ينظر :حاشية الطحطاوي  ،666/6و حاشية ابن عابدين .663/6
( )2ينظر :الكايف البن قدامة  ،636/6واملبدع .666/6
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الترجيح:
الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة ـ واهلل أعلم بالصواب ـ
هو القول األول القائل بأحقية املوقوف عليه بالوالية األصلية
على الوقف؛ لقوة ما استدلوا به ،وملا يلي:
 -6أن والية املوقوف عليهم على الوقف حتقق استقرارًا فيما
يشكو منه املستحقون للوقف من استغالل النظار هلم
بعدم إيصال احلقوق إليهم وأكلها.
 -6أن املوقوف عليهم أحرص من غريهم على مناء الوقف
وإدارته ،واملحافظة عليه بترميمه وعمارته؛ ألهنم
يشعرون أن الغلة هلم ،وأن النماء سيعود بالربح الوفري
هلم ،فهم حيافظون عليه حمافظة املالك املطلق على
ملكه.
 -6أن تولية املوقوف عليه على الوقف متنع اقتطاع جزء
من غلة الوقف إلعطائها كأجر للمتويل األجنيب ،وهو
مال ليس بالقليل ،فأحرى أن يستفيد منه
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املستحقون(.)1
املسألة الثالثة :حق احلاكم يف الوالية األصلية على الوقف.
وفيها فرعان:
الفرع األول :حق احلاكم يف الوالية األصلية على الوقف
مع عدم وجود الناظر اخلاص.
الفرع الثاين :حق احلاكم يف الوالية األصلية على الوقف
مع وجود الناظر اخلاص.
الفرع األول:
()2

حق احلاكم

يف الوالية األصلية على الوقف مع عدم وجود

الناظر اخلاص.

اتفق أصحاب املذاهب األربعة – احلنفية ( ،)3واملالكية (،)4
( )1ينظر :أحكام الوقف للكبيسي  666-666/6ذكر ذلـك عنـد ترجيحـه هلـذا
القول ،وينظر أيضًا حماضرات يف الوقف أليب زهرة ص(.)666
( )2قال مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم ~" :املراد باحلاكم هنا حاكم الشـرع،
وهو من أُسند إليه حكم الشرع والقضاء؛ ألجل أن له الوالية العامة".
( فتاوى ورسائل مساحته .) 66/6
( )3ينظر :البحر الرائق  ،666/6ولسان احلكام.
( )4ينظر :مواهب اجلليل  ،66-66/3والقوانني الفقهية ص(.)666-663
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والشافعية( ،)1واحلنابلة

()2

– على أحقية احلاكم يف الوالية

األصلية على األوقاف ،وثبوهتا له عند عدم وجود الناظر
اخلاص.
دليل هذا احلكم:
استدلوا مبا روته عائشة( <)3من قول الرسول اهلل@:
((السلطان ويل من ال ويل له )) (.)4
( )1ينظر :احلاوي للماوردي  ،666/6وروضة الطـالبني  ،666/6ومغـين املحتـاج
.666/6
( )2ينظر :اإلقناع  ،63/6ومنتهى اإلرادات .66/6
( )3هــي أم املــؤمنني عائشــة بنــت أيب بكــر الصــديق ،الصّـدّيقة بنــت الصـدّيق،
تزوجها النيب @ قبل اهلجرة بسنتني وكان عمرهـا سـت سـنني ،وبـىن هبـا
باملدينة وهي بنت تسع ،وكانت أحـب نسـائه إليـه ،وكانـت مـن أفقـه النـاس

وأحسنهم رأيًا ،رَوت عن النيب @ كثريًا ،وتوفيت سنة 66هـ ،وقيل 66هـ.
( ينظر :أسد الغابة  ،666/6واإلصابة .) 666/6
( )4احلديث أخرجه أبوداود يف سننه يف كتاب النكاح ـ بـاب يف الولــي ،666/6

احلـديث رقـم ( ،)6666والترمذي يف سننه ،يف أبواب النكاح ـ بـاب مـا جـاء
يف النكــاح بــال ويل  ،666-666/6وقــال" :حــديث حســن" ،وابــن ماجــه يف
سننه يف كتاب النكاح ـ باب ال نكاح إال بويل  366/6احلـديث رقـم (،)6666
وأمحـد  ،33 ،66/3والدارقطنـي يف سننه يف كتاب النكاح  ،666/6والبيهقـي
يف سننه الكربى يف كتاب النكاح ـ باب ال نكاح إال بـويل  ،666/6واحلـاكم يف
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فقد أخذ الفقهاء من هذا احلديث قاعدة عامة اتفقوا عليها،
وطبقوها على ما يتفرع عليها من املسائل الفقهية وهي" :أن احلاكم
ويل من ال ويل له"(.)1
الفرع الثاين:

حق احلاكم يف التصرف مع وجود الناظر اخلاص.
اتفق أصحاب املذاهب األربعـة – احلنفية ( ،)2واملالكية (،)3
والشافعية( ،)4واحلنابلة( )5ـ على أنه مىت وجد للوقف ناظر خاص

مستدركه يف كتاب النكاح  636/6وقـال" :هـذا حـديث صـحيح علـى شـرط
الشيخني ومل خيرجاه" ،وعبدالرزاق يف مصنفه يف كتاب النكاح ـ باب النكـاح
بغيـر ولـي  ،666/3احلديـث رقـم ( ،)66666وابـن أبـي شيبة يف مصنفه يف
كتاب النكاح ـ باب ال نكاح إال بويل أو سلطان .666/6
وقال األلباين ~ يف إرواء الغليل " :666/3صحيح".
( )1ينظر :حاشية ابن عابدين  ،666/6و مواهب اجلليـل  ،66/3و مطالـب أويل
النهى .36/6
( )2ينظر :غمز عيون البصائر .666/6
( )3ينظر :مواهب اجلليل .66/3
( )4ينظر :األشباه والنظائر للسيوطي ص(.)666
( )5ينظــر :كشــاف القنــاع  ،666/6و مطالــب أويل النهــى  ،666/6و نيــل املــآرب
.66/6
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فليس للحاكم (الناظر العام) حق التصرف يف الوقف ،حىت لو كان
الناظر اخلاص معيَّنًا من قِبَل احلاكم.
وهذا احلكم استمده الفقهاء من القاعدة الفقهية العامة:
"الوالية اخلاصة أقوى من الوالية العامة" (.)1
وإذا منعنا الناظر العام من التصرف مع وجود الناظر
اخلاص فإنه يبقى له النظر العام ،فمىت ما فعل الناظر اخلاص
ما ال يسوغ له فعله منعه احلاكم من ذلك.
كما أن للناظر العام تقييد تصرف الناظر اخلاص إذا اهتمه أو
خشي منه التفريط ،وذلك بضم أمني إليه ،حبيث ال يتصرف الناظر
اخلاص إال بإذن األمني والرجوع إليه ،بل إن تصرفات الناظر مبا ال
يسوغ تعطي احلاكم حق عزله.
قال الطرابلسي احلنفي" :لو أجَّر الوقف مبا ال يتغابن فيه
ال جتوز اإلجارة ،وينبغي للقاضي إذا رفع إليه ذلك أن يبطلها،
مث إن كان املؤجر مأمونًا ،وكان ما فعله على سبيل السهو والغفلة
فسخ اإلجارة وأقرها يف يده ،وإن كان غري مأمون أخرجها من
( )1ينظر :األشباه والنظائر للسيوطي ص( ،)666واألشباه والنظائر البن جنيم
ص(.)636
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يده ودفعها إىل من يوثق به ،وهكذا احلكم لو أجّرها سنني كثرية
خياف على الوقف تبطل اإلجارة وخيرجها من يد املستأجر
وجيعلها يف يد من يثق به" (.)1
وجاء يف اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية(" :)2وال نظر
لغري الناظر اخلاص معه ،وللحاكم النظر العام ،فيعترض عليه
إن فعل ما ال يشرع ،وله ضم أمني إليه مع تفريطه أو هتمته؛
ليحصل املقصود" (.)3
أما التقرير يف الوظائف فقد اختلف الفقهاء فيمن يتواله
على قولني:
القول األول:
أن التقرير يف الوظائف للناظر ما مل تكن تلك الوظائف من
( )1اإلسعاف ص(.)66
( )2هو شيخ اإلسالم أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم احلراين ،مث الدمشـقي،
تقي الدين ،أبوالعباسَ ،قدِمَ مع والده من حرَّان إىل دمشق هو صـغري ،وأخـذ
س عدة مـرات ،وصـنف
حبِ َ
عن أبيه وغريه ،وبرع يف خمتلف العلوم ،وامتُحِنَ و ُ
مصنفات كثرية وجليلة منها :منهاج السنة ،والسياسة الشـرعية ،وتـويف عـام
666هـ.
(ينظر :ذيل طبقات احلنابلة  ،666/6واملقصد األرشد .) 666/6
( )3االختيارات ص(.)666-666
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األمور العامة يف اإلسالم.
وهبذا قال الشافعية ( ،)1واحلنابلة (.)2
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :ليس للحاكم أن يويل ،وال
يتصرف يف الوقف بدون أمر الناظر الشرعي اخلاص ،إال أن
يكون الناظر الشرعي قد تعدى فيما يفعله"(.)3
القول الثاين:
أن التقرير يف الوظائف للحاكم ما مل يشترط الواقف ذلك
للناظر اخلاص.
وهبذا قال احلنفية (.)4
األدلة:
أدلة أصحاب القول األول:
 -6القاعدة الفقهية العامة" :الوالية اخلاصة أقوى من
الوالية العامة" ،فيتوىل الناظر اخلاص كل ما يتعلق
()1
()2
()3
()4

ينظر :تيسري الوقوف (ق  636ب).
ينظر :الفروع  ،666/6و اإلنصاف  ،36/6وجمموع فتاوى ابن تيمية ،36/66
وكشاف القناع .666/6
جمموع فتاواه .36/66
ينظر :البحر الرائق  ،666/6والفتاوى اخلريية  ،666/6و حاشية ابـن عابـدين
.666 ،666/6
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بالوقف ( ،)1ما مل يكن هلا تعلق باألمور العامة
للمسلمني؛ ألن األمور العامة مفوّضة إىل احلاكم من
جهة الشرع (.)2
 -6أن التقرير يف الوظائف وظيفة الواقف ،والناظر
يستفيد كل ما كان للواقف (.)3
 -6أنه ليس للحاكم مع الناظر اخلاص والية على ذلك،
كما ليس له والية على وكيل املتصدق (.)4
دليل أصحاب القول الثاين:
أن تقرير الوظائف تصرّف يف املوقوف عليهم بغري شرط
الواقف ،وذلك ال جيوز خبالف ما إذا شرطه الواقف(.)5
مناقشة الدليل:
أن الناظر نائب عن الواقف يف وقفه ،فيكتسب بسبب تلك
الوالية كل ما كان للواقف ولو مل يشترطه الواقف ،وإال مل يكن
( )1ينظر :تيسري الوقوف (ق  66ب).
( )2ينظر :االبتهاج  (/6ق  666أ).
( )3ينظر :تيسري الوقوف (ق  636أ).
( )4ينظر :املصدر السابق (ق  636ب).
( )5ينظر :الفتاوى اخلريية .666/6
366

الوالية على الوقف وأثرها يف احملافظة عليه

للناظر من الوظائف إال ما اشترطه الواقف ،فال يباشر وظيفة
أال يسلبوا الناظر شيئًا مما
إال بشرط ،وهذا ال يقولون به ،فلزم َّ
كان للواقف بال دليل (.)1
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة ـ واهلل أعلم بالصواب
ـ هو القول األول القائل بأن للناظر احلق يف التقرير يف
الوظائف ما مل تكن من األمور العامة للمسلمني؛ لقوة ما استدلوا
به ،وألنه حق ثابت للواقف فيلزم ثبوته لنائبه عند اإلطالق،
أما التقرير يف الوظائف اليت هلا تعلق باألمور العامة يف اإلسالم
فإهنا للناظر العام؛ ألنه أعلم مبن يصلح ومن ال يصلح ،وهو
املفوض إليه من جهة الشرع ،ولذلك لو كان تولية أمر اإلفتاء
والتعليم للنظار لرمبا أدى ذلك إىل إهانة العلم ،فالتقرير يف
التدريس واإلفتاء وأشباهها هي من اختصاص الناظر العام.
املطلب الثاين :الوالية الفرعية على الوقف(.)2
وحتته ثالث مسائل:
املسألة األوىل :النظر على الوقف بالتعيني.
( )1ينظر :التصرف يف الوقف .366/6
( )2وهي اليت ال تثبت ملتويل الوقف إال باشتراط أو تعيني.
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املسألة الثانية :التوكيل يف النظر على الوقف.
املسألة الثالثة :تفويض الوالية على الوقف.

املسألة األوىل :النظر على الوقف بالتعيني.
وحتتها ثالثة فروع:
الفرع األول :حق الواقف يف تعيني ناظر الوقف.
الفرع الثاين :حق املوقوف عليه يف تعيني ناظر الوقف
الفرع الثالث :حق احلاكم يف تعيني ناظر الوقف.
الفرع األول :حق الواقف يف تعيني ناظر الوقف.

وحتته ثالث نقاط:
النقطة األوىل :حق الواقف يف اشتراط ناظر الوقف.
اتفق أصحاب املذاهب األربعة على ثبوت حق الواقف يف
اشتراط ناظر لوقفه ،حيث قال به احلنفية ( ،)1واملالكية (،)2
والشافعية ( ،)3واحلنابلة (.)1
( )1ينظر :السـري الكبـري  ،6666/6وأوقـاف اخلصـاف ص( ،)666وحاشـية ابـن
عابدين .66-666/6
( )2ينظــر :البيــان والتحصــيل  ،663-666/66والقــوانني الفقهيــة ص(-663
 ،)666ومواهب اجلليل .66/3
( )3ينظــر :الــوجيز ص( ،)666و روضــة الطــالبني  ،663/6و مغــين املحتــاج
.666/6
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األدلة:
 – 6عمل الصحابة }:
فقد جعل عمر بن اخلطاب > وقفه إىل بنته حفصة تليه
ما عاشت ،مث يليه ذو الرأي من أهلها (.)3()2
ويف وقف علي > شرط النظر البنه احلسن ،مث البنه
احلسني(.)6()5({ )4
 – 6القياس ،فيقاس حق الواقف يف التولية على حقه يف

( )1ينظــر :اهلدايــة أليب اخلطــاب  ،666/6واملغــين  ،663/6واملبــدع -666/6
 ،666ومطالب أويل النهى .666/6
( )2تقدم خترجيه ص(.)66
( )3ينظر يف االستدالل به :املغين  ،663/6و مغين املحتاج .666/6
( )4هو احلسني بن علي بن أيب طالب > سـبط رسـول اهلل @ ورحيانتـه ،أمـه
سيدة نساء العاملني فاطمة بنت رسول اهلل @ ،سيّد شباب أهل اجلنـة ،ولـد
بعد احلسن بسنة وستة= =أشهر ،وكان فاضالً كثـري الصـوم والصـالة واحلـج
وأعمال اخلري مجيعًا ،قتل يوم عاشوراء من سنة 36هـ بكربالء.
( ينظر :أسد الغابة  ،66/6واإلصابة .) 66/6
( )5تقدم خترجيه ص(.)66
( )6ينظر يف االستدالل به :كشاف القناع .666/6
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بيان املصرف ،فكما أن مصرف الوقف يتبع فيه شرط
(.)1
الواقف ،فكذلك الناظر فيه
النقطة الثانية :حق الواقف يف تعيني ناظر إذا مل
يشترطه ألحد ،أو جعله إلنسا ٍن فمات.
إذا مل يشترط الواقف النظارة ألحد ،أو اشترطه إلنسانٍ
فمات ،ففي أحقيته يف تعيني ناظر على وقفه خالف بني الفقهاء
على ثالثة أقوال:
القول األول :أن للواقف احلق يف تعيني ناظر لوقفه ،حىت
ولو مل يشترطه ألحد ،أو اشترطه لشخص فمات.
وهبذا قال احلنفية ( ،)2واملالكية (.)3
القول الثاين :أن الواقف ال ميلك تعيني ناظر آخر ما مل
يشترط لنفسه حق التعيني.
وهبذا قال حممد بن احلسن من احلنفية( ،)4وهو قول
( )1ينظر :مغين املحتاج  ،666/6واملغين  ،666-663/6واملبدع .666/6
( )2ينظر :املبسـوط  ،66/66و البحـر الرائـق  ،666/6و حاشـية ابـن عابـدين
.666/6
( )3ينظر :الشرح الكبـري وحاشـية الدسـوقي  ،66/6وبلغـة السـالك مـع الشـرح
الصغري  ،666/6ومواهب اجلليل .66/3
( )4ينظر :السري الكبري  ،666/6و حاشية ابن عابدين .666/6
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احلنابلة (.)1
القول الثالث:

التفصيل :وهو أن للواقف حق التعيني

إذا اشترط الوالية لنفسه ،أو مل يشترطها ألحد وقلنا له
الوالية األصلية على الوقف ،أما إذا مل يشترط الوالية ألحد،
ومل جنعل له والية أصلية على الوقف ،أو اشترط ناظرًا فمات،
أو عزل فليس له حق التعيني.
وهبذا قال الشافعية (.)2
األدلة:
دليل أصحاب القول األول:
أن عمر بن اخلطاب > عيّن بنته حفصة على وقفه بعد ما
وليه هو ،وبعد مضي سنوات على وقفه ،فقد جاء يف كتاب عمر
>" :هذا ما كتب عبداهلل عمر أمري املؤمنني يف ثَمْغ ،أنه إىل
حفصة ما عاشت تنفق مثره حيث أراها اهلل ،فإن توفيت فإىل

ذوي الرأي من أهلها ،...واملائة وسق الذي أطعمين النيب@
( )1ينظر :الفروع  ،666-666/6و اإلنصـاف  ،36/6و كشـاف القنـاع  ،666/6و
مطالب أويل النهى .666 ،666/6
( )2ينظر :فتاوى ابن الصالح  ،666/6و روضة الطالبني .666-666 ،666/6
366

ندوة الوقف يف الشريعة اإلسالمية وجماالته

فإهنا مع ثَمْغ على سننه الذي أمرت به ،وإن شاء وَيلّ ثّمْغ أن
يشتري من مثره رقيقًا يعملون فيه فعل ،وكتب معيقيب ( ،)1وشهد
عبداهلل( )2بن األرقم"(.)3
فعمر > كتب هذا الكتاب يف خالفته؛ ألن معيقيبًا كان
كاتبه زمن اخلالفة ،وألن معيقيبًا وصف عمر يف هذا الكتاب
بأنه أمري املؤمنني يف حني أن عمر تصدق بثمغ حني رجع رسول
اهلل @ من خيرب سنة سبع من اهلجرة(.)4
دليل أصحاب القول الثاين:
( )1هو معيقيب بن أيب فاطمة الدوسي ،حليف بين عبدمشس ،أسلم قدميًا مبكـة
وهاجر اهلجرتني ،وشهد بدرًا ،وكان على خامت النيب @ ،واسـتعمله أبـوبكر
وعمر على بيت املـال ،تـويف يف خالفـة عثمـان ،وقيـل يف خالفـة علـي سـنة
66هـ.
( ينظر :اإلصابة  ،666/6وهتذيب التهذيب .)666/66
( )2هو عبداهلل بن األرقـم بـن عبـد يغـوث بـن وهـب بـن عبـد منـاف القرشـي،
الزهري ،أسلم عام الفتح ،وكتب للنيب @ ،وأليب بكر وعمر ،وكان على بيـت
مال عمر ،وتويف يف خالفة عثمان >.
( ينظر :اإلصابة  ،666/6وهتذيب التهذيب .)663/6
( )3سبق خترجيه ص(.)66
( )4ينظر :أوقاف اخلصاف ص(.)6
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القياس :وهو قياس الواقف على األجنيب عن الوقف يف
عدم إثبات حق له يف تعيني ناظر للوقف؛ ألن الواقف ملا حبّس
العني فقد أخرجها عن ملكه ،وصار كاألجنيب عنها ،فال ميلك
النصب وال العزل ،كما ال ميلكه األجنيب(.)1
مناقشة الدليل :هذا الدليل سبق مناقشة مثله عند ما
استدل به من قال بعدم ثبوت الوالية األصلية للواقف ،وبينتُ
أن إحلاق الواقف باألجنيب بالنسبة للوقف ال يصح؛ حيث إن
الواقف له تعلق بالوقف ،ومصلحة يف دوامة وعمارته؛ ألن يف
ذلك استمرار األجر له ،خبالف األجنيب ( ،)2فالواقف وإن أخرج
العني عن ملكه فمن حقه تعيني ناظر عليها ليطمئن على استمرار
صدقته.
دليل أصحاب القول الثالث:
اجلمع بني دليل القول األول ودليل القول الثاين ،فمىت ما
أثبتنا له حق التولية ،فلخرب عمر بن اخلطاب > ،ومىت ما
منعناه من التولية ،فألنه قد أزال ملكه عن العني ،فال تبقى
( )1ينظر :كشاف القناع .666/6
( )2ينظر :ص(.)66
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واليته عليها (.)1
مناقشة الدليل:
أن إثبات حق التولية للواقف خلرب عمر > حق ،أما منعه
من التولية لزوال ملكه عن العني املوقوفة ففيه نظر؛ ألنه وإن
زال ملكه فإن له تعلق بالعني اليت أوقفها ،حيث إهنا سبب يف
جريان الثواب له ،فيهمه أن يتوىل عليه من يثق بأمانته
وعدله(.)2
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة ـ واهلل أعلم بالصواب ـ
هو القول األول القائل بثبوت حق الواقف يف تعيني ناظر
لوقفه ،حىت ولو مل يشترطه ألحد ،أو اشترطه لشخص فمات أو

عزل؛ لقوة ما استدلوا به خاصة ما ورد عن عمر بن اخلطاب >
أنه ولَّى على وقفه حفصة <

()3

بعد سنوات من صدقته،

فصدقته يف السنة السابعة للهجرة ،وتوليه حفصة بعد خالفته،
( )1ينظر :االبتهاج (/6ق  666أ).
( )2ينظر :التصرف يف الوقف .366/6
( )3سبق خترجيه.
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ومل ينقل عن أحد أنه أنكر على عمر تصرفه هذا ،مما يدل على
تقرره.
النقطة الثالثة :اشتراط الواقف الوالية لنفسه.
اختلف الفقهاء يف صحة اشتراط الواقف الوالية على
الوقف لنفسه ،وذلك على ثالثة أقوال:
القول األول:
أن للواقف احلق يف اشتراط النظر لنفسه ،والشرط
صحيح.
وهبذا قال مجهور الفقهاء ،حيث قال به احلنفية (،)1
والشافعية ( ،)2واحلنابلة (.)3
قال ابن القيم ~" :إذا وقف وقفًا وجعل النظر فيه لنفسه
مدة حياته ،مث من بعده لغريه صحَّ ذلك عند اجلهمور ،وهو
( )1ينظر :وقف هالل ص( ،)666-666وأحكـام الوقـف للخصـاف ص( ،)666و
حاشية ابن عابدين .666 ،666/6
( )2ينظر :روضة الطالبني  ،663/6واالبتهاج (/6ق  636أ-ب) ،وحتفـة املحتـاج
.663-666/3
( )3ينظر:الشرح الكبـري هبـامش املغـين ،666/3واملناقلـة باألوقـاف ص( ،)66و
كشاف القناع666/6
366

ندوة الوقف يف الشريعة اإلسالمية وجماالته

اتفاق
من الصحابة" (.)1
القول الثاين:
أنه ال يصح اشتراط الواقف النظر لنفسه ،والوقف
والشرط باطالن.
وهبذا قال حممد بن احلسن ،وهالل

()2

من احلنفية ـ يف

رواية عنهماـ(.)3
القول الثالث:
أن اشتراط الواقف الوالية لنفسه يبطل الوقف إن حصل
مانع قبل االطالع عليه وحيازته ما مل يكن وقفه على حمجور،
فيصح مطلقًا.
( )1إعالم املوقعني .666/6
( )2هو هالل بن حيىي بن مسلم البصري ،املعروف بـ"هالل الـرأي" لسـعة علمـه،
وكثرة فقهه ،أخذ الفقه عن أيب يوسف وزفر صاحيب أيب حنيفة ،وصار مـن
أعالم املـذهب احلنفـي ،صـنف مصـنفات منهـا :أحكـام الوقـف ،ومصـنف يف
الشروط ،تويف سنة 666هـ.
( ينظر :اجلواهر املضية  ،666/6والفوائد البهية ص(.)666
( )3ينظر :السري الكبـري  ،6666/6وفـتح القـدير  ،666/3و حاشـية ابـن عابـدين
.666 ،666/6
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وهبذا قال املالكية (.)1
األدلة:
أدلة أصحاب القول األول:
استدل أصحاب هذا القول مبا يلي:
 -6القياس ،وهو قياس شرط الوالية لنفسه على سائر
شروطه يف وجوب املراعاة ،كما يف حتديد املوقوف
عليه وصفته وقدر استحقاقه (.)2
 -6أن املتويل إمنا يستفيد الوالية من جهة الواقف
بشرطه ،فيستحيل أالَّ تكون له الوالية بشرطه،
وغريه يستفيد الوالية منه (.)3
 -6أن الواقف هو أقرب الناس إىل هذا الوقف ،فيكون
أوىل بواليته ،كمن اختذ مسجدًا يكون أوىل بعمارته،
ونصب املؤذن فيه ،وكمن أعتق عبدًا كان الوالء له؛

( )1ينظر :البيان والتحصيل  ،666/66و مواهب اجلليل  ،66/3و الشـرح الكبـري
وحاشية الدسوقي  ،66/6وبلغة السالك .666/6
( )2ينظر :حتفة املحتاج  ،663/3و حاشية ابن عابدين .666/6
( )3ينظر :تبيني احلقائق  ،666/6و البحر الرائق .666/6
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ألنه أقرب الناس إليه (.)1
دليل أصحاب القول الثاين:
أن اشتراط الواقف النظارة لنفسه مينع إخراج العني من
يده ،والوقف ال يصح إال بإخراجه من يد واقفه ،وتسليمه إىل
غريه (.)2
مناقشة الدليل:
أن بقاء العني يف يد واقفها يتوىل أمرها ال تأثري فيه على
صحة الوقف ،إذ ليست احليازة شرطًا ال لصحة الوقف ،وال
للزومه
على الصحيح (.)3
فهم يعطون للواقف احلق يف اشتراط النظر لنفسه ما مل
يكن ذلك مانعًا للحيازة املعتربة عندهم ،كما سبق توضيح ذلك يف
إعطائهم الواقف حق الوالية األصلية على الوقف(.)4
دليل أصحاب القول الثالث:
()1
()2
()3
()4

ينظر :تبيني احلقائق  ،666/6و البحر الرائق .666/6
ينظر :السري الكبري وشرحه .6666/6
ينظر :التصرف يف الوقف .366/6 ،666 ،66/6
ينظر بدائع الصنائع  ،666-666/3وتبيني احلقائق .666/6
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استدلوا على إبطال الوقف عندهم مبا استدل به أصحاب
القول الثاين؛ ألهنم يوافقون أصحاب القول الثاين يف اشتراط
إخراج

العني

يد

عن

واقفها (.)1
واستدلوا على حالة تصحيح الوقف والشروط عندهم بأن
اشتراط الواقف النظر لنفسه فيما وقفه على حمجوره اشتراط
ملا يوجبه احلكم له ،واشتراط ما يوجبه احلكم جائز ال كراهة
فيه ( ،)2وهم يسقطون اشتراط اإلخراج عن اليد إذا وقف على
حمجوره.
مناقشة هذا الدليل:
نوقش بأنه إذا كان اشتراطها ما يوجبه احلكم جائزًا بال
كراهة فيلزم عليه أن يصح اشتراط الواقف النظر لنفسه مطلقًا
دون ختصيص حالة دون حالة؛ ألن الصحيح أنه ال يشترط
إخراج العني عن يد واقفها (.)3
الترجيح:
( )1ينظر :الشرح الصغري  ،666/6و شرح اخلرشي على خمتصر خليل .66/6
( )2ينظر :البيان والتحصيل .666/66
( )3ينظر :التصرف يف الوقف .366/6
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الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة ـ واهلل أعلم بالصواب ـ
هو القول األول القائل بأحقية الواقف يف اشتراط النظارة
لنفسه؛ لقوة ما استدلوا به ،وملا سبق أن الراجح إعطاء الواقف
احلق يف الوالية األصلية على الوقف بال شرط ،فإعطاؤه احلق
يف الوالية بالشرط أوىل وأحرى ،مث إن املصلحة تقضي إبقاء
الوقف يف يد واقفه ينظر فيه ،سواء اشترط ذلك أو مل
يشترطه؛ ألنه أخرب بوقفه وأقوم بعمارته ومصاحله وحفظه
من الغريب الذي ليست خربته وشفقته كخربة صاحبه وشفقته،
ويكفي يف صحة الوقف إخراجه عن ملكه (.)1
الفرع الثاين :حق املوقوف عليه يف تعيني ناظر الوقف
تعيني املوقوف عليه لناظر الوقف متوقف على حقه يف
الوالية األصلية على الوقف ،فمن منعه من الوالية األصلية على
الوقف مل يعطه احلق يف تعيني ناظر على الوقف؛ ألنه ال ميلك
النظر فال ميلكه لغريه ،ومن أعطاه احلق يف الوالية األصلية على
الوقف جعل له احلق يف تعيني ناظر عليه ،ولذلك عللوا يف إعطاء

( )1ينظر :إعالم املوقعني .666/6
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املوقوف عليه حق نصب الويل بأن له الوالية األصلية(.)1
فكثري من احلنفية ( ،)2وكذلك املالكية( ،)3واحلنابلة( )4جعلوا
للموقوف عليه احلق يف تعيني ناظر على الوقف.
دليل إعطاء املوقوف عليه حق التعيني:
أن املوقوف عليه له الوالية األصلية على الوقف ،وتصرفه
يف التعيني على الوقف أشبه بتصرفه يف التعيني على مال نفسه
(.)5
الفرع الثالث :حق احلاكم يف تعيني ناظر الوقف.
كما اتفق أصحاب املذاهب األربعة على حق احلاكم (الناظر
العام) يف الوالية األصلية على األوقاف ،فقد اتفقوا على ثبوت
حقه يف تعيني نظار األوقاف ،خاصة األوقاف العامة ،واألوقاف

( )1ينظر هذا التعليل يف مطالب أويل النهى .666/6
( )2ينظر :اإلسعاف ص( ،)66وفتح القدير  ،666/3و البحر الرائق .666/6
( )3ينظر :مواهب اجلليل  ،66/3و البيان والتحصيل .663/66
( )4ينظــر :اإلنصــاف  ،36/6و كشــاف القنــاع  ،666/6و مطالــب أويل النهــى
.666/6
( )5ينظر :كشاف القناع .666/6
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ال ناظر هلا (.)1
الدليل:
استدلوا على ثبوت حق احلاكم يف تعيني ناظر الوقف بذات
الدليل الذي استدلوا به على حق احلاكم يف الوالية األصلية
على الوقف ،وهو عموم قو الرسول @( ( :السلطان ويل من ال
ويل له )) (.)2
فإن عموم والية احلاكم تقتضي النظر يف األوقاف
والتولية عليها ،كما أن له النظر يف مال اليتيم والتولية عليه
(.)3
املسألة الثانية :التوكيل يف النظر على الوقف
التوكيل يف نظارة الوقف هو :إنابة ناظر الوقف من يقوم
مقامه يف التصرفات اليت ميلكها(.)4
( )1ينظر :فتح القـدير  ،666/3واإلسـعاف ص( ،)66و البحـر الرائـق -666/6
 ،666والبيان والتحصيل  ،663/66ومواهب اجلليـل  ،66/3و مغـين املحتـاج
 ،666/6وحتفة املحتاج  ،666/3و اإلنصاف  ،36 ،36/6و مطالب أويل النهى
.666/6
( )2احلديث سبق خترجيه ص(.)66
( )3ينظر :مطالب أويل النهى .666/6
( )4ينظر :وقف عشوب ص(.)66
666

الوالية على الوقف وأثرها يف احملافظة عليه

أما حكم التوكيل يف نظارة الوقف فقد اتفق أصحاب
املذاهب األربعة ـ احلنفية( ،)1واملالكية( ،)2والشافعية (،)3
واحلنابلة( )4ـ على أن للناظر احلق يف
أن يوكّل من يقوم مقامه يف التصرفات اليت ميلكها ،أو
بعضها.
ونقل املرداوي عن بعض الفقهاء اإلمجاع على صحة
الوكالة يف الوقف(.)5
األدلة:
ما جاء عن علي بن أيب طالب > أنه قال( ( :ملا نزلت عشر
آيات من براءة على النيب @ ،دعا النيب @ أبابكر > فبعثه
هبا ليقرأها على أهل مكة ،مث دعاين فقال يل :أدرك أبابكر
( )1ينظر :البحر الرائق  ،666/6وفتح القدير  ،666/3و حاشـية ابـن عابـدين
.666/6
( )2ينظــر :الفــروق للقــرايف  ،6/6وفــتح العلــي املالــك  ،666-666/6والشــرح
الصغري .666/6
( )3ينظر :املهذب  ،666/6حتفة املحتاج .666/3
( )4ينظر :اإلنصاف  ،663/6و مطالب أويل النهى .666/6
( )5ينظر :اإلنصاف .663/6
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فحيثما حلقته فخذ الكتاب منه فاذهب به إىل أهل مكة ،فاقرأه

عليهم ،فلحقته باجلحفة ،فأخذت الكتاب منه ،ورجع أبوبكر >
إىل النيب @ فقال :يا رسول اهلل نزل يفَّ شيء قال :ال ،ولكن
جربيل جاءين
فقال :لن يؤدي عنك إال أنت أو رجل منك )) (.)1
وعن أنس( )2بن مالك > قال :بعث النيب@ برباءة مع أيب
بكر ،مث دعاه فقال(( :ال ينبغي ألحد أن يبلغ هذا إال رجل من
أهلي )) ،فدعا عليًا فأعطاه إياه (.)3
( )1أخرجه عبـداهلل بـن اإلمـام أمحـد يف زوائـد املسـند  ،666/6كمـا أخرجـه
أبوالشيخ وابن مردويه (ينظر ::الدر املنثور .)666/6
وقال اهليثمي" :فيه حممد بن جابر السحيمي ،وهو ضعيف وقد وثَّق".
وعلى كل حال :فإن احلديث الذي بعده يقويه.
( )2هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم اخلزرجي ،األنصاري ،النجاري ،يكـىن
بأيب محزة ،خادم رسول اهلل @ ،ومن املكثرين من الروايـة عنـه ،دعـا لـه
رسول اهلل @ املال والولد فولد له مثانون ولـدًا وابنتـان ،وكـان لـه بسـتان
حيمل يف السنة مرتني ،تويف سـنة 66هــ ،وقيـل غـري ذلـك ( .ينظـر :أسـد
الغابة  ،666/6واإلصابة .)66/6
( )3أخرجه الترمذي يف أبواب تفسري القرآن ـ باب من سورة التوبة ،وقال" :هذا
حديث حسن غريب من حديث أنس" واحلكمة من إرسال علي بعد أيب بكـر:
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قال السيوطي(" :)1هذه استنابة من النيب @ يف تبليغ ما
أُمر بتبليغه ،مث ملا أمر أن يستنيب رجالً من قبيلة خمصوصة
ال على جواز االستنابة مطلقًا إذا
رجع إليه ،فيُستدلُّ بفعله أو ً
سكت الواقف عن شرط ،ويستدل بفعله ثانيًا على أنه إذا
خصص الواقف ختصيصًا يتبع شرطه" (.)2
يضاف إىل ذلك عموم األدلة الدالة على جواز التوكيل،
كقول اهلل ـ تعالىـ

        

[النساء ،]66:وتوكيل النيب @ أباهريرة يف حفظ زكاة رمضان،

ففي الصحيح عن أيب هريرة > قال(( :وكَّلين رسول اهلل @
أن عادة العرب جرت بأن ال ينقض العهد إال من عقده ،أو من هو منه بسبيل
من أهل بيته ،فأجراهم الرسول @ يف ذلك علـى عـادهتم ( .ينظـر :حتفـة
األحوذي .)666/6
( )1هــو عبــدالرمحن بــن أيب بكــر بــن حممــد ب ـن أيب بكــر اخلضــري األصــل،
الطولوين ،املصري= =،الشافعي ،جالل الدين ،نشأ بالقاهرة يتيمًا ،وسافر إىل
الفيوم ودمياط واملحلة ،وأجـاز لـه أكـابر علمـاء عصـره ،وألّـف يف خمتلـف
الفنون ومن ذلك :الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،واإلتقان يف علـوم القـرآن،
وتويف سنة (666هـ) (.ينظر :البدر الطالع .)666/6
( )2احلاوي للفتاوي .636/6
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حبفظ زكاة رمضان ))....احلديث(.)1
واإلمجاع ،حيث انعقد اإلمجاع على جواز الوكالة (.)2
املسألة الثالثة :تفويض الوالية على الوقف.
تفويض الوالية :هي إسناد الناظر والية الوقف إىل غريه،
وتفريغ نفسه منها بإقامة هذا الرأي الذي أقامه مقامه يف كل
ما ميلك (.)3
وقال بعضهم :هي تنازل املتويل عن حق التولية ،بإسناد
ال (.)4
النظر إىل غريه ،وإقامته مقام نفسه استقال ً
ويُقال له :الفراغ عن النظر :أي تنازل الناظر عن النظر
لغريه ،فيكون الثاين هو الناظر على الوقف بدل األول ،ويصبح
األول ال عالقة له بالنظر على الوقف (.)5
وتفويض الوالية إما أن يكون ممن له الوالية األصلية على
( )1أخرجه البخاري يف كتاب الوكالة ـ بـاب إذا وكـل رجـالً فتـرك الوكيـل شـيئًا
فأجازه املوكل .3/6
( )2ينظر :مغين املحتاج .666/6
( )3ينظر :حماضرات يف الوقف ملحمد أبوزهرة ص(.)663
( )4أحكام الوقف للكبيسي .666/6
( )5ينظر :أحكام الوقف واملواريث ألمحد بك ص(.)666
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الوقف ،وإما أن يكون ممن واليته فرعية ،فإن كان ممن له
الوالية
األصلية على الوقف ،فقد اتفق أصحاب املذاهب األربعة على
جوازها (.)1
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :احلاكم ـ على أي مذهبٍ كان
ـ إذا كانت واليته تتناول النظر يف هذا الوقف كان تفويضه
سائغًا" (.)2
أما إن كان التفويض ممن واليته فرعية فإن كان اكتسب
حق التفويض ممن أعطاه حق الوالية بأن شرطها له فإن هذا
التفويض جائز باتفاق أصحاب املذاهب األربعة أيضًا(.)3
أما إذا كان التفويض ممن واليته فرعية ومل يُؤذن له يف

( )1ينظر :الفتـاوى اهلنديـة  ،666/6والـدر املنتقـى  ،666/6و مواهـب اجلليـل
 ،66/3ومغين املحتاج  ،666/6و مطالب أويل النهى .663/6
( )2جمموع فتاواه .66/66
( )3ينظر :البحر الرائق  ،666-666/6و حاشية ابن عابدين  ،666/6و البيـان
والتحصــيل  ،663/66و مواهــب اجلليــل  ،66/3وفتــاوى النــووي ص(-636
 ،)636وهناية املحتـاج  ،666/6و مطالـب أويل النهـى  ،666/6ودقـائق أويل
النهى .666/6
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التفويض ،فإن كان التفويض مبجلس القاضي وأقره القاضي
صح ،لكنه ليس بتفويض وإمنا هو نصب جديد من القاضي بعد
عزل الناظر نفسه (.)1
وأما إذا مل يكن التفويض حبضرة القاضي ففي صحته
خالف بني الفقهاء ،وذلك على قولني:
القول األول :أنه ال يصح مطلقًا تفويض من له الوالية
الفرعية على الوقف غريه إذا مل يشترط له ذلك.
وهذا هو مقتضى إطالق املالكية( ،)2والشافعية ( ،)3وبه قال
احلنابلة(.)4
القول الثاين :أن تفويض من له الوالية الفرعية غريه إذا
مل يشترط له ال يصح ما مل يكن يف مرض موته فيصح.

( )1ينظر :حاشية ابن عابدين .666 ،663/6
( )2ينظر :البيان والتحصيل  ،666-663/66و مواهب اجلليل .66/3
( )3ينظــر :حتفــة املحتــاج  ،666/3وهنايــة املحتــاج  ،666/6و مغــين املحتــاج
.666/6
( )4ينظــر :اإلنصــاف  ،36/6و كشــاف القنــاع  ،666/6و مطالــب أويل النهــى
.666/6
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وهبذا قال احلنفية (.)1
األدلة:
أدلة أصحاب القول األول:
 -6أن الناظر املشروط إمنا ينظر بالشرط ،فال يتعدى ما
شُ ِرطَ له ،فال يصح تفويضه؛ ألنه مل يشرط له حق
اإليصاء (.)2
 -6أن تفويض ناظر بالنظر إدخال يف الوقف لغري أهله،
فلم ميلكه صاحب الوالية الفرعية(.)3
دليل أصحاب القول الثاين:
استدلوا بالقياس حيث قاسوا املتويل املفوّض يف مرض
املوت على الوصي ،فقالوا :مبا أن للوصي أن يوصي إىل غريه،
فكذلك للمتويل إذا كان يف مرض موته أن يفوّض إىل غريه(.)4
مناقشة الدليل :نوقش بأنه قياس مع الفارق ،فال يصح،
( )1ينظــر :فــتح القــدير  ،666/3والبحــر الرائــق  ،666-666/6وحاشــية ابــن
عابدين .666/6
( )2ينظر :اإلنصاف  ،36/6و مطالب أويل النهى .666/6
( )3ينظر :كشاف القناع .666/6
( )4ينظر :فتح القدير  ،666/3و حاشية ابن عابدين .663/6
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ولذلك قال بعض الفقهاء" :إن كالمنا اآلن يف تفويض املتويل
مبعىن فراغه عن النظر ونزوله عنه آلخر ال يف إيصاء بالنظر
حىت يصح القياس على الوصي ،وذلك أن اإليصاء جعل الغري
وصيًا بعد املوت ،والتفويض جعل الغري متوليًا يف احلال فافترقا"
(.)1
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة ـ واهلل أعلم بالصواب ـ
هو القول األول القائل بعدم صحة تفويض املتويل والية فرعية
بغري إذن ممن والّه مطلقًا سواء كان ذلك يف الصحة أو يف مرض
املوت ،وذلك لقوة ما استدلوا به ،وألنه لو صح تفويض املريض
لصح تفويض الصحيح من باب أوىل؛ ألن تصرف الصحيح أقوى
من تصرف املريض ،ولذلك مُ ِنعَ املريض من كثري من التصرفات
حىت يف ماله اخلاص.

( )1التقريرات على حاشية ابن عابدين .663/6
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املطلب الثالث :والية الوزارات املعنية بشؤون األوقاف فـي وقتنا
احلاضر على الوقف(.)1

نتيجة لتكاثر األوقاف يف األزمنة املتأخرة ،وضعف الذمم
عند كثري ممن يتولون النظر عليها أدى إىل تلف بعض األوقاف،
ووقوع الظلم والعدوان عليها من النظار وغريهم ،وكثرة الشكاوي
يف املحاكم مما حدى ببعض الدول إىل إنشاء وزارة خاصة
باألوقاف ،أو أقسام يف بعض الوزارات تتوىل النظر على
األوقاف ،ورعاية شؤوهنا ،واملحافظة على أعياهنا ،واالستفادة
التامة من غالهتا ،وصرفها إىل مستحقيها ،فحلَّت حمل الدواوين
ال هبا فيما قبل ذلك يف بعض البلدان (.)2
اليت كان معمو ً
وقد حصل يف أنظمة بعضها إخالل ببعض األحكام ،ففي
مصر ـ على سبيل املثال ـ مت إنشاء وزارة لألوقاف للعناية بشؤون
األوقاف ،وقد تدرجت يف أمر النظر على األوقاف ،فكان املعمول
( )1تقدم عند تقسيم الوالية يف أول املبحث ذكر السـبب يف إفـراد ذلـك مبطلـب
مستقل.
( )2ينظر نبذة عن هذه الدواوين وتارخيها يف :حماضرات يف الوقـف ملحمـد أيب
زهرة ص(.)666-666
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به قبيل قانون الوقف هو قول أيب يوسف من احلنفية يف أن
الوالية حق للواقف يف حياته سواء شرطها أم مل يشترطها ،وبعد
وفاته تكون ملن شرطها له بامسه أو وصفه ،فإن مل يشترط كانت
ال
للوصي ،فإن مل يوجد كانت للحاكم ،له أن يويل من يراه أه ً
لذلك.
وبعد صدور قانون الوقف جعل ـ أي القانون ـ احلق يف
تعيني من شرط الواقف له النظر بعد وفاته للمحكمة ،فإن مل
يوجد ففي الوقف األهلي جعل التولية للمستحقني دون غريهم
إذا وجد منهم من يصلح ،ويف الوقف اخلريي جعل للمحكمة أن
تعني من شرط له الواقف النظر ،فإن مل يوجد وجب عليها أن
تُعيّن من يصلح من الذرية واألقارب ،فإن مل يوجد من يصلح
عيّنت وزارة األوقاف ما مل يكن غري مسلم ووقف على جهة غري
إسالمية فإن النظر يكون ملن تعينه املحكمة.
هذا ما نصت عليه املادة ( ،)66فجعلت النظارة على
األوقاف اخلريية بعد الواقف على ثالث مراتب :األوىل :من
ثبت له احلق بشرط الواقف ،الثانية :من يصلح هلا من الذرية
واألقارب ،الثالثة :وزارة الشؤون اإلسالمية ،فتم إدخال وزارة
األوقاف يف سلسلة النظارة بعد أن مل يكن هلا هذا احلق.
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ويف مايو عام 6666م صدر القانون رقم ( )666بشأن النظر
على األوقاف اخلريية ،وتعديل مصارفها على جهات الرب ،وبيّن
أحكام النظر يف مادته الثانية والثالثة ،ونصها:
"مادة ( )6إذا كان الوقف على جهة برٍّ كان النظر عليه
حبكم هذا القانون لوزارة األوقاف ما مل يشترط الواقف النظر
لنفسه أو ملعني باالسم ،فإذا كان الوقف ضئيل القيمة أو الريع،
أو كان على جهة برٍّ خاصة كدار الضيافة ،أو لفقراء األسرة
جاز لوزارة األوقاف أن تزنل عن النظر ألحد أفراد أسرة
الواقف ،وال ينفذ الزنول إال بتولية الناظر اجلديد.
مادة ( )6ومع ذلك إذا كان الواقف غري مسلم واملصرف جهة
إسالمية كان النظر ملن تعينه املحكمة الشرعية ما مل يشترط
الواقف النظر لنفسه أو ملعني باالسم".
ويف  66نوفمرب سنة 6666م صدر القانون رقم ()666
بتعديل املادتني السابقتني ،فألغى منهما من شرط له الواقف
النظر بامسه ،وأصبح النظر على األوقاف حقًا مقررًا لوزارة
األوقاف حبكم القانون ما مل يشترطه الواقف لنفسه ،وال خيرج
عن هذا إال وقف غري املسلم على جهة برٍّ غري إسالمية فإن
النظر يكون للواقف إذا شرطه لنفسه ،فإن مل يشترطه لنفسه
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كان النظر ملن تعينه املحكمة.
مث جاء القانون رقم ( )666سنة 6666م بتنظيم وزارة
األوقاف والئحة إجراءاهتا ،فبيّن بالتفصيل األوقاف اليت
تديرها األوقاف وزارة األوقاف ،وتضمنت مادته األوىل تويل
الوزارة إدارة ما يلي:
أوالً:األوقاف اخلريية ما مل يشترط الواقف النظر لنفسه،
فإن كانت جهة الرب مجعية أو هيئة جاز للوزارة أن
توكلها يف اإلدارة ،وإذا كان الوقف ضيئل القيمة أو
الريع أو كان على جهة بِرٍّ خاصة جاز للوزارة توكيل
أحد أفراد أسرة الواقف أو غريهم إذا اقتضت
املصلحة ذلك.
ثانيًا :األوقاف اليت ال يعرف مستحقوها وال جهة
االستحقاق فيها حىت حتدد صفتها.
ثالثًا :األوقاف اخلريية اليت يشترط فيها النظر لوزير
األوقاف إذا كان واقفوها غري مسلمني.
رابعًا :األوقاف اليت انتهت حبكم القانون رقم ( )666لسنة
6666م والزالت يف حراسة الوزارة إىل أن يتسلمها
أصحاهبا.
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خامسًا :األوقاف اليت حول القانون رقم ( )666لسنة
6666م الصادر يف اإلقليم اجلنويب لوزارة األوقاف
وإدارهتا.
واملادة الثانية تقرر تشكيل جلنة يف الوزارة تسمى (جلنة
شؤون األوقاف) تؤلف من وزير األوقاف ووكيلها ،ومفيت اإلقليم
اجلنويب ،ووكالء وزارة اخلزانة واألشغال والشؤون االجتماعية
والعمل ،والزراعة واإلصالح الزراعي ،والشؤون البلدية
والقروية والصناعة ،ومستشار إدارة الفتوى والتشريع املختصة
مبجلس الدولة ،واثنني من رؤساء املحاكم االبتدائية أو من يف
درجتهما يعينهما وزير العدل ،ومدير عام بلدية القاهرة.
وتبني املادة الثالثة اختصاصات تلك اللجنة ،وهي:
أوالً :طلبات البدل واالستبدال يف الوقف ،وتقدير حصة
اخلريات ،واالستدانة على الوقف ،وتأجري أعيانه ملدة
تزيد على ثالث سنوات ،وتأجريها بإجيار امسي،
والبت يف هذه الطلبات مجيعها دون الرجوع إىل
املحكمة.
ثانيًا :إهناء األحكار.
ثالثًا :تغيري مصارف األوقاف اخلريية وشروط إدارهتا.
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رابعًا :املوافقة على عزل ناظر الوقف.
خامسًا :املسائل األخرى اليت يرى الوزير عرضها عليها
ألخذ رأيها فيها.
وللجنة أن تستعني عند االقتضاء مبن تشاء من أهل
اخلربة.
ومن هذا يتضح أن األمر فيما بقي من األوقاف وما جيدُّ
منها يف املستقبل ـ بعد إلغاء األوقاف على غري جهات الرب ـ قد
آل إىل وزارة األوقاف ،ومل يستثن إال نظارة الواقف وهي يف
حال حياته ،كما آل إىل جلنة شؤون األوقاف يف تصريف غلتها،
فلها حق التغيري يف املصرف حىت يف حال حياة الواقف (.)1
هذا ما كان معموالً به يف ذلك الوقت ،وظاهر احلال أنه قد
حصل تعديل يف بعض األمور مما مل يتيسر احلصول عليه.
(والية الوزارة املعنية بشؤون األوقاف يف اململكة العربية
السعودية عليها)
أما يف بالد احلرمني الشريفني (اململكة العربية السعودية)
( )1ينظر ذلك كله يف :أحكام الوصايا واألوقـاف ملحمـد شـليب ص(،)666-666
وحماضرات يف الوقف ملحمد أيب زهرة ص(.)666-666 ،666-666
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فقد لقيت األوقاف عناية خاصة يف املحافظة عليها ،وإدارة

شؤوهنا ،ومتابعة القائمني عليها منذ عهد امللك عبدالعزيز ~
حىت وقتنا احلاضر ،وتزاد أمهية ذلك بوجود احلرمني
الشريفني فيها وهلما أوقاف يف كثري من البلدان اإلسالمية.
ففي عهد امللك عبدالعزيز ~ قام بإنشاء إدارة لألوقاف
الداخلية مبكة املكرمة سنة 6666هـ قبيل ابتدائه حصار جدة،
كل منهما إدارة
وبعد تسلّمه للمدينة النبوية وجدة أقام يف ٍّ
لألوقاف أيضًا.
ويف 6666/66/66هـ صدر مرسوم ملكي يقضي بربط
إدارات األوقاف وفروعها مبديرٍ عامٍ مقره يف مكة املكرمة،
ويرتبط به مدير لألوقاف يف املدينة ومدير يف جدة ،ويتبع
املديرية العامة جملس إدارة للحرم املكي ،ويتبع مدير أوقاف
املدينة مدير للحرم النبوي ،ومأمور يف ينبع ،ووضع نظام خاص
لتوزيع الصدقات تقوم بتنفيذه جلنة مركزية تابعة لإلدارة
العامة لألوقاف.
وقد حتولت اإلدارة بعد وفاة امللك عبدالعزيز ~ إىل وزارة
حتمل اسم (وزارة احلج واألوقاف) وصدر مرسوم ملكي يقضي
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بإنشائها (.)1
ويف عهد خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبدالعزيز ـ
حفظه اهلل ـ ومن منطلق اهتمامه بشؤون اإلسالم واملسلمني صدر
يف عام 6666هـ مرسوم ملكي كرمي يقضي بإنشاء وزارة جديدة
تدخل حتت نطاقها إدارة األوقاف ،وهي (وزارة الشؤون
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ) ،فأخذت هذه الوزارة
الفتية املباركة على عاتقها االهتمام بشؤون األوقاف ،والبحث
عمّا أُسيء استغالله أو اس ُتغِلَّ يف غري ما وقف له وتصحيح
شؤونه ،واستغالل املتعطل على الوجه املناسب ،والتزال هذه
اجلهود متواصلة ،أسأل اهلل أن يثيب القائمني عليها ،وأن يعينهم
ويسدد خطاهم.
ومع إنشاء تلك اإلدارة وهذه الوزارة اليت تعىن بشؤون
األوقاف ،ومع ما وضع هلا من نظام خاص وجمالس لألوقاف إال
أن ذلك ال يعين التدخل فيما شرعه الشارع من أحكامٍ للوقف
بنبذ شيء منها أو تعديله ،وال إمهال شروط الواقفني اليت
اعتربها الشرع ما مل يكن فيها خمالفة شرعية ،وإمنا القصد منه
( )1ينظر :شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبدالعزيز .6666-6666/6
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متابعة تصرفات األولياء على األوقاف ،والنظر على األوقاف
املوقوفة على األمور العامة اليت ليس هلا ناظر خاص ،حمافظة
عليها من التعدي أو تعطل املنافع ،وتطبيقًا لشروط الواقفني هلا،
نص نظامها على ذلك.
وقد َّ
()1

جاء يف فتاوى مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم

~ يف

إحدى إجاباته على أحد األسئلة" :ونفيدكم حيث إن ويل األمر
ـ أيّده اهلل بتوفيقه ـ رأى أن من املصلحة جعل النظارة على
األوقاف العامة لوزارة احلج واألوقاف ،وجرى على هذا العمل يف
غالب األوقاف يف اململكة بعد أن أناط بوزارة احلج واألوقاف
مسؤلية تنفيذ شروط الواقفني ،وحيث إن طاعة ويل األمر
واجبة يف غري معصية اهلل ،وحيث إن األوقاف املشار إليها أوقاف
( )1هو مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم بـن عبـداللطيف آل الشـيخ حممـد بـن
عبدالوهاب ،مفيت الديار السعودية يف وقته ،ولد يف الرياض عام 6666هــ،
وتعلّم فيها ،وفَ َقدَ بصره وهو صغري ومع ذلك تابع دراسته وحفـظ كتـاب اهلل
ومتون العلم ،مث تصدّر لإلفتاء ،فعُيِّن مفتيـًا عامـًا للملكـة ،كمـا عُـيِّن رئيسـًا
للجامعة اإلسـالمية ،ولتعلـيم البنـات ،وللمجلـس التأسيسـي لرابطـة العـامل
اإلسالمي وغريها ،وأملى من تأليفه عددًا من الكتب منهـا :حتكـيم القـوانني،
واجلواب املستقيم ،وتويف عام 6666هـ.
( ينظر :مشاهري علماء جند ص( ،)636وروضة الناظر للقاضي .)663/6
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على غري معني فيتعني عليهم تسليمها بيد وزارة احلج واألوقاف،
وعليها أن تقوم بواجبها حنوها ،ومىت رأوا تساهالً من الوزارة يف
الصرف على جهات هذه األوقاف فعليهم الرفع عن ذلك جلهته،
وباهلل التوفيق ،والسالم عليكم.
مفيت الديار السعودية
(ص /ف  6666يف
6666/3/66هـ)"(.)1

ويف إجابة أخرى له يف املوضوع قال" :نفيدكم أنه إذا ثبت
أن للوقف املذكور ناظرًا خاصًا فال يسوغ لوزارة احلج واألوقاف
املطالبة بالنظر كما نصَّ على ذلك العلماء[ ،....وساق نقوالً من
شرح املنتهى واملقنع وكشاف القناع] ،وإذا كان الناظر اخلاص
متهمًا أو مفرِّطًا فيضم إليه أمينًا[ ...وساق عبارة كشاف القناع
يف ذلك] وهبذا يتبني أن وكيل األوقاف ال حيق له املطالبة
باإلشراف على األوقاف اليت هلا ناظر خاص ،والسالم.
رئيس
القضاة
( )1فتاوى ورسائل مساحته .66/6
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(ص /ق  6/6666يف
6666/66/66هـ)"(.)1
وله فتاوى أُخرى يف هذا املوضوع مبثل ذلك (.)2
وخالصة ما سبق :أن الوزارة املعنية بشأن األوقاف يف
اململكة
وهي (وزارة احلج واألوقاف) سابقًا ،و(وزارة الشؤون اإلسالمية
واألوقاف والدعوة واإلرشاد) حاليًا هلا احلق – حسب النظام
املوضوع لألوقاف – يف الوالية على األوقاف العامة اليت ليس
هلا ناظر خاص ،فهي تقوم مقام القاضي يف مباشرة الوالية بدل
أن ينشغل بذلك أو يقوم باإلنابة عنه ،وهذا ليس فيه خمالفة
شرعية كما ذكر مساحة الشيخ ،وكما تقدم من كالم الفقهاء يف
املسائل السابقة.
ولعل من املناسب أن أختم كالمي على هذه املسألة مبا قاله
مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم ~ بعد ترشيحه لبعض
املندوبني يف جمالس األوقاف سابقًا بطلب من وزير احلج
واألوقاف بالنيابة موصيًا اجلميع بتقوى اهلل ـ تعاىل ـ يف أداء
( )1فتاوى ورسائل مساحته .66-63/6
( )2تنظر :يف فتاوى ورسائل مساحته .66-66/6
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مهمتهم ،واملحافظة على األوقاف:
" ...وعلى اجلميع تقوى اهلل ـ عزوجل ـ ،واختاذ هذه
الوظائف دينًا وقربة ،واحتساب أجرها وثواهبا عنداهلل ،كما
يتعني حفظ أموال هذه األوقاف ،ووضعها مواضعها الشرعية،
وتنفيذها على نص الواقفني ،وجعل دفتر خاص لكل وقف يثبت
فيه أصل وقفيته ،وشروطه ،وما يرد من فعله ،وما يصرف منه،
وغري ذلك مما هو مقتضيات هذا العمل ،وفيه حفظ حلقوق
األحياء واألموات ،واهلل املوفق ،والسالم عليكم.
مفيت الديار السعودية
(ص

/ف

6/6666

يف

6666/66/63هـ)"(.)1
هلل در مساحته ،ما أعظم هذه الوصية!! اليت حيتاج إليها
كل من كان يف مثل هذه األعمال إىل قيام الساعة ،واليت جيب
على من أراد إبراء ذمته أمام اهلل وأمام خلقه أن يأخذ هبا،
ويطبقها ،واهلل املوفق.

( )1فتاوى ورسائل مساحته .66-66/6
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املبحث الرابع
أخذ األجرة على الوالية على الوقف

وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :حكم أخذ األجرة على النظر على الوقف.
املطلب الثاين :مقدار أجرة ناظر الوقف.
املطلب الثالث :اجلهة اليت تُصرف منها أجرة ناظر الوقف.
املطلب األول :حكم أخذ األجرة على النظر على الوقف.

اتفق أصحاب املذاهب األربعة ـ احلنفية ( ،)1واملالكية (،)2
والشافعية( ،)3واحلنابلة

()4

ـ على جواز أخذ األجرة على نظارة

( )1ينظــر :أوقــاف اخلصــاف ص( ،)666و اإلســعاف ص( ،)66و البحــر الرائــق
.636/6
( )2ينظر :الشرح الصغري للدردير  ،666/6وحاشية الدسوقي .66/6
( )3ينظر :روضة الطالبني .666/6
( )4ينظر :الفروع  ،366 ،666/6و اإلنصاف  ،66/6و كشاف القناع .666/6
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الوقف ،كما اتفقوا على كون األجرة حقًا ثابتًا للناظر إذا عيَّنها
الواقف.
األدلة:
استدلوا بأدلة من السنة ،وآثار الصحابة ،واملعقول:
أوالً :من السنة:
ما رواه أبوهريرة( > )1أن رسول اهلل @ قال( ( :ال يقتسم
ورثيت دينارًا ما تركت ـ بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي ـ فهو
صدقة))(.)2

( )1اختُلِف يف امسه ،وصحح النووي يف كتابه "هتذيب األمساء واللغات" أن امسه
عبدالرمحن بن صخر الدوسي ،وكُين بأيب هريرة؛ ألنه كان حيمل هرة معه،
من املكثرين للرواية وحفظ احلديث ،أسلم سنة 6هـ ،وويل إمرة املدينـة ،مث
البحرين ،وتويف سنة 66هـ ،وقيل غري ذلك.
( ينظر :اإلصابة  ،666/6وهتذيب األمساء واللغات .)666/6
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الوصـايا ـ بـاب نفقـة القـيم للوقـف
 ،666/6ويف كتاب اجلهاد والسري ـ بـاب نفقـة نسـاء النـيب @ بعـد وفاتـه
 ،66/6ومسلم يف كتاب اجلهاد والسري ـ باب قول النـيب @ (( :ال نـورث مـا
تركنا فهو صدقة ))  ،6666/6احلديث رقم (.)6636
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()1

فقد بوّب البخاري

له بقوله" :باب نفقة القيم للوقف"

(.)2
وقال ابن حجر(" :)3هو دال على مشروعية أجرة العامل
على
الوقف" (.)4
ثانيًا :من آثار الصحابة }:
 – 6ما رواه عبداهلل

()5

بن عمر { :أن عمر اشترط يف

( )1هو إمام املحدِّثني حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخـاري ،يكـىن
بأيب عبداهلل ،كان رأسًا يف العلم ،والعبادة ،قال عنه ابن خزميـة :مـا حتـت
أدمي السماء أعلم باحلديث من البخاري ،رحل يف طلبه إىل خمتلف األمصار،
وصنّف مصنفات منها :اجلامع الصحيح ،والتاريخ الكبري ،وتويف سنة 663هـ.
( ينظر :تذكرة احلفاظ  ،666/6وهتذيب التهذيب .) 66/6
( )2صحيح البخاري .666/6
( )3هو أمحد بن علي بن حممـد العسـقالين ،املصـري ،الشـافعي ،املشـهور بــ"ابن
حجر" ،إمام= =حافظ ،عامل بالرجال ،صنّف مصنفات كثرية ونفيسـة منهـا:
فتح الباري شرح صحيح البخاري ،وهتذيب التهذيب ،وتويف سنة 666هـ.
(ينظر :شذرات الذهب  ،66/6والبدر الطالع .) 66/6
( )4فتح الباري .663/6
( )5هو عبداهلل بن عمر بن اخلطاب القرشي ،العدوي ،ابن اخلليفة الثاين ،أسـلم
مع أبيه وهـو صـغري ،وردّه النـيب @ يـوم بـدر لصـغره ،واختُلِـف يف شـهوده
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ال
وقفه أن يأكل من وليه ويؤكل صديقه غري متمول ما ً
(.)1
فقد بوب البخاري له بقوله" :باب نفقة القيم للوقف" (.)2
قال الطرابلسي" :وجيوز أن جيعل الواقف للمتويل على
وقفه يف كل سنة ماالً معلومًا لقيامه بأمره ،واألصل يف ذلك ما
فعله عمر > ،حيث قال لوايل هذه الصدقة أن يأكل منها غري
متأثل ماالً.)3( "...
 – 6ما روي عن علي بن أيب طالب > أنه جعل أجرة للعبيد
الذين كان وقفهم مع صدقته يقومون بعمارة صدقته
(.)4

أحدًا ،وشهد خندق وما بعـدها ،وكـان شـديد االحتيـاط والتـوقي لدينـه يف
الفتوى ،ومل يشهد شيئًا مما وقع بني الصحابة ،تويف سنة 66هـ ،وقيـل غـري
ذلك ( .أسد الغابة  ،666/6واإلصابة .)666/6
( )1أخرجه البخاري يف كتاب الوصايا ـ باب نفقة القيم للوقف .666/6
( )2صحيح البخاري .666/6
( )3اإلسعاف ص(.)66
( )4ينظر :أوقاف اخلصاف ص( ،)666و اإلسعاف ص( ،)66ومل أعثر عليه فيمـا
بني يدي من كتب اآلثار.
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ثالثًا :من املعقول:
قياس ناظر الوقف على األجراء يف الوقف ،فإذا جاز
للناظر أن يستأجر األجراء ملا حيتاج إليه من العمارة ،جاز له أن
يأخذ أجرة على نظارته ،فهو يف حكمهم (.)1
ثبوت حق الناظر يف األجرة إذا أمهلها الواقف:
إذا أمهل الواقف أجرة ناظر الوقف ومل يعيّن له شيئًا،
ففي ثبوهتا للناظر خالف بني الفقهاء ،وذلك على ثالثة أقوال:
القول األول :أن ناظر الوقف ال يستحق أجرة على نظارته
إذا مل يعينها الواقف إال بأمر القاضي ،ما مل يكن مشهورًا بأخذ
اجلاري على عمله.
وهذا القول هو قياس املذهب عند احلنابلة (.)2
قال مشس الدين ابن مفلح( ..." :)3إن مل يسمّ له شيئًا
( )1املصدران السابقان.
( )2ينظر :الفروع  ،666/6و اإلنصاف  ،36/6و كشاف القناع .666/6
( )3هو حممد بن مفلـح بـن حممـد الـراميين ،املقدسـي ،احلنبلـي ،مشـس الـدين
أبوعبداهلل ،تتلمذ= =على شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة حـىت صـار مـن أفقـه
أصحابه ،وبـرع يف النحـو واألصـول أيضـًا ،وصـنف مصـنفات نفيسـة منهـا:
الفروع ،والنكت على املحرر ،وتويف سنة 636هـ.
( ينظر :اجلوهر املنضد ص( ،)666واملقصد األرشد .) 666/6
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فقياس املذهب :إن كان مشهـــورًا بأخذ اجلتـاري على عمله فله
جاري مثـله ،وإال فال شيء له"(.)1
القول الثاين:

أن ناظر الوقف ال يستحق أجرة على

نظارته إذا مل يعينها الواقف إال بأمر القاضي.
وهذا هو أحد القولني عند احلنفية ( ،)2وبه قال الشافعية
( ،)3وبعض احلنابلة (.)4
القول الثالث:أن ناظر الوقف يستحق أجرة نظارته مطلقًا.
وهذا هو أحد القولني عند احلنفية ( ،)5وبه قال بعض
الشافعية (.)6
األدلة:
دليل أصحاب القول األول:
( )1الفروع .666/6
( )2ينظر :البحر الرائق  ،636/6وغمز عيون البصائر .666/6
( )3ينظر :حتفة املحتاج  ،666/3و مغين املحتاج  ،666/6تيسري الوقوف (ق 66
ب).
( )4ينظر :اإلنصاف  ،666/6و كشاف القناع  ،666 ،666/6و مطالب أويل النهى
 ،666/6إال أهنم قالوا :له أن يأكل باملعروف.
( )5ينظر :البحر الرائق  ،636/6وغمز عيون البصائر .666/6
( )6ينظر :حتفة املحتاج .666/3
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أن عمل الناظر يف وقف يعلم أنه مل يشرط له فيه شيئًا
دون طلبه أجرة على عمله دليل على أنه متربع بعمله فال شيء
له( ،)1فإن كان مشهورًا بأخذ اجلاري على عمله فكأنه شرط
األجرة على عمله؛ ألن املعهود كاملشروط(.)2
دليل أصحاب القول الثاين:
أن الناظر حني عمل يف نظارة الوقف مع علمه أنه مل
يشترط له أجرًا ومل يطلب األجر دلَّ على أنه متربع بعمله ،فال
شيء له (.)3
مناقشة هذا الدليل:
يناقش بأن هذا ال يرد إذا كان الناظر معروفًا بأخذ
على

األجرة
عمله؛ ألن املعروف كاملشروط.
دليل أصحاب القول الثالث:

أن الناظر ال يقبل القوامة ظاهرًا إال بأجر ،و"املعهود
( )1ينظر :كشاف القناع .666/6
( )2ينظر :البحر الرائق .636/6
( )3ينظر :كشاف القناع .666/6
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كاملشروط" (.)1
مناقشة الدليل :نوقش بأن هذا الدليل الذي استدلوا به
يقيد قوهلم وجيعلهم يوافقون القول األول يف عدم استحقاق
الناظر أجرًا ما مل يعينه الواقف أو يقرره احلاكم ،ما مل يكن
معهودًا ومتعارفًا عليه أنه ال يعمل إال بأجرة (.)2
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة ـ واهلل أعلم بالصواب ـ
هو القول األول القائل بعدم استحقاق الناظر أجرًا إذا مل
يشترطه الواقف أو يقرره احلاكم ما مل يكن أخْذُه األجرة أمرًا
معهودًا ،فقد يوجد من أقارب الواقف من هو أفضل منه يف نظارة
الوقف ويرغب يف النظارة تربعًا ،وليس يف القول الثاين ما
يُعارض القول األول ،فليس فيه ما يدل على عدم استحقاق
الناظر شيئًا إذا كان االستحقاق معهودًا ومعروفًا؛ ألن العادة إذا
اطّردت يف شيء أثبتت له حكمًا جديدًا ،عمالً بالقاعدة املتفق

( )1ينظر :البحر الرائق .636/6
( )2ينظر :التصرف يف الوقف .366/6
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عليها" :العادة حمكمة"(.)1
ولقد عمل بعض الفقهاء على إرجاع القول الثالث إىل
القولني األوليني ،فحملوا قول من قال باستحقاق األجر على
اعتبارات أخرى ،وممن فعل ذلك ابن عابدين احلنفي حيث قال:
"إن نصبه القاضي ومل يعيّن له شيئًا ينظر :إن كان املعهود أن
يعمل بأجرة املثل فله أجرة املثل؛ ألن املعهود كاملشروط ،وإال فال
شيء له ،فاغتنم هذا التحرير ،فإنه جيب املصري إليه"(.)2
املطلب الثاين :مقدار أجرة ناظر الوقف
وفيه مسألتان:

املسألة األوىل :مقدار أجرة ناظر الوقف إذا اشترطها
الواقف يف وقفه
املسألة الثانية :مقدار أجرة ناظر الوقف إذا أمهلها
الواقف.
املسألة األوىل :مقدار أجرة ناظر الوقف إذا اشترطها الواقف
( )1تنظــر يف :األشــباه والنظــائر البــن جنــيم ص( ،)66واألشــباه والنظــائر
للسيوطي ص(.)66
( )2منحة اخلالق على البحر الرائق .636/6
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يف وقفه.
أجرة ناظر الوقف إذا كانت مشروطة من ِقبَل الواقف فال
ختلو من أن تكون بقدر أجرة املثل ،أو أكثر ،أو أقل من أجرة
املثل ،وحتت ذلك فرعان:
الفرع األول:
إن قدَّرَ الواقف أجرة ناظر وقفه مبا يساوي أجرة املثل أو
أزيد من ذلك فال خالف بني أصحاب املذاهب األربعة يف جواز
ذلك ( ،)1وبالتايل فإن األجر املقـدر حـق للناظر عند اجلميع؛
ألنه مشروط الواقف ،إال أن الشافعية
اشترطوا يف ذلك أن ال يكون الواقف هو الناظر(.)2
وقال بعض احلنابلة :إن كان األجر أكثر من املثل فعلى
الناظر كلفته حىت يبقى له أجرة املثل ما مل يشترطه له
( )1ينظر :أوقاف اخلصاف ص( ،)663وحاشـية ابـن عابـدين  ،663/6ومواهـب
اجلليــل  ،66/3والشــرح الصــغري  ،666/6وحتفــة املحتــاج  ،666/3ومغــين
املحتاج  ،666/6والفروع  ،366/6وكشاف القناع  ،666/6واإلنصاف .66/6
( )2ينظر :أوقاف اخلصاف ص( ،)663وحاشـية ابـن عابـدين  ،663/6ومواهـب
اجلليــل  ،66/3والشــرح الصــغري  ،666/6وحتفــة املحتــاج  ،666/3ومغــين
املحتاج  ،666/6والفروع  ،366/6وكشاف القناع  ،666/6واإلنصاف ..66/6
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الواقف خالصًا(.)1
األدلة على هذا احلكم:
 -6أن مقدار األجرة مشروط الواقف ،وشرط الواقف
جيب الوفاء به ما مل خيالف حكم الشرع(.)2
 -6أنه ملا جاز أن يقدر له ماالً معلومًا يأخذه يف كل سنة ،أو
يف كل شهر من غلة وقفه من غري أن يشترط عليه
القيام بأمر الوقف جاز له أن يقدر له ذلك مع تكليفه
بالقيام بأمر الوقف من باب أوىل(.)3
الفرع الثاين:
أما إذا قدّر الواقف أجرة ناظر وقفه بأقل من أجرة املثل
فهذا األجر حق له ،وال يستحق الزيادة عليها بال طلب.

( )1تنظر مراجعهم يف اهلامش السابق.
( )2ينظر يف الكالم على العمل بشرط الواقف ما مل خيالف التصـرف يف الوقـف
الشــرع :البحــر الرائــق  ،636/6و حاشــية ابــن عابــدين  ،666/6و مواهــب
اجلليل  ،66/3والشرح الكبري للدردير  ،66/6وهناية املحتاج  ،663/6وحتفة
املحتــاج  ،663/3واإلنصــاف  ،63/6واملبــدع  ،666/6وجممــوع فتــاوى شــيخ
اإلسالم ابن تيمية  ،66/66وإعالم املوقعني .63/6
( )3ينظر :أوقاف اخلصاف ص( ،)663و اإلسعاف ص(.)66
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قال البهويت" :وال يستحق الزيادة على اجلعل وإن كان
عمله يساوي أكثر مما جعل له؛ ألن اجلاعل مل يلتزمها" (.)1
وأما إذا طلب زيادة أجرة ليصل إىل أجر املثل فللقاضي أن
يرفع أجرته بعد طلبه إىل أجرة املثل.
قال ابن عابدين" :لو عيَّن له الواقف أقل من أجر املثل
فللقاضي أن يكمل له أجر املثل بطلبه" (.)2
املسألة الثانية :مقدار أجرة ناظر الوقف إذا مل يعينها الواقف.
إذا أمهل الواقف حق الناظر مقابل نظارته ومل يعيّن له
أجرًا معينًا فقد اختلف الفقهاء يف مقدار األجر الذي حيدد
للناظر مقابل نظارته على الوقف على ثالثة أقوال:
القول األول :أن للناظر أجرة املثل.
وهبذا قال اجلمهور ،حيث قال به أكثر احلنفية ( ،)3وبه
قال

( )1كشاف القناع .666/6
( )2حاشية ابن عابدين .666/6
( )3ينظر :اإلسعاف ص( ،)66و البحر الرائـق  ،636/6و حاشـية ابـن عابـدين
.663/6
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الوالية على الوقف وأثرها يف احملافظة عليه

املالكية ( ،)1وبعض الشافعية ( ،)2وبه قال احلنابلة (.)3
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :وأما الناظر فعليه أن يعمل ما
يقدر عليه من العمل ،ويأخذ لذلك العمل ما يقابله ،فإن كان
الواجب عشرة أجزاء من العوض املستحق أخذه ،وإن كان يستحق
اجلميع على ما يعمله أخذ اجلميع"(.)4
القول الثاين :أن للناظر األقل من أجرة املثل ،أو نفقته
باملعروف.
وهذا أحد القولني عند الشافعية (.)5
القول الثالث:أن للناظر عشر الغلة إذا مل حيدد له الواقف
أجرًا معينًا.
وهبذا قال احلنفية (.)1

( )1ينظر :مواهب اجلليل  ،66/3وبلغة السالك .666/6
( )2ينظــر :هنايــة املحتــاج  ،666/6وحاشــية الشــرواين علــى التحفــة ،666/3
وأسىن املطالب .666/6
( )3ينظر :الفروع  ،666/6و اإلنصاف  ،36/6و كشاف القناع .666/6
( )4جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية .636/66
( )5ينظــر :أســىن املطالــب  ،666/6وهنايــة املحتــاج  ،666/6وحتفــة املحتــاج
.666/3
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وهذا على اعتبار أن عشر الغلة هو أجرة املثل حيث جاء يف
حاشية رد املحتار" :وعبَّر بعضهم بالعشر ،والصواب أن املراد
بالعشر أجر املثل ،حىت لو زاد على أجرة مثله ردَّ الزائد كما هو
مقرر معلوم" (.)2
وقد ردَّ هذا القول ابن جنيم( )3بقوله" :قد متسَّك بعض من
ال خربة له بقول قاضيخان ـ وجعله له عشر الغلة يف الوقف ـ
على أن للقاضي أن جيعل للمتويل عشر الغالت مع قطع النظر
عن أجرة املثل" (.)4
األدلة:
( )1ينظــر :البحــر الرائــق  ،636/6والفتــاوى اخلرييــة  ،666/6و حاشــية ابــن
عابدين .663/6
( )2حاشية رد املحتار .663/6
( )3هو زين الدين بن إبراهيم بن حممد ،املشهور بـ" ابن جنيم " ،من كبـار فقهـاء
احلنفية املتأخرين ،ولد ونشـأ يف القـاهرة ،وصـنف يف الفقـه وأصـوله ،ومـن
مصنفاته :البحر الرائق يف شـرح كـزن الـدقائق ،واألشـباه والنظـائر ،تـويف
سنة 666هـ.
( ينظر :التعليقات السنية علـى الفوائـد البهيـة ص( ،)66وشـذرات الـذهب
.)666/6
( )4البحر الرائق .636/6
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دليل أصحاب القول األول:
أن أجرة املثل هي املعهودة واملتعارف عليها ،فيجب املصري
إليها وكأن الواقف شرطها يف وقفه؛ ألن "املعهود كاملشروط" (.)1
دليل أصحاب القول الثاين:
أن إعطاء الناظر األقل من أجرة املثل أو نفقته باملعروف
أحوط للوقف ،فيجب األخذ به مراعاة جلانب الوقف (.)2
مناقشة الدليل:
نوقش بأن مراعاة جانب الوقف إمنا جيب اعتبارها إذا مل
يكن ذلك على حساب اآلخرين ،إذ أنه كما جيب دفع الضرر عن
الوقف فيجب دفعه عن غريه أيضًا لعموم قول النيب @( ( :ال
ضرر وال ضرار ))(.)1()3

( )1ينظر :البحر الرائق .636/6
( )2ينظر :حتفة املحتاج .666/3
( )3هذا احلديث ورد من عدة طـرق :فـورد مـن طريـق عبـادة بـن الصـامت >،
وأخرجه ابن ماجه يف كتاب األحكام ـ باب من بىن يف حقه مـا يضـر رـاره
 ،666/6احلديث رقم ( ،)6666وعبداهلل بن اإلمـام أمحـد يف زوائـد املسـند
.666/6
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كما أن هذا احلكم الذي استنتجه العراقي

عن بعض

أئمة الشافعية أشار هو إىل تضعيفه وردّه ،حيث قال" :قد
يقال :التشبيه بالويل إمنا وقع يف حكم الرفع إىل احلاكم ،ال
مطلقًا ،فال يقتضي ما قاله ،وكأن مرادهم أن يأخذ بتقرير
احلاكم ،على أن الظاهر هنا أنه يستحق أن يقرر له أجرة املثل
ومن طريق ابن عباس { ،وأخرجه ابـن ماجـه يف الكتـاب والبـاب السـابقني
 ،666/6احلديث رقم ( ،)6666واإلمام أمحد يف مسنده .666/6
ومن طريق أيب سعيد اخلـدري > ،وأخرجـه احلـاكم يف مسـتدركه يف كتـاب
البيــوع  ،66/6وقــال" :صــحيح اإلســناد علــى شــرط مســلم ومل خيرجــاه"،
ووافقه الذهيب يف تلخيصه هبامشه ،والبيهقي يف كتاب الصلح ـ باب ال ضـرر
وال ضرار  ،36/3واإلمام مالك يف املوطأ يف كتاب األقضية ـ بـاب القضـاء يف
املرفق  666/6مرسالً.
وقال عنه األلباين ~ يف إرواء الغليل " :666/6صحيح".
( )1ينظر :التصرف يف الوقف .366/6
( )2هو أمحد بن عبـدالرحيم بـن احلسـني العراقـي ،ابـن احلـافظ املشـهور زيـن
الدين العراقي ،ويل الدين ،أبوزرعة ،من كبار أئمة الشافعية ،ومـن احلفـاظ
املشهورين ،الزم سراج الـدين البلقيـين وحفـظ وكتـب عنـه الكثـري ،وصـنف
مصنفات منها :حترير الفتاوى ،والتحرير ملـا يف منهـاج األصـول مـن املعقـول
واملنقول ،تويف سنة 663هـ.
( ينظر :الضوء الالمع .)663/6
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وإن كان أكثر من النفقة ،وإمنا اعتربت النفقة مث لوجوهبا على
فرعه سواء أكان وليًا على ماله أم ال ،خبالف الناظر"(.)1
ومل أطلع على دليلٍ ألصحاب القول الثالث ،وهو مردود كما
تقدم.
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة ـ واهلل أعلم بالصواب ـ
هو القول األول ،هو قول اجلمهور القائل بأن للناظر أجرة املثل
إذا مل تكن معينة من قِبل الواقف؛ لقوة ما استدلوا به ،وأما
األقوال األخرى فإهنا استنتاجات من أقوال الفقهاء يف غري
حملها ،ولذلك ردّها كثري منهم.
ومما يرجح هذا القول أن عشر غلة الوقف ليس مقياسًا
دقيقًا ألتعاب الناظر ،فبعض األوقاف قليلة الغلة والنظارة
عليها شاقة ،يف حني أن بعض األوقاف غالهتا كثرية قد تصل
إىل املاليني والنظارة عليها ال مشقة فيها ،وهذا أمر واقع
ومشاهد اآلن ،فهناك عمائر موقوفة جديدة البناء ال حتتاج
إىل صيانة ،وهي تؤجر مبئات آالف الرياالت ،يف حني أن هناك
( )1ينظر :أسىن املطالب  ،666/6وهناية املحتاج .666/6
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بيوتًا موقوفة وبناؤها قدمي حتتاج إىل رعاية ومالحظة دائمة،
وأجارها قليل جدًا ال يرضي الناظر أن ينظر عليها بالعشر.
ومن خالل ذلك يتضح جليًا السبب يف ترجيح القول األول ،هو
إعطاء الناظر أجرة املثل حىت ال تصل إىل مئات اآلالف يف مقابل
ت يسري جدًا من الناظر.
نظارته على وقف قد ال حيتاج إال إىل وق ٍ

كما أن العمل هبذا القول يدع للناظر احلق بالرفع إىل
القاضي إذا كانت أجرة املثل املفروضة يف زمن سابق تقل اآلن
عن أجرة املثل حىت يرفعها إىل أجرة املثل ،كما أنه مىت ما
أصبحت األجرة املفروضة تزيد عن أجرة املثل تعني رد الزائد.
وهبذا أفىت مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم ~(.)1
املطلب الثالث :اجلهة اليت تُصرف منها أجرة ناظر الوقف.

نص
صرف أجرة ناظر الوقف من غلة الوقف مطلقًا ،سواء َّ
الواقف على الصرف منها أم أطلق ،وهذا عند عامة أصحاب
املذاهب األربعة ( ،)2وظاهر كالمهم االستدالل مبجمل ما تقدم
( )1فتاوى ورسائل مساحته .66/6
( )2ينظــر :اإلســعاف ص( ،)66و حاشــية الدســوقي  ،66/6و روضــة الطــالبني
 ،636/6وحاشية املقنع .666/6
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يف املطالب السابقة ،ومنها فعل عمر ،وعلي {.

وقد ذهب بعض املالكية إىل أن اجلهة اليت تصرف منها
أجرة ناظر الوقف هي بيت املال ،فإن مل يعطَ من بيت املال شيئًا
فال شيء له وأجره على اهلل ،وال جيوز الصرف من الغلة ،فإن
أخذها منها رُدَّت منه (.)1
إال أن بعضهم ـ أي بعض من قال بصرفها من بيت املال من
املالكية ـ أجازها من الغلة إذا جهل أصل حتبيسها ،وال يعلم
املوقوف عليه (.)2
دليل هذا القول ـ أي قول بعض املالكية ـ:
استُدلَّ له بأن إدارة األوقاف من أعمال الدولة ،ومن األمور
اليت جيب أن يقوم هبا املحتسب األكرب وهو احلاكم ،وذلك ألهنا
يف أكثر األحيان مآهلا إىل الرب والصدقات واخلريات ،فمن يقوم
بشؤوهنا يكون كعمال الدولة ،يأخذ أجرته من بيت ماهلا ،ال من
األوقاف (.)3
( )1ينظــر :مواهــب اجلليــل  ،66/3وحاشــية الدســوقي  ،66/6وبلغــة الســالك
.666/6
( )2ينظر :العقد املنظم هبامش تبصرة احلكام .666/6
( )3ينظر :حماضرات يف الوقف ملحمد أيب زهرة ص(.)666
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مناقشة هذا الدليل:
نوقش بأن املصاحل اخلاصة زادت يف األوقاف على املصاحل
العامة ،فال تكون األجرة من عموم بيت املال ،بل من خاصته
بالوقف (.)1
وال خيفى ضعف هذا القول ـ قول بعض املالكية ـ ،فإنه
يؤدي إىل ترك األوقاف بال نظار مما يؤدي إىل ضياعها ،وذلك
أن الناظر إذا علم أنه ال يُعطى على نظارته شيئًا من الغلة ،وأن
حقه يف بيت املال ،وقد ال يُعطى شيئًا فقد يترك النظارة ،أو
يهمل الوقف فال يعطيه حقه يف النظارة ،وبالتايل يؤدي إىل
ضياع األوقاف وخراهبا ،واهلل أعلم.
ومع ذلك فقد يكون لقول بعض املالكية وجه يف األوقاف
اليت متخضت للخري ،وال تصرف إال يف وجوه الرب أو املصاحل
العامة كاملالجئ واملصحات وحنوها ،فإن إدارة مثل هذا النوع من
األوقاف يصح أن تتحمل نفقاته الدولة؛ ألهنا تؤدي بعض
شؤوهنا ،وتقوم ببعض واجباهتا ،وحتمل جزءًا من أعبائها،

( )1املرجع السابق.
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وتعاوهنا فيما هتدف إليه من إقامة جمتمع صاحل(.)1

( )1املرجع السابق.
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املبحث اخلامس
حماسبة الوايل على الوقف
وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول :تعريف املحاسبة ،وبيان مشروعيتها.
املطلب الثاين :األصل يف مشروعية حماسبة ناظر الوقف
املطلب الثالث :الفائدة من حماسبة ناظر الوقف.
املطلب الرابع :أقوال الفقهاء يف حماسبة ناظر الوقف.
املطلب األول :تعريف املحاسبة ،وبيان مشروعيتها.

تعريف املحاسبة:
حلسْب :وهو العدّ واإلحصاء ،واحلَسْب
املحاسبة :من ا َ
واملحاسبة عدّك الشيء.
واحلَسب يطلق على قدر الشيء ،يقال :األجر حبسب ما
عملت ،وحسبه :أي قدره.
ويطلق على االكتفاء ،ومنه قوله ـ تعاىل

ـ  :

[        األنفال ،]36 :أي :يكفيك
اهلل ،ويكفي من اتبعك.
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ُميَ احلَسَّاب يف املعامالت حَسَّابًا؛ ألنه يعلم به ما
وإمنا س ِّ
فيه
كفاية ،ليس فيه زيادة على املقدار ،وال نقصان(.)1
واملحاسبة هنا :متابعة العامل ومناقشته ومساءلته عما
أُسند إليه.
جاء يف املعجم الوسيط" :حاسبه حماسبة وحسابًا :ناقشه
احلساب وجازاه"(.)2
مشروعية حماسبة ناظر الوقف:
ناظر الوقف أمني على ما حتت يده من األوقاف وغالهتا ،ال
يضمن ما تلف بال تفريط( ،)3واألصل صدقه فيما يقول ،لكن
ذلك ال مينع حماسبته ومتابعته ،فإن أئمة سلف هذه األمة مل
يطلقوا األمر لألمناء ،بل تابعوهم وحاسبوهم ،فأمري املؤمنني
عمر بن اخلطاب > كان حياسب عماله ويراقبهم.

( )1ينظر :لسان العرب ،واملصباح مادة "حسب".
( )2املعجم الوسيط ،مادة "حسب" .666/6
( )3ينظر :األشباه والنظائر البن جنيم ص( ،)66 - 66ومغين املحتـاج ،663/6
وأسىن املطالب  ،663/6واإلرشاد إىل معرفة األحكام ص(.)666
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قال أبوحامد الغزايل(" :)1لقد كان عمر يراقب الوالة بعني
كالئة ساهرة"(.)2
ومن أمثلة حماسبته > لوالته ما روي عنه أنه استعمل
أباهريرة > على البحرين ،فق ِدمَ بعشرة آالف ،فقال له عمر:
"استأثرتَ هبذه األموال يا عدوّ اهلل وعد ّو كتابه!" قال
أبوهريرة" :لستُ عدوّ اهلل وال عدوّ كتابه ،ولكين عدوّ من
عادامها" ،قال" :فمن أين هي لك " ،قال" :خيل يل تناجتت ،وغلة
رقيق يل ،وأعطية تتابعت عليّ" ،فنظروه فوجدوه كما قال(.)3
وعمر بن اخلطاب > مبحاسبته هذه لألمناء من سلف هذه

( )1هو حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الطوسي ،الشـافعي ،املعـروف بــ"أيب
حامد الغـزايل" ،حجـة اإلسـالم ،ولـد خبراسـان سـنة 666هــ ،ورحـل إىل
األمصـــــــــــــــار لطلـــــــــــــــب العلـــــــــــــــم ،مث جلـــــــــــــــس=
= للتــدريس بنظاميــة بغــداد ،وكــان متصــوفًا ،بــرز يف علــم الكــالم والفقــه
واألصول ،له مصنفات منها :املستصفى يف أصول الفقـه ،والـوجيز يف الفقـه،
تويف سنة 666هـ.
( ينظر :طبقات الشافعية الكربى  ،666/6والنجوم الزاهرة .) 666/6
( )2شفاء العليل .666/6
( )3مصنف عبدالرزاق .666/66
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األمة يطبق تعاليم اإلسالم يف وجوب حماسبة كل من توىل أمرًا
من أمور املسلمني ،وانطالقًا من ذلك فقد تضافرت نصوص
الفقهاء على مشروعية حماسبة نظار األوقاف يف اجلملة.
ال عن القنية" :ينبغي للقاضي أن حياسب
قال ابن جنيم نق ً
أمناءه فيما يف أيديهم من أموال اليتامى؛ ليعرف اخلائن فيستبدله،
وكذا القوّام على األوقاف"(.)1
وقال ابن رشد يف ناظر وقف على نساء" :لو كن غري مالكات
ألمور أنفسهن لوجب إذا ثبت عند السلطان أنه سيء النظر غري
َدمَ سواه ،ومل يلتفت إىل رضا من رضي به
مأمون أن يعزله ،و ُيق ِّ
منهن" (.)2
وقال مشس الدين ابن مفلح" :وهلم انتساخ كتاب الوقف
والسؤال عن حاله" (.)3
املطلب الثاين :األصل فـي مشروعية حماسبة ناظر الوقف.

األصل يف مشروعية حماسبة ناظر الوقف ما رواه أبومحيد
( )1البحر الرائق .636/6
( )2البيان والتحصيل .666/66
( )3الفروع .666/6
666

ندوة الوقف يف الشريعة اإلسالمية وجماالته
()1

الساعدي

أن النيب @ استعمل ابن اللتبيّة

()2

على صدقات

بين سليم ،فلما جاء إىل رسول اهلل @ وحاسبه قال :هذا الذي
ت
لكم وهذه هدية أهديت يل ،فقال رسول اهلل@( ( :فهالَّ جلس َ
يف بيت أبيك وبيت أمك حىت تأتيك هديتك إن كنتَ صادقًا ))،
مث قام رسول اهلل @ فخطب الناس ومحد اهلل وأثىن عليه مث
قال( ( :أما بعد ،فإين أستعمل رجاالً منكم على أمور مما والين
اهلل ،فيأيت أحدكم فيقول :هذا لكم وهذه هدية أُهديت يل،
ال جلس يف بيت أبيه وبيت أمه حىت تأتيه هديته إن كان
فه ّ
صادقًا ،فواهلل ال يأخذ أحدكم منها شيئًا بغري حقه إال جاء اهلل
حيمله يوم القيامة ،أال فالعرفنَّ ما جاء اهللَ رجلٌ ببعري له
( )1اختُلِفَ يف امسه ،فقيل :عبدالرمحن بن سعد ،وقيل :املنذر بن سعد ،وقيل غـري
ذلك ،شهد أُحدًا وما بعدها من املشاهد ،وروى عن النيب @ عدة أحاديث ،وروى
عن جابر ،وعباس ابن سهل وغريمها ،وتويف يف آخر خالفة معاويـة ،وقيـل :يف
أول خالفة يزيد
( ينظر :أسد الغابة  ،666/6واإلصابة .) 63/6
( )2اللتبية – بضم الالم وإسكان التـاء – نسـبة إىل بـين لتـب قبيلـة معروفـة،
واسم ابن اللبتية هذا :عبداهلل
( ينظر :شرح النووي على مسلم .) 666/66
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رغاء( ،)1أو بقرة هلا خوار( ،)2أو شاة َتيْعَر ))()3ـ مث رفع يديه
ت )) (.)4
حىت رأيتُ بياض أبطيه ـ ((أال هل بلّغ ُ
وقال النووي" :فيه حماسبة العمال؛ ليعلم ما قبضوه وما
صرفوا" (.)5
وقال ابن حجر" :يف احلديث مشروعية حماسبة املؤمتن"
(.)6
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :هذا أصل يف حماسبة العمال

( )1قال ابن األثري" :الرُّغاء صوت اإلبل ،يقال :رغا يرغو ُرغَاء".
( النهاية ،مادة "رغا" .)666/6
( )2قال ابن األثري" :اخلُوار صوت البقر".
( النهاية ،مادة "خور" .) 66/6
( )3قال ابن األثريَ " :يعَرَت العزن َت ْيعَر ـ بالكسر ـ ُيعَارًا ـ بالضم ـ :أي صاحت".
( النهاية ،مادة "يعر" .) 666/6
( )4أخرجه البخاري يف كتاب األحكـام ـ بـاب حماسـبة اإلمـام عمالـه ،666/6
ومسلم يف

كتاب اإلمـارة ـ بـاب حتـرمي هـدايا العمـال ،احلـديث رقـم

( ،)6666وأبوداود يف كتاب اخلراج واإلمارة ـ باب يف هدايا العمال ،احلـديث
رقم ( ،)6663وأمحد .666/6
( )5شرح النووي على مسلم .666/66
( )6فتح الباري .636/66
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املتفرقني" (.)1
وقال حممد بن عبدالعزيز بنعبداهلل بعد استدالله هبذا
احلديث

على

ذلك" :وكان اخللفاء بعده  #على طريقته يف ذلك" (.)2
وقال بعض أهل العلم :حيتمل أن يكون العامل املذكور
صرف شيئًا من الزكاة يف مصارفه فحوسب على احلاصل
واملصروف (.)3
وحاصل ما تقدم أن حماسبة األمناء والعمال أمر مقرر
شرعًا ،وال شك أن الناظر من مجلة األمناء ،فينبغي حماسبته
مطلقًا (.)4
وقد أشار ابن حجر إىل أن حماسبة األمناء إمنا تكون عند
التهمة،
حيث قال يف هذا احلديث" :الذي يظهر من جمموع الطرق أن
سبب
( )1جمموع فتاواه .63/66
( )2الوقف يف الفكر اإلسالمي .666/6
( )3ينظر :فتح الباري .633/6
( )4ينظر :التصرف يف الوقف .336/6
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مطالبته باملحاسبة ما وجد معه من جنس مال الصدقة وادعى
أنه أُهدِيَ إليه"(.)1

( )1فتح الباري .633/6
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املطلب الثالث :الفائدة من مشروعية حماسبة ناظر الوقف.

إن فائدة حماسبة النظار ظاهرة وهي املحافظة على عني
الوقف ،واالطمئنان على وصول ريعها ومنفعتها إىل املستحق،
وقطع دابر ظلم الوالة عليها ،فباملحاسبة يتمكن القاضي من
معرفة اخلائن من األمني ،فيستبدل اخلائن بغريه ،وهذا بال شك
يقطع الطريق على من تسول له نفسه اللعب بأوقاف املسلمني،
بل قد يدفع حىت الناظر األمني إىل مضاعفة اجلهد ،وحتري
العدل ،والبُعد عن مواطن الظلم.
ومل تشرع املحاسبة ليأخذ القضاة وأتباعهم من نظار
األوقاف شيئًا حبجة املحاسبة على األوقاف ،ولذلك قال ابن
جنيم" :إن مشروعية املحاسبات للنظار إمنا هي ليعرف القاضي
اخلائن من األمني ،ال ألخد شيء من النظار للقاضي وأتباعه،
والواقع ـ بالقاهرة يف زماننا ـ الثاين ،وقد شاهدنا فيها من
الفساد لألوقاف كثريًا حبيث يقدم كلفة املحاسبة على العمارة
واملستحقني ،وكل ذلك من عالمات الساعة املصدقة لقول النيب ـ
عليه الصالة والسالم ـ( ( :إذا وُسد األمر إىل غري أهله فانتظر
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الساعة ))(.)2(")1
وحليدة بعض القضاة عن القصد الشرعي للمحاسبة
وتسلطهم على بعض الوالة فقد أحدث ذلك رد فعل عند بعض
النظَّار احلق باالمتناع عن التفصيل ،من ذلك
الفقهاء ،فأعطى ُّ
قول احلصكفي(" :)3إن الشريك واملضارب والوصي واملتويل ال
يلزم بالتفصيل ،وأن غرض قضاتنا ليس إال الوصول لسحت
املحصول" (.)4
وهذا املوقف من بعض العلماء إن سدّ الباب على ضعاف
النفوس من القضاة فقد أعطى ضعاف النفوس من النظار دافعًا
سـ ِئلَ علمـًا وهـو
( )1جزء من حديث أخرجه البخاري يف كتاب العلم – باب مـن ُ
مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتغل يف
حديثه .66/6
( )2البحر الرائق .636/6
( )3هو حممد بـن علـي بـن حممـد احلصـكفي ،عـالء الـدين ،مفـيت احلنفيـة يف
دمشق ،كان فاضالً عايل اهلمة ،عاكفًا علـى التـدريس واإلفـادة ،لـه مؤلفـات
منها :الدر املختار ،وإفاضة

األنوار على أصول املنار ،تويف سنة 6666هـ.

( ينظر :األعالم  ،666/3ومعجم املؤلفني .) 63/66
( )4الدر املختار مع ابن عابدين  ،666/6وينظر أيضًا :الوقف يف الفكر اإلسالمي
 ،663/6وقد ذكر أن هذا قول مجهور الفقهاء.
666

ندوة الوقف يف الشريعة اإلسالمية وجماالته

قويًا على ظلم املستحقني مبنعهم ما يستحقونه من منافع وقفهم،
كما أن فيه طمأنة للنظار الذين قضوا على األوقاف بسبب عدم
مباالهتم هبا وإمهاهلم هلا.
فاملقصود من ذلك أن حماسبة نظار األوقاف هي الطريق
السليم للمحافظة على أعيان األوقاف وصيانتها من الدمار ،كما
أهنا الوسيلة الناجحة حلماية حقوق املستحقني ملنافع األوقاف من
ظلم نظارها ،واهلل املوفق.
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املطلب الرابع :أقوال الفقهاء فـي حماسبة ناظر الوقف.

اختلفت وجهات نظر الفقهاء حني رأوا مبدأ حماسبة ناظر
الوقف يف كيفية املحاسبة ،ومدى قبول قول الناظر يف مقدار
غالل األوقاف وتوزيعها ،وذلك تبعًا ملا عايشوه يف أزمنتهم ،فكلما
ضعفت األمانة يف زمنٍ شدّد الفقهاء يف تقرير املحاسبة ،ولذلك
اختلفت نصوصهم يف ذلك:
فاحلنفية قد فرّقوا بني األمني وغري األمني ،فجعلوا
حماسبة األمني أخفّ من حماسبة غري األمني ،فاكتفوا يف
حماسبة األمني باإلمجال ،وأما املتهم فيلزم بالتفصيل(.)1
ولذلك قال احلصكفي احلنفي" :ال تلزم املحاسبة يف كل
عام ،ويكتفي القاضي منه باإلمجال لو معروفًا باألمانة ،ولو
متهمًا جيربه على التعيني شيئًا فشيئًا ،وال حيسبه بل يهدده"(.)2
أما قبول قوله فيما قدَّمه وفصّله فقالوا :يقبل قوله بال
بيّنة ،أما توجه اليمني عليـه فـإن كان أمينًا قُبـل قـوله بـال
ميني إن وافـق الظاهر ،وإال مل يقبل

( )1ينظر :البحر الرائق  ،636/6والدر املختار .666/6
( )2الدر املختار مع حاشية ابن عابدين .666/6
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إال باليمني ،ورأى كثري منهم حتليفه (.)1
قال ابن عابدين" :لو اهتمه حيلفه ـ أي وإن كان أمينًا ـ
كاملودَع يدعي هالك الوديعة أو ردّها ،قيل :إمنا يستحلف إذا
ادعى عليه شيئًا معلومًا ،وقيل :يُحلَّف على كل حال"(.)2
مث إن قبول قول الناظر حممول عند كثري من احلنفية على
دعواه الصرف على غري أرباب الوظائف املشروط هلم العمل ،إذ
هي كاألجرة (.)3
وأما املالكية فقد فرقوا أيضًا يف حماسبة الناظر بني األمني
وغري األمني ،فألزموه باليمني إذا كان متهمًا كشرطٍ لقبول قوله،
فإن كان أمينًا ُقبِلَ قوله عندهم بال ميني إذا مل يُشترط عليه
اإلشهاد عند الصرف ،فإن شُ ِرطَ عليه مل يقبل قوله إال
باإلشهاد(.)4
( )1ينظر :حاشـية ابـن عابـدين  ،666/6ومنحـة اخلـالق علـى البحـر الرائـق
.636/6
( )2حاشية ابن عابدين .666/6
( )3ينظر :حاشية ابن عابدين  ،666/6وغمز عيـون البصـائر  ،666/6ومنحـة
اخلالق .636/6
( )4ينظر :حاشية الدسوقي  ،66/6وبلغة السالك .666/6
666
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قال الصاوي(" :)1إذا ادَّعى الناظر أنه صرف الغلة صدق إن
كان
أمينًا ،ما مل يكن عليه شهود يف أصل الوقف فال يُصرف إال
باطالعهم ،وال يُقبل بدوهنم ،وإذا ادَّعى أنه صرف على الوقف
ماالً من عنده صدق من غري ميني إن مل يكن متهمًا ،وإال
فيُحلَّف"(.)2
وأشار بعضهم إىل أن قبول قول الناظر إمنا يكون إذا كان
الظاهر يوافق قوله ،فإن خالفه مل يقبل قوله (.)3
وبناءً على ذلك فإنه عند احلنفية واملالكية إذا خالف
الظاهر قول الناظر مل يُقبل قـولـه مطلقًا ،كأن يدعي أنه
اشترى للمزرعة املوقوفة سيارة مبائة ألف ريال ،واملعروف أن

( )1هو أمحد بن حممد الصاوي ،املصري ،اخللويت ،ولد يف ( صـاء احلجـر ) علـى
شاطئ النيل من إقليم الغربية مبصر سنة 6666هــ ،وهـو مـن أشـهر فقهـاء
املالكية يف وقته ،ألَّف مؤلفات منها :بلغة السالك ألقـرب املسـالك ،واألسـرار
الربانية والفيوضات الرمحانية ،تويف يف املدينة النبوية سنة 6666هـ.
( ينظر :األعالم  ،663/6ومعجم املؤلفني .) 666/6
( )2بلغة السالك .666/6
( )3ينظر :مواهب اجلليل .66/3
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هذه السيارة ال تزيد قيمتها عن عشرين ألفًا.
وأما الشافعية فقد فرَّقوا بني أن يكون املوقوف عليهم
معينني وبني أن يكونوا غري معينني ،فإن كانوا معينني فالقول
قوهلم ،وإن كانوا غري معينني قُ ِب َل قول الناظر يف ذلك.
أما مطالبة الناظر باحلساب فإن كان املوقوف عليهم معينني
ثبتت هلم املطالبة باحلساب ،وإن كانوا غري معينني ففي مطالبته
باحلساب خالف عندهم على قولني ،أوجههما أنه يطالب
باحلساب (.)1
وأما احلنابلة فقد فرّقوا بني الناظر األمني إذا كان منصوبًا
من ِقبَل الواقف وبني غــريه ،فمنــعوا املستـحق من االعـتراض
على منـصوب الواقف إذا كان أمينًا
خبالف الناظر إذا مل يكن منصوبًا من ِقبَل الواقف أو مل
يكن أمينًا (.)2

( )1ينظر :مغين املحتاج  ،666/6وحاشية الشرواين على التحفة .666/3
( )2ينظر :اإلنصـاف  ،36/6ودقـائق أويل النهـى  ،666/6و مطالـب أوىل النهـى
.666/6
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قال احلجاوي(" :)1وال اعتراض ألهل الوقف على من والّه
الواقف أمر الوقف إذا كان أمينًا ،وهلم مساءلته عما حيتاجون
إىل علمه من أمور وقفهم حىت يستوى علمهم فيه وعلمه ،وهلم
مطالبته بانتساخ كتاب الوقف؛ لتكون نسخة يف أيديهم وثيقة"
(.)2
فعلى هذا مىت ما كان الناظر غري أمني ،أو مل يكن منصوبًا
من ِقبَل الواقف وإن كان أمينًا جاز ألهل الوقف معارضته
وحماسبته.
وقد سلك متأخروا احلنابلة يف حماسبة الناظر مسلكًا
جيدًا ودقيقًا حيث أعطوا ويل األمر احلق يف إنشاء ديوان
خاص ملحاسبة نظار األوقاف ،يُقَدِّم النُّظَّار إليه بيانًا تفصيليًا
لواردات األوقاف وطريقة تصرفهم يف تلك الواردات ،ووجوه
( )1هو موسى بن أمحد بن موسـى بـن سـامل احلجـاوي ،املقدسـي ،مث الصـاحلي،
احلنبلي ،شرف الدين ،أبوالنجا ،بـرع يف الفقـه ،واألصـول ،واحلـديث ،وكـان
مفيت احلنابلة وشيخ اإلسـالم يف دمشـق ،ألّـف مؤلفـات منهـا :اإلقنـاع ،وزاد
املستقنع يف اختصار املقنع ،وتويف سنة 636هـ.
( ينظر :النعت األكمل ص( ،)666والسحب الوابلة .) 6666/6
( )2اإلقناع .66/6
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اإلنفاق اليت سلكوها ،ومدى التزامهم بتنفيذ شروط الوافقني
(.)1
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :لويل األمر أن ينصب ديوانًا
مستوفيًا حلساب األموال السلطانية ،كالفيء وغريه ،وله أن
يفرض

على

له

عمله

ما يستحقه مثله من كل مال يعمل فيه بقدر ذلك املال،
واستيفاء احلساب ،وضبط مقبوض املال ،ومصروفه من العمل
له

الذي

أصل،

لقوله

– تعاىل–[     :التوبة ،]36 :ويف الصحيح(( :أن النيب
@ استعمل رجالً على الصدقة فلما رجع حاسبه ))( ،)2وهذا
أصل يف حماسبة العمال املتفرقني ،واملستوىف اجلامع نائب اإلمام
يف حماسبتهم ،والبد عند كثرة األموال وحماسبتهم من ديوان
جامع ،...وإذا قام املستويف مبا عليه من العمل استحق ما فرض
له ،واجلعل الذي ساغ له فرضه ،وإذا عمل هذا ومل يعط جعله
( )1ينظــر :اختيــارات شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة ص( ،)666و كشــاف القنــاع
 ،666-663/6ومطالب أوىل النهى .666/6
( )2تقدم خترجيه ص(.)66-66
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فله أن يطلب على العمل اخلاص ،فإن ما وجب بطريق املعاملة
جيب" (.)1
وهذا الرأي من متأخري احلنابلة هو الذي ينبغي تطبيقه
والعمل به للقضاء على املشكالت والتظلمات اليت ما فتئت
املحاكم تغص هبا من مستحقني ال تصل إليهم حقوقهم ،كما أن
فيه قضاء على كل السلبيات اليت توجه لنظام األوقاف.

( )1جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية .63-66/66
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املبحث السادس
عزل الوايل على الوقف
وفيه مخسة مطالب:
املطلب األول :عزل الناظر نفسه.
املطلب الثاين :عزل الواقف منصوبه من نظارة الوقف.
املطلب الثالث :عزل احلاكم ناظر الوقف املولَّى من ِقبَل
الواقف.
املطلب الرابع :عزل احلاكم ناظر الوقف املولَّى من ِقبَله.
املطلب اخلامس :عزل احلاكم منصوب حاكم آخر.
املطلب األول :عزل الناظر نفسه.

قد يرغب ناظر الوقف عزل نفسه عن النظارة؛ لعدم
تفرغه ،أو لعدم قدرته لكرب أو مرض ،أو لغري ذلك ،فهل ميلك
ذلك بنفسه ،أو البدَّ من إبالغ القاضي به
اختلف الفقهاء يف هذا على ثالثة أقوال:
القول األول :أن الناظر ال ينعزل بعزله نفسه حىت ُيبَلِّغ
القاضي بذلك.
636
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وهبذا قال احلنفية (.)1
القول الثاين :أن للمتويل احلق يف عزل نفسه عن نظارة
الوقف ،وينعزل بذلك.
وهبذا قال املالكية ( ،)2وكثري من الشافعية ( ،)3وهو ظاهر
قول احلنابلة( ،)4واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية.
جاء يف االختيارات" :ومن شرط النظر لرجل مث لغريه إن
مات فعزل نفسه أو فسق ،فكموته" (.)5
القول الثالث :أن ناظر الوقف ال ينعزل بعزله نفسه إذا
كان نظره بشرط الواقف.
وقالوا :إنه رغم أنه ال ينعزل بعزله نفسه لكنه ال جيب
عليه النظر ،وال يُجرب عليه.
وهذا هو مقتضى كالم ابن رشد من املالكية ،حيث قال:
"عزل الوصي نفسه عن النظر لليتيم الذي التزم النظر له فليس
( )1ينظر :البحر الرائق  ،666/6و حاشية ابن عابدين .666/6
( )2ينظر :الشرح الكبري للدردير  ،66/6والشرح الصغري .666/6
( )3ينظر :فتاوى ابن الصالح  ،666/6وهناية املحتاج .666/6
( )4ينظر :الفروع  ،666/6و اإلنصاف  ،36/6و كشاف القناع .666/6
( )5االختيارات الفقهية ص(.)666
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ذلك له إال من عذر"(.)1
وبه قال بعض الشافعية (.)2
األدلة:
دليل أصحاب القول األول:
أن كل من ملك شيئًا له أن خيرجه عن ملكه عينًا كان ،أو
منفعة ،أو دينًا ،والنظر حق من حقوق الناظر ،فيتمكن من
إسقاطه ( ،)3وملا كان احتمال الضرر واردًا على الوقف وجب أن
يُطلع القاضي على االستقالة؛ ليتالىف الضرر؛ لعموم قول
الرسول@( ( :ال ضرر وال ضرار )) (.)4
دليل أصحاب القول الثاين:
استدلوا بالقياس ،فقاسوا عزل ناظر الوقف نفسه على
عزل الوصي نفسه ،فإذا جاز للوصي أن يعزل نفسه عن الوصايا

( )1فتاوى ابن رشد .6666/6
( )2ينظر :األشباه والنظائر للسـيوطي ص( ،)666و تيسـري الوقـوف (ق  /66ب،
 /666أ).
( )3ينظر :األشباه والنظائر للسيوطي ص(.)666
( )4سبق خترجيه من حديث عائشة < ص(.)66-66
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فكذلك ناظر الوقف (.)1
هذا باإلضافة إىل القاعدة السابقة يف دليل أصحاب القول
األول ،وهي أن كل من ملك شيئًا له أن خيرجه عن ملكه عنيًا
كان ،أو منفعة ،أو دينًا
مناقشة الدليل :نوقش بأنه ال يعارض القول األول ،بل هو
مما يؤيده ،وذلك أهنم قاسوا عزل ناظر الوقف نفسه على عزل
الوصي نفسه ،والوصي ال ينفذ عزل نفسه إذا كان يف ذلك ضرر
بيّن على املوصى عليه ،فكذلك الوقف ،ولذلك استثناه النووي
من صحة عزل الوصي نفسه حالة غلبة ظنه تلف املال
باستيالء ظامل(.)2
دليل أصحاب القول الثالث:
أن استحقاق الناظر النظر بالشرط كاستحقاق املوقوف
عليه الغلة ،واملوقوف عليه لو أسقط حقه من الغلة مل يسقط،
فكذلك إسقاط النظر (.)3
مناقشة الدليل:
( )1ينظر :تيسري الوقوف (ق  /666ب).
( )2ينظر :التصرف يف الوقف .366/6
( )3ينظر :األشباه والنظائر للسيوطي ص(.)666
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نـوقش بأن استحقـاق الناظر النظر بالشرط ليس
كاستحقاق املوقـوف عليه
الغلة ،ولذلك لو ظهر من الناظر بالشرط أنه استعمل هذا
احلق لإلضرار بالوقف جاز عزله يف حني لو استعمل املوقوف
عليه ذلك باإلضرار على الوقف مل مينع حقه ،ويُمنع من
اإلضرار بالوقف(.)1
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة ـ واهلل أعلم بالصواب ـ
هو القول األول القائل حبق الناظر بعزل نفسه وانعزاله بذلك
أبلغ

إذا

القاضي

به؛ ألن ذلك مينع الضرر عن الناظر وعن الوقف ،حيث إنه إذا
أبلغ القاضي بذلك قطع الضرر الذي قد يلحق بالوقف؛ ألن
القاضي هو الناظر العام لألوقاف ،كما أن يف إلزام الناظر
باستدامة نظره ضررًا عليه ،واهلل ـ تعاىل ـ يقول:
[     التوبة.]66:

( )1ينظر :التصرف يف الوقف .366/6
636
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ويقول الرسول @( ( :ال ضرر وال ضرار )) (.)1
كما أن فيه ضررًا على الوقف أيضًا ،وذلك أن الناظر إذا
أُرغِ َم على النظر فقد ال يُخلص يف نظره.
املطلب الثاين :عزل الواقف منصوبه من نظارة الوقف.

قد ينصب الواقف ناظرًا على وقفه ،ويرى بعد ذلك عدم
صالحيته لذلك لسبب من األسباب ،فهل ميلك عزله .
اختلف الفقهاء يف ذلك على ثالثة أقوال:
القول األول :أنه ليس للواقف عزل الناظر ولو كان متوليًا
من جهته ما مل يشرط لنفسه حق العزل.
وهبذا قال حممد بن احلسن وغريه من احلنفية ( ،)2وهو
وجه عند الشافعية( ،)3وأحد الوجهني عند احلنابلة (.)4
القول الثاين :أن للواقف عزل الناظر املوىل من ِقبَله ما مل
( )1تقدم خترجيه من حديث عائشة < ص(.)66-66
( )2ينظــر :اإلســعاف ص( ،)66و البحــر الرائــق  ،666/6وفتــاوى قاضــي خــان
 ،666/6وحاشية ابن عابدين  ،666/6وغمز عيون البصائر .666/6
( )3ينظر :روضة الطالبني  ،666/6و تيسري الوقوف (ق  66/ب).
( )4ينظر :الفروع وتصحيحه  ،666-666/6و اإلنصاف .36/6
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يشترط نظره حال الوقف.
وهذا القول هو الصحيح من مذهب الشافعية ( ،)1واحلنابلة
(.)2
القول الثالث:

أن للواقف عزل الناظر املوىل من ِقبَله

مطلقًا.
وهبذا قال أبويوسف من احلنفية ( ،)3وبه قال املالكية (.)4
األدلة:
أدلة أصحاب القول األول:
 -6أن الناظر قائم مقام أهل الوقف ال مقام الواقف ،فال
سلطة للواقف عليه (.)5
( )1ينظر :روضة الطـالبني  ،666/6و مغـين املحتـاج  ،666/6و تيسـري الوقـوف
(ق 63 /أ).
( )2ينظر :اإلنصاف  ،36/6وتصحيح الفروع  ،666/6واإلقناع للحجـاوي ،63/6
ومطالب أويل النهى .666/6
( )3ينظــر :وقــف هــالل ص( ،)666و اإلســعاف ص( ،)66وفتــاوى قاضــي خــان
 ،666/6والبحر الرائق .666/6
( )4ينظــر :مواهــب اجلليــل  ،66/3وحاشــية الدســوقي  ،66/6وبلغــة الســالك
.666/6
( )5ينظر :اإلسعاف ص( ،)66و حاشية ابن عابدين .666/6
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 -6أن ملكه قد زال ،فال تبقى واليته عليه (.)1
دليل أصحاب القول الثاين:
قياس عزل الواقف الناظر املوىل من ِقبَله على عزل املوكل
وكيله ،فكما أن للموكل عزل وكيله بال سبب ،فكذا للواقف عزل
الناظر ،إذ كل منهما نائب (.)2
مناقشة الدليل :أن هذا القياس قياس مع الفارق ،إذ
ال عن الواقف ،بل هو قائم مقام أهل الوقف.
الناظر ليس وكي ً
دليل أصحاب القول الثالث:
استدلَّ أصحاب هذا القول بنفس الدليل الذي استدلَّ به
أصحاب القول الثاين(.)3
وبنا ًء عليه فإنه يناقش مبا نوقش به.
الترجيح:
الذي يظهر رجحانه يف هذه املسألة ـ واهلل أعلم بالصواب ـ
هو القول األول القائل بأنه ليس للواقف عزل الناظر ولو كان
( )1ينظر :روضة الطالبني .666/6
( )2ينظر :روضة الطالبني  ،666/6و تيسري الوقوف (ق  /66ب).
( )3ينظر :اإلسعاف ص( ،)66و البحر الرائـق  ،666/6و حاشـية ابـن عابـدين
.666/6
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متوليًا من جهته ما مل يشترط لنفسه حق العزل؛ لقوة ما
استدلوا به؛ وألن الناظر ينظر حلظ الوقف ،وحلظ املوقوف
عليه ،وال سلطة للواقف عليه إال أن يرى فيه إضرارًا بالوقف
فمن حقه رفع األمر إىل احلاكم؛ ألن له مصلحة يف دوام الوقف
واستمرار نفعه ،فاحلاكم هو الذي يتوىل عزله إذا بدرت منه
جناية على ذات الوقف ،أو على حق املوقوف عليهم.
أما إذا اشترط الواقف أحقيته يف عزل الناظر كان له عزله،
أخذًا بالقاعدة "نص الواقف كنص الشارع" ،وذلك فيما ال خمالفة
فيه حلكم شرعي.
املطلب الثالث :عزل احلاكم ناظر الوقف املولَّى من قِبَل الواقف.

اتفق أصحاب املذاهب األربعة ـ احلنفية( ،)1واملالكية(،)2
والشافعية( ،)3واحلنابلة( )4ـ على أن احلاكم ال يعزل ناظر الوقف
املوىل من قبل الواقف إال رنحة ظاهرة.
( )1ينظــر :األشــباه والنظــائر البــن جنــيم ص( ،)666و حاشــية ابــن عابــدين
.666/6
( )2ينظر :حاشية الدسوقي  ،66/6وبلغة السالك .666/6
( )3ينظر :مغين املحتاج .666/6
( )4ينظر :املغين  ،666-666/6ومطالب أويل النهى .666/6
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لكن بعض احلنابلة قالوا :إذا كان الناظر مولَّى من قِبَل
الواقف وأمكن تاليف ضرره بضم أمنيٍ إليه مع إبقائه عُمِل به،
وإال عزل (.)1
قال موفق الدين ابن قدامة(" :)2إن 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 وأُزيلت يده ،وإن والّه الواقف وهو فاسق ،أو والَّه وهو عدل
وصار فاسقًا ضُمَّ إليه أمني حيفظ به الوقف ومل تُزل يده،
وألنه أمكن اجلمع بني احلقني ،وحيتمل أن ال يصح توليته وأنه
ينعزل إذا فسق يف أثناء واليته" (.)3
الدليل:
( )1ينظر :كشاف القناع  ،666/6و مطالب أويل النهى .666/6
( )2هــو عبــداهلل بــن أمحــد بــن حممــد بــن قدامــة اجلمــاعيلي ،املقدســي ،مث
الدمشقي ،احلنبلي ،يكىن بأيب حممد ،موفق الدين ،من كبار فقهاء احلنابلـة،
رحل إىل بغداد وأقام هبا حنو أربع سنني ،مث عـاد إىل دمشـق ،لـه مصـنفات
من أنفسها وأشهرها :املغـين ،والكـايف ،واملقنـع يف الفقـه ،وروضـة النـاظر يف
األصول ،تويف سنة 366هـ.
( ينظر :الذيل على طبقات احلنابلة  ،666/6واملقصد األرشد .)66/6
( )3املغين .666-666/6
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استدلوا بأن مرجع الوقف للمساكني ،وغري املأمون ال يُؤمن
ب أو بيعٍ ،فيمتنع وصوله إليهم (.)1
عليه من ختري ٍ
وبأن مراعاة حفظ الوقف أهم من بقاء والية الفاسق عليه
(.)2

( )1ينظر :البحر الرائق .666/6
( )2ينظر :املغين  ،666/6و مطالب أويل النهى .666/6
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املطلب الرابع :عزل احلاكم ناظر الوقف املولَّى من قِبَله.

اختلف الفقهاء يف ملكية احلاكم لعزل ناظر الوقف املولَّى
من ِقبَله ،وذلك على قولني:
القول األول :أن القاضي ال ميلك عزل الناظر إال رنح ٍة ولو
كان مولَّى من قِبله.
وهبذا قال بعض احلنفية ( ،)1وبه قال املالكية ( ،)2وهو
مقتضى إطالق الشافعية (.)3
القول الثاين:أن للقاضي عزل ناظر الوقف املولَّى من قِبله
مطلقًا.
وهبذا قال كثري من احلنفية ( ،)4واحلنابلة (.)5
ومل أطلع على أدلة هلذين القولني.
الترجيج:
( )1ينظر :حاشية ابن عابدين  ،666/6والفتاوى اخلريية .666/6
( )2ينظر :مواهب اجلليل .66/3
( )3ينظر :مغين املحتاج .666/6
( )4ينظر :األشباه والنظائر البن جنـيم ص( ،)666و البحـر الرائـق  ،666/6و
حاشية ابن عابدين .666/6
( )5ينظر :مطالب أويل النهى  ،663/6و كشاف القناع .663/6
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مع عدم االطالع على أدلة لكال القولني يف املسألة إال أن
ما يظهر رجحانه ـ واهلل أعلم بالصواب ـ هو القول األول القائل
بأن القاضي إمنا يعزل منصوبه رنحةٍ ،وذلك حىت ال تدخل
النظَّار وعزهلم خاصة ،وليس هناك
األغراض اخلاصة يف نصب ُّ
مربر لعزل القاضي الناظر املولَّى من ِق َبلِه وتولية غريه مادام أنه
قائم بواجبه جتاه الوقف وأهله.
املطلب اخلامس :عزل احلاكم منصوب حاكمٍ آخر.

ال ميلك احلاكم عزل الناظر إذا كان منصوب حاكم آخر بال
جنحة.
وقد اكتفى احلنفية إلعطاء احلاكم حق عزل منصوب
حاكم آخر بأن يظهر له مصلحة يف ذلك العزل (.)1
قال ابن جنيم" :للقاضي عزل منصوب قاضٍ آخر بغري
خيانة إذا رأى املصلحة"(.)2

( )1ينظر :البحر الرائق  ،636/6ومنحة اخلـالق عليـه  ،666/6و حاشـية ابـن
عابدين .666/6
( )2البحر الرائق .636/6
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وقال املناوي الشافعي(" :)1لو جهل شرطه فولَّى حاكمٌ إنسانًا
يشرطه مل جيز حلاكم آخر نقضه بال سبب فيما يظهر"(.)2
وقال الرحيباين احلنبلي(" :)3لو فوَّضه ـ أي النظر ـ حاكم
إلنسان مل جيز حلاكمٍ آخر نقضه" (.)4

( )1هو عبدالرؤف بن تاج العارفني بن علـي بـن زيـن العابـدين احلـداد املنـاوي،
القاهري ،الشافعي ،عامل مشارك يف أنواع العلوم ،ألّـف مؤلفـات منهـا :تيسـري
الوقوف على أحكام املوقوف ،وفيض القدير شرح اجلامع الصغري ،وتويف سـنة
6666هـ.
( ينظر :معجم املؤلفني  ،666/6واملستدرك عليه ص(.)666
( )2تيسري الوقوف (ق  /66ب)
( )3هو مصطفى بن سعد بـن عبـده السـيوطي ،الرحيبـاين ،الدمشـقي ،احلنبلـي،
توىل إفتاء احلنابلة بدمشق ونظارة اجلامع األموي فيها واجلامع املظفري يف
صاحليتها ،وكان أعجوبة يف استحضار كالم األصـحاب ،وانتهـت إليـه رئاسـة
شدَّت الرِّحال لألخذ عنه ،له مؤلفات كثرية منها :مطالب أويل النهى
الفقه ،و ُ
يف شرح غاية املنتهى ،وحتفة العباد فيما يف اليوم والليلة من األوراد ،وتـويف
سنة 6666هـ.
( ينظر :خمتصر طبقات احلنابلة ص( ،)666والنعت األكمل ص(.)666
( )4مطالب أويل النهى .663/6
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املبحث السابع
أثر الوالية يف املحافظة على الوقف

املقصود من الوقف هو انتفاع الواقف واملوقوف عليه ،انتفاع
الواقف مبا حيصل عليه من األجر والثواب من اهلل ـ تعاىل ـ يف
الدنيا واآلخرة ،وانتفاع املوقوف عليه مبا حيصل عليه من املال
أو املنفعة اليت تندفع هبا حاجته ،وال يتحقق ذلك إال ببقاء
العني املوقوفة على حالٍ ينتفع هبا ،والسبيل إىل ذلك هو
الوالية اليت تتوفر فيها الشروط واألحكام املعتربة لذلك
شرعًا.
ويتبني ذلك جليًا من خالل الكالم املفصَّل عن الوالية يف
املباحث السابقة ،ويتلخص فيما يلي:
 -6أن التولية على الوقف أمر واجب ،حمافظة عليه من
التلف والضياع والتعطل.
 -6اشتراط البلوغ ،والعقل ،والقوة والقدرة على القيام
بشؤون الوقف ،واإلسالم فيما وقف على مسلمٍ أو جهة
إسالمية ،والعدالة ،وذلك حىت ال يقع الوقف يف يد
من ال حيسن التصرف ،أو من ال يوثق بتصرفه فيتلف
666

ندوة الوقف يف الشريعة اإلسالمية وجماالته

أو يتعطل.
 -6نصَّ أصحاب املذاهب الفقهية األربعة املشهورة على أن
وظيفة ناظر الوقف هي حفظ عينه ،والقيام بشؤونه،
وتنفيذ شرط الواقف فيه ،وطلب احلظ له ،وحسن
استغالله ،وتوزيع غلته على املستحقني.
 -6جعل الوالية ملن شرطه الواقف؛ لكونه أحرص الناس
يف املحافظة عليه ،فال يويل إال من يثق بقيامه بذلك،
فإن تبني سوء تصرفه أو عدم قدرته ضم احلاكم إليه
أمينًا يعينه ،فإن مل يشترط فللموقوف عليه؛ ألنه
أحرص الناس على بقائه لتستمر له الغلة ،مما يدفعه
إىل املحافظة عليه ،فإن مل يكن أهالً أو كان الوقف
على جهة عامة فللحاكم؛ ألنه مسؤول عن مصاحل
املسلمني عمومًا ،وهو مبقتضى توليته للقضاء أهل
للمحافظة وحسن التصرف.
 -6إسناد النظر على األوقاف اخلريية العامة اليت ليس
هلا ناظر معني إىل وزارات معنية هبذا الشأن حفظًا هلا
من أيادي الظلم والعدوان ،والعمل على استثمارها
وإيصال غلتها إىل اجلهة املستحقة هلا.
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 -3استحقاق الوايل لألجرة على واليته ،مما يدفعه
للمحافظة على الوقف؛ لتستمر الغلة فيحصل منها
على األجرة.
 -6مشروعية حماسبة الوايل على الوقف على أفعاله،
وإنشاء دواوين خاصة لذلك إن احتاج األمر إليه،
يُقدِّم الناظر فيه بيانًا تفصيليًا لواردات الوقف
ومصروفاته ،ومدى التزامه بشروط الواقف يف ذلك،
وهذه أهم وأسلم طرق للمحافظة على أعيان األوقاف
وصيانتها من الدمار ،ومحاية حقوق املستحقني للغلة
من الظلم والعدوان.
 -6عدم انعزال الوايل بعزل نفسه حىت يبلِّغ القاضي
بذلك ،حىت ال يبقى الوقف بدون ناظر ،فيتلف أو
يتعطل.
وهبذا يتضح جليًا أن الوالية على الوقف من ِقبَل من تتوفر
فيه شروطها وتطبيق األحكام اليت وضعها الشارع لذلك هي
الطريق الوحيد للحفاظ على أعيان األوقاف من التعدي ،وعلى
منافعها من التعطل كليًا أو جزئيًا ،وعلى غالهتا من التالعب
وذهاهبا إىل غري مستحقها ،واهلل أعلم.
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(اخلامتة )

احلمد الذي بنعمته تتم الصاحلات ،والصالة والسـالم علـى
خامت األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعـني،
أما بعد
فقد توصّلتُ من خالل حبث هـذا املوضـوع إىل نتـائج مهمـة
متثلت يف الترجيحـات الـيت ظهـرت خـالل البحـث ،وتـتلخص يف
النقاط التالية:
 -6أن التولية على الوقف واجبة.
 -6يشترط يف املتويل على الوقـف أن يكـون بالغـًا ،عـاقالً،
قويًا وقادرًا على القيـام بشـؤون الوقـف ،مسـلمًا فيمـا
وقف على مسلمٍ أو جهةٍ إسالميةٍ ،عـدالً ،وال تشـترط
احلرية ،والذكورية ،والبصر.
 -6أن وظيفة الوايل على الوقف هي حفظ عينه ،ورعايـة
منافعــه ،وتنفيــذ شــرط الواقــف ،وحتصــيل غلتــه
وتوزيعها على مستحقها ،وحنو ذلك.
 -6أن للواقف احلق يف الوالية األصلية على وقفه.
 -6أنه ال حـق للموقـوف عليـه يف ا لواليـة األصـلية علـى
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الوقف إذا كان غري معني أو مجعـًا غـري حمصـور ،ولـه
ذلك إذا كان معينًا حمصورًا.
 -3أن للحاكم (القاضـي) احلـق يف الواليـة األصـلية علـى
األوقاف عند عدم وجـود النـاظر اخلـاص ،ولـيس لـه
ذلــك عنــد وجــود النــاظر اخلــاص ،أمــا التقريــر يف
الوظائف فهو للناظر ما مل تكن مـن األمـور العامـة يف
اإلسالم
 -6أن للواقف احلق يف اشتراط نـاظر علـى وقفـه ولـو مل
يكن قـد اشـترط ذلـك أو اشـترطه لشـخصٍ فمـات أو
عــزل ،ولــه ـ أي الواقــف ـ اشــتراط النظــر لنفســه،
ُ
وللموقـوف عليــه احلـق يف تعيــني نـاظر علــى الوقــف،
وللحاكم ذلك أيضًا.
-6أن للناظر احلق يف توكيل من يقوم مقامـه يف التصـرفات
اليت ميلكها أو بعضها.
 -6أن ملن له الوالية األصلية على الوقف تفويضـها لغـريه،
وليس ملن له الوالية الفرعية ذلك إال أن يشترطها لـه
من والَّه.
 -66أن للوزارات املعنية بشؤون األوقاف احلـق يف الواليـة
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على األوقاف العامة اليت ليس هلا ناظر خاص.
 -66جيوز أخذ األجرة على نظارة الوقف ،وهي حق ثابـت
للناظر إذا عيَّنها الواقف ،فإن مل يعيِّنهـا مل يسـتحق
شــيئًا إال بــأمر القاضــي مــا مل يكــن مشــهورًا بأخــذ
اجلاري على عمله ،وتكون حبسب تقدير الواقـف مـا
مل تكن أقل مـن أجـرة املثـل فللقاضـي بعـد مطالبـة
الناظر رفعها إىل أجرة املثل ،فإن مل يقدرها الواقف
فللناظر أجرة املثل ،وتصرف من غلَّة الوقف.
 -66تشرع حماسبة نـاظر الوقـف ،واألصـل يف ذلـك فعـل
النيب @ مع عماله يف حتصيل الزكاة ،وفعل خلفائه
من بعـده ،وفائـدهتا ظـاهرة يف املحافظـة علـى عـني
الوقف ،واالطمئنان على وصول الريـع إىل املسـتحق،
وقطع دابر الظلم والعدوان من قبل الـوالة ،واألوىل
وضــع ديــوان خــاص لــذلك يتضــمن بيان ـًا تفصــيليًا
لواردات ومصروفات الوقف حسب شرط الواقف.
 -66ال ينعــزل النــاظر بعــزل نفســه حــىت ُيبَِّلــغ القاضــي
بذلك ،وليس للواقف عـزله ولو كان متوليًا من جهته
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ما مل يشترط لنفسه حـق العـزل ،وال ميلـك احلـاكم
حق عزل الناظر املولَّى من ِقبَل الواقف أو مـن ِقبَلـه
أو من ِقبَل غريه إال رنحةٍ ظاهرةٍ ما مل ميكن تاليف
الضرر بضم أمنيٍ إليه.
 -66أن للوالية على الوقف أثر ظاهر يف املحافظـة عليـه،
وبقاء منفعتـه إذا تـوفرت فيهـا الشـروط واألحكـام
الشرعية ،بل هي السبيل الوحيد لذلك.
وآخر دعوانـا أن احلمـد هلل رب العـاملني ،وصـلى اهلل وسـلم
على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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فهرس مصادر ومراجع البحث
االبتهاج بشرح املنهاج يف فروع الشافعية  /للسبكي :علي بن ()6
عبدالكايف ،خمطوط مصور من مكتبة أمحد الثالث بتركيا ،حتت
رقم ( 6666ر) فقه شافعي.
أحكام الوصايا واألوقاف  /للدكتور حممد مصطفى شليب)6( ،
الطبعة الرابعة6666 ،هـ ،الدار اجلامعية ببريوت.
أحكام الوقف  /هلالل بن حيىي بن سلمة الرأي ،الطبعة األوىل ()6
6666هـ ،دائرة املعارف العثمانية ،اهلند.
أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية  /للكبيسي :حممد عبيد)6( ،
مطبعة اإلرشاد ببغداد 6666هـ.
االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  /اختارها ()6
عالء الدين أبواحلسن علي بن حممد البعلي ،حتقيق :حممد
حامد الفقي ،الناشر دار املعرفة (بريوت ـ لبنان).
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل  /لأللباين :حممد ()3
ناصر الدين ،إشراف زهيـر الشـاويش ،الطبعة األوىل 6666هـ،
املكتب اإلسالمـي (بريوت ـ لبنان).
أسد الغابة يف معرفة الصحابة  /البن األثري :علي بن أيب ()6
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الكرم حممد بن حممد ،دار إحياء التراث العريب (بريوت ـ
لبنان).
اإلسعاف يف أحكام األوقاف  /للطرابلسي :إبراهيم بن موسى بن ()6
أيب بكر ،طبعة عام 6666م ،دار الرائد العريب (بريوت ـ
لبنان).
األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية  /للسيوطي)6( :
جالل الدين عبدالرمحن ،الطبعة األوىل6666هـ ،دار الكتب
العلمية (بريوت
اإلصابة يف متييز الصحابة  /البن حجر :أمحد بن علي ،دار ()66
الكتب العلمية( ،بريوت ـ لبنان).
اإلغراب يف أحكام الكالب  /البن املربد :يوسف بن حسن بن ()66
أمحد ،حتقيق :د .عبداهلل الطيار ،ود .عبدالعزيز احلجيالن،
الطبعة األوىل 6666هـ ،دار الوطن بالرياض.
اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل  /للحجاوي :أيب النجا ()66
شرف الدين موسى احلجاوي املقدسي ،تصحيح وتعليق
عبداللطيف حممد موسى السبكي ،الناشر دار املعرفة (بريوت ـ
لبنان).
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام املبجل ()66
أمحد بن حنبل /للمرداوي :عالء الدين أيب احلسن علي بن
سليمان ،تصحيح وحتقيق حممد حامد الفقي ،الطبعة األوىل
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6663هـ ،دار إحياء التراث العريب (بريوت ـ لبنان ).
األم  /لإلمام الشافعي :أيب عبداهلل حممد بن إدريس ،الطبعة ()66
األوىل سنة 6666هـ ،الناشر دار الفكر (بريوت ـ لبنان).
البحر الرائق شرح كزن الدقائق  /البن جنيم :زين الدين بن ()66
إبراهيم ،الطبعة الثالثة ،دار املعرفة ،بريوت ،وطبعة املطبعة
العربية بباكستان.
بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع /للكاساين:عالء الدين أيب ()63
بكر
ابن مسعود ،الطبعة الثانية 6666هـ ،الناشر دار الكتاب العريب
(بريوت ـ لبنان).
بلغة السالك ألقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك  /للصاوي)66( :
أمحد بن حممد ،الناشر دار املعرفة (بريوت ـ لبنان)6666 .هـ.
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل يف مسائل ()66
املستخرجة  /البن رشد :أيب الوليد حممد بن رشد القرطيب
(اجلد ) ،الطبعة األوىل 6666هـ ،دار الغرب اإلسالمي (بريوت ـ
لبنان).
التاج واإلكليل ملختصر خليل  /للموافق :حممد بن يوسف ()66
العبدري ،مطبوع على هامش مواهب اجلليل ،الطبعة الثانية
6666هـ ،الناشـر دار الفكـر (بريوت ـ لبنان).
تبيني احلقائق شرح كزن الدقائق  /للزيلعي :فخر الدين عثمان ()66
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بن علي ،طبع الطبعة الثانية ،مطابع الفاروق احلديثة بالقاهرة،
الناشر دار الكتاب اإلسالمي.
حترير ألفاظ التنبيه ،أو لغة الفقه /للنووي :حمي الدين حيىي ()66
بن شرف ،حتقيق عبدالغين الدقر ،الطبعة األوىل 6666هـ ،دار
القلم (دمشق
حتفة املحتاج بشرح املنهاج  /للهيثمي :شهاب الدين أمحد بن ()66
حجر ،مطبعة دار صادر (بريوت ـ لبنان).
تذكرة احلفاظ  /للذهيب :أيب عبداهلل حممد بن أمحد بن ()66
عثمان ،دار إحياء التراث العريب (بريوت ـ لبنان).
التصرف يف الوقف  /للدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الغصن ()66
(رسالة دكتوراه عام 6666هـ أشرف عليها مساحة الشيخ
عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ) ،مطبوعة على اآللة الكاتبة.
هتذيب التهذيب  /البن حجر :أمحد بن علي ،الطبعة األوىل)66( ،
مطبعة جملس دائرة املعارف النظامية(حيدر آباد ـ الدكن ـ
اهلند)
6666هـ.
تيسري الوقوف  /للمناوي :عبدالرؤف بن تاج العارفني ،خمطوط ()63
مصور من مكتبة األزهر حتت رقم ( )6666فقه شافعي.
اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية  /أليب حممد عبدالقادر بن ()66
أيب الوفاء احلنفي ،حتقيق :د.عبدالفتاح حممد احللو ،مطبعة
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عيسى البايب احلليب وشركاه ،الناشر دار العلوم بالرياض.
حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  /للدسوقي :مشس الدين ()66
حممد بن عرفة ،الناشر دار الفكر (بريوت ـ لبنان).
حاشية رد املحتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار ،املشهورة ()66
حباشية ابن عابدين  /ملحمد أمني الشهري بابن عابدين ،الطبعة
الثانية 6663هـ ،الناشر دار الفكر (بريوت ـ لبنان).
حاشية الشرواين على حتفة املحتاج  /لعبداحلميد الشرواين)66( ،
مطبوع مع حاشية العبادي والتحفة ،دار صادر( ،بريوت ـ لبنان).
احلاوي الكبري  /للماوردي :أيب احلسن علي بن حممد بن حبيب)66( ،
حتقيق د .حممود مطرجي ومن ساهم معه ،الناشر دار
الفكر(بريوت
حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء  /للشاشي القفال :سيف ()66
الدين
أيب بكر حممد بن أمحد ،حتقيق د .ياسني أمحد إبراهيم
درادكة ،الطبعة األوىل 6666هـ ،الناشر مكتبة الرسالة
احلديثة (عمان ـ األردن).
ذيل طبقات احلنابلة  /البن رجب :أيب الفرج عبدالرمحن بن ()66
شهاب الدين احلنبلي ،الناشر دار املعرفة (بريوت ـ لبنان).
الروض الندي شرح كايف املبتدي  /ألمحد بن عبداهلل بن أمحد ()66
احلليب ،مطابع الدجوى (عابدين ـ القاهرة).
666

الوالية على الوقف وأثرها يف احملافظة عليه

روضة الطالبني وعمدة املفتني  /للنووي :أيب زكريا حيىي بن ()66
شرف ،إشراف زهري الشاويش ،الطبعة الثانية 6666هـ ،الناشر
املكتب اإلسالمي (بريوت ـ لبنان).
سنن الترمذي ،ويسمى اجلامع الصحيح  /للترمذي :أيب عيسى ()63
حممد بن عيسى ابن سورة ،حتقيق وتصحيح عبدالوهاب
عبداللطيف ،الطبعة الثانية 6666هـ ،دار الفكر ببريوت ،الناشر
دار الكتب العلمية (بريوت
سنن أيب داود  /أليب داود :سليمان بن األشعث ،حتقيق حممد ()66
حمي الدين عبداحلميد ،دار إحياء التراث العريب (بريوت ـ
لبنان).
السنن الكربى  /للبيهقي :أيب بكر أمحد بن احلسني بن علي ،دار ()66
الفكر (بريوت ـ لبنان).
سنن ابن ماجه  /البن ماجه :حممد بن يزيد ،حتقيق حممد ()66
فؤاد عبدالباقي ،الناشر دار الفكر (بريوت ـ لبنان).
سنن النسائي  /للنسائي :أمحد بن شعيب ،ترقيم وفهرسة ()66
عبدالفتاح أبوغدة ،الطبعة األوىل املفهرسة6663هـ ،طبع دار
البشائر اإلسالمية( ،بريوت ـ لبنان ) ،الناشر مكتب املطبوعات
اإلسالمية (حلب
السري الكبري/ملحمد بن احلسن الشيباين ،حتقيق د .صالح الدين ()66
املنجد ،وعبدالعزيز أمحد ،مطبوع مع شرحه للسرخسي ،مكتبة
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ابن تيمية مبصر.
شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبدالعزيز  /خلري الدين الزركلي)66( ،
الطبعة الثانية 6666هـ ،دار العلم للماليني (بريوت ـ لبنان).
شرح اخلرشي على خمتصر خليل  /أليب عبداهلل حممد ()66
اخلرشي ،الطبعة الثانية سنة 6666هـ املطبعة الكربى األمريية
ببوالق ،مصر.
الشرح الصغري على خمتصر خليل  /للدردير :أمحد بن حممد)66( ،
مطبوع على هامش بلغة السالك ،الناشر دار املعرفة (بريوت ـ
لبنان)6666 .هـ.
الشرح الكبري على خمتصر خليل  /للدردير :أمحد بن حممد)66( ،
مطبوع على هامش حاشية الدسوقي ،الناشر دار الفكر( ،بريوت ـ
لبنان).
الشرح الكبري على منت املقنع  /البن قدامة :مشس الدين أيب ()63
الفرج عبدالرمحن بن حممد ،الطبعة األوىل حباشية املغين
سنة 6663هـ ،مطبعة املنار.
شرح منتهى اإلرادات ،املسمى دقائق أويل النهي لشرح املنتهى )66( /
للبهويت :منصور بن يونس ،الناشر عامل الكتب (بريوت ـ لبنان).
شرح النووي على صحيح مسلم  /للنووي :أيب زكريا حيىي بن ()66
شرف ،الناشر دار الفكر (بريوت ـ لبنان).
صحيح البخاري  /للبخاري :أيب عبداهلل حممد بن إمساعيل)66( ،
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طبعة باألوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة باستانبول،
الناشر دار إحياء التراث العريب (بريوت ـ لبنان).
صحيح ابن خزمية  /البن خزمية :أيب بكر حممد بن إسحاق)66( ،
حتقيق د .حممد مصطفى األعظمي ،الطبعة األوىل 6666هـ،
املكتب اإلسالمي (بريوت ـ لبنان).
صحيح مسلم  /أليب احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري)66( ،
حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي ،الطبعة الثانية 6666هـ ،الناشر
دار إحياء التراث العريب (بريوت ـ لبنان).
طبقات احلنابلة  /للقاضي أيب احلسني :حممد بن حممد بن ()66
احلسني الفراء ،الناشر دار املعرفة (بريوت ـ لبنان).
الطبقات السنية يف تراجم احلنفية  /لتقي الدين بن عبدالقادر ()66
التميمي الداري الغزي ،حتقيق د .عبدالفتاح حممد احللو ،الطبعة
األوىل 6666هـ ،الناشر دار الرفاعي بالرياض.
طبقات الشافعية  /للسبكي :عبدالوهاب بن تقي الدين ،الناشر ()66
دار املعرفة (بريوت ـ لبنان).
الطبقات الكربى  /البن سعد :حممد بن سعد بن منيع ،الناشر ()66
دار صادر (بريوت ـ لبنان).
الفتاوى اخلريية لنفع الربية  /للرملي :خري الدين بن أمحد ()63
العليمي احلنفي ،الطبعة الثانية 6666هـ ،طبعة بوالق مبصر،
وأعيد طبعه باألوفست سنة 6666م بدار املعرفة ببريوت.
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فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبداللطيف ()66
آل الشيخ  /مجع وترتيب وحتقيق حممد بن عبدالرمحن بن
قاسم ،الطبعة األوىل 6666هـ ،مطبعة احلكومة مبكة املكرمة.
فتاوى قاضيخان  /حلسن األوزجندي ،مطبوع على هامش اجلزء ()66
األول والثاين والثالث من الفتاوى اهلندية ،الطبعة الثالثة
6666هـ ،الناشر دار إحياء التراث العريب (بريوت ـ لبنان).
الفتاوى اهلندية  /للشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند)66( ،
الطبعة الثالثة 6666هـ ،الناشر دار إحياء التراث العريب
(بريوت ـ لبنان).
فتاوى ومسائل ابن الصالح  /لتقي الدين أيب عمرو عثمان بن ()36
الصالح الكردي الشهرزوري ،حتقيق د .عبداملعطي أمني قلعجي،
الطبعة األوىل سنة 6663هـ ،دار املعرفة (بريوت ـ لبنان).
فتح الباري شرح صحيح البخاري  /البن حجر :أمحد بن علي)36( ،
تصحيح مساحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز ،الناشر
دار املعرفة (بريوت ـ لبنان ).
فتح القدير  /البن اهلمام :كمال الدين حممد بن عبدالواحد)36( ،
الطبعة الثانية 6666هـ ،الناشر دار إحياء التراث العريب
(بريوت ـ لبنان).
الفروع  /البن مفلح :مشس الدين أيب عبداهلل حممد بن مفلح)36( ،
مراجعة عبدالستار أمحد فرَّاج ،الطبعة الثانية ،عامل الكتب
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(بريوت ـ لبنان).
الفوائد البهية يف تراجم احلنفية  /ملحمد بن عبداحلي ()36
اللكنوي اهلندي ،دار املعرفة (بريوت ـ لبنان).
الفواكه الدواين على رسالة أيب زيد القريواين  /للنفراوي)36( :
أمحد بن غنيم ابن سامل ،الناشر دار املعرفة (بريوت ـ لبنان).
القوانني الفقهية  /البن جزي :حممد بن أمحد ،الدار العربية ()33
للكتاب (ليبيا ـ تونس).
الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل  /البن قدامة :موفق الدين ()36
عبداهلل ابن أمحد ،الطبعة األوىل ،املكتب اإلسالمي ،بدمشق.
الكايف يف فقه أهل املدينة  /البن عبدالرب :أيب عمرو يوسف بن ()36
عبداهلل ،حتقيق د .حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين،
الطبعة األوىل سنة 6666هـ ،الناشر مكتبة الرياض احلديثة
يف الرياض.
الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار  /البن أيب شيبة :أيب بكر ()36
عبداهلل ابن حممد ،حتقيق عامر العمري األعظمي ،الناشر
خمتار أمحد الندوي السلفي ،الدار السلفية (بومباي ـ اهلند).
كشاف القناع عن منت اإلقناع  /للبهويت :منصور بن يونس)66( ،
الناشر عامل الكتب (بريوت ـ لبنان) 6666هـ.
كشف املخدرات والرياض املزهرات شرح أخصر املختصرات )66( /
للبعلي:عبدالرمحن بن عبداهلل ،مطابع الدجوى (عابدين
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اللباب يف شرح الكتاب  /للغنيمي :عبدالغين الغنيمي امليداين)66( ،
الناشر املكتبة العلمية (بريوت ـ لبنان) 6666هـ.
لسان العرب  /البن منظور :مجال الدين حممد بن مكرم بن ()66
علي ،الناشر دار صادر (بريوت ـ لبنان).
املبدع يف شرح املقنع  /البن مفلح :برهان الدين إبراهيم بن ()66
حممد بن عبداهلل ،الطبعة األوىل ،طبع ونشر املكتب
اإلسالمي(بريوت
املبسوط  /للسرخسي :مشس الدين حممد بن أمحد ،الطبعة ()66
الثالثة 6666هـ ،الناشر دار املعرفة (بريوت ـ لبنان).
جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر  /لداماد أفندي :عبداهلل ()63
بن حممد بن سليمان ،الناشر دار إحياء التراث العريب (بريوت ـ
لبنان).
جممع الزوائد ومنبع الفوائد  /للهيثمي :علي بن أيب بكر)66( ،
الناشر دار الكتاب العريب (بريوت ـ لبنان).
جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  /مجع وترتيب ()66
عبدالرمحن ابن حممد ابن قاسم النجدي ،ومساعده ابن حممد،
طبع إدارة املساجد العسكرية بالقاهرة عام 6666هـ ،توزيع
الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء باململكة
العربية السعودية.
حماضرات يف الوقف  /ملحمد أبوزهرة ،الطبعة الثانية 6666م)66( ،
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طبع ونشر دار الفكر العريب.
املحرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل  /ملجد الدين ()66
أيب الربكات ابن تيمية ،الناشر دار الكتاب العريب (بريوت ـ
لبنان).
املستدرك على الصحيحني يف احلديث  /للحاكم :أيب عبداهلل ()66
حممد بن عبداهلل النيسابوري ،الناشر دار الفكر (بريوت ـ
لبنان).
مسند اإلمام أمحد  /لإلمام أمحد بن حنبل ،الطبعة اخلامسة ()66
6666هـ ،املكتب اإلسالمي (بريوت ـ لبنان).
املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي  /للفيومي :أمحد ()66
ابن حممد بن علي ،املكتبة العلمية (بريوت ـ لبنان).
مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى  /ملصطفى السيوطي ()66
الرحيباين ،الطبعة األوىل سنة 6666هـ ،املكتب اإلسالمي
(دمشق ـ سورية).
املطلع على أبواب املقنع  /للبعلي :أيب عبداهلل حممد بن أيب ()66
الفتح ،املكتب اإلسالمي( ،بريوت ـ لبنان).
معامل السنن  /للخطايب :أيب سليمان محد بن حممد ،الطبعة ()63
الثانية 6666هـ ،الناشر املكتبة العلمية (بريوت ـ لبنان).
معجم مقاييس اللغة  /أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا)66( ،
حتقيق عبدالسالم هارون ،الناشر دار الكتب العلمية ـ إيران.
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معجم املؤلفني  /لعمر رضا كحالة ،دار إحياء التراث العريب ()66
للطباعة والنشر والتوزيع (بريوت ـ لبنان).
املغرب يف ترتيب املعرب  /للمطرزي :أيب الفتح ناصر الدين)66( ،
حتقيق حممود فاخوري وعبداحلميد خمتار ،الطبعة األوىل
6666هـ الناشر مكتبة أسامة بن زيد (حلب ـ سورية).
املغين  /البن قدامة :موفق الدين أيب حممد عبداهلل بن أمحد ()66
بن حممد ،حتقيق د .عبداهلل بن عبداملحسن التركي ،ود.
عبدالفتاح حممد احللو ،الطبعة األوىل6666هـ ،هجر للطباعة
والنشر والتوزيع واإلعالن بالقاهرة.
مغين املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج  /ملحمد اخلطيب ()66
الشربيين ،الناشر دار الفكر (بريوت ـ لبنان).
املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد  /البن مفلح :برهان ()66
الدين إبراهيم ابن حممد بن عبداهلل ،حتقيق د .عبدالرمحن بن
سليمان العثيمني ،الطبعة األوىل 6666هـ ،مطبعة املدين
بالقاهرة ،الناشر مكتبة الرشد بالرياض.
منحة اخلالق على البحر الرائق  /ملحمد أمني الشهري بابن ()66
عابدين احلنفي ،الطبعة الثانية ،أُعيد طبعه باألوفست ،دار
املعرفة ببريوت.
مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل  /للحطاب :أيب عبداهلل ()66
حممد ابن حممد ،الطبعة الثانية 6666هـ ،الناشر دار الفكر
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(بريوت ـ لبنان).
املوطأ  /لإلمام مالك بن أنس ،حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي)66( ،
الناشر دار إحياء التراث العريب (بريوت ـ لبنان).
النعت األكمل ألصحاب اإلمام أمحد  /ملحمد كمال الدين بن ()63
حممد الغزي العامري ،حتقيق حممد مطيع احلافظ ،ونزار
أباطة ،طبعة عام 6666هـ ،دار الفكر ،بريوت.
النهاية يف غريب احلديث واألثر  /البن األثري :جمد الدين أيب ()66
السعادات املبارك ابن حممد اجلزري ،حتقيق :طاهر أمحد
الزاوي ،وحممود حممد الطناحي ،توزيع دار الباز مبكة املكرمة.
نيل املآرب بشرح دليل الطالب  /لعبدالقادر بن عمر الشيباين)66( ،
حتقيق د .حممد سليمان األشقر ،الطبعة األوىل 6666هـ،
مكتبة الفالح يف الكويت
اهلداية  /أليب اخلطاب :حمفوظ بن أمحد الكلوذاين ،حتقيق ()66
الشيخ إمساعيل األنصاري ،والشيخ صاحل السليمان العمري،
مراجعة ناصر السليمان العمري ،الطبعة األوىل 6666هـ ،طبع
يف مطابع القصيم.
اهلداية شرح بداية املبتدي  /للمرغيناين :أيب احلسن علي بن ()666
أيب بكر ،الطبعة الثانية 6666هـ ،الناشر دار الفكر (بريوت ـ
لبنان).
الوجيز يف فقه اإلمام الشافعي /أليب حامد الغزايل ،طبعت سنة ()666
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6666هـ ،الناشر دار املعرفة (بريوت ـ لبنان).
الوقف  /لعبداجلليل عبدالرمحن عشوب ،الطبعة األوىل سنة ()666
6666هـ ،مطبعة املعاهد الدينية لصاحبها عبداحلميد علي
حجازي ،القاهرة.
الوقف يف الفكر اإلسالمي  /لألستاذ حممد بن عبدالعزيز بن ()666
عبداهلل ،مطبعة فضالة يف املغرب6663 ،هـ.
الوقف والوصايا  /ألمحد اخلطيب ،الطبعة الثانية سنة ()666
 6666هـ ،مطبعة جامعة بغداد.
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