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 مفخرة شرعة الوقف
 يف تاريخ احلضارة اإلسالميّة والبحث عن سبيل الستعادته

 الشهيد البوطيإلمام ا
إنَّ من األموِر اليت مل تعد خاضعًة أليِّ ريٍب أو نقاش: الّتالزُم القائُم والّدائُم بنَي الّشريعِة 

فحيُثما الحت لَك مصلحة  طرفني. ساٍر بنَي  . إنُّه تالزم  وحقيقِة املصاحِل اإلنسانّية..اإلسالمّيِة 
جترُّ خريًا إىل اإلنساِن أو تصدُّ عنُه شرّاً، ال بدَّ أن جتَد يف الّشريعِة اإلنسانّيِة تبّنيًا هلا ودعوًة حقيقّية  

حيمُل إىل  عتِه اخلالدة، فالبدَّ أن جتدهُ إليها ومهما وقعت عيناَك على حكِم اهلِل عزَّ وجلَّ يف شري
 اإلنساِن خرياً يسعدُه أو يصرُف عنُه شرّاً يشقيه.

وكثريًا ما يكوُن احلكُم الّشرعيُّ هو املنبَِّه إىل املصلحِة اإلنسانّيِة أو االجتماعّيِة املوجودِة يف 
إىل تلَك املصلحة اليت ال بدَّ لصالِح  تضاعيفِه حبيُث لو مل خياطِب اهلُل عبادُه بذلَك احلكم، ملا تنّبهوا
 حياِِتم منها. ولعلَّ أكثَر األحكاِم الّشرعّيِة من هذا القبيل.

ورّّبا كاَن األمُر على العكِس من ذلك. يشعُر النّاُس باملصلِح اليت ال بدَّ حلياِتُم الفرديِّة أو 
م الّسبيَل إىل بلوِغ تلَك املصلحِة. وبوسعَك هلم من األحكاِم ما يفتُح هلاالجتماعّيِة منها. فيشرُّع اهلُل 

ان جتَد أمثلًة كثريًة على هذا يف آياِت األحكاِم اليت تنزّلت ّبناسبات. فقد كاَن أثرُها استجابة 
 أو دفعاً لشرور وأضرار. ،حلحلاجات وحتقيقاً ملصا

ال يف الّناِس من ومن أبرز ما يدخل يف القسم األّول شرعة األوقاف ونظامها. وما أظظنُّ أنَّ 
يتبنّيُ أمهّّية املصلحة اليت تتكّفل هبا هذه الّشرعة، واملستوى احلضاري الباسق الذي يعّّب عنُه هذا 

 الّنظام الفريد، من خالِل رمسِه ألمسى مظاهِر الّتكافل االجتماعّي.
لطّريقِة املثلى هذِه امل يتبّينوا احتياجهم إىل  -على اختالِف مستوياِتم-ومع ذلك، فإنَّ الّناس 

نظِا الّتضامِن االجتماعيِّ فيما بينهم، إال بعَد أن بّصرهُم اهلُل عزَّ وجلَّ بشرعِة األوقاِف هذِه إلرساِء 
 وآخذهم هبا.

مثَّ إنَّ هلذا الّنظام..  ولقد كاَن كتاُب اهلِل عزَّ وجلَّ هو املؤسَِّس األّوَل هلذه الّشريعِة والواضعَ 
مثَّ كاَن دوُر أئّمِة الّشريعِة . هلا واملشرِف على تنفيِذها.الّسّنَة الّنبويَّة املطّهرَة قامت بدوِر الّشارِح 
وتفريِع الّصوِر واحلاالِت يف تطبيِقها على املصاحِل الّسليم، اإلسالمّية وهو دوُر االجتهاِد املنضبط 
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نطاٍق اجتماعيٍّ واستثمار أكّب قدر من املصاحل االجتماعّية وسِع وتيسرِي تطبيِقها على أاملتنّوعِة هلا، 
 واالقتصاديّة منها.

هذِه املصلحِة والكشِف عن مدى أمهّّيِتها،  كاَن إليِه فضُل الّتنبيِه إىل هذهِ  أّما دوُر الّتأسيسِ 
اليت نزلت يف سورِة منوذٍج تشريعيٍّ تشريعيٍّ هلا، فيتجّلى واضحًا يف اآلياِت األربعِة ورسِم أوسِع 

 احلشر، بياناً حلكِم األراضي اليت أفاَءها اهللُ على املسلمنَي من يهوِد بين الّنضري، وهي قوُل اهلِل تعاىل:
ما أفاَء اهلُل على رسولِه من أهِل الُقرى فللِه وللّرسوِل وِلذي الُقرىب واليتامى واملساكنِي وابِن ))

األغنياِء منكم وما آتاكُم الّرسوُل فخذوُه وما هناكم عنُه فانتهوا واتّقوا الّسبيِل كي ال يكوَن ُدولًة بنَي 
للفقراِء املهاجريَن الذيَن ُأخرِجوا من ديارِهم وأمواهلِِم يبتغوَن فضاًل مَن اهلِل *  اهلَل إنَّ اهلَل شديُد العقاب

ُءو الّداَر واإلمياَن من قبلهم حيّبوَن من والذيَن تبوَّ *  ورضواناً وينُصروَن اهلَل ورسولُه أولئَك هُم الّصادقون
هاجَر إليهم وال جيدوَن يف صدورهم حاجًة ممّا أُوتوا ويؤثروَن على أنفسهم ولو كاَن هبم خصاصة  

والذيَن جاؤوا من بعدهم يقولوَن ربّنا اغفر لنا وإلخوانِنا *  ومن يوَق ُشحَّ نفسِه فأولئَك هُم املفلحون
 . آمنوا َربَّنا إّنَك غفور  رحيم((وال جتعل يف قلوبِنا غاّلً لّلذيَن  الذيَن سبقونا باإلميانِ 

فهذِه اآلياُت األربع تُ َعدُّ الّنصَّ التأسيسّي ملشروعّيِة الوقف، ولبياِن أمهّّيِة املصلحِة املرتتّبِة عليه، 
 ولفِت الّنظِر إىل الفرِق بينُه وبنَي سائِر الّصدقاِت األخرى.

أنَّ اهلَل عزَّ وجلَّ يأمُر حببِس عنِي املاِل الذي خيضُع للبقاء، وال يستهلُك كيَف إّنَك لرتى  
جوَهرُه االستعماُل وهو األرُض والعقارات اليت أفاءها اهلُل على املسلمني، عن متليِك ذاتِا والّتصّرِف 

جيالً بعَد جيل،  بأعياهِنا، على أن ُيصَرَف خراُجها على إىل مصاحِل املسلمني وأفرادهم خالَل العصورِ 
بدءًا من املهاجرين فاألنصار فمن سيأيت بعدهم إىل قياِم الّساعة، إن أمكن، لتشرتك هذه األجيال  

 كّلها يف االستفادة من ريِعها والنَّيِل من مثارِها وخرياِِتا.
واحتجَّ هبا على ما قضَي بِه وقد فهَم عمُر بُن اخلطّاب هذا املعىن الواضح من هذه اآليات، 

ليستمرَّ ريُعها صدقًة جاريًة يستفيُد منها من حبِس سواِد العراق وأراضي مصر عن الّتمّلك والّتداول، 
 املسلموَن عصراً بعَد عصر، ولقد أيّدُه يف ذلَك معظُم أصحاِب رسوِل اهلِل رضواُن اهلِل عليهم.

 تعاىل يوَم طالبُه بعُ  روى أبو عبيد بن أو بُن احلدثان عن عمَر بن اخلطّاب أنُّه تال قوَل اهللِ 
 من شيٍء فأنَّ هلِل ُُخَُسُه(( متُ م  نِ ا غَ ))واعلموا أمنَّ سواِد العراِق بنَي املقاتلني: الّصحابِة بتقسيِم 
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"التوبة:  ))إمّنا الّصدقاُت للفقراِء((فقاَل هذه هلؤالء، مثَّ تال قولُه تعاىل:   ،-اآلية- "11"األنفال:
 .-اآلية- "06

))ما أفاَء اهلُل على رسولِه من أهِل القرى فللِه فقال: وهذه هلؤالء، مثَّ تال قوَل اهلِل تعاىل: 
))للفقراِء املهاجريَن الذيَن ُأخرِجوا من ديارِِهم(( . إىل أن قال: "7"احلشر:  وللّرسوِل ولذي الُقرىب((

))والذيَن جؤوا . إىل أن قال: "9"احلشر:  واإلمياَن(())والذيَن تبوَُّءو الّداَر . إىل أن قال: "8"احلشر: 
فاستوعبت هذه اآلية النّاس، فلم يبَق أحد  من املسلمنَي إال ولُه . قال: "16احلشر: " من بعدهم((
 فيها حّق.

وقد أيَّد عمُر يف ذلَك مجهوَر الّصحابِة فكانت أرُض مصر والعراق وقفًا للمسلمنَي حبكٍم من  
 وجلَّ حتبس عن الّتداول، وجيري خراُجها ريعاً هلم خالل األحقاب والقرون. عزَّ  كتاِب اهللِ 

وقد ذهَب اإلماُم مالك إىل هذا الذي تدلُّ عليِه اآليات وقضى به عمر. وذهَب أبو حنيفة 
وأمحد والّثوري إال أنَّ اإلمام يتوّخى يف ذلَك املصلحة، وهو قريب  من مذهِب مالك. وانفرَد الّشافعيُّ 

 لّذهاِب إىل وجوِب تقسيِم األرِض كبقّيِة أمواِل الغنائِم على املقاتلني.با
 فمحصُل األمِر أنَّ يف املسألِة مذهبني:

أحُدمُها مذهِب اجلمهور، وهو عدم وجوب قسمة األرض بنَي املقاتلني على اإلمام. سواء  -
 اإلماُم فيها مصلحة املسلمني.قلنا إهّنا تكوُن وقفاً ّبجّرِد االستيالِء عليها، أو قلنا يتّبُع 

 ثانيِهما مذهُب الّشافعّي، وهَو وجوُب قسمِتها بنَي الغامننَي إاّل أن يستطيَب اإلماُم نفوسهم.-
إذاً فهذِه اآليات هي اليت أّسست شرعة الوقف ونّبهت إىل أمهّّيته ووجِه املصلحِة فيه، وإىل أنَّ 

اِتم االقتصاجّية مناهل ثابتة وباقية ما أمكن، كي ينهَل على املسلمنَي أن جيعلوا من مرافقهم ومؤّسس
 من ريِعها وخرياِِتا املسلمون كّلهم جيالً إثَر جيل.

هذا اللوَن من الّتكافِل االجتماعيِّ الّساري بنَي أجيال املسلمني من خالل  وغينٌّ عن البياِن أنَّ 
ّمة اإلسالمّية هبدٍي وتبصرٍي من اهلِل عزَّ توارث عادل ورحيم، ال تعرفُه قدميًا وال حديثًا إال هذه األ

 وجّل.
، فلم مثَّ إنَّ رسوَل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسّلَم وّسَع جماَل تطبيِق هذه الشِّرعِة اإلنسانّيِة املباركة

يرتكها مقتصرًة على الّسياسة اليت ينبغي أن يّتخذها أولياء املسلمني يف الفيِء والغنائم. بل أوصى 
نصيبًا من صدقاِتم ومساها: صدقة جارية. وأوصح خمالِل بأن جيعلوا هلذِه الّشرعة ملسلمني أفراد ا
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تعليماتِه املتعّددة للّصحابة أهّنا تكوُن يف أيِّ وٍع من األموال ايل يستهلكها ويستنفذها االستعمال، 
واملفروشات وأنواع  وإن استهلكها الّتقادم وطول العهد وكثرة االستعمال، كالّدور واألراض والّدواب

 األثاث وينابيع املياه.
فِمن ذلَك قوُل رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسّلم، فيما رواُه مسلم  والبخاريُّ يف األدِب املفرد. 

"إذا ماَت اإلنساُن انقطَع عملُه إال من ثالث: صدقة جاري، من حديِث أبو هريرة رضَي اهلُل عنه: 
 .لٍد صاحٍل يدعو له"أو علٍم يُنتَ َفُع به، أو و 

ومن ذلَك ما رواُه الّشيخاِن من حديِث عمَر رضَي اهلُل عنه أنُّه أصاَب أرضًا خبيّب، فأتى الّنيبُّ 
يستأمرُه فيها فقال: يا رسوَل اهلل إّّن أصبُت أرضًا خبيّب مل ُأصب مااًل قطُّ هو صّلى اهلُل عليِه وسلَّم 

ها وتصّدقت هبا. فتصّدَق هبا عمُر على أُّه ال يباُع أنفُس عندي منه. فقال: إن شئت حبست أهل
يطعَم صديقًا غرَي  نأصُلها، وال يوَرُث وال يوَهب. وال ُجنَا على ممن ولَيها أن يأكَل منها باملعروِف أ

 متموٍِّل مااًل.
هم ومن مثَّ فقد انتشرت هذه الّسّنة بنَي أصحاِب رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسّلَم فكاَن أحدُ 

حيبُس أرضًا أو إباًل له، أو أسلحًة عن الّتصّرِف يف أعياهِنا، ويتصّدق بوجوه االستفادة منها، ليستمرَّ 
الّسبيُل إىل ذلَك جاريًا إىل ما بعِد موته. ومن ذلَك ما رواُه الّشيخاِن أنَّ رسوَل اهلِل بعَث عمَر بَن 

"وأّما خالد  فقِد احتبس أدراعُه وأعتادُه يف سبيِل اخلطّاِب على الّصدقة، وفيِه أنَّ رسوَل اهلِل قال: 
 .اهلل"

ومن ذلَك ما رواُه أمحد وأبو داوود واحلاكم من حديِث أمِّ معقل األسديّة أنَّ زوجها جعَل بكراً 
 يف سبيِل اهلل، فأرادِت العمرة، فسألت زوجها عن البكر فقال هلا: إّّن حسبتُه يف سبيِل اهلل.

من اإلبل. وحديُث أيب طلحة يف وقفِه ألحبِّ مالِه إليِه )بري حاء( صدقًة والبكُر هو الفىت 
 جارية هلل معروف  ومشهور.

العربّيِة وما حوهلا مليئاً وهكذا مل ميِ  إاّل سنوات  حىّت غدا اجملتمُع اإلسالميُّ يف اجلزيرِة 
نسانّيِة الّشاردِة عن اإلسالِم ّبمتلكاٍت مالّيٍة من نوٍع فريٍد ال عهَد للحضاراِت وال للمجتمعاِت اإل

، وإمّنا يوّجُه ريعها ووجوه االستفادة منها ّبثِلها.. ممتلكات؛ ولكن ال ميلُك أن يتصّرَف بأعياهِنا أحد
إىل اجلهات اليت كاَن قد حبسها ماّلكها يف سبيِلها من فقراء أو أرامل أو يتامى أو حيوانات أقعدها 

 العجز عن العمل.. أو حنو ذلك.
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استأر هذا املوضوع باهتمام اجملتهدين من أئّمة الّشريعة والفقه اإلسالمّي، وساروا قدمًا يف و 
ترسيخ العالقة بينُه وبني املصاحل االجتماعّية اليت ُشرَِع من أجِلها، واستظهروا املشكالت املتعّلقة به، 

ذو فروٍع ومسائَل جزئّية شىّت، وما لبَث أن تكّوَن من هذا املوضوع باب  فقهيٌّ كبري  وأجابوا عنها.. 
 يتفاعل كّلها مع نظام اجملتمع اإلسالمّي ومصاحله.

تؤوُل إليها ملكّيُة العنِي املوقوفة. أهي اجلهة اليت تساءَل الفقهاُء بادَئ ذي بدء، عن اجلهِة اليت 
الذي وقف؟ أم أبرَم الواقُف لصاحلها من فقراء أو يتامى أو غريهم؟ أم تظلُّ ملكّيتها باقية للمالك 

 تؤوُل ملكّيُتها إىل اهلِل عزَّ وجّل؟
. إذا ذلَك هو فذهَب اإلماُم الّشافعيُّ إىل أنَّ ملكّيَة العنِي املوقوفة تؤوُل إىل اهلِل عزَّ وجلّ 

ولو  . يف حقِّ كلٍّ من املالك الواقف واجلهة املوقوف عليها -أي بعيِنها-مقتضى حرمِة الّتصّرِف هبا 
 ثابتة أليٍّ منها الستلزَم ذلَك جواَز الّتصّرف هبا من ِقَبِل الّشخِص املالك.كانت امللكّية 

أنَّ ملكّية املوقوف تظلُّ باقيًة ملاِلِكها الذي  -مالك وأيب حنيفة-واختاَر كلٌّ من اإلمامني 
ّناُس يستفيدوَن وقَ َفها. مستدّلنَي على ذلَك باستمراِر الّثواِب للواقِف ما امتّرت العنُي املوقوفة وظلَّ ال
 منها. إذ لو انقطعت ملكّيُة املالِك عنها الستلزَم ذلَك أن ينقطَع عنُه ذلَك األجر.

 أّما اإلماُم أمحد فريى أنَّ امللكّيَة تتحوَُّل إىل اجلهِة املوقوِف عليها، نظراً إىل أهّنا اجلهة املستفيدة.
على أنَّ مصدر االستفادة هو ال ُملك. ويرى من العني املالّية أوضُح دليٍل إذ االستفادة الّدائمة 

احلنابلة أنَّ ال ُملكّية غري قابلة لإلسقاط، فاململوك ال بدَّ أن يظلَّ مملوكًا وإن انتقلت ملكّيتُه من جهة 
  إىل أخرى.

مثَّ إنَّ الفقهاَء تساَءلوا عن مسألٍة أخرى، وهي: هي يّتصُف الوقُت باللزوم؟ أي حبيُث ال جيوُز 
إىل يوِم القيامة، من بيٍع أو شراٍء أو هبٍة أو تعّلٍق أو إرٍث أو  -بعَد وقفه-الّتصّرُف بعنِي املوقوف 

ِقَبِل اجلهِة املوقوِف هلا، أو من جهِة إجياٍر ملصلحِة الواقف، سواًء من ِقَبِل املالِك الذي وقَف أو من 
 وسواًء قال إنَّ ملكّيَة املوقوف ال تزاُل للواقف، أو قلنا إهّنا آلت إىل املوقوِف عليه؟الّدولة، 

اتّفَق مجهوُر القهاِء على لزوِم الوقوِف وأنَّ صالحيَة الّتصّرِف باملوقوِف تنقطُع منُذ أن متَّ وقفُه 
أبو حنيفة رمحُه اهلُل بالّذهاِب إىل أنَّ حقَّ امللِك يف الّتصّرِف يف العنِي املوقوفِة  من جهِة املالك. وانفردَ 

استمراُر ملكّيِة كلٍّ من الواقف وال ُمعري يبقى مستمرّاً. فهو يرى أنَّ الوقَف كالعارية، واجلامُع املشرتُك 
 صّرف يف اململوك.للمتاع الذي وقفُه أو أعاره. ومن مستلزمات امللكّية ثبوت حّق التّ 
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احلاكُم الوقَف يف ويستثين أبو حنيفة من عموِم هذا احلكم حالًة واحدة: هي أن يسّجَل 
أو أن يعّلَق املالُك الوقَف ّبوته. فيكتسب الوقُف بذلك صفة اللزوم ويصري ّبنزلة سجاّلتِه الّرمسّية 

 الوصّية.
 

لّتصّرِف بعنِي املوقوِف بأنَّ الّنيَب صّلى اهللُ وقد استدلَّ اجلمهوُر على ما ذهبوا بِه من امتناِع ا
إمّنا ميّ َز الوقَف الذي اقرتحُه لعمَر رضَي اهلُل عنُه عن عموِم املّبّراِت والّصدقاِت األخرى، عليِه وسّلم 

بسقوِط حقِّ الّتصّرِف بالعنِي املوقوفِة مع استمراِر االستفادة منها ما بقيت فلو ظلَّ حقُّ الّتصّرِف 
ئِر القرباِت املالّية، ومن مثَّ ملا أصبَح للمالِك فيها باقيًا ملا ظهَر أيُّ فرٍق بنَي الوقِف والعاريِة وسا

اليت أملَح إليها القرتاِح رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسّلَم معىٍن متمّيز. وإذا الحظنا املصلحة االجتماعّية 
ومسائله، فال بياُن اهلِل تعاىل يف سورِة احلشر، واليت غدت احملوَر الذي يدوُر عليِه أحكاُم الوقِف 

 رجيِح ما ذهَب إليِه اجلمهوُر من لزوِم الوقِف وانقطاِع حقِّ الّتصّرِف يف العنِي املوقوفة.مناَص من ت
على أنّا إذا الحظنا أنَّ معظَم العقاراِت واألراضَي الوقفّيَة تسّجُل أخريًا ّبواصفاِِتا وأرقاِمها يف 

رقابِة الّدولة وسلطاهنا، فإنَّ  سجلِّ الّدولة الّتابعة لوزارات األوقاف وتقُع رعايُتها ومحايُتها حتتَ 
يف هذِه املسألة يصبُح خالفًا لفظّياً. إذ أنَّ كلَّ ما حكَم احلاِكُم بكونِه اخلالَف بنَي احلنفّيِة واجلمهور 

موقوفًا ُيسِقُط حقَّ الّتصّرِف بعينِه باإلمجاِع ودوَن أيِّ خالف. وإذا علمنا هذا، أدركنا أنَّ ما يُقِدُم 
، تصرف  باطل وائِر األوقاف من بيِع املمتلكاِت الوقفّية ألدىن سبٍب ورّّبا لغرِي سببعليِه بعُ  د

وحمظور  شرعاً. ويرحُم اهلُل اإلماُم الّنووّي، فقد نقَل الّسخاوي يف ترمجتِه له أنُّه مل يكن يأكُل شيئاً من 
مع مروِر الّزمن مل تعد تتميّ ُز هذه مثاِر غوطِة دمشق، إذ كاَن يعلُم أنَّ كثرياً من أراضي الغوطة موقوفة و 

 األراضي عن غريِها المتداِد يِد الّتصّرِف إليها.
واجلديُد الذي قد يشغُل باَل كثرٍي ممّن يهتّمون اليوَم باألنشطِة االجتماعّية، ال سّيما ما يتعّلق 

إمكان إخضاع  الّرؤية اإلسالمّية، هو البحث يف مدى  منها ّبقّوماِت الّتضامن االجتماعيِّ طبقَ 
 ، حلكم الوقف ونظامه اللَذيِن متَّ اآلَن بيانُ ُهما.الّنقود وما يتبعها من عمالت

حبيُث ُيَسخَُّر  -للقرض احلسن-أي ما هو موقف الّشريعة اإلسالمّية من رصد صندوق مايل 
لى وجه القرض هذا الّصندوق لسدِّ حاجاِت الفقراِء واملعوزين، ال على وجه اهلبة أو الّصدقة، وإمّنا ع

 احلسن الذي يتواىل دوَن انقطاع؟
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واجلواُب عن هذا الّسؤاِل حبدِّ ذاتِه بَ نيِّ  ليَس فيِه أيُّ غموض. فصاحُب املاِل مأجور  برصدِه 
احلسن، بل إنَّ األجَر الذي ينالُه على الّصدقِة ّبثِل ذلَك املال، كما صحَّ ذلَك عن  حلاجاِت القرضِ 

 رسوِل اهلِل صّلى اهللُ عليِه وسّلم.
شرعيٍّ هلذا العمِل يدخُل  و: هل من سبيٍل إىل تكييفٍ ولكن الّسؤال الذي يرتّتب على هذا ه

ِه مواصفاُت الوقِف وأحكامه، حبيُث يسري حكُم الّصندوَق ّبوجبِه يف الّصدقِة اجلارية، أي تنطبُق علي
حرمِة الّتصّرِف بعنِي هذا املاِل على وجِه االستهالك أو اإلتالف يف أيِّ وجٍه من وجوه اإلنفاق 
املشروعة، سواًء صدَر الّتصّرُف من صاحِب املاِل ذاتِه أو من أيِّ شخٍص آخر بأيِّ مّبٍّر من 

 اً؟املّبّرات، ما داَم املاُل موجود
وما يف حكِمهما من العملة الورقّية عن األعيان املالّية اليت  ينِ إنَّ اإلشكاَل الذي ينأى بالّنقدَ 

جيوُز وقُفها، هو أنَّ الّنقديَن ال يتمُّ االستفادة منها إال بصرفهما واالستعاضة عنهما باملنفعة 
صوِل على حاجاتِه ال ميلُك أن املقصودة، واملقرتض الذي يُعطى من هذا املاِل ليستفيَد منُه يف احل
 يعيَد إىل املقرِض عنَي املاِل الذي أخذ، ولكّنه يعيد ظريه والبديل عنه.

فهل يقوُم البديُل مقاَم األصل، ويعدُّ حكمًا أنُّه عينه، ومن مثَّ جيوُز وقفُه كما يوَقُف البستان 
الطّعام الذي ُيستهَلُك باألكل ومن مثَّ  والعقاُر وحنومها؟ أم إنُّه ال يقوُم مقاَمه، فيكوُن حكمه كحكمِ 

 ال جيوُز وقُفه؟
الذي جيري يف الّنقديِن وما يف إىل أنَّ االستبداَل  جينُح الكثرُي من احلنفّيِة ومتقّدموا امللكّيةِ 

حكمهما من العملة الورقّية الّدارجة ساقط عن االعتبار، إذ ال يتعّلق أي غرض بعني الّدرهم الذي 
كما ال يتعّلق أي غرض بعنِي اللرية الّسوريّة أو اجلنيه املصري أو الدوالر األمريكي وقَع يف يِد صاحبه،  

مّنا حكمه عنده حكم نظائره، ومن مثَّ فمهما جرى الّتداول وإمثاًل، عندما يدخل يف حوزة صاحبه. 
والّتبادل يف الّنقود وما يف حكمها، فالعّبة ببقاء الكتلة الّنقديّة اليت جرى حكم الوقف عليها، فوقفها 

 إذاً سائغ  شرعاً، وال جيوُز أيُّ تصّرٍف من شأنِه أن يزهَق هذه الكتلة أو شيئاً منها.
)وجاَز يف دنانرَي ودراهَم ليسلفها ملن حيتاج إليها كليِل على خمتصر خليل: قاَل يف جواهِر اإل 
 .)وهذا هو مذهُب املدّونة(, مثَّ قال: ويرّد مثلها واقفاً يف حمّله(

)وصحَّ أيضًا وقُف كلِّ منقوٍل فيِه تعامل  للناس، كفأٍس وقّدوم، بل وقاَل يف تنويِر األبصار: 
َد األمُر للقضاِة باحلكِم به... ويف كلِّ مكيٍل وموزّع. فيباُع ويُدَفُع مثنه ، وقلُت بل ور دراهَم ودنانري
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على شرِط أن يُقرَِضُه  -يقصُد كياًل من حنطٍة مثالً - مضاربًة أو بضاعة. فعلى هذا لو وقَف كراً 
 .(ليزرعُه لنفسه، فإذا أدرك أخَذ مقداره مثَّ أقرضُه لغريه، وهكذا جاز
)قلت: إنَّ الّدراهَم ال تتعنّيُ بالّتعنّي، وقاَل ابن عابدين يف حاشيتِه تعليقًا على هذا الكالم : 

 . فهي وإن كانت ال يُنتَ َفُع هبا مع بقاِء عيِنها، لكنَّ بدهلا قائم  مقامها لعدِم تعيُِّنها، فكأهّنا باقية(
 

لبضائع اخلاضعة للكيِل أو الوزن ممّا يستهلك  إذن فقد تبنّيَ لَك ممّا يقولُه احلنفّية أنُّه حىّت ا
كاحلبوب اليت تُقتات والبضائع األخرى اليت ال تؤكل، جيوُز عندهم وقُفها للمحتاجنَي على وجِه 
َكيِل أو املوزون الذي اقرتضه، مثَّ يعيُد إىل 

اإلقراض، ال مانَع من أن َيستهلَك املقرتُض احملتاُج عنَي امل
 وقف نظرَي ما أخذُه منه.الواقِف أو متويّل ال
وهذا الذي جنَح إليِه املالكّيُة واحلنفّيُة هو الذي يّتفق مع احلكمة اليت ُشرَع من أجلها أقول: 

الوقف، ال سّيما وأنّنا مل نعثُر يف األحاديِث الّنبويِّة اليت سبق ذكرُها وال يف غريِها ممّا صحَّ عن رسوِل 
ما يدلُّ على خالِف ذلك، أي ما يدلُّ على اشرتاِط بقاِء عنِي اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلَّم على 

 املوقوِف حىّت وإن مل يتعّرض غرض  به وقاَم البديُل عنُه مقامه.
وكم هو مجيل، وكم هو عمل  إنسانّيإل مفيد  أن يوقَف هؤالِء اإلخوُة الذيَن مّتعهُم اهلُل بفضوٍل 

لتزوجيهم، أو لتوفرِي مساكَن ِف الفقراِء من الّشباِب من األموال، كتاًل نقديّة، تتحّرُك بنَي صفو 
 مناسبًة هلم، على سبيِل القرِض احلسن.

وقد صحَّ عن رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلََّم ما يدلُّ على أنَّ تقدمَي القروِض املالّيِة 
لذلَك ِحَكمًا يضيُق عن للمحتاجنَي أجزُل مثوبٍة من الّصدقات اليت يقتطُعها امللُك من ماله، وإنَّ 

 ذكرِها هذا اجملال.
اليت انتشرت يف أقطارِنا وجمتمعاتِنا اإلسالمّية من وراِء شرعِة الوقِف اليت وبعُد فإنَّ اآلثاَر اخلرييَّة 

 مثَّ اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسّلم،  لُ و َب إليها شارحًا ومفّصاًل رسدِ مثَّ نُ  أرسى أصوهَلا كتاُب اهلِل عزَّ وجّل،
اآلثاَر سامهت يف إبراِز الوجِه احلضاريِّ تسابَق إليها أصحاُب رسوِل اهلِل تنفيذاً وتطبيقاً. أقوُل إنَّ هذِه 

املتمّيِز هلذِه األّمة، والذي ال ميكُن أن يظهر ويتحّقق إال يف هذه األّمة اليت جعَلها اهلُل خرَي أمٍَّة 
 ُأخرَِجت للّناس، إنسانّيًة وتآلفاً وتكافالً.
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إنّنا لو استعرضنا مؤّسساتنا اخلرييَّة اليت انتشرت يف بالدنا اإلسالمّيِة نتيجًة هلذه الّصدقِة 
اجلارية، لرأينا عجبًا يبعُث الّنشوَة يف الّنفِس واعتزازًا هبذا الّديِن الذي جعَل اهلُل منُه لعبالدِه حمراَب 

 عبوديٍّة وسّلَم حضارة.
إنَّ من هذِه املؤّسساِت اخلرييِّة اليت تكاثرت استجابٍة لدعوِة كتاِب اهلِل وهدِي سّيدنا رسوِل 
اهلل، يف خمتلِف أصقاِع هذا البالِد اإلسالمّية: بناُء اخلانات والفنادق الوقفّية متفرّقًة على الطّرقاِت بنَي 

وايا اليت ينقطُع من شاَء فيها للّتبّتِل والعبادة.. للمسافرين واملنقطعني.. والّتكايا والزّ املدِن املتباعدِة 
والبيوِت املوقوفِة خاّصًة للفقراِء واملعوِزين.. والّسقاياِت املنتشرة يف األماكِن اليت يعزُّ وجوُد املاِء فيها 

احملتاجني.. وبيوت   اليت حُيَضَُّر فيها كلُّ يوٍم ألواُن األطعمِة للّناِس وتكثُر احلاجُة إليه واملطاعُم الّشعبّيُة 
 ُوِقَف خاّصًة حلاجِة احلجيِج وراحتهمن وقد َكثُرت هذه البيوُت مع الّزمن كثرية  للحّجاِج يف مّكةَ 

إىل إصداِر فتوى ببطالِن إجارة  وهو األمُر الذي دعا بعُ  الفقهاِء حىّت كادت أن تعمَّ أرَض مّكة، 
ومنها اآلباُر احملفورة يف الّصحارى موقوف  على احلجيج.  بيوِت مّكَة يف مواسِم احلجِّ ألنَّ كثريًا منها

مع دالئلها وأسباِب االستقاِء منها، تلبيًة حلاجِة املسافريَن ألنفسهم ولسقِي أغنامهم والبيداِء املرتامية، 
وبنَي ومواشيهم.. وال تزاُل هذه اآلباُر أو آثارُها موجودًة بكثرٍة بنَي بغداَد ومّكة وبنَي دمشق واملدينة 

 عواصم املدن اإلسالمّية وبع  قراها.
الطّرقاِت والقناطِر واجلسور، ومنها ما كاَن إلصالِح ما كاَن يُرَصُد رَيُعُه ومن املؤّسسات الوقفّية 

 يُرَصُد َريُعُه لتجهيِز املوتى وتكفينهم.. فضالً عن األراضي اليت كانت ُتوَقُف مقابَر هلم..
ومن املؤّسساِت الوقفّيِة اخلرييّة مؤّسسات  للُّقطاِء واليتامى، وُأخرى للُمقعديَن واملكفوفنَي 
والعجزة، يعيشوَن فيها حياًة كرميًة مرّفهة.. ومؤّسسات  أخرى لتزويِج الّشباِب والفتياِت الُعزّاب، مّمن 

من تور مصطفى الّسباعي رمحُه اهلُل يف كتابه: وقد رأينا فيما يذكرُه الدّكتعوزُهم نفقُة الّزواِج وأسباهِبا.. 
روائِع حضاراتِنا أنُّه كاَن من مّبّاِت صالِح الّديِن األيّويبِّ اخلرييّة أنُّه جعَل أحَد أبواِب القلعِة الباقيِة 
ليِه حىّت اآلَن يف دمشق ميزابًا يسيُل منُه احلليب، وآخَر يسيُل منُه املاُء املذاُب فيِه السُّّكر، تأيت إ

 األّمهاُت يومنِي من كلِّ أسبوع ليأخذَن ألطفاهلنَّ ما حيَتجَن إيِل من احلليِب والسُّّكر..!
ومن أطرِف املؤّسساِت اخلرييِّة وقف الزّبادي لألوالِد واخلدم الذيَن قد تتكّسُر يف أيديهُم 

بداًل من املكسورة ومن األطباق وهم يف الطّريِق فيأتوَن إىل هذه املؤّسسة فيأخذوَن أطباقًا جديدة 
 نوعها، لريجعوا إىل بيوِِتم آمننَي مطمئّنني.
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ويف دمشَق اليوم موج  أخضُر ذو اّتساٍع كبري يقُع على مينِي الّداخِل إليها من جهِة الغرب، كاَن 
رِج وقفًا للّدوابِّ اليت يُقِعُدها العجُز أو املرُض عن العمل، فكانت تعيُش بقّيَة حياِِتا فوَق ذلَك امل

 موفورَة الطّعاِم والّشراب.
ويعرُف املسّنوَن من أهِل دمشَق هذه الّصورَة اإلنسانّيَة املثلى وال يزالوَن ينعموَن بذكراها يف 

إال األبنيَة اليت قامت على أنقاِض ذلَك أذهاهنم وخمّيلتهم. أّما اجليُل اجلديد، فال يرى مَع األسِف 
يعرفوَن أّن هذه األرَض كانت إىل عهٍد قريٍب رمَز الوفاِء اإلنساّنِّ أهّنم  الّصرِح اإلنساّنِّ الرّائع!.. غريَ 
ما كانت معافاًة قويّة، فلّما أقعَدها العجُز ُأحيَلت إىل تلَك األرِض حليواناٍت ظّلت ختدُم صاحبها 

إلنساِن يف مغنٍم بدوِن الغنيِة بنباِِتا وشراهِبا لتسرتيَح فيها من عناٍء وتقضي بقّيَة أيّاِمها من عالقِتها با
 مغرم، وراحٍة من غرِي تعب.

 -وهي قليل  من كثري-إّّن ألِفُت الّنظَر إىل هذا املاضي املشرِق ألّمتنا، وأذكُر هذِه األمثلة 
ألُهيَب بالّصادقنَي مع اهلِل والغيارى على تارخِيِهُم األغّر، أن ال ميعنوا يف االنفصاِل عنُه والتّنّكِر له، 

يتّوجوا بِه حاضَرهم. وكم يغلو املاُل عنَدما ُيَسخَُّر هلذِه األعماِل اجمليدة، وكم يَرخُص عندما وأن 
 ُيصَرُف على األموِر الّتافهة.

تفّيأنا تلَك هي واحدة  من معامِل حضارتِنا والّصورُة املتألِقُة املثلى إلنسانّيِتنا،  أيها اإلخوة:
أمناَء على هذا الّدين، صادقنَي يف  -بكلِّ فئاتِنا-خرياِِتما، يوَم كّنا  ظالَل كلٍّ منهما وهنلنا الكثرَي من

 الّتمّسِك بِه والّدفاِع عنه، نفديِه بأهوائنا ورغائِبنا وعصبّياتِنا ومصاحلنا العاجلة.
 وننظُر اليوم، وإذا بتلَك املعامِل مل يبَق منها بيَننا إال األطالُل واآلثار.

 كانت متسُح عّبَة اليتيم، وتأسوا جراَح الكليم، وجتمُع لمَل جمتمِعنا أيَن هي تلَك األيدي اليت
 داخَل حصٍن من األلفِة واحملّبِة اجلامعة؟
كاَن ينبغي إىل يوِمنا هذا مكلوءًة بالّشرعِة الرّبّانّيِة اليت  اليت   أيَن هي تلَك املؤّسسات اخلرييّةُ 
 كانت حمفوظًة ومتجّددًة يف داخِلها؟
مثَّ أتى فقضى عليها سلطاُن احلضارِة الغربّيِة اليت ختاطُب اإلنسانّيِة لقد اقُتِحَم الّسبيُل إليها، 

مثَّ وطّأنا هلا املرافق واألوطان،.. فكاَن أن قضت على ّبنطِق اخلداِع والّنفاِق ففتحنا هلا القلوب.. 
 ىل أنقاٍض وركام.إنسانّيِة الّتعامِل يف حياتِنا وأحالت معاملها ومؤّسساِِتا إ



 قضايا فقهّية معاصرة  مفخرة شرعة الوقف

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام  :     11

ولكن ما أيسَر الّسبيَل إىل استعادِة الغِد الّدابِر الذي ال تعوُد عقارُب ساعاته، ولكن ما أيسَر 
أن يعوَد عظيُم منجزاتِه.. إن استعدنا صدَق تعمِلنا مَع اهلِل وأيَقظنا حوافَز الّدعوِة إىل دينِه بلوعِة 

 احلبِّ لذاته وصادِق الّتعظيِم حلُُرماتِه.
وَف تعوُد فتتفّتُح أخّوتُنا مع املسلمني من عباِد اهلل. ولسوَف تزدهُر هذه املؤّسساُت اخلرييُّة من ل

 جديٍد متماشيًة مع الّطوِر املصلحيِّ الذي مترُّ بِه األّمة. واهللُ املوّفُق وما ذلَك على اهلِل بعزيز.
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