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 مؤسسات األوقاف المعاصرة تشبه منشآت األعمال من حيث انفصال 
اإلدارة عن الملكية، مما يقلل من الحافز الذاتي لدى المديرين المستأَجرين؛ 
إذ الربح ال يعود عليهم باعتبارهم ليسوا مالكين، ولهذا فإن نظام الحوافز 
ضــروري  المعاصرة  اإلنتاجية  المؤسسات  لــدى  بــه  المعمول  والمكافآت 

لمؤسسات الوقف المعاصرة. 
بحث  والحوافز، محل  األجــرة  نظام  المعاصرة في  اإلدارة  واألخــذ بطرق 
ونظر؛ ألن الوقف له خصائص وأحكام مختلفة، ومن هنا جاءت هذه الدراسة. 
وكان من نتائجها: أن العقد مع اإلدارات التنفيذية للوقف إجارة على عمل 
ُعِمل  المثل،  ألجــرة  معاِداًل  لألجير  الواقف  قــّدره  ما  كان  فإن  الجملة،  في 
بشرطه، وكذا إن كان ما قّدره الواقف أقل من أجرة المثل بناء على العمل 
شرط  )إذا  التالي:  في  الفقهاء  واختلف  األجير.  به  رضي  إن  الواقف  بشرط 
زائــدة على أجرة المثل( و )حكم دفع عين لمن يعمل على  الواقف األجــرة 

استثمارها، ويكون له جزء مشاع من الغّلة(
الــواقــف،  بشرط  يعمل  أنــه  األول  فــي  فالراجح  بينها؛  البحث  رجــح  وقــد 
إذا كان ذلك بشرط  المثل  أجــرة  زادت على  الوقف ولو  األجــرة من  فتنفق 
الواقف. فإن لم يقّدر الواقف األجرة، فاألصل أن يعطى أجرة مثله، وليس 
وإذا  الجملة.  في  الفقهاء  باتفاق  المثل  أجــرة  على  يزيده  أن  الوقف  لناظر 
كانت الخدمات المضافة إلى األجرة معلومة عند التعاقد، فال إشكال في 
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الثاني أن العقد صحيح، وهو عقد  ذلك لتحّقق العلم باألجرة. والراجح في 
شبيه بالمساقاة، ويصح هذا العقد في مال الوقف، ألن االشتراك ليس في 
الوقف  األرباح فحسب، فال مانع شرًعا من استثمار  المال، وإنما في  أصل 
عن طريق هذه المعاملة إما مع شخص حقيقي، أو حكمي يتمثل في إدارة 
تنفيذية الستثماره، بشرط عدم المحاباة لمصلحة الطرف اآلخر غير الوقف. 

واختلف القائلون بصحة هذا العقد فيما إذا كان مع الجزء المشاع دراهم 
دراهم  أضيفت  إذا  المعاملة  صحة  بعدم  القول  والراجح  للعامل،  معلومة 
يخالف مقتضى  أجرة معلومة ألحدهما  اشتراط  الربح؛ فإن  النسبة من  مع 
العقد من االشتراك بينهما في المغنم والمغرم. ويمكن القول بجواز إعطاء 
العامل أجرة ثابتة، وجزًءا مشاًعا من الربح في حال كونه أجيًرا لبعض األعمال، 
وشريًكا في بعضها، فيأخذ على اإلجارة أجرة معينة، وعلى المعاملة األخرى 
اآلخر.  يكون كل عقد منهما مستقالًّ عن  أن  الربح، بشرط  جــزًءا مشاًعا من 
وال يجوز االتفاق مع العامل على أجرة ثابتة وجزء مشاع من الربح في عقد 
واحد تحفيًزا له؛ ألنه ال يصح إجارًة، للجهالة في األجرة بإضافة الجزء المشاع 
من الربح الذي لم يحصل بعد، وال يعلم قدره، كما ال يصح معاملًة كعقد 
المساقاة، إلضافة أجرة معّينة، ويمكن القول بجواز هذه الصورة من اإلجارة 
الربح قلياًل بالنسبة إلى  في حالة واحدة، وهي أن يكون الجزء المشاع من 
األجرة الثابتة؛ بحيث يكون تابًعا لها، غير مقصود. ويجوز منح األجير المتمّيز 
مكافأة مالية، أو هدّية من غّلة الوقف زيادة على أجرته؛ فإن هذه الزيادة 
يمكن احتسابها مقابل جهد زائد يبذله المتمّيز في عمله، أو لعمله بساعات 
شرط  مخالفة  حكم  في  الفقهاء  اختلف  وأخــيــرا  العمل.  وقــت  خــارج  ــدة  زائ
الواقف بزيادة أجرة العامل على ما شرطه تحقيًقا لمصلحة الوقف، والراجح 

الجواز.



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

الحوافز الماّدّية في المؤّسسة الوقفّية »دراسة فقهية«

14

مقدمة
  �إن �حلمد هلل، نحمده، ون�ستعينه، ون�ستغفره، ونعوذ باهلل من �سرور �أنف�سنا، 
ومن �سيئات �أعمالنا، من يهده �هلل فال م�سّل له، ومن ي�سلل فال هادي له، و�أ�سهد 
�أال �إله �إال �هلل وحده ال �سريك له، و�أ�سهد �أن حممًد� عبده ور�سوله، �سلى �هلل 

عليه وعلى �آله و�سحبه و�أتباعه، و�سّلم ت�سليًما كثرًي�؛ �أما بعد:
   فاإن موؤ�س�سات �الأوقاف �ملعا�سرة ت�سبه من�ساآت �الأعمال من حيث �نف�سال 
�ملديرين  لدى  �لذ�تي  �حلافز  من  يقلل  �النف�سال  وهذ�  �مللكية،  عن  �الإد�رة 
�مل�ستاأَجرين؛ الأن �لربح ال يعود عليهم باعتبارهم لي�سو� مالكني )))، ولذلك فاإن 
مهم  �ملعا�سرة  �الإنتاجية  �ملوؤ�س�سات  لدى  به  �ملعمول  و�ملكافاآت  �حلو�فز  نظام 

ملوؤ�س�سات �لوقف �ملعا�سرة.
ة، فاإن    وملا كان �لوقف له خ�سائ�ص و�أحكام يختلف بها عن �الأمالك �خلا�سّ
�الأخذ بطرق �الإد�رة �ملعا�سرة يف نظام �الأجرة و�حلو�فز، حمل بحث ونظر؛ 
ولذ� جاءت هذه �لدر��سة بعنو�ن: )�حلو�فز �ملاّدّية يف �ملوؤ�ّس�سة �لوقفّية. در��سة 

فقهية( �سائلة �هلل �لتوفيق و�ل�سد�د و�لقبول و�لنفع للم�سلمني.
ضابط الموضوع:

   يرّكز �لبحث على بيان حكم �سرف حو�فز ماّدّية ملن يعملون يف م�سلحة 
�لوقف زيادة على �أجورهم، و�حت�سابها من غلة �لوقف. 

أهمية الموضوع:

تظهر �أهمية �ملو�سوع فيما يلي:
))) انظر: الوالية والنظارة املؤسسية على الوقف )ص: 444).
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تعّلقه بالوقف �لذي له �أهمية كبرية يف �ملجتمع.  -1
�رتباطه با�ستثمار �لوقف �لذي ي�سهم يف ��ستمر�ره.  -2

أسباب اختيار الموضوع:

   كان �ختياري لهذ� �ملو�سوع لالأ�سباب �الآتية:
هذ�  نو�زل  من  نازلة  بحث  خالل  من  �لفقهية  �مللكة  تنمية  يف  رغبتي   -1

�لع�سر، وبنائها على ما ذكره �لفقهاء يف م�سائل مثلها.
�أّن مل �أجد من �أفرد هذ� �ملو�سوع بالدر��سة يف بحث علمّي ح�سب علمي.  -2

أهداف الموضوع:

   تتلخ�ص �أهد�ف هذ� �لبحث فيما ياأتي:
�لوقفية؛  �ملوؤ�س�سة  يف  �ملاّدية  للحو�فز  تاأ�سيلي  علمي  ببحث  �مل�ساهمة   -1

لبيان ما يحّل منها، وما ال يحّل نظًر� الخت�سا�ص �الأوقاف باأحكام م�ستقّلة.
�إظهار �سمول �لفقه �الإ�سالمي لكل ما ي�ستجّد، ومن ذلك ما ��ستجد يف �الأوقاف.  -2

الدراسات السابقة:

هذ� �ملو�سوع يرّكز على م�ساألة من م�سائل �لوقف متعلقة باأجر من يعملون 
�أو  للوقف،  �لعامة  �الأحكام  عن  تتكلم  �ل�سابقة  �لدر��سات  وغالب  مل�سلحته، 
ترّكز على بع�ص �أحكامه غري هذه �مل�ساألة، ومل �أجد _فيما �ّطلعت عليه_ من 
�أفرد هذ� �ملو�سوع ببحث علمي، لكن وجدت بع�ص �لبحوث �لتي لها �سلة 

به، وبيانها فيما ياأتي:
�لزحيلي،  م�سطفى  �أ.د.حممد  �ملعا�سرة،  �لناظر  �أجرة  م�سموالت   -1
وهو من بحوث منتدى ق�سايا �لوقف �لفقهية �الأول �لذي نظمته �الأمانة �لعامة 

لالأوقاف بالتعاون مع �لبنك �الإ�سالمي للتنمية بالكويت. 
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وقد حتّدث عن �سمول ��ستحقاق �لناظر من ريع �لوقف مل�سروفات �حلو�فز 
و�ملكافاآت  باخت�سار يف ن�سف �سفحة. 

م�سموالت �أجرة �لناظر �ملعا�سرة، حممد عثمان �سبري، وهو من بحوث   -2
منتدى ق�سايا �لوقف �لفقهية �الأول �لذي نظمته �الأمانة �لعامة لالأوقاف بالتعاون 

مع �لبنك �الإ�سالمي للتنمية بالكويت.
وقد حتّدث عن حكم �عتماد �حلو�فز و�ملكافاآت يف �ملوؤ�س�سات �لوقفية يف حدود 
�سفحتني، ورّكز على �أهمية �سرف �حلو�فز و�ملكافاآت للعاملني يف �الأوقاف حتقيًقا 

مل�سلحة �لوقف، ودعا �إىل تفعيل �لعمل بذلك وفق �سو�بط �ل�سرع.
�لوالية و�لنظارة على �لوقف، للدكتور حممد بن �سعد �حلنني. ر�سالة   -3

دكتور�ه مقدمة �إىل ق�سم �لفقه بكلية �ل�سريعة بالريا�ص. 
�حلو�فز  �سرف  �عتماد  منها:  متعّددة؛  �أحكام  على  �لر�سالة  ��ستملت  وقد 
وكان  �لريع،  من  �ملقررة  �الأجور  على  زيادة  �لوقفية  �ملوؤ�ّس�سة  يف  و�ملكافاآت 
�حلديث فيها عن �جلانب �لفقهي من هذه �مل�ساألة يف حدود ثالث �سفحات؛ 
حيث حتّدث عن �عتبار تبعّية �لن�سبة �لتي ت�ساف �إىل �الأجرة �لثابتة، وبنّي �أن 

�سرف �حلو�فز م�سروع للم�سلحة.
ومل ترّكز هذه �لدر��سات �ل�سابقة على حمل �الإ�سكال يف �حت�ساب هذه 
�حلو�فز من غّلة �لوقف؛ وهو ما لو كان �لو�قف قد حّدد �أجرة من يعمل يف 
�لوقف، فما حكم خمالفة �سرط �لو�قف بزيادة �الأجرة �ملحددة، و�لذي يرّكز 
عليه هذ� �لبحث، كما يرّكز على حكم �التفاق مع �الأجري على �أجرة معلومة، 
�أدلتهم،  �مل�سائل وبيان  �لفقهاء يف هذه  �أقو�ل  ومعها حو�فز متغرّية مع حترير 

و�لرتجيح بينها.
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منهج البحث:

   �ملنهج �لذي �تّبعته يف �لبحث هو �ملنهج �ال�ستقر�ئي �لتحليلي �ال�ستنباطي 
و�أدل��ة  �أق��و�ل  من  �لبحث  مو�سوع  حول  ُكتب  ما  با�ستقر�ء  وذل��ك  �ملقارن، 
ومناق�سات، وحتليل ما ورد يف �ملر�جع �لعلمية �لتي تناولت مو�سوع �لبحث مع 
�ال�ستعانة باملنهج �ال�ستنباطي ال�ستخر�ج �أوجه �لداللة من �الأدلة، وذكر ما يرد 

عليها من مناق�سات، وما يجاب به عنها �إن وجدت، و�لرتجيح، مع بيان �سببه. 
   خطة البحث:

   جعلت خطة �لبحث مكونة من مقدمة، ومتهيد، وثالثة مباحث، وخامتة، 
وذلك على �لنحو �الآتي:

     �ملقدمة، وفيها �أهمية �ملو�سوع و�أ�سباب �ختياره، و�أهد�فه، و�لدر��سات 
�ل�سابقة، ومنهج �لبحث، وخطته. 
     التمهيد؛ وفيه مطلبان:

       �ملطلب �الأول: �أنو�ع �الأمو�ل �ملوقوفة.
�ملنظومات �الإد�ري��ة يف  للعقد مع  �لفقهي  �لتو�سيف  �لثان:         �ملطلب 

�ملوؤ�ّس�سة �لوقفّية. 
املبحث الأول: حقيقة �حلو�فز �ملادية، وفيه خم�سة مطالب:

  �ملطلب �الأول: تعريف �حلو�فز.
  �ملطلب �لثان: �أنو�ع �حلو�فز.

  �ملطلب �لثالث: �لفرق بني �حلو�فز و�الأجور.
  �ملطلب �لر�بع: �سور �حلو�فز �ملادية �ملق�سودة يف هذ� �لبحث.

  �ملطلب �خلام�ص: �آثار �حلو�فز يف جمال �لعمل.
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�لوقف،  مل�سلحة  �لعمل  �أجرة  منه  ي�سرف  �لذي  �مل�سدر  الثاين:  املبحث 
ومقد�رها، وفيه مطلبان:

  �ملطلب �الأول: �مل�سدر �لذي ي�سرف منه �أجرة �لعمل مل�سلحة �لوقف.
  �ملطلب �لثان: مقد�ر �أجرة �لعمل مل�سلحة �لوقف.

املبحث الثالث: �سرف �حلو�فز �ملادية لالأجري مل�سلحة �لوقف زيادة على 
�أجره �لثابت، وفيه مطلبان:

  �ملطلب �الأول: �التفاق مع �الأجري على �أجرة معلومة، ومعها حو�فز �أخرى؛ 
وفيه م�ساألتان:

     �مل�ساألة �الأوىل: �التفاق مع �الأجري على �أجرة معلومة، ومعها خدمات 
جمانية، �أو خمّف�سة.

     �مل�ساألة �لثانية: �التفاق مع �الأجري على �أجرة معلومة، ومعها جزء م�ساع 
عّينها  �لتي  �الأج��رة  �أو  �ملثل،  �أج��رة  على  �لزيادة  �لثان:  �ملطلب  �لغّلة.   من 

�لو�قف حتقيًقا مل�سلحة �لوقف، وفيه م�ساألتان:
    �مل�ساألة �الأوىل: �لزيادة على �أجرة �ملثل للمتمّيز يف عمله.

مل�سلحة  �لو�قف حتقيًقا  عّينها  �لتي  �الأجرة  على  �لزيادة  �لثانية:  �مل�ساألة      
�لوقف.

   �أما �خلامتة ففيها ملخ�ص �لبحث، و�أهم نتائجه، وتو�سياته.
ا متقباًل، و�سلى  �أ�ساأل �هلل �لتوفيق و�ل�سد�د، و�أن يجعل هذ� �لعمل خال�سً

�هلل و�سلم على نبينا حممد، وعلى �آله، و�سحبه، و�أتباعه �إىل يوم �لدين.
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تمهيد

المطلب األول
 أنواع األموال الموقوفة

�الأمو�ل �ملوقوفة تتنوع �إىل نوعني:
النوع الأول: �أوقاف مبا�سرة؛ كامل�ساجد.

النوع الثاين: �أوقاف ��ستثمارية، وتتنوع �إىل نوعني:
بعو�ئد  مبا�سرة  ��ستهالكية  تنتج خدمة جمتمعية  �لتي  �لوقفية  �الأعيان  �الأول:  �لنوع 

رمزية يتحقق بها دو�م �لوقف و�ملنفعة؛ وذلك مثل: �ملد�ر�ص، و�مل�سايف، و�مل�ساكن.
�لوقفية،  و�ل�سركات  كالعقار�ت،  �ال�ستثمارية؛  �الأوقاف  �لثان:  و�لنوع 
�أكرب عائد من  �لغر�ص منها حت�سيل  �لتي يكون  �ملال  و�ال�ستثمار�ت يف �سوق 

�الأرباح؛ لتنفق على �جلهات �لوقفية �ملحددة من �لو�قف.)))
   و�لذي يتعلق بهذ� �لبحث غالًبا هو �لنوع �لثان.

  المطلب الثاني

 التوصيف الفقهي للعقد مع المنظومات اإلدارية في 
المؤّسسة الوقفّية:

ومن  �لقا�سي  �أو  ونائبه،  �لناظر  هو  �لوقفية  �الإد�رة  يف  �لرئي�ص  �ملركز  �إن 
ن�ساأت  فقد  �لوقف،  يحتاجها  �لتي  �لوظائف  بقية  �أما  �لوقف،  �إد�رة  يف  ميّثله 
تبًعا الأنو�ع �الأوقاف، وهي ترت�وح بني �لوظائف �الإد�رية؛ كاملتوّل، و�ملبا�سر، 

))) انظر: االستثمار الوقفي املوّجه لتحقيق املسؤولية االجتماعية، د.محمد بن سعد احلنني، مجلة 
اجلمعيــة الفقهيــة الســعودية، العــدد التاســع واألربعــون )ص: 97(، الوقــف اإلســامي؛ تطــّوره، 

إدارته، تنميته )ص: 34).
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�لقانونّية،  و�لوظائف  و�ل�سّر�ف،  كاجلابي،  �ملالّية؛  و�لوظائف  و�لكاتب، 
ووظائف �ل�سيانة �لفّنّية، ووظائف �أخرى؛ كاحلار�ص)3).

�إن �لتطّور �حل�ساري يف مر�حل تاريخية خمتلفة، وما �ساحبه من تغرّي�ت 
�جتماعية، و�سيا�سية، و�قت�سادية، فر�ص على �ملوؤ�س�سة �لوقفية تغرّي�ت م�ّست 
�الإد�ري  جهازها  تطور  �إىل  �أّدى  و�لوظيفي،  و�لتنظيمي،  �ملوؤ�س�سي،  بناءها 
بدًء� من �لنمط �لفردي �إىل �لنمط �الإد�ري �ملوؤ�س�سي، وتبًعا لذلك ��ستحدثت 
�لوقفية  �ملوؤ�س�سة  يف  و�ملهام  �لوظائف  حيث  من  متباينة  �إد�ري��ة  منظومات 

�ملعا�سرة تتمثل �إجمااًل يف منظومتني �إد�ريتني منف�سلتني؛ وهما:
1- ))جمل�ص �الأمناء )جمل�ص �لّنظارة(: وهو �ل�سلطة �لعليا لعدد من �الأ�سخا�ص، 
�لقو�عد  وو�سع  �لوقف،  �سوؤون  يف  �لت�ساوي  على  �لنظر  يف  �حلق  مبقت�ساها  يثبت 
�ملتعّلقة باإد�رته، و��ستغالله، وحت�سيل غاّلته، و�سرفه، وو�سع �ل�سيا�سة �لعامة له، مع 
عدم �الإخالل باأحكام �ل�سرع �حلنيف، و�سروط �لو�قفني، و�تّخاذ �لقر�ر�ت لتحقيق 

�الأغر��ص �لتي �أن�سئ �لوقف من �أجلها، �إما بر�أي �جلميع، �أو على �الأغلبية(()4).
�الإد�ر�ت  هذه  وتتعّدد  �لنظارة؛  ملجل�ص  �لتابعة  �لتنفيذية  �الإد�ر�ت   -2
بح�سب �لوقف، ومنها �الإد�رة �لتي تعنى با�ستثمار �لوقف، �أو تقوم باخلدمات 
من  وغريها  �ملالية،  �ل�سوؤون  و�إد�رة  �لعامة،  �لعالقات  ك��اإد�رة  �مل�ساندة؛ 
�الإد�ر�ت �لتنفيذية �لتي تتبع جمل�ص �لنظارة؛ حيث تلتزم يف عملها مبا يتو�فق 

مع ما يقرره جمل�ص �لنظارة.)))
 قال �ل�سيخ د. عبد �هلل بن بّيه: ))من مظاهر مر�عاة �مل�سلحة ما يتعّلق بالناظر 
�إد�رة  �إىل  �لقا�سي  �أو  �لو�قف  يعّينه  فرد  بها  يقوم  كان  �لتي  �لنظارة  وتطور 

)3) انظر: الوالية والنظارة املؤّسسّية على الوقف )ص: 380-)38).
)4) الوالية والنظارة املؤسسية على الوقف )ص: 43)-44)(، وانظر: )ص: )38-)38). 

))) انظر: الوالية والنظارة املؤسسية على الوقف )ص: )4)).
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�سات، وتنّوع وظائف  حكومية م�سّكلة من �لعديد من �الأفر�د متنّوعي �لتخ�سّ
�لناظر، و�إحد�ث ميز�نية من ريع �لوقف خلدمات مل تكن موجودة يف �ل�سابق؛ 

كالت�سويق، و�لعالقات �لعامة، وت�سّرفات �لنظار(())).  
و�ملق�سود يف هذ� �لبحث �حلو�فز �لتي ت�سرفها �ملوؤ�س�سة �لوقفية لالإد�ر�ت 

�لتنفيذية على �ختالف �أنو�عها، ومن ذلك على �سبيل �ملثال:
�لو�سائل  باتخاذ  تقوم  �لتي  وهي  �لوقفية؛  �الأ�سول  على  �ملحافظة  �إد�رة   -1
و�إعد�د  ومتابعة،  وترميم  �سيانة  من  �لوقفية  �الأ�سول  على  �ملحافظة  �إىل  �ملوؤدية 
در��سات �جلدوى �القت�سادية الأعمال �ل�سيانة و�لرتميم وتطوير �لعقار�ت، ونحوها.

�إد�رة �ل�سرف �أو �ملنح؛ وهي �لتي تقوم باعتماد �مل�ساريع �خلريية وفق   -2
�ل�سيا�سات و�ملجاالت �ملعتمدة، ووفق ما هو خم�س�ص من مبالغ مالية لكل جهة 

من جهات �ال�ستحقاق مبقت�سى �سرط �لو�قف.
�إد�رة �ال�ستثمار؛ وهي �لتي تعمل على تنمية �الأمو�ل �لوقفية ب�سو�بط   -3

�ال�ستثمار �ملقّررة �سرًعا.
�إد�رة �لعالقات �لعامة؛ وهي �مل�سوؤولة عن ��ستخد�م �الإعالم لتعريف   -4

�مل�ستفيدين باملوؤ�س�سة وك�سب على ثقتهم.
�إد�رة �ل�سوؤون �ل�سرعية و�لقانونية؛ وهي �مل�سوؤولة عن �لتاأكد من �سحة   -5
�ل�سرعية و�لقانونية،  �لوقفية من �جلهتني  �ملوؤ�س�سة  �ملعامالت، وكافة ت�سّرفات 

وتقدمي �مل�سورة �لفنية لتاأمني م�سوؤولية �ملوؤ�س�سة د�خليًّا وخارجيًّا.)7)
وبالنظر �إىل كل �إد�رة من �الإد�ر�ت �لتنفيذية فكل منها لها دورها يف حتقيق 
�لعمل  �أهمية  يوؤكد على  باإتقان، وهذ� ما  فيها  �لعمل  �إذ� ما مت  �لوقف  م�سلحة 

باحلو�فز �ملادية يف �ملوؤ�س�سة �لوقفية.
ولتو�سيف �لعقد مع �الإد�ر�ت �لتنفيذية للوقف ال بد من بيان �لعالقة بينها 

))) إعمال املصلحة يف الوقف )ص: 49).
)7) انظر: الوالية والنظارة املؤسسية على الوقف )ص: )38-)38).
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وبني جمل�ص �لنظارة �لذي يحل حمل �لناظر.
   لقد حتّدث �لفقهاء عن و�جبات �لناظر على �لوقف؛ فهو يعمل على تنفيذ 
�سرط �لو�قف وفق �ل�سرع ومر�عاة م�سلحة �لوقف، و�سرف �ملوقوف فيما حّدده 
�لو�قف. وقد يحتاج �لناظر �إىل موؤ�جرة من يقوم ببع�ص �الأعمال �ملتعلّقة بالوقف.
   جاء يف �الإ�سعاف يف �أحكام �الأوقاف)8): ))يجوز �أن يجعل �لو�قف للمتول 
على وقفه يف كل �سنة مااًل معلوًما لقيامه باأمره...، وهو مبنزلة �الأجري يف �لوقف؛ 
�لعمارة، وعليه  �لوقف من  �إليه  ملا يحتاج  �أجر�ء  ي�ستاأجر  �أن  له  �أنه يجوز  ترى  �أال 
عمل �لنا�ص، ولي�ص له حد معني، و�إمنا هو على ما تعارفه �لنا�ص من �جلعل عند عقده 
�جتمع  ما  وبيع غالت، و�سرف  و��ستغالل،  ليقوم مب�ساحله من عمارة،  �لوقف؛ 
عنده فيما �سرطه �لو�قف، وال يكلف من �لعمل بنف�سه �إال مثل ما يفعله �أمثاله، وال 
ينبغي له �أن يق�سر عنه، و�أما ما تفعله �الأجر�ء و�لوكالء، فلي�ص ذلك بو�جب عليه((.
مادي،  مبقابل  حكميًّا  �أو  طبيعيًّا،  كان  �سو�ء  �سخ�ص  الأي  �لعمل  تفوي�ص  مت  فاإذ� 
فهذه وكالة باأجر، وقد �أجاز �لفقهاء �لوكالة يف �لوقف، وعقود �ملعاو�سات و�ملطالبة 
باحلقوق وغريها؛ حكاه �لزرك�سي �إجماًعا)9)، ويكون لها حكم �الإجارة على عمل)0)). 
�لوقفية  �ملوؤ�س�سة  يعملون يف  ملن  متنح  �لتي  �ملادية  �حلو�فز  �لبحث:  فمحل 
باعتبارهم �أجر�ء على عمل، وهذ� حال �أغلب �لعقود ملن يعملون يف �ملوؤ�س�سة 
�لوقفية، وقد يكون �لعقد غري ذلك �إذ� كان على ��ستثمار �لوقف بجزء م�ساع 

من �لربح، و�سياأتي �لكالم على ذلك.

)8) )ص: 3)- 4)).
)9) انظــر: شــرح الزركشــي علــى مختصــر اخلرقــي )4/ 40)-)4)(، اإلنصــاف يف معرفــة الراجــح مــن 

اخلاف للمرداوي ))/ ))3).
)0)) التجريــد للقــدوري ))/ 3))3(، جامــع األمهــات )ص: 399(، مغنــي احملتــاج إلــى معرفــة معانــي 

ألفاظ املنهاج )3/ 7))(، كشاف القناع عن منت اإلقناع )3/ 489).
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المبحث األول
 حقيقة الحوافز الماّدّية

 
 المطلب األول
 تعريف الحوافز

أ  - تعريف الحوافز لغة:

جمع حافز؛ وهو ��سم فاعل من َحَفَزه، يَْحِفزه، حْفًز�؛ �أي: َدَفَعه من َخْلِفه. 
وَحَفَزه َعن �الأمِر يَْحِفزه َحْفَز�ً: �أَْعَجله و�أَْزَعجه وَحثَّه.))))

))و�أ�سُل �حَلْفِز: حثَُّك �ل�سيَء من َخْلِفه �َسْوَقاً، وغرَي �َسْوٍق(()))).
ب  - تعريف الحوافز اصطالًحا:

يعرف �الإد�رّيون �حلو�فز بتعريفات متقاربة يف �ملعنى و�إن �ختلفت �ألفاظها؛ 
فقد عرفها بع�سهم 

وتقّوم  �الأف���ر�د،  رغبات  تثري  �لتي  و�ملعنوية  �مل��ادي��ة  �لعو�مل  ))جمموعة  باأنها 
�سلوكياتها، وجتذبهم الأد�ء �الأعمال �مل�سروعة بكفاءة وفاعلية(()3))، �أو هي: ))�جلز�ء 
�ملادي و�ملعنوي �لذي يح�سل عليه �لفرد مقابل ما يبذله من �أعمال متّيزه عن غريه من 
كان  �سو�ء  �لعامل  تدفع  �لتي  �خلارجية  ))�ملوؤثر�ت  �آخر هي:  مبعنى  �أو   ،((4( �الأفر�د(( 

مديًر� �أو منّفًذ� نحو بذل جهد �أكرب يف عمله، و�المتناع عن �خلطاأ فيه(()))).
وعّرف بع�سهم حو�فز �الإنتاج باأنها: ))�لعو�مل �لتي تدفع �الأفر�د و�لدول 

)))) انظر: تاج العروس )))/ )))(، مادة: )حفز(.
)))) تاج العروس )))/ )))(، مادة: )حفز(. وانظر: لسان العرب ))/ 337(، مادة: )حفز(.

https://www.almohasb1.com/2009/06/incentives.html ((1(
https://www.almohasb1.com/2009/06/incentives.html ((4(
https://www.almohasb1.com/2009/06/incentives.html ((((
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لتاأدية منفعة �قت�سادية، �أو �إيجاد منفعة جديدة(()))).
تت�سمن  فكّلها  �للغوي؛  �ملعنى  عن  تخرج  ال  �لتعريفات  هذه  �أن  �سك  وال 
و�سرعة  �جلهد،  وم�ساعفة  �لعمل،  متّيز  على  حتّث  �حلو�فز  فاإن  �حلّث،  معنى 

�الإجناز، وكاأنها تدفع �لعامل من خلفه على �لتقّدم و�الإجناز.

 المطلب الثاني

 أنواع الحوافز

 ت�سنف �حلو�فز على �أ�سا�ص طبيعتها �إىل نوعني:
لها  �أ�سياء  للعامل من  يعطى  ما  بها  مادية)7)). ويق�سد  �الأول: حو�فز  �لنوع 

قيمة مالية، كزيادة �الأجر، و�لهد�يا ذ�ت �لقيمة �ملالية.
�لنوع �لثان: حو�فز معنوية)8)). ويق�سد بها ما مينح �لعامل من �أمور �أخرى غري مادية؛ 

ك�سهاد�ت �ل�سكر، وعبار�ت �لثناء �لتي متّيز من يعمل بجّد و�جتهاد �أكرث من غريه.

  المطلب الثالث

 الفرق بين الحوافز واألجور

يختلف �حلافز عن �الأجر يف كثري من �جلو�نب كما ياأتي:
�لعمل  �إجناز  �إال بعد  بينما �حلافز ال يحّدد  �أن �الأجر يعرف قبل �لعمل،   -1

�ملتمّيز يف �لغالب.
�أما  �الأج��ور،  نظام  تغيري  �أو  �لرتقية،  عند  �إال  يتغري  ال  ثابًتا  �الأجر  يعترب   -2

)))) معجم املصطلحات االقتصادية واإلسامية، علي بن محمد اجلمعة )ص: )))).
https://www.almohasb1.com/2009/06/incentives.html :7)) انظر(
https://www.almohasb1.com/2009/06/incentives.html :8)) انظر(
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�حلافز فيتغرّي من وقت �إىل �آخر بح�سب تغرّي �الأد�ء و�جلهد.
3- يقت�سر �الأجر يف �لغالب على ما يدفع من نقود بينما �حلو�فز تت�سمن كالًّ 

من �لنقود و�ملميز�ت �الأخرى �ملادّية منها و�ملعنوية.
�لتي  �ملوظفني وو�جباتهم  �الأجور هو حقوق  �أو  �لرو�تب  منح  �أ�سا�ص   -4
�لفرد يف  تفّوق  �أ�سا�ص دفع �حلو�فز فهو  �أما  بالوظيفة،  �إحلاقهم  لهم عند  تقرر 

�لعمل، ومتّيزه عن غريه من خالل بذل جهد �أكرب من �ملعدل �ملعتاد.
�لذي  �لعمل  متو�سط  وهي  �ملو�سوعة،  �الأد�ء  مبعدالت  �الأجر  يرتبط   -5
يقوم به �ل�سخ�ص يف وقت معني، فاإذ� و�سل �ملوظف �إىل هذ� �ملعدل �ملو�سوع 

في�ستحق �أجًر�، �أما �إذ� ز�د عن ذلك فاإنه ي�ستحق حافًز�.)9))

 المطلب الرابع

 صور الحوافز الماّدّية المقصودة في هذا البحث

 حل�ساب �حلو�فز �ملادية للعاملني على �لوقف �سور متعددة ميكن �إجمالها 
يف �ل�سور �الآتية:

ِمَنح مالية للعامل مقابل منجز�ته.  -1
خدمات �الإ�سكان، و�لتغذية جمانًا، �أو باأ�سعار خمّف�سة.  -2

3-  ن�سبة مالّية ح�سب �الإنتاج)0))؛ حيث يتم ح�سابها باأ�سلوب �مل�ساربة)))).

  

https://www.almohasb1.com/2009/06/incentives.html ((9(
)0)) انظــر: مشــموالت أجــرة الناظــر املعاصــرة، محمــد عثمــان شــبير، بحــوث منتــدى قضايــا الوقــف 

الفقهية األول )ص: 370).
)))) انظر: الوالية والنظارة )ص: )44).
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المطلب الخامس 

آثار الحوافز في مجال العمل

�إذ�  �ل�سابقة، وذلك  �لتعريفات  �إيجابية كما هو و��سح من  �آثار  لها  �حلو�فز 
ُعِمل بها بال�سكل �ل�سحيح؛ فمن �آثارها ما يلي:

�لزيادة يف �الإنتاج.  -1
رفع �لكفاءة و�جلودة يف �الأد�ء.  -2

�سرعة �لتنفيذ و�لتقدم و�لتطوير يف �أد�ء �لعمل.   -3
زيادة والء �لعاملني للموؤ�س�سة، وحما�سهم يف �لعمل من �أجل �ملوؤ�س�سة.  -4

رفع معنويات �لعاملني يف �ملوؤ�س�سة.))))  -5

المبحث الثاني
 المصدر الذي ُيصرف منه أجرة العمل لمصلحة الوقف، 

ومقدارها

المطلب األول

 المصدر الذي يصرف منه أجرة العمل لمصلحة الوقف

�عترب  مل��ّا  الأنه  منه)3))،  في�سرف  �آخر،  وقف  من  عليه  �لنفقة  �سرط  �لو�قف  كان  �إن 
�سرطه يف ت�سبيل �لوقف، �عترب �سرطه يف �لنفقة عليه؛ كاملالك يف �أمو�له)4)).

و�إن مل يكن �لو�قف �سرط �سيًئا، فاإنه ينفق عليه من غلة �لوقف نف�سه؛ الأنه ال 
/https://wikiarab.com :انظر ((((

https://www.almohasb1.com/2009/06/incentives.html ،أهمية-التحفيز  
)3)) انظــر: املهــذب يف فقــه اإلمــام الشــافعي للشــيرازي ))/ )33(، روضة الطالبــني وعمدة املفتني ))/ 

))3(، املغني البن قدامة ))/ 40(، العدة شرح العمدة )ص: 3)3).
)4)) انظر: املهذب يف فقه اإلمام الشافعي للشيرازي ))/ )33(، املغني البن قدامة ))/ 40).
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ميكن �النتفاع به �إال بالنفقة، فكان من �سرورته)))).
��ستثمار�ت  لها  يكون  �لتي  �الأوق��اف  عن  غالًبا  �لبحث  هذ�  يف  و�لكالم 
وعو�ئد، فال �سّك �أن ما يحتاج �إليه �لوقف من نفقة �أو �أجرة ملن يعملون لعمارته 
فيما  �جلملة))))  يف  �لفقهاء  بني  ذلك  يف  خالًفا  �أعلم  وال  غّلته،  من  يكون  �إمنا 

�ّطلعت عليه من ن�سو�سهم)7)). 
بالعمارة، فثبت  �إال  تبقى د�ئًما  �لغلة موؤبًّد�، وال  الأن ق�سد �لو�قف �سرف 
�ملو�سى  �لعبد  كنفقة  و�سار  بال�سمان،  �خلر�ج  والأن  �قت�ساء،  �لعمارة  �سرط 

بخدمته فاإنها على �ملو�سى له بها.)8))

 المطلب الثاني 

مقدار أجرة العمل لمصلحة الوقف:

المسألة األولى: إذا قّدر الواقف األجرة:

قّدره  ما  يكون  �أن  فاإما  �لوقف؛  مل�سلحة  يعمل  من  �أجرة  �لو�قف  قّدر  �إذ� 
معاِداًل الأجرة �ملثل)9))، �أو �أقل منها، �أو �أكرث.

ويعطى  ب�سرطه،  يعمل  فاإنه  �ملثل،  الأجرة  معاِداًل  �لو�قف  قّدره  ما  كان  فاإن 
)))) انظر: رد احملتار )4/ 8)3(، شرح مختصر خليل للخرشي )7/ 93(، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي 

للشيرازي ))/ )33(، املغني البن قدامة ))/ 40).
)))) قلــت: ))يف اجلملــة((؛ ألن بعــض الفقهــاء فّصلــوا فيمــا كان مــن مصلحــة الوقــف، وليــس لعمارتــه، كمــا ذكر 
الشــافعية فيمــن وقــف علــى عمــارة املســجد، لــم يجــز أن يصــرف منــه لإلمــام واملــؤذن، خاًفــا ملــن وقــف على 

مصلحة املسجد، فيشمل ما يعطى لإلمام واملؤذن. انظر: روضة الطالبني وعمدة املفتني ))/ 0)3).
)7)) انظــر: الفتــاوى الهنديــة ))/ 4)4(، البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق ))/)))، )))(، احمليــط البرهانــي يف 
الفقه النعماني ))/ )4)(، الذخيرة للقرايف )0)/ 4)4(، مواهب اجلليل يف شــرح مختصر خليل ))/ 40(، 
الشــرح الصغيــر للدرديــر )4/ 37)(، املهــذب يف فقــه اإلمــام الشــافعي للشــيرازي ))/ )33(، روضــة الطالبــني 

وعمدة املفتني ))/ 344(، املغني البن قدامة ))/ 40(، الفروع )7/ ))3).
)8)) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ))/ )))).

)9)) ))وأجــر املثــل: البــدل الــذي جــرى العــرف بدفعــه ملثــل الشــيء املؤجــر يف مثــل مدتــه وشــروطه((. 
معجم لغة الفقهاء )ص: 43).
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�الأجري ما قّدره �لو�قف بال خالف بني �لفقهاء؛ حيث ال �إ�سكال يف ذلك، الأنه 
�سرط له ما ي�ستحّقه)30) كما �سياأتي. 

�أقل من �أجرة �ملثل بناء على �لعمل ب�سرط   وكذ� �إن كان ما قّدره �لو�قف 
�لو�قف، والأن ذلك من م�سلحة �لوقف �إن ر�سي به �الأجري))3).

و�ختلف �لفقهاء فيما �إذ� �سرط �لو�قف �الأجرة ز�ئدة على �أجرة �ملثل، هل يعمل 
ب�سرطه، فت�سرف �الأجرة كاملة من �لوقف و�إن ز�دت على �أجرة �ملثل؟ على قولني:

القول األول:

يجاوز  وال  �لوقف،  غلة  من  �الأج��ري  ويعطى  �لو�قف،  ب�سرط  يعمل  �أن��ه   
ما ال يجوز. وهو قول �حلنفية))3)، و�ملالكية)33)،  ي�سرتط  �أن  �إال  �لو�قف  �سرط 

و�ل�سافعية)34)، وبع�ص �حلنابلة))3).
)30) فقد قال اجلمهور بالعمل بشرط الواقف كما سيأتي، أما أصحاب القول الثاني فإنهم يقولون: 
إذا شــرط الواقــف لناظــره أجــرة، فكلفتــه عليــه حتــى تبقى أجــرة مثله. انظر: الفــروع )7/ ))3(، 

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلاف للمرداوي )7/ 8)). 
))3) وسيأتي الكام على حكم مخالفة شرط الواقف للمصلحة؛ كأن ال يوجد من يعمل ذلك العمل 

مبا شرطه الواقف، ولو ترك العمل، أدى إلى تعّطل الوقف.
))3) انظــر: رد احملتــار )4/ )43(. وجــاء يف الــدر املختــار )4/ 370( يف ســياق الــكام علــى قطــع اجلهــات 
ألجــل العمــارة: ))وأمــا الناظــر والكاتــب واجلابي، فإن عملوا زمن العمــارة، فلهم أجرة عملهم، ال 
املشــروط((. فيفهــم منــه أنــه إذا لــم تِضــْق غّلــة الوقف، يعمل بشــرط الواقف. وجــاء يف رد احملتار 
)4/ 370(: ))ثــم الظاهــر أن املــراد باملشــروط مــا يكفيــه؛ ألن املشــروط لــه مــن الوقــف لــو كان دون 
كفايتــه، وكان ال يقــوم بعملــه إال بهــا، يــزاد عليــه، ويؤيــده مــا ســيأتي يف فــروع الفصــل األول أن 
للقاضي الزيادة على معلوم اإلمام إذا كان ال يكفيه، وكذا اخلطيب. قلت: بل الظاهر أن كل من 
يف قطعه ضرر بنّي، فهو كذلك؛ ألنه يف األجير يف التعمير، وأما لو كان املشروط له أكثر من قدر 
الكفاية، فا يعطى إال الكفاية يف زمن التعمير؛ ألنه ال ضرورة إلى دفع الزائد املؤدي إلى قطع 

غيره، فيصرف الزائد إلى من يليه من املستحقني((. 
)33) انظر: أسهل املدارك )3/ 0))).

)34) انظر: فتاوى ابن الصاح ))/ 4)3(، روضة الطالبني وعمدة املفتني ))/ 348).
))3) انظر: العدة شرح العمدة )ص: 3)3(، وبه قال ابن قدامة من احلنابلة ومن تبعه. انظر: الفروع 
)7/ ))3(، اإلنصــاف يف معرفــة الراجــح مــن اخلــاف للمــرداوي )7/ 8)(، كشــاف القنــاع عن منت 

اإلقناع )4/ )7)).
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القول الثاني:

عند  �ملذهب  من  �ل�سحيح  وهو  �لوقف.  غلة  من  مثله  �أج��رة  �إال  له  لي�ص 
�حلنابلة))3).
األدلة:

أدلة القول األول:

��ستدل �أ�سحاب �لقول �الأول -�لقائلون باأنه يُعمل ب�سرط �لو�قف يف �إنفاق 
�الأجرة من �لوقف ولو ز�دت على �أجرة �ملثل- مبا ياأتي:

الدليل األول:

 ، ا، فاأتى �لنبي عن �بن عمر ر�سي �هلل عنهما، قال: �أ�ساب عمر بخيرب �أر�سً
ا مل �أ�سب مااًل قّط �أنف�ص منه، فكيف تاأمرن به؟ قال: »�إن �سئت  فقال: �أ�سبت �أر�سً
حب�ست �أ�سلها، وت�سدقت بها«، فت�سّدق عمر: �أنه ال يباع �أ�سلها، وال يوهب، وال 
يورث، يف �لفقر�ء، و�لقربى، و�لرقاب، ويف �سبيل �هلل، و�ل�سيف، و�بن �ل�سبيل، 
ال جناح على من وليها �أن ياأكل منها باملعروف)37)، �أو يطعم �سديًقا، غري متمّول)38) 

فيه)39). قال �بن عون: و�أنباأن من قر�أ هذ� �لكتاب �أن فيه: غري متاأثل)40) مااًل.))4)

))3) انظر: الفروع )7/ ))3(، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلاف للمرداوي )7/ 8)).
)37) ))املعروف: ما يتعارفه الناس بينهم((. التوضيح لشرح اجلامع الصحيح )))/ 04)).

)38) ))واملعنى: غير متخذ منها مااًل؛ أي: ملًكا، واملراد: أنه ال يتملك شيًئا من رقابها((. فتح الباري 
البن حجر ))/ )40).

)39) أخرجــه البخــاري يف صحيحــه )4/ ))(، كتــاب: الوصايــا، باب: الوقف كيف يكتب؟، رقم احلديث: 
))77)(، ومسلم يف صحيحه )3/ ))))(، كتاب: الوصية، باب: الوقف، رقم احلديث: ))3))).

)40) ))املتأثــل؛ مبثنــاة ثــم مثلثــة مشــددة بينهمــا همزة؛ هو املتخذ. والتأثــل: اتخاذ أصل املال((. فتح 
الباري البن حجر ))/)40- )40(. وانظر: شرح النووي على مسلم )))/ )8).

))4) جاء يف رواية مسلم.
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وجه االستدالل:

يطعم  �أو  باملعروف،  وليه  من  ياأكل  �أن  وقفه  يف   -- عمر  ��سرت�ط  دل 
ي�سرتط  �أن  ذلك  ومن  �لو�قف))4)،  �سروط  �سحة  على  مااًل  متاأثل  غري  �سديًقا 

للعامل �سيًئا، فاإنه يعمل ب�سرطه. 
الدليل الثاني: 

يقدح  ال  �ملحاباة  و�سريح  �سرطه)43)،  فيه  يتبع  �أن  فوجب  بوقفه،  ثبت  �أنه 
يف �الخت�سا�ص به �إجماًعا)44)؛ فاإذ� �سرط �أجرة مقّدرة للعامل، وجب �لعمل 

ب�سرطه، كما يعمل ب�سرطه يف حتديد �ملنتفعني من �لوقف، وحماباة بع�سهم. 
دليل القول الثاني:

ميكن �ال�ستدالل الأ�سحاب �لقول �لثان -�لقائلني باأنه ال ي�سرف لالأجري من 
�لوقف �إال �أجرة �ملثل- باأن �لوقف قد خرج عن ملك �لو�قف، فال ي�سرف منه 

ما فيه حماباة الأحد.
وميكن مناق�سته باأن �لو�قف �إمنا �أخرجه عن ملكه بهذ� �ل�سرط، فوجب �لعمل 
ب�سرطه، و�ملحاباة ل�سخ�ص من حقه، كما له �حلق يف حتديد �ملنتفعني من �لوقف، 
وتقدمي بع�سهم على بع�ص، وغري ذلك، فيمكن �عتبار �لز�ئد على �أجرة �ملثل 

قد �سرطه �لو�قف لالأجري كغريه ممن ينتفع من �لوقف من غري عمل فيه.
الترجيح:

�لر�جح -و�هلل �أعلم- �لقول �الأول؛ وهو �لقول باأنه يعمل ب�سرط �لو�قف، 
))4) انظر: شــرح صحيح البخاري البن بطال )8/ )0)(، إكمال املعلم بفوائد مســلم ))/ )37(، شــرح 

النووي على مسلم )))/ )8(، التوضيح لشرح اجلامع الصحيح )))/ 04)).
)43) العدة شرح العمدة )ص: 3)3).

)44) كشاف القناع عن منت اإلقناع )4/ )7)).
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فتنفق �أجرة �لعامل من �لوقف ولو ز�دت على �أجرة �ملثل �إذ� كان ذلك ب�سرط 
�لو�قف، وذلك لقوة ما ��ستند �إليه.   

المسألة الثانية: إذا لم يقّدر الواقف األجرة:
   �ملر�د من هذه �مل�ساألة هو بيان حدود �الأجرة ملن يعمل مل�سلحة �لوقف �إذ� 
كان �لو�قف مل يحّددها، فهل يجوز �لتعاقد مع �الأجري باأكرث من �أجرة �ملثل �إذ� 

كان �لو�قف مل ي�سرط �سيًئا؟  
�سبق �لكالم على تو�سيف �لعقد مع �الإد�ر�ت �لتنفيذية للموؤ�س�سات �لوقفية 
باأنه �إجارة على عمل، فاالأ�سل �أن يعطى �الأجري �أجرة مثله، ولي�ص لناظر �لوقف 

�أن يزيده على �أجرة �ملثل باتفاق �لفقهاء))4) يف �جلملة.
ويدل على ذلك حديث عمر -- �ل�سابق: ))ال جناح على من وليها �أن 

ياأكل منها باملعروف، �أو يطعم �سديًقا غري متمّول فيه(())4).
ما  منه  ي�ستحق  �لوقف  يعمل يف  �أن من  �إىل  �إ�سارة   -- ففي قول عمر

يقابل عمله ح�سب عرف �لنا�ص.
قال �بن بطال -رحمه �هلل-: ))فبان بهذ� �أن �لعامل يف �حلب�ص له منه �أجرة 
�إذ�  �ملحّب�ص  ل�سرط  نق�ٍص  وال  للحب�ص،  بتغيري  ذلك  ولي�ص  عليه،  وقيامه  عمله 

حب�ص على قوم باأعيانهم، ال غنى عن عامل يعمل للمال(()47).
 وتقدير ما ياأخذه �لعامل باملعروف، ))و�ملعروف: ما يتعارفه �لنا�ص بينهم(()48).

))4) انظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف )ص: ))(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ))/ )))(، احمليط 
البرهانــي يف الفقــه النعمانــي ))/ )4)(، رد احملتــار )4/)43، 9)3(، الذخيــرة للقــرايف )0)/ 4)4(، 
شــرح صحيــح البخــاري البــن بطــال )8/ )0)(، فتــاوى ابــن الصــاح ))/ 4)3(، روضــة الطالبــني 
وعمــدة املفتــني ))/ 9)3(، كشــاف القنــاع عــن منت اإلقناع )4/ )7)(، الفــروع )7/ ))3(، اإلنصاف 

يف معرفة الراجح من اخلاف للمرداوي ))/ 340(، )7/ 8)، ))).
))4) سبق تخريجه.

)47) شرح صحيح البخاري البن بطال )8/ )0)).
)48) التوضيح لشرح اجلامع الصحيح )))/ 04)).
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حكم  يف  �ل�سديق  �أكل  كان  ))وملا  �هلل-:  -رحمه  عيا�ص  �لقا�سي  قال     
ذلك،  ي�سرتط  مل  ولو  به  �لعادة  خرجت  ما  قدر  منه  له  فيباح  مبلغه،  �ملعلوم 
وكان �لتحبي�ص على �مل�ساكني ومن يليها منهم، فاإنه ال يحرم عليه ما ال يحرم 
على �أحدهم و�إن كان غنياً، و��سطر �إىل قيامه عليها ما ال يحرم بهذ� �لقدر على 
جهة �الإجارة، ويكون ما ياأخذ معلوماً، �سح ذلك، ولي�ست باأعظم من �لزكو�ت 
�لتي جعل �هلل - �سبحانه - فيها حًقا للعاملني عليها، و�إن كانو� �أغنياء. وتقييده 
يف قوله: " �أن ياأكل منها باملعروف"، �إ�سارة �إىل ما قلناه يف �لرجوع �إىل �لعادة 

يف ذلك(()49).
   قال �بن حجر -رحمه �هلل-: ))قال �لقرطبي: جرت �لعادة باأن �لعامل ياأكل 
من ثمرة �لوقف حتى لو ��سرتط �لو�قف �أن �لعامل ال ياأكل منه، ي�ستقبح ذلك 
منه. و�ملر�د باملعروف: �لقدر �لذي جرت به �لعادة. وقيل: �لقدر �لذي يدفع 

به �ل�سهوة. وقيل: �ملر�د �أن ياأخذ منه بقدر عمله. و�الأول �أوىل(()0)). 
   وقال: ))و��سرت�ط نفي �لتاأّثل يقّوي ما ذهب �إليه من قال: �ملر�د من قوله: 
قاله  �لعمالة.  بقدر  �لوقف  مال  من  �الأخذ  ال  �الأكل،  باملعروف" حقيقة  "ياأكل 

�لقرطبي(()))).
   وميكن �أن يفهم من نفي �لتاأّثل: �أن �لعامل ياأخذ من غلة �لوقف، وال ياأخذ 
من �أ�سله؛ فهذ� ال ينفي جو�ز �إعطاء �لعامل �أجرته من غلة �لوقف و�هلل �أعلم، 

و�إمنا ميتنع �إعطاوؤه جزًء� من �أ�سل هذ� �لوقف.
   وبالرغم من �الختالف يف معنى �الأكل �إال �أن �لظاهر من ذلك �إثبات حق 

)49) إكمال املعلم بفوائد مسلم ))/ )37).
)0)) فتح الباري البن حجر ))/ )40).
)))) فتح الباري البن حجر ))/ )40).
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�سيًئا،  �لو�قف  له  ي�سرط  ولو مل  باملعروف حتى  �لوقف  من  �الأكل  �لناظر يف 
عمله  �أجرة  �لناظر  ياأخذ  �أن  �ملعنى  كان  و�إذ�  �أكله.  عدم  ��سرتط  لو  حتى  بل 
ا، فاإن �لعامل �مل�ستاأجر للوقف ي�ستحق �أجرة  باملعروف مع �أنه لي�ص �أجرًي� حم�سً

�ملثل من باب �أوىل.

المبحث الثالث
 صرف الحوافز الماّدّية لألجير لمصلحة الوقف زيادة على 

أجره الثابت
 �إن �إد�رة �الأوقاف �ال�ستثمارية ينبغي �أن ترتكز جهودها على رفع �لكفاءة 
�الإنتاجية الأمو�ل �لوقف �إىل حّدها �الأمثل من �أجل توفري �أكرب قدر من �الإير�د�ت 
جمل�ص  يجعل  ما  وهذ�  �الأم��و�ل))))،  هذه  �أجلها  من  حب�ست  �لتي  لالأغر��ص 
باأهد�ف �لوقف من  �لتنفيذية للوقف بربط م�ساحلها  �لنظارة يحّفز �الإد�ر�ت 
بح�سب  حتديدها  يتم  �لثابتة،  �الأج��رة  �إىل  ت�ساف  مادية  حو�فز  و�سع  خالل 
�الإنتاج، وذلك بتحديد ن�سبة معّينة من �إير�د�ت �ملوؤ�س�سة �لوقفية �لتي حت�سل 

عليها نتيجة الجتهاد �الإد�رة �لتنفيذية، فتمنح للعاملني يف �ل�سور �لتالية:
4-  ِمَنح مالية لالأجري مقابل منجز�ته.

خدمات �الإ�سكان، و�لتغذية جمانًا �أو باأ�سعار خمّف�سة.  -5
6-  ن�سبة مالّية ح�سب �الإنتاج.)3))

لالأجري،  �ملعلومة  �الأجرة  مع  �حلو�فز  هذه  �إ�سافة  على  �التفاق  حكم  فما   
وهل يجوز �سرف هذه �حلو�فز من غّلة �لوقف؛ حيث ميكن �لقول باأن هذه 

)))) انظر: الوقف اإلسامي. تطوره، إدارته، تنميته )ص: )30). 
)3)) انظــر: مشــموالت أجــرة الناظــر املعاصــرة، محمــد عثمــان شــبير، بحــوث منتــدى قضايــا الوقــف 

الفقهية األول )ص: 370).
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ًد� الأجرة �لعامل،  �حلو�فز تزيد �الأجرة عن �أجر �ملثل، وقد يكون �لو�قف حمدِّ
فهل جتوز �لزيادة على ما حّدد؟

بيان ذلك يف �ملطلبني �لتاليني:

  المطلب األول
 االتفاق مع األجير على أجرة معلومة، ومعها حوافز أخرى

     
أجرة معلومة، ومعها  على  األجير  االتفاق مع  األولى:  المسألة 

خدمات مجانية، أو مخّفضة

أ-تحرير محل النزاع:

1-�تفق �لفقهاء على ��سرت�ط �لعلم باالأجرة ل�سحة �الإجارة)4))؛ الأن جهالة �الأجرة 
تف�سي �إىل �ملنازعة كما يف �لبيع)))). و�الأ�سل يف �سرط �لعلم باالأجرة حديث �أبي هريرة 

-  - عن �لنبي - - قال: »...ومن ��ستاأجر �أجرًي� فليعلمه �أجره«)))).
)4)) انظر: حتفة الفقهاء ))/ 7)3(، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع )4/ 93)(، املقدمات املمهدات ))/ )))(، 
القوانــني الفقهيــة )ص: )8)(، التــاج واإلكليــل ملختصــر خليــل )7/ 494(، مختصر املزنــي )8/ )))(، املهذب 
يف فقه اإلمام الشــافعي للشــيرازي ))/ )))(، روضة الطالبني وعمدة املفتني ))/ 74)(، املغني البن قدامة 
))/ 7)3(، شــرح الزركشــي علــى مختصــر اخلرقــي )4/ )))(، املبــدع يف شــرح املقنــع )4/ 409(، دقائــق أولــي 

النهى لشرح املنتهى ))/ 43)).
)))) حتفة الفقهاء ))/ 7)3).

)))) أخرجه البيهقي يف السنن الكبرى ))/ 98)(، كتاب: اإلجارة، باب: ال جتوز اإلجارة حتى تكون معلومة، وتكون 
األجــرة معلومــة، رقــم احلديــث: ))))))(، وضعفــه البيهقي بقوله: ))كذا رواه أبــو حنيفة، وكذا يف كتابي عن 
 _  _ أبــي هريــرة، وقيــل مــن وجــه آخــر ضعيــف عــن ابــن مســعود((. وأخــرج نحــوه أبوداود عــن أبي ســعيد
 _  _ مرفوًعــا يف املراســيل )ص: 7))(، رقــم احلديــث: ))8)(، وأخــرج نحوهمــا النســائي عــن أبــي ســعيد
موقوًفا عليه يف السنن الكبرى )4/ 0)4(، كتاب: املزارعة، باب: يف اإلجارات، رقم احلديث: ))))4(، وأخرجه 
ابن أبي شيبة يف مصنفه )4/ ))3( عن أبي هريرة وأبي سعيد موقوًفا عليهما، كتاب: البيوع واألقضية، من 
كــره أن يســتعمل األجيــر حتــى يبــني لــه أجره، رقم احلديث: )09)))(. وضعــف األلباني رفعه يف إرواء الغليل 

يف تخريج أحاديث منار السبيل ))/ ))3(. فاألرجح فيه الوقف. انظر: التلخيص احلبير )3/ )4)).



12 مة  |  العدد  89   |  ربيع األخر  1441هـ العدل مجلة فصلية علمية محكَّ

د. هناء بنت ناصر بن عبدالرحمن األحيدب

35

2-�إن �سرط �الأجري ك�سوة ونفقة معلومة مو�سوفة، كما يو�سف يف �ل�سلم، 
جاز ذلك عند �جلميع)7)).

3-�ختلف �لفقهاء يف حكم ��ستئجار �الأجري بطعامه من غري �أن يو�سف على قولني:
القول األول:

�أن �الإجارة �سحيحة. وهذ� مذهب �ملالكية)8))، و�ملذهب عند �حلنابلة)9))، 
�هلل  ر�سي   - مو�سى  و�أبي  وعمر،  بكر،  �أبي  عن  وروي  �إ�سحاق)0)).  قال  وبه 

عنهم - �أنهم ��ستاأجرو� �الأجر�ء بطعامهم وك�سوتهم)))).
وقال �ملالكية: يكون له �لو�سط مما ملثله)))).

وقال �حلنابلة: يرجع يف �لقوت �إىل �الإطعام يف �لكفارة)3)).
القول الثاني:

�أن �الإجارة ال ت�سح. وهذ� مذهب �حلنفية)4))، و�ل�سافعية))))، ورو�ية عن 
�الإمام �أحمد)))).

)7)) املغني البن قدامة ))/ ))3).
)8)) انظــر: املدونــة )3/ 478(، التهذيــب يف اختصــار املدونــة )3/ 440(، التلقــني يف الفقــه املالكــي ))/ 

9))(، البيان والتحصيل )8/ 494(، القوانني الفقهية )ص: )8)).
)9)) انظــر: مختصــر اخلرقــي )ص: 80(، املســائل الفقهيــة مــن كتــاب الروايتــني والوجهــني ))/ 7)4(، 
الكايف يف فقه اإلمام أحمد ))/ )7)(، املغني البن قدامة ))/ 4)3(، احملرر يف الفقه على مذهب 

اإلمام أحمد بن حنبل ))/ 7)3(، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلاف للمرداوي ))/ ))).
)0)) انظر: املغني البن قدامة ))/ 4)3).

)))) املغني البن قدامة ))/ 4)3(. ولم أجد من روى ذلك عنهم يف كتب السنة مما اّطلعت عليه من مظاّنه.
)))) انظر: التلقني يف الفقه املالكي ))/ 9))).

)3)) انظر: الكايف يف فقه اإلمام أحمد ))/ )7)-)7)).
)4)) وكذا لو استأجره بأجر معلوم وبطعامه؛ حيث يصير الكل مجهواًل. واستحسن أبو حنيفة جواز استئجار الظئر 

بطعامها وكسوتها. انظر: املبسوط للسرخسي )))/ 33-34(، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع )4/ 93)).
)))) انظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )7/ 8)3(، تكملة املجموع شرح املهذب، للمطيعي )))/ 9)).

)))) ويف روايــة ثالثــة عنــه: أن ذلــك جائــز يف الظئــر دون غيرهــا. اختارها القاضي. انظــر: املغني البن قدامة ))/ 
4)3(، املســائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني ))/ 7)4(، احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أحمد 

بن حنبل ))/ 7)3(، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلاف للمرداوي ))/ ))). 
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األدلة: أدلة القول األول:

��ستدل �أ�سحاب �لقول �الأول -�لقائلون ب�سحة �الإجارة- مبا يلي:
الدليل األول:

{ط�سم}  فقر�أ   -  - �هلل  ر�سول  عند  كنا  يقول:  �لندر  بن  عتبة  �سمعت 
]�لق�س�ص[، حتى �إذ� بلغ ق�سة مو�سى قال: "�إن مو�سى �أجر نف�سه ثمان �سنني، 

�أو ع�سًر�، على عفة فرجه وطعام بطنه")7)).
وجه االستدالل:

�أن مو�سى - - �أّجر نف�سه على طعام بطنه، وعّفة فرجه، ))و�سرع من 
قبلنا �سرع لنا، ما مل يثبت ن�سخه(()8)).

الدليل الثاني: 

حديث �أبي هريرة -  - قال: ن�ساأت يتيًما، وهاجرت م�سكيًنا، وكنت �أجرًي� 
البنة غزو�ن بطعام بطني وعقبة رجلي)9))، �أحطب لهم �إذ� نزلو�، و�أحدو)70) لهم 

)7)) أخرجــه ابــن ماجــه يف ســننه )3/ )))(، كتــاب: الرهــون، بــاب: إجــارة األجيــر علــى طعــام بطنــه، رقــم 
احلديث: )444)(.  قال البوصيري يف مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه )3/ )7(: ))ليس لعتبة 
بــن النــدر هــذا عنــد ابــن ماجــه ســوى هــذا احلديــث، وليــس لــه شــيء يف شــيء مــن الكتب اخلمســة، 
ة((. قال ابن عبد الهادي يف تنقيح التحقيق )4/ 94)(: ))هذا  وإسناد حديثه ضعيف لتدليس َبِقيَّ
احلديث انفرد به ابن ماجه. ومسلمة بن علّي: أجمعوا على ضعفه، وقال النسائيُّ وغيره: متروك 
: أحاديثه غير محفوظــة((. وضّعفه احلافظ ابن كثير. انظر: األحاديث  احلديــث. وقــال ابــن َعــِديٍّ
الضعيفة واملوضوعة التي حكم عليها احلافظ ابن كثير يف تفسيره )ص: 303(. وقال األلباني يف 
ا((. وقال محققو ســنن ابن  إرواء الغليل يف تخريج أحاديث منار الســبيل ))/ 307(: ))ضعيف جّدً
ا، بقيــة بــن الوليــد مدلــس تدليس التســوية، ومثله ينبغــي أن يصرح  ماجــه: ))إســناده ضعيــف جــّدً

بالسماع يف جميع طبقات السند على ضعف فيه أيًضا، وشيخه مسلمة بن علي متروك((.
)8)) املغني البن قدامة ))/ ))3(، وانظر: التبصرة يف أصول الفقه )ص: )8)).

)9)) ))أي: للنوبة من الركوب استراحة للرجل((. حاشية السندي على سنن ابن ماجه ))/ )8).

)70) ))من احلدو؛ وهو سوق اإلبل، والغناء لها((. حاشية السندي على سنن ابن ماجه ))/ )8).
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�إذ� ركبو�، فاحلمد هلل �لذي جعل �لدين قو�ًما، وجعل �أبا هريرة �إماًما.))7)
وجه االستدالل:

�أنه عمل   - - أبي هريرة� باأنه قد ثبت عن  به  �أن يوجه �ال�ستدالل  ميكن 
�أنهم فعلوه من غري  �أجرًي� على طعام بطنه، وقد روي عن غريه من �ل�سحابة 

نكري، فكان �إجماًعا))7).
الدليل الثالث:

�أنه قد ثبت جو�ز ذلك يف �لظئر بن�ص �الآية، لقول �هلل تعاىل: {وعلى �ملولود 
له رزقهن وك�سوتهن باملعروف})73)، فيثبت يف غريها بالقيا�ص عليها)74).

المناقشة: نوقش من وجهين:

الوجه األول: عدم �لت�سليم بهذ� �حلكم يف �لظئر؛ فاملر�د من �الآية بيان نفقة 
�لزوجة، فن�ص على وجوب نفقتها يف حالة �الإر�ساع؛ لينبه على وجوبها يف 
كل حاٍل؛ الأنها �إذ� وجبت مع ت�ساغلها باالإر�ساع، فمع عدم �لت�ساغل �أوىل))7).
الوجه الثاني: �لت�سليم بهذ� �حلكم يف �لظئر، لكن ال ي�سح �لقيا�ص؛ للفرق 

من وجهني: 
))7) أخرجــه ابــن ماجــه يف ســننه )3/ )))(، كتــاب: الرهــون، بــاب: إجــارة األجيــر علــى طعام بطنــه، رقم احلديث: 
))44)(. وصحــح إســناده البوصيــري يف مصبــاح الزجاجــة يف زوائــد ابــن ماجــه )3/ )7(. وقــال األلبانــي يف 
ضعيف سنن ابن ماجه )ص: 93)(: ))ضعيف، وتوثيق الدارقطني والذهبي حليان ال أصل له يف » الزوائد 
» وال يف غيــره((. وقــال محققــو ســنن ابــن ماجــه: ))حديــث صحيــح، وهــذا إســناد ضعيف جلهالة أبي ســليم 
حيــان: وهــو ابــن بســطام البصــري((، وذكــروا لــه طرًقــا أخــرى إســنادها صحيــح. وأخــرج ابــن حبــان نحوه يف 
صحيحــه )))/ 00)-)0)(، كتــاب: إخبــاره صلــى اهلل عليــه وســلم عــن مناقــب الصحابــة رضــي اهلل عنهــم 
أجمعني، رقم احلديث: )0))7(. وقال محقق صحيح ابن حبان: ))إســناده صحيح. مضارب بن حزن: روى 

له ابن ماجة، وهو ثقة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخني((.
))7) انظر: املغني البن قدامة ))/ ))3).

)73) سورة البقرة، من اآلية: )33)).
)74) انظر: املغني البن قدامة ))/ ))3).

))7) انظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )7/ 8)3).
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 -- �هلل  �أوجب  فقد  زوجة،  الأنها  �الآي��ة؛  بداللة  �لظئر  يف  جاز  �إمنا  �أنه  األول: 
للزوجات �لنفقة و�لك�سوة على �لر�ساع، ومل يفّرق بني �ملطلقة وغريها))7).

يكون  �أن  فجاز  معلومة،  غري  و�لر�ساع  �حل�سانة  يف  �ملنفعة  �أن  الثاني:   
عو�سها كذلك)77).
الدليل الرابع:

 �أن �لعادة جارية به من غري نكري، فاأ�سبه �الإجماع.)78)
الدليل الخامس:

�أن �الأجرة على �لعمل عو�ص منفعة، فقام �لعرف فيه مقام �لت�سمية، كنفقة 
�لزوجة)79)، والأن لالإطعام عرًفا يف �ل�سرع، وهو �الإطعام يف �لكفار�ت، فجاز 

�إطالقه، كنقد �لبلد)80).
دليل القول الثاني:

��ستدل �أ�سحاب �لقول �لثان -�لقائلون بعدم �سحة �الإجارة- مبا يلي:
�أن هذ� عو�ص يف عقد، وقد يقل ويكرث، فلم يجز �أن يكون جمهواًل، كالبيع.))8)

الترجيح:
مل  ولو  �الإجارة  ب�سحة  �لقول  وهو  �الأول؛  �لقول  �أعلم-  -و�هلل  �لر�جح 

يو�سف �لطعام، ويرجع فيه �إىل �لعرف. 

))7) انظر: املغني البن قدامة ))/ 4)3).
)77) املغني البن قدامة ))/ 4)3).

)78) الكايف يف فقه اإلمام أحمد ))/ )7)).
)79) انظر: التهذيب يف اختصار املدونة )3/ 440(، البيان والتحصيل )8/ 494(، املغني البن قدامة ))/ ))3).

)80) انظر: املغني البن قدامة ))/ ))3).
))8) انظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع )4/ 93)(، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )7/ 8)3(، 

املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني ))/ 7)4).
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�لطعام  ت�ساّحا يف مقد�ر  �إن  فاإنهما  ثبت هذ�،  قد�مة -رحمه �هلل-: ))�إذ�  �بن  قال 
�أقل ملبو�ص  و�لك�سوة، رجع يف �لقوت �إىل �الإطعام يف �لكفارة، ويف �لك�سوة �إىل 
مثله. قال �أحمد: �إذ� ت�ساّحا يف �لطعام، يحكم له مبد كل يوم. ذهب �إىل ظاهر ما �أمر 
�هلل تعاىل من �إطعام �مل�ساكني، فف�سرت ذلك �ل�سنة باأنه مد لكل م�سكني. والأن �الإطعام 
مطلق يف �ملو�سعني، فما ف�سر به �أحدهما يف�سر به �الآخر. ولي�ص له �إطعام �الأجري �إال ما 

يو�فقه من �الأغذية؛ الأن عليه �سرًر�، وال ميكنه ��ستيفاء �لو�جب له منه(())8).
ب- االتفاق مع األجير لمصلحة الوقف على أجرة معلومة، ومعها 

خدمات مجانية، أو مخّفضة:

عند  معلومة  �الأج��رة  �إىل  �مل�سافة  �خلدمات  كانت  فاإن  �سبق،  ما  على  بناء 
�لتعاقد، فال �إ�سكال يف ذلك؛ لتحّقق �لعلم باالأجرة، وذلك مثل �لبدالت �لتي 
تقّدم خدمة جمانية  �لوقفية  �ملوؤ�س�سة  لو كانت  �أو  �الأ�سا�ص،  �الأجر  �إىل  ت�ساف 
�أوقات �لعمل، وتكون هذه �خلدمة معلومة  للموظف كالوجبات �لغذ�ئية يف 
للموظف. فاإن كانت غري مو�سوفة عند �لعقد، فاحلكم يف ذلك على �خلالف 
حتديد  يف  ويرجع  �الإج��ارة،  �سحة  ذلك  يف  و�لر�جح  قولني،  على  �ل�سابق 

�الأجرة �إىل �لعرف.
و�لذي ينبغي �لتنّبه له �أن �لفقهاء مل يفّرقو� يف �حلكم بني �أن يجعل �أجرته 
ن�سبة  على  كالًما  لهم  �أجد  ومل  طعامه.  مع  م�سمى  �أجًر�  له  يجعل  �أو  طعامه، 
�لتابع  بني  �حلكم  يف  يفّرقون  �أنهم  مع  لالأجري،  �لطعام  مع  �ملحددة  �الأج��رة 
يكون  �أن  ويحتمل  �ملتبوع.  يف  يغتفر  ال  ما  �لتابع  يف  يغتفر  حيث  و�ملتبوع؛ 
فاإنه  �لفقهاء يف زمنهم،  ي�ستح�سرها  �لتي كان  �لعقود  �إىل طبيعة  ذلك ر�جًعا 

))8) املغني البن قدامة ))/ ))3).
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�إن كانت �الأجرة معها طعام �الأجري، فغالًبا ما يكون �مل�سمى يعادل طعامه، وال 
يكاد يتجاوزه كثرًي�، فغالًبا ما يكون �لطعام يف تلك �لعقود �لتي يتكلمون عنها 
مق�سوًد�، ولي�ص تابًعا، فلهذ� مل يتطرقو� الغتفار �لغرر يف �لتابع من �لطعام، 
يف  �لعاملني  �أجرة  �إىل  ت�ساف  �لتي  �خلدمات  يف  �إليه  �لنظر  ينبغي  ما  وهذ� 

�الإد�ر�ت �لتنفيذية لالأوقاف. 
 وعلى هذ�، ميكن �لقول باأنه �إن كانت �خلدمات �لتي ي�ستفيد منها �الأجري يف 
�لوقف غري معلومة؛ كاأن يتم �التفاق على منحه خدمة �لعالج باأجرة خمف�سة 
الأنه  �خلدمة؛  هذه  له  �ستوّفر  ما  يعلم  ال  وهو  للوقف،  تابع  م�سفى  يف 
ال يعلم عن مدى حاجته �إىل �لعالج، وتكلفته، فهذ� غرر، لكن �لذي 
يظهر -و�هلل �أعلم- �أن هذ� �لغرر مغتفر؛ الأن هذه �خلدمات تابعة غري 
�أنه  �لفقهاء  قرر  وقد  �ملعلومة)83).  �لثابتة  �الأجرة  �إىل  بالن�سبة  مق�سودة 
يغتفر يف �لتو�بع ما ال يغتفر يف غريها، ويغتفر يف �ل�سيء �سمًنا ما ال 

يغتفر ق�سًد�)84).
     المسألة الثانية: االتفاق مع األجير على أجرة معلومة، ومعها 

جزء مشاع من الغّلة:

يتم  طبيعي  �سخ�ص  مع  �التفاق  كان  لو  ما  ي�سمل  �مل�ساألة  هذه  يف  �لكالم 
�التفاق معه على عمل مل�سلحة �لوقف، �أو �سخ�سية �عتبارية تتمثل يف �سركة 
معلومة، ومعها جزء  �أجرة  �التفاق معهم على  فهل يجوز  للوقف،  تابعة  غري 

)83) انظر: كيفية حتديد األجور، نزيه حماد )ص: 7))-8))).
)84) انظــر: األشــباه والنظائــر البــن جنيــم )ص: 03)(، الذخيــرة للقرايف ))/ )9)(، شــرح الزرقاني على مختصر 
خليل ))/ ))4(، األشــباه والنظائر للســيوطي )ص: 0))(، كشــاف القناع عن منت اإلقناع )3/ )))(، دقائق 

أولي النهى لشرح املنتهى ))/ 3)(، زاد املعاد يف هدي خير العباد ))/ )73(، بدائع الفوائد )4/ 7)).
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م�ساع من �لغّلة؟
أواًل: �ختلف �لفقهاء يف حكم دفع عني ملن يعمل على ��ستثمارها، ويكون 

له جزء م�ساع من �لغّلة على قولني:
القول األول:

�حلنفية))8)،  عند  �ملذهب  وهو  حنيفة،  �أب��و  قال  وبه  �لعقد.  ي�سح  ال  �أن��ه 
و�ملالكية))8)، و�لظاهر من ن�سو�ص �ل�سافعية)87).

القول الثاني:

�أن �لعقد �سحيح. وهو ما يقت�سيه قول �أبي يو�سف وحممد بن �حل�سن من 

))8) انظر: املبسوط للسرخسي )))/ )3(، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ))/ )8)(، البناية شرح 
الهدايــة )))/ 09)(. وكــذا ال جتــوز عندهــم املزارعــة يف األرض، وال املســاقاة _وهــي املعاملــة يف 

النخل_ بالثلث، وال بالربع، ونحو ذلك. انظر: احلجة على أهل املدينة )4/ 38)-39)).
))8) انظــر: القوانــني الفقهيــة )ص: )8)(، التــاج واإلكليــل ملختصــر خليــل )7/ 494(. وبالنظــر إلــى 
قولهــم يف عقــد املســاقاة _وهــي إجــارة على عمل يف حائط وشــبهه بجزء مــن غلته_ فقد قالوا 
بجواز املساقاة فيما لم يِطب، وأنها مستثناة من اإلجارة بالغرر واملجهول للضرورة الداعية إلى 
ذلــك لعــدم جــواز البيــع، فحيــث جــاز البيع ُمِنعت املســاقاة الرتفاع الضرورة، فتبقــى اإلجارة على 
األصل من عدم صحتها إذا كان األجر مجهواًل؛ ألنه جزء من النماء الذي لم يوجد بعد. انظر: 
الشامل يف فقه اإلمام مالك ))/ 770(، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل يف شرح املدونة 
وحل مشكاتها )7/ )33-)33(، املسالك يف شرح موطأ مالك ))/ 74)(.  وجاء يف املفهم ملا أشكل 
مــن تلخيــص كتــاب مســلم )4/4)4- ))4(: ))القــراض، واملســاقاة، عقــدان مســتثنيان من اإلجارة 
املجهولة، للحاجة إلى ذلك، وللرفق احلاصل لرب املال والعامل؛ إذ ليس كل من له مال يحسن 
القيام عليه وال العمل فيه، ثم من الناس من يحسن العمل وال مال له. فاقتضت حكمة الشرع 
أن يرفق بكل واحد منهما على ما تيسر غالًبا. وملا ظهر له ذلك طرد املعنى، فحيث دعت احلاجة 
إلى ذلك أعملها. وعلى هذا فتجوز املساقاة يف النخل بعد الطيب. ويف الزرع إذا عجز عنه أهله. 

واهلل تعالى أعلم((، وهذا يحتمل القول بجواز هذه املسألة للحاجة. 
)87) فقــد قالــوا بعــدم جــواز املســاقاة يف غيــر النخــل والكــرم. انظــر: األم للشــافعي )4/ ))(، اإلقنــاع 
للمــاوردي )ص: 0))(. فــا يصــح اســتئجار العامــل بجــزء مــن النمــاء عندهــم، وقــد فّرقــوا بــني 
اإلجــارة واملســاقاة؛ فــإن اإلجــارة ملــا صــح عقدهــا على معلــوم موجود لم يجز عقدهــا على معدوم 
وال مجهــول، وملــا لــم يصــح عقد املســاقاة على موجود معلوم، جاز عقدهــا على معدوم ومجهول. 

انظر: احلاوي الكبير )7/ 0)3).
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�حلنفية)88)، وهو قول بع�ص �ملالكية)89)، و�حلنابلة)90).
بالعمل،  ثمره  يزيد  مما  معاملة  �ملدفوع  يكون  �أن  �ملعاملة:  ل�سحة  وي�سرتط 
عند �لقائلني بذلك من �حلنفية))9)، وكذ� على �ملذهب عند �حلنابلة، ويف رو�ية 

عندهم: ال ي�سرتط ذلك))9).
األدلة: أدلة القول األول:

��ستدل �أ�سحاب �لقول �الأول -�لقائلون بعدم �سحة �لعقد- مبا يلي:
الدليل األول: 

عن �أبي �سعيد �خلدري-  - قال: ))نُِهي عن ع�سب �لفحل(( ز�د عبيد 
�هلل: ))وعن قفيز �لطحان(()93).

)88) تشــرع عندهمــا العمالــة؛ وهــي العقــد علــى العمــل ببعــض اخلــارج. انظــر: أحــكام األوقــاف )ص: 
07)(، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ))/ )8)(، البناية شرح الهداية )))/ 09)).

)89)  انظر: التاج واإلكليل ملختصر خليل )7/ 499-494).
)90) انظر: املغني البن قدامة ))/ 8(، الشــرح الكبير على منت املقنع ))/ )9)(، اإلقناع يف فقه اإلمام أحمد بن 

حنبل ))/ 70)(، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلاف للمرداوي ))/ ))4(، ))/ )39).
))9) انظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ))/ )8)).

))9) انظــر: املغنــي ))/ 8)3(، الــكايف يف فقــه اإلمــام أحمــد ))/ 0))(، دليــل الطالــب لنيــل املطالــب )ص: )))(، 
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلاف للمرداوي ))/ 4)4(، دقائق أولي النهى لشرح املنتهى ))/ )4)-)4)).

)93) أخرجــه أبــو يعلــى يف مســنده ))/ )30(، مســند أبــي ســعيد اخلــدري ، رقــم احلديــث: )4)0)(، 
والطحــاوي يف شــرح مشــكل اآلثــار ))/ )8)-87)(، بــاب: بيــان مشــكل مــا روي عنــه __ مــن 
نهيــه عــن قفيــز الطحــان، رقــم احلديــث: )))7(، والبيهقــي يف الســنن الكبــرى ))/ 4))(، كتــاب: 
البيــوع، بــاب: النهــي عــن عســب الفحل، رقم احلديــث: )4)08)(، والدارقطني يف ســننه )8/3)4(، 
كتاب: البيوع، رقم احلديث: ))98)(. قال ابن حجر يف التلخيص احلبير )3/ )4)-)4)(: ))وقد 
أورده عبــد احلــق يف اإلحــكام بلفــظ نهــى النبــي ، وتعقبــه ابــن القطان بأنه لــم يجده إال بلفظ 
البناء ملا لم يســمَّ فاعله، ويف اإلســناد هشــام أبو كليب راويه عن ابن أبي نعيم عن أبي ســعيد، ال 
يعــرف. قالــه ابــن القطــان والذهبــي، وزاد: وحديثــه منكــر. وقــال مغلطاي: هو ثقــة فينظر فيمن 
وثقــه. ثــم وجدتــه يف ثقــات ابــن حبــان((. وصححــه األلبانــي يف إرواء الغليــل يف تخريــج أحاديث 

منار السبيل ))/ )9)).
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وجه االستدالل:

 - نهى عن ذلك، و�لنهي يدل على  �أن �لنبي -  �أن قوله: )نُهي( يعني 
ف�ساد �ملنهي عنه)94). 

وقفيز �لطحان يعني دفع �لقمح �إىل �لطحان على �أن يطحنه بقفيز من دقيقه 
�إذ� كان دقيق  لي�ص عنده  مبا  �مل�ستاأجر  ��ستئجاًر� من  �لذي يطحنه، فكان ذلك 
قمحه لي�ص عنده يف �لوقت �لذي ��ستاأجر))9)، ومثله �لعقد على �لعمل ب�سرط 

�أن يكون �أجر �لعامل جزًء� م�ساًعا من �لغلة، فال ي�سح.
المناقشة: نوقش من وجهين:

األول: من حيث ثبوته؛ فقد قال �بن قد�مة -رحمه �هلل-: ))وهذ� �حلديث 
ال نعرفه، وال يثبت عندنا �سحته(())9).

ويجاب باأن من �أهل �لعلم من �سححه كما هو مبنّي يف تخريجه.
الثاني: من حيث �ال�ستدالل به على هذه �مل�ساألة مع وجود �لفرق بينهما؛ فاإن م�ساألة 
قفيز �لطحان هي �أن ي�سمي للعامل قفيًز�، ال جزًء� م�ساًعا)97)؛ ))الأن �لباقي بعد �لقفيز 
مطحونًا ال يدرى كم هو، فتكون �ملنفعة جمهولة(()98)، كما �أنه باالإمكان تعيني �لقفيز قبل 

�لعمل، فال حاجة �إىل تاأخري تعيني �الأجرة خالًفا لهذه �مل�ساألة.
الدليل الثاني:

   �أنه لو جاز هذ� �لعقد، �سار �لعامل �سريًكا، فقد جعل له بع�ص معموله �أجًر� 

)94) انظر: اللمع يف أصول الفقه )ص: ))).
))9) انظر: شرح مشكل اآلثار ))/ 88)(، التلخيص احلبير )3/ )4)).

))9) املغني ))/ 9).
)97) انظر: كشاف القناع عن منت اإلقناع )3/ )))).

)98) دقائق أولي النهى لشرح املنتهى ))/ )4)).
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ا له وعليه، وهذ� ينايف كونه �أجرًي�)99). لعمله، في�سري �لعمل م�ستحقًّ
    الدليل الثالث:

   �أن هذ� �لعقد لي�ص من �أق�سام �ل�سركة، و�أقرب �لعقود �إليه �مل�ساربة، لكنها 
تكون بالتجارة يف �الأعيان ببيعها، وهذ� غري متحقق يف هذه �ل�سورة)00)).

   المناقشة:
   نوق�ص بالت�سليم باأنه لي�ص من �أق�سام �ل�سركة، وال هو م�ساربة، لكنه ي�سبه �مل�ساقاة 

و�ملز�رعة، فاإنه دفع لعني �ملال �إىل من يعمل عليها ببع�ص منائها مع بقاء عينها))0)).
الدليل الرابع:

  �أن �لعو�ص جمهول معدوم، وال يدرى �أيوجد �أم ال، و�الأ�سل عدمه، فال 
ت�سح �الإجارة.))0))

المناقشة:

�أحد  يكون  �أن  منه  فاملمنوع  جائزة،  وهي  �مل�ساربة،  نظري  هذ�  باأن  يناق�ص 
�ملت�ساركني غارًما، و�لثان غامنًا، �أما �إذ� ��سرتكا يف �ملغنم و�ملغرم، فال باأ�ص؛ الأن 
كل �إن�سان يعمل يف �لدنيا، فهو حتت �حلظ حتى �ساحب �ملال حتت �حلظ)03))، 

وال يعّد هذ� �لعقد �إجارة بل هو �سبيه بامل�ساقاة.
أدلة القول الثاني:

��ستدل �أ�سحاب �لقول �لثان -�لقائلون ب�سحة �لعقد- مبا يلي:
)99) انظر: املبسوط للسرخسي )))/ )3-)3(، دقائق أولي النهى لشرح املنتهى ))/ )4)).

)00)) انظر: املغني البن قدامة ))/ 8).

))0)) انظر: املغني البن قدامة ))/ 8).
))0)) انظر: البناية شرح الهداية )))/ 09)(، القوانني الفقهية )ص: )8)(، املغني البن قدامة ))/ 8)3).

)03)) انظر: الشرح املمتع على زاد املستقنع )9/)44- )44).
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�أواًل: ��ستدلو� للقول ب�سحة �لعقد مبا يلي:
   الدليل األول:

 -  - عن نافع، �أن عبد �هلل بن عمر ر�سي �هلل عنهما، �أخربه: »�أن �لنبي   
عامل خيرب ب�سطر ما يخرج منها من ثمر �أو زرع...«)04)).

   وجه االستدالل:

   �أنه - عليه �ل�سالة و�ل�سالم - دفع نخيلهم معاملة))0)) بجزء م�ساع من 
غّلتها، فدل على �سّحة �مل�ساقاة و�ملز�رعة، فكذ� من �أعطى �لعامل عيًنا ليعمل 

عليها بجزء م�ساع من منائها قيا�ًسا عليهما))0)).
   المناقشة:

�لت�سليم بداللة �حلديث على �سحة �مل�ساقاة و�ملز�رعة، بل     نوق�ص بعدم 
�حلديث حممول على �جلزية �سيانة لدالئل �ل�سرع عن �لتناق�ص)07))، فال�سطر 
�لذي دفع �إليهم كان منحة منه ، ومعونة لهم على ما كلفهم به من �لعمل)08)). 
ويوؤيد ذلك ما جاء عن �بن عمر ر�سي �هلل عنهما، قال: ملا فدع)09)) �أهل خيرب عبد 
�هلل بن عمر، قام عمر خطيًبا، فقال: �إن ر�سول �هلل -  - كان عامل يهود خيرب 
)04)) أخرجه البخاري يف صحيحه )3/ 04)-)0)(، كتاب: املزارعة، باب: املزارعة بالشطر ونحوه، رقم 
احلديث: )8)3)(، ومسلم يف صحيحه )3/ 87))(، كتاب: املساقاة، باب: املساقاة، واملعاملة بجزء 

من الثمر والزرع، رقم احلديث: )))))).
))0)) بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ))/ )8)).

))0)) انظر: دليل الطالب لنيل املطالب )ص: 8))(، الشرح الكبير على منت املقنع ))/ 0))).
)07)) انظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ))/ )7)(، التلخيص احلبير )4/ 4)3).

)08)) انظر: شرح املشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن )7/ 04))).
)09)) ))الفــدع: ِإَزاَلــة املفاصــل َعــن أماكنهــا، َوَذِلــَك ِبــأَن تِزيــغ اْلَيــد َعن عظم الزنــد، َوالرجل َعن عظم 

اق((. كشف املشكل من حديث الصحيحني ))/ )0)). السَّ
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منه -- جتهيل  �هلل«...)0))). وهذ�  �أقّركم  ما  »نقّركم  وقال:  �أمو�لهم،  على 
�ال�ستدالل  فبطل  خ��الف))))).  بال  �ملز�رعة  �سحة  متنع  �ملدة  وجهالة  للمدة، 

بذلك على حكم �الأ�سل �ملقي�ص عليه، فلم ي�سح �لقيا�ص.
الجواب عن المناقشة:

تاأويل بعيد)))))، فهو خالف �لظاهر من  �لتاأويل؛ الأنه  باملنع من هذ�  �أجيب 
�حلديث)3)))، ويوؤيد ذلك �أمور؛ منها ما يلي:

أواًل: �أن قوله : »نقّركم ما �أقّركم �هلل« �سريح يف �أنهم مل يكونو� عبيًد�)4)))؛ 

�إمنا منكنكم من �ملقام يف خيرب ما  فهو عائد �إىل مدة �لعهد، و�ملر�د من ذلك: 
�لكفار من  �إخر�ج  - كان عازًما على  �سئنا؛ الأنه -  �إذ�  �سئنا، ثم نخرجكم 

جزيرة �لعرب كما �أمر به يف �آخر عمره))))).
ثانًيا: �أن �لنبي - - �ساحلهم على �إقر�ر �الأر�ص و�لنخل معهم، و�سمنهم 

�سطر �لثمرة، و�سلح �لعبيد وت�سمينهم ال يجوز.)))))
ُهم على نحو ما قال، مل يجز  ثالًثا: �أننا لو �سلمنا �أنه فتحها َعنوة، و�أنه �أقرَّ

بَا بني �لعبد و�سيده)7)))، وهذ� غري �سحيح. �لرِّ
)0))) أخرجــه البخــاري يف صحيحــه )3/ )9)-93)(، كتــاب: الشــروط، بــاب: إذا اشــترط يف املزارعة إذا 

شئت أخرجتك، رقم احلديث: )730)).
))))) انظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ))/ )7)(. وقد أورد البخاري احلديث يف كتاب اجلزية. 

انظر: صحيح البخاري )4/ 99).
))))) انظر: شرح املشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن )7/ 04))).

)3))) انظر: شرح النووي على مسلم )0)/ 09)).

)4))) انظر: شرح النووي على مسلم )0)/ 09)).

))))) انظر: شرح النووي على مسلم )0)/ )))).
))))) احلاوي الكبير )7/ 8)3).

)7))) املعلم بفوائد مسلم ))/ )7)(، وانظر: شرح صحيح البخاري البن بطال ))/ ))7-4)4).



12 مة  |  العدد  89   |  ربيع األخر  1441هـ العدل مجلة فصلية علمية محكَّ

د. هناء بنت ناصر بن عبدالرحمن األحيدب

47

 الدليل الثاني:

     �أن هذ� �لعقد ي�سبه �مل�ساقاة و�ملز�رعة، فاإنه دفع لعني �ملال �إىل من يعمل 
عليها ببع�ص منائها مع بقاء عينها)8))).

الدليل الثالث:

�لقيا�ص على �مل�ساربة)9)))؛ حيث يجوز �التفاق يف �مل�ساربة على �أن يكون 
�سريكه، فكذ�  بذله  �لذي  �ملال  متاجرته يف  بعد  �لربح  م�ساع من  للعامل جزء 
يجوز �التفاق بني �ساحب �ملال، و�لعامل على �أن ن�سيب �لعامل جزء م�ساع 

من �لغلة �لناجتة عن عمله يف مال �الآخر. 
بالتجارة  تكون  فامل�ساربة  م�ساربة؛  �أنه  على  تخريجه  ي�سح  ال  �لعقد  وهذ� 
�أن ن�سيب  و�لت�سرف يف رقبة �ملال، وهذ� بخالفه)0)))، لكنه �سبيه بها؛ حيث 

�لعامل جزء م�ساع من �لربح نتيجة لعمله يف تنمية �ملال.
الدليل الرابع:

ميكن �ال�ستدالل ل�سحة هذه �ملعاملة باأن ))�الأ�سل يف �لعقود و�ل�سروط �ل�سحة �إال 
ما �أبطله �ل�سارع، �أو نهى عنه(()))))، فاإذ� مل يقم دليل على �لتحرمي، فهي حالل))))). 

الدليل الخامس:

�أن هذ� �لتعاقد مما يحتاج �إليه �لنا�ص لتحفيز �لعامل على �الجتهاد يف عمله 

)8))) انظر: املغني البن قدامة ))/ 8).
)9))) انظر: التاج واإلكليل ملختصر خليل )7/ 494(. و))املضاربة هي عقد على الشركة مبال من أحد 
اجلانبني وعمل من اآلخر((. البناية شرح الهداية )0)/ 88(، وتسمى قراًضا. انظر: اإلنصاف يف 

معرفة الراجح من اخلاف للمرداوي ))/ 7)4).
)0))) انظر: كشاف القناع عن منت اإلقناع )3/ )))).

))))) إعام املوقعني عن رب العاملني )3/ 07)).
))))) انظر: الشرح املمتع على زاد املستقنع )9/ )44).
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لتحقيق �أعلى قدر من �لك�سب �لذي �سياأخذ جزًء� م�ساًعا منه، وال دليل على 
�لفقهاء �سوًر� من  �أجاز  �إليه، وقد  �لنا�ص  يحتاج  �لذي  �لتعامل  �ملنع من هذ� 
�الإجارة مع وجود �جلهالة، وت�ساهلو� يف بع�ص �ملعامالت للحاجة مما هي �أ�سد 

من هذه �ملعاملة.
قال �ملو�ق -رحمه �هلل-: ))وقد �ألفيت �لقوم، وقد �سددو� عليهم يف هذ�، 
مالك  �الإمام  �أجازه  مما  �الإجارة  من  �سوًر�  ذكر  ثم  فاعلوه(()3)))،  بد  ال  وهم 
�إليه هو و�أهله من  مع وجود �جلهالة؛ كموؤ�جرة �خلياط على خياطة ما يحتاج 
�لثياب يف �ل�سنة، و�لفر�ن على خبز ما يحتاج �إليه من �خلبز �سنة �أو �أ�سهًر�، �إذ� 
عرف عيال �لرجل، وما يحتاجون �إليه من ذلك. ونقل قول �سحنون _رحمه 
�هلل_: لو حملت �أكرث �الإجار�ت على �لقيا�ص لبطلت. ثم �أ�سار �إىل ما �أجازه 
�ملالكية من �لدخول على وجه �ملكارمة يف �لهبة لغري ثو�ب م�سمى؛ الأنه على 
وجه �لتفوي�ص يف �لنكاح، ونحو ذلك مما ت�ساهلو� فيه مع عدم ذكر �لعو�ص. 
ونقل قول �بن ر�سد �أن �ملنع من ذلك حرج، وغلو يف �لدين. ثم نقل عن بع�ص 
�ل�سلف �إجازة بع�ص �لعقود مما فيه جهالة بقدر �الأجرة؛ مثل: قول �بن عبا�ص: 
�أن يقال: بع هذ� �لثوب، فما ز�د على كذ� وكذ�، فهو لك. وقول �بن �سريين: 
�إذ� قال: بعه بكذ�، فما كان من ذلك، فلك، �أو بيني وبينك، فال باأ�ص به. وذكر 
�أن �بن �سر�ج -رحمه �هلل- فيما هو جاٍر على هذ�، ال يفتي بفعله �بتد�ء، وال 
ي�سنع على مرتكبه. ق�سارى �أمر مرتكبه �أنه تارك للورع، وما �خلالف فيه �سهري، 
تر�عى  �أن  مالك  �أ�سول  لذلك حاجة، ومن  �إن دعت  �سيما  فيه، وال  ال ح�سبة 

)3))) التاج واإلكليل ملختصر خليل )7/ )49).
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�حلاجيات كما تر�عى �ل�سروريات. فاأجاز �لرد على �لدرهم، مع كونه يجعل 
مد عجوة من باب �لربا، و�أجاز تاأخري �لنقد يف �لكر�ء �مل�سمون)4))). ثم قال: 
))وال �سك �أن �الأمر فيما ذكرناه �أخف؛ الأن بالتحلل ترب�أ ذمتهم، بخالف �لدين 
�لربا(())))). ونََقل عن  باب  �لي�سري بخالف  �لغرر  �لربا، ويباح  بالدين، وباب 
�أن يعمل له يف كرم  ي�ستاأجر �الأجري على  �أنه �سئل عن رجل  �أ�سبغ بن حممد 
على �لن�سف مما يخرج �لكرم، �أو جزء. قال: ال باأ�ص بذلك. قيل: وكذلك ما 
ي�سطر �إليه؛ مثل �لرجل ي�ستاأجر �الأجري يحر�ص له �لزرع، وله بع�سه؟ قال: ينظر 
�إىل �أمر �لنا�ص �إذ� ��سطرو� �إليه فيما ال بد لهم منه، وال يجدون �لعمل له �إال به، 
فاأرجو �أن ال يكون به باأ�ص �إذ� عم ما يبني ذلك مما يرجع فيه �إىل �أعمال �لنا�ص، 

�؛ مثل كر�ء �ل�سفن يف حمل �لطعام.)))))  وال يجدون منه بدًّ
وعليه  وقال:  �ملجهولة،  �الإج��ارة  �إجازة  �ل�سلف  من  جماعة  عن  حكى  ثم 

يخرج �ليوم عمل �لنا�ص يف �أجرة �لدالل حلاجة �لنا�ص �إليه.)7)))
ثانًيا: ��ستدل �لقائلون با�سرت�ط �أن يكون �ملدفوع معاملة مما يزيد ثمره بالعمل 
باأنه �إمنا جاز هذ� �لعقد ت�سبيًها بامل�ساربة؛ الأنها عني تنمى بالعمل، فجاز ��سرت�ط 
جزء من �لنماء، و�مل�ساقاة كامل�ساربة، �أما �إن كان �لنماء ال يقف ح�سوله على 

عمله فيها، فلم ميكن �إحلاقه بذلك.)8))) 

)4))) انظر: التاج واإلكليل ملختصر خليل )7/)49- )49).
))))) التاج واإلكليل ملختصر خليل )7/ )49).

))))) انظر: التاج واإلكليل ملختصر خليل )7/ )49).

)7))) انظر: التاج واإلكليل ملختصر خليل )7/ )49).
)8))) انظر: املغني البن قدامة ))/ 8)3).
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     سبب الخالف:
     يرجع �خلالف يف هذه �مل�ساألة �إىل �خلالف يف �مل�سائل �الآتية:

�لنهي الأجل  �أن  ر�أى  فمن  �لطحان؛  قفيز  �لنهي عن  من  �ملق�سود  �ملعنى   -1
كون �لعو�ص �لذي يح�سل عليه �لعامل غري موجود وقت ��ستئجاره، و�أنه يح�سل 
نتيجة لعمل �لعامل، قال بعدم �سحة هذه �ملعاملة لتحقق هذ� �ملعنى، فاإن �لعو�ص 
�لذي يح�سل عليه �لعامل غري موجود وقت �لعقد. ومن ر�أى �أن �ملعنى �أن ي�سمى 
للعامل قفيز من ثمرة عمله، ال جزًء� م�ساًعا، قال باأن �لنهي ال ي�سمل هذه �مل�ساألة.
حتديد حقيقة هذ� �لعقد هل هو �إجارة �أو غريها، فمن �عتربه �إجارة قال   -2

بعدم �سحته للجهالة، ومن �عتربه كامل�ساقاة �أحلقه بحكمها. 
حكم �مل�ساقاة، و�ملز�رعة عند من �أحلق هذ� �لعقد بهما.  -3

الترجيح:

�لر�جح -و�هلل �أعلم- �لقول �لثان، وهو �لقول باأن �لعقد �سحيح؛ وذلك ملا يلي:
وال  �ل�سارع،  �أبطله  ما  �إال  �ل�سحة  و�ل�سروط  �لعقود  يف  �الأ�سل  �أن   -1
دليل على ف�ساد هذ� �لعقد مع �أن فيه حتقيًقا مل�سالح عظيمة الأ�سحاب �الأمو�ل 

و�لعاملني.
�أن هذ� �لعقد �سبيه بامل�ساقاة �لذي ثبت جو�زه بال�سنة �ل�سحيحة.  -2

ثانًيا: بعد بيان حكم هذه �ملعاملة يبقى بيان حكمها يف �لوقف؛ كاأن يتفق ناظر �لوقف 
مع من ي�ستثمر �لوقف بجزء م�ساع من �لربح، فهل يجوز ذلك كما يف �الأر�ص �ململوكة 

باعتبار �أن هذ� عقد �سركة، فهل ي�سح هذ� �لعقد يف مال �لوقف؟
بالنظر �إىل �أن �ال�سرت�ك لي�ص يف �أ�سل �ملال، و�إمنا يف �الأرباح فح�سب، فال 
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يظهر مانع من ذلك، وقد �أ�سار بع�ص �لفقهاء �إىل مثل هذ�.)9)))
جاء يف مطالب �أول �لنهى يف �سرح غاية �ملنتهى)30)): ))و�ملنا�سبة؛ وهي 
�ملغار�سة: دفعه -�أي: �ل�سجر �ملعلوم �لذي له ثمر ماأكول- بال غر�ص -�أي: غري 
مغرو�ص- مع �أر�ص، ولو كان دفع �ل�سجر و�الأر�ص من ناظر وقف ملن يغر�سه 
عني  من  -�أي:  �سجره  من  معلوم  م�ساع  بجزء  يثمر  حتى  عليه  ويعمل  فيها، 
�ل�سجر- فال يجوز للناظر بعده بيع ن�سيب �لوقف من �ل�سجر بال حاجة و�أن 
للحاكم �حلكم بلزومها يف حمل �لنز�ع فقط، قاله �ل�سيخ تقي �لدين. �نتهى. 

ومر�ده باحلاجة ما يجوز معه بيع �لوقف((.
وعلى هذ�، فال مانع �سرًعا من ��ستثمار �لوقف عن طريق هذه �ملعاملة �إما 
مع �سخ�ص حقيقي، �أو حكمي )يتمثل يف جهة غري تابعة �لوقف(، ب�سرط عدم 

�ملحاباة مل�سلحة �لطرف �الآخر غري �لوقف.
وبالنظر �إىل ��ستخد�م هذ� �لعقد يف ��ستثمار �الأمو�ل �لوقفية، فهو يحقق 
)9))) انظــر: اإلســعاف يف أحــكام األوقــاف )ص: 3)(، أحــكام األوقــاف )ص: 07)(، اإلقنــاع يف فقــه اإلمام 
أحمد بن حنبل ))/ )7)(، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلاف للمرداوي ))/ )47(، املبدع يف 
شرح املقنع )4/ 393(، دقائق أولي النهى لشرح املنتهى ))/ 33)(، حاشية الروض املربع ))/ 80)).

جــاء يف اإلنصــاف يف معرفــة الراجــح مــن اخلــاف للمــرداوي ))/ )47(: ))فوائــد األولــى: قــال يف   
الفروع: ظاهر نص اإلمام أحمد -رحمه اهلل-: جواز املساقاة على شجر يغرسه ويعمل عليه بجزء 
معلوم من الشــجر، أو بجزء من الشــجر والثمر، كاملزارعة. وهي املغارســة، واملناصبة. واختاره أبو 
حفص العكبري يف كتابه. وصححه القاضي يف التعليق أخيرا. واختاره يف الفائق، والشيخ تقي 
الديــن - رحمــه اهلل -. وذكــره ظاهــر املذهــب. وقــال: ولــو كان مغروســا، ولــو كان ناظــر وقــف، وأنه ال 
يجوز للناظر بعده بيع نصيب الوقف من الشجر با حاجة، وأن للحاكم احلكم بلزومها يف محل 
النزاع فقط. انتهى. وهذا احتمال يف املغني، والشرح. وقيل: ال تصح. اختاره القاضي يف املجرد، 

واملصنف، والشارح. وجزم به يف الرعاية الكبرى. وقدمه يف املغني، والشرح، والنظم، والفائق. 
الثانيــة: لــو كان االشــتراك يف الغــراس واألرض: فســدت وجًهــا واحــًدا. قالــه املصنــف، والشــارح،   
والناظم، وغيرهم. وقال الشيخ تقي الدين: قياس املذهب صحتها. قال يف الفائق، قلت: وصحح 
املالكيــون املغارســة يف األرض امللــك، ال الوقــف. بشــرط اســتحقاق العامــل جــزًءا مــن األرض مــع 

القسط من الشجر. انتهى((.
.(((( /3( ((30(
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�لتي  �مل�سكالت  �أهم  من  �لوقفية  �الأمو�ل  ))��ستثمار  �إن  �إذ  عظيمة؛  م�سلحة 
تقابل �ملوؤ�ّس�سة �لوقفية من حيث عملية �لتنفيذ و�لتطبيق يف كيفية �ال�ستثمار، 
وجماالته، و�ختيار �ملتعاونني، وكيفية �لت�سرف عند وقوع �خل�سارة، �أو �سعف 
�سة ذ�ت كفاءة ومعرفة  �لريع، �أو زيادة �لنفقات، فهذ� يحتاج �إىل جهة متخ�سّ
باإ�سناد  �مل�سكلة  هذه  معاجلة  فتكون  �لوقفية،  �ملوؤ�س�سة  كو�در  يف  تتوفر  ال  قد 

�سة من �ل�سركات �ال�ستثمارية(())3)). �لعمل �إىل جهة متخ�سّ
�مل�ساع  �جلزء  مع  كان  �إذ�  �سبق  فيما  �لعقد  ب�سحة  �لقائلون  �ختلف  ثالًثا: 

در�هم معلومة للعامل على قولني:
القول األول:

�أنه ال ي�سح �لعقد. وهو قول �حلنفية))3))، و�ملذهب عند �حلنابلة)33)). 
القول الثاني:

�سريين،  �بن  �الأثرم عن  �حلنابلة، ورو�ه  عند  رو�ية  �لعقد، وهو  ي�سح  �أنه 
و�لنخعي، و�لزهري، و�أيوب، ويعلى بن حكيم)34)). 

األدلة:

دليل القول األول:

��ستدل �لقائلون بعدم �سحة �ملعاملة �إذ� �أ�سيفت در�هم مع �لن�سبة من �لربح 

))3)) الوالية والنظارة املؤسسية على الوقف )ص: )39).
))3)) انظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ))/ )8)(، البناية شرح الهداية )))/ 4))).

)33))انظر: املغني البن قدامة ))/ 9(، الكايف يف فقه اإلمام أحمد ))/ 0))(، مختصر اخلرقي )ص: 79).
)34)) انظــر: املغنــي البــن قدامــة ))/ 9(، الــكايف يف فقــه اإلمــام أحمــد ))/ 0))(، اإلنصــاف يف معرفــة 

الراجح من اخلاف للمرداوي ))/ 4)4).
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باأن ��سرت�ط جزء معني من �خلارج الأحدهما، يقطع �ل�سركة، فتف�سد �ملعاملة))3))؛ 
خلروجها عن مو�سوعها))3))،�إذ مو�سوعها �أن يعمل يف �سجر معني بجزء م�ساع 
من ثمرته، يف ذلك �لوقت �لذي ي�ستحق عليه فيه �لعمل)37))، فالقاعدة �الأ�سلية 
�لعقد  و�إمنا جاز هذ�  �ملغنم و�ملغرم)38)).  �ل�سريكني يف  ت�ساوي  �مل�ساركة:  يف 

ت�سبيهاً بامل�ساقاة)39)).
�لثمرة،  من  معلوًما  ج��زًء�  �سرط  ))�إذ�  �مل�ساقاة:  عن  قد�مة  �بن  قال 
مل  رمبا  الأن��ه  خ��الف؛  بغري  يجز  مل  ونحوها،  كع�سرة  معلومة،  ودر�ه��م 
ولذلك  �ملال،  رب  فيت�سرر  �لدر�هم،  تلك  ي�ساوي  ما  �لنماء  من  يحدث 
�أقفزة معلومة. ولو �سرط له در�هم منفردة عن �جلزء،  منعنا من ��سرت�ط 

مل يجز لذلك(()40)).
دليل القول الثاني:

�لن�سبة من  �أ�سيفت در�هم مع  �إذ�  �ملعاملة  ب�سحة  للقائلني  �ال�ستدالل  ميكن 
�لربح باأن �الأ�سل يف �ملعامالت و�ل�سروط �ل�سحة �إال ما �أبطله �ل�سارع، وال دليل 
على ف�ساد �لعقد �إذ� �أ�سيفت للعامل در�هم معلومة مع �جلزء �مل�ساع من �لربح.
وميكن مناق�سته باأن ��سرت�ط در�هم معلومة للعامل يخالف مقت�سى �لعقد من 
�ال�سرت�ك بني �لطرفني يف �لربح، فيكونا غامنني مًعا، �أو غارمني مًعا، فال ي�سح 

�لعقد مع هذ� �ل�سرط �لذي يخالف مقت�ساه. 

))3)) انظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ))/ )8)(، البناية شرح الهداية )))/ 0))).
))3)) انظر: كشاف القناع عن منت اإلقناع )3/ )3)).

)37)) انظر: املغني البن قدامة ))/ )30).
)38)) الشرح املمتع على زاد املستقنع )9/ 3)4).

)39)) انظر: املغني البن قدامة ))/ 9).
)40)) املغني البن قدامة ))/ )30).
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الترجيح:
�لر�جح -و�هلل �أعلم- �لقول �الأول، وهو �لقول بعدم �سحة �ملعاملة �إذ� �أ�سيفت 
در�هم مع �لن�سبة من �لربح؛ وذلك لوجاهة هذ� �لقول، فاإن ��سرت�ط �أجرة معلومة 

الأحدهما يخالف مقت�سى �لعقد من �ال�سرت�ك بينهما يف �ملغنم و�ملغرم. 
رابًعا: ميكن �لقول بجو�ز �إعطاء �لعامل �أجرة ثابتة، وجزًء� م�ساًعا من �لربح 
يف حال كونه �أجرًي� لبع�ص �الأعمال، و�سريًكا يف بع�سها، فياأخذ على �الإجارة 
�أن يكون  �لربح، ب�سرط  �أجرة معينة، وعلى �ملعاملة �الأخرى جزء� م�ساًعا من 
كل عقد منهما م�ستقاًلّ عن �الآخر، فياأخذ �أجرة �ملثل على عمله �ملحدد، وياأخذ 
جزًء� م�ساًعا من �لربح يف معاملة �أخرى ح�سب �التفاق بينهما، فقد ذكر �لفقهاء 
يجوز  الأنهما عقد�ن  �ل�سجر؛  و�مل�ساقاة على  �الأر�ص  �إجارة  بني  �جلمع  جو�ز 

�إفر�د كل و�حد منهما، فجاز �جلمع بينهما.))4))
خامًسا: �التفاق مع �لعامل على �أجرة ثابتة وجزء م�ساع من �لربح يف عقد 
باإ�سافة  �الأجرة  يف  للجهالة  �إجارًة،  ي�سح  ال  الأنه  يجوز؛  ال  له،  حتفيًز�  و�حد 
ي�سح  يعلم قدره، كما ال  بعد، وال  �لذي مل يح�سل  �لربح  �مل�ساع من  �جلزء 
معاملًة كعقد �مل�ساقاة، الإ�سافة �أجرة معّينة، وميكن �لقول بجو�ز هذه �ل�سورة 
قلياًل  �لربح  من  �مل�ساع  �جلزء  يكون  �أن  و�ح��دة، وهي  �الإج��ارة يف حالة  من 
بالن�سبة �إىل �الأجرة �لثابتة؛ بحيث يكون تابًعا لها، غري مق�سود، وهذ� ما قال به 

بع�ص �لباحثني))4)).
 وقد ذكر �لفقهاء �أنه يغتفر يف �لتابع ما ال يغتفر يف �ملتبوع كما �سبق، ومن 
ذلك ما ذكروه من �الغتفار يف �لتابع لعقد �مل�ساقاة)43))، وقّدر بع�سهم �لتابع 

))4)) انظر: حاشية الروض املربع ))/ )9)). 
))4)) انظر: الوالية والنظارة املؤسسية على الوقف )ص: 448-447).

)43)) انظر: املدونة )3/ )))(، األم للشافعي )4/ ))(، احلاوي الكبير )7/ 0)3(، شرح النووي على مسلم )0)/ 0))).



12 مة  |  العدد  89   |  ربيع األخر  1441هـ العدل مجلة فصلية علمية محكَّ

د. هناء بنت ناصر بن عبدالرحمن األحيدب

55

باأن ال يتجاوز ثلث �ملتبوع)44)). 

 المطلب الثاني
 الزيادة على أجرة المثل، أو األجرة التي عّينها الواقف تحقيًقا 

لمصلحة الوقف

المسألة األولى الزيادة على أجرة المثل للمتمّيز في عمله:

�سبق تو�سيف �لعقود ملن يعملون يف �الإد�ر�ت �لتنفيذية باأنها عقود �أجارة 
على عمل، فاالأ�سل �أن يعطى �الأجري �أجرة مثله، ولي�ص لناظر �لوقف �أن يزيده 
على �أجرة �ملثل باتفاق �لفقهاء يف �جلملة، فاإذ� كانت ت�سرف له �أجرة �ملثل كل 
�سهر، هل يجوز �لزيادة عليها بحو�فز ماّدّية ت�سرف من غّلة �لوقف حتفيًز� له 
هد�يا  �أو  مالية،  مبالغ  يف  �حلو�فز  هذه  وتتمثل  عمله؟  و�إتقان  �الجتهاد،  على 

عينية ت�سرتى من غلة �لوقف؛ بحيث متنح للموظف لتمّيزه، و�إتقانه لعمله.
�إن هذه �حلو�فز �إذ� ُوِعد بها �الأجري عند �إجنازه لعمل معنّي؛ كاأن يوعد �الأجر�ء 
تكون  بحيث  مالّية؛  منحة  �أو  هدّية،  على  يح�سل  معّينة  �سروًطا  يحقق  من  باأن 
�ل�سروط للح�سول على �حلافز و��سحة، ت�ستمل على بيان ملا يجب على �الأجري 
حتقيقه، فهذه مبثابة �جلعالة، فاملنحة �ملالية �ملحددة ُجعل ملن يعمل �لعمل �ملحدد 
�إن  بال�سروط �ملتفق عليها، فيبقى حكم �حت�ساب �جُلعل من غلة �لوقف، وكذ� 
كان �حلافز من غري وعد للعاملني، بل يفاجاأ به �لعامل �إذ� كان ممّيًز� يف عمله، فهو 

مبثابة �ملكافاأة للعامل �ملتميز، فهل يجوز �حت�ساب هذه �ملكافاأة من �لوقف؟
ذكر بع�ص �لباحثني �ملعا�سرين جو�ز حتفيز �لعامل يف �لوقف على �سكل عموالت 
مالية، �أو خدمات �جتماعية و�سحية؛ لتحقيق �لكفاية من جهة، وللح�سول على �أجرة 

)44)) انظر: التلقني يف الفقه املالكي ))/ )))(، الشامل يف فقه اإلمام مالك ))/ 770).
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�ملثل من جهة �أخرى، وير�عى يف ذلك �أن يكون �الأجر منا�سًبا له بالنظر �إىل �أمثاله يف 
زمان �لعامل ومكانه))4)).  وذكر بع�سهم �أن �حلو�فز �لتي متنح للعامل على �لوقف مبثابة 
�ل�سلب  �الإ�سالم  �سرع  كما  �لعطاء�ت؛  �أح�سن  بهدف حتقيق  �لر�تب  زيادة  �أو  �جلعل، 

للمقاتل بهدف �لتناف�ص يف �لو�سول �إىل �لهدف))4)). 
و�لذي يظهر ل -و�هلل �أعلم- �أنه بالنظر �إىل �أن هذه �ملكافاأة، �أو �جلعل �إمنا متنح 
للمتميز يف عمله بحيث يعود ذلك بالنفع للوقف. ومتييز �لعامل �ملتميز بزيادة �أجره 
عن غريه ميكن �عتباره من �أجرة مثله؛ فاإن هذه �لزيادة ميكن �حت�سابها مقابل جهد 
ز�ئد يبذله �ملتمّيز يف عمله، �أو لعمله ب�ساعات ز�ئدة خارج وقت �لعمل، وحتفيز 

�ملتميز مما جرت به �لعادة، فيكون د�خاًل �سمن �أجرة �ملثل ما مل يتجاوز �ملعتاد.
 فيجب �أن يُقت�سر يف هذه �ملنح و�حلو�فز على ما يحقق �مل�سلحة من غري مبالغة، 
بل يكون هذ� �لتحفيز يف حدود �ملعتاد. فاإن �لفقهاء منعو� من �لزيادة يف �الأجرة 

�أكرث مما يتغابن �لنا�ص فيه؛ الأن �ملتول ال ميلك �ال�ستئجار للوقف بغنب فاح�ص)47)).
المسألة الثانية

 الزيادة على الأجرة التي عّينها الواقف حتقيًقا مل�صلحة الوقف
�إذ� حّدد �لو�قف �أجرة �لعامل باأقل من �أجرة �ملثل، فهل يجوز �لزيادة على 
ذلك حتى تكون �أجرة �ملثل، �أو تزيد عليها حتقيًقا مل�سلحة �لوقف؟ كاأن يكون 
�الأجري متمّيًز� يف عمله، وتركه للعمل خ�سارة على �لوقف، حيث ال يوجد من 

يعمل عمله، وقد يت�سرر �لوقف ب�سبب �أجري مهمل ياأخذ �أجًر� قلياًل. 

))4)) انظــر: مشــموالت أجــرة الناظــر املعاصــرة، محمــد عثمــان شــبير، بحــوث منتــدى قضايــا الوقــف 
الفقهية األول )ص: 373).

))4)) انظــر: مشــموالت أجــرة الناظــر املعاصــرة، أ.د.محمد مصطفى الزحيلــي، بحوث منتدى قضايا 
الوقف الفقهية األول )ص: 334).

)47)) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ))/ )))(، رد احملتار )4/ )37).
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�ختلف �لفقهاء يف حكم خمالفة �سرط �لو�قف بزيادة �أجرة �لعامل على ما 
�سرطه حتقيًقا مل�سلحة �لوقف على قولني:

القول األول:
يجوز خمالفة �سرط �لو�قف بزيادة �أجرة �لعامل على ما �سرطه حتقيًقا مل�سلحة 
�لوقف. وهو ما يقت�سيه قول �حلنفية)48))، و�أحد �الأوجه عند �ل�سافعية)49))، وبه 

قال �بن تيمية)0)))، رحمه �هلل.
القول الثاني:

يوؤدِّ  مل  ما  �ملالكية  قول  يقت�سيه  ما  وهو  �لو�قف.  �سرط  خمالفة  يجوز  ال 
�إىل بطالن �لوقف)))))، وهو �أ�سح �الأوجه عند �ل�سافعية)))))، وهو ما يقت�سيه 
)48)) مذهــب احلنفيــة: أنــه ال يجــوز مخالفــة شــرط الواقــف. انظــر: احمليــط البرهانــي يف الفقــه النعمانــي ))/ 
)4)(، أحكام األوقاف للخصاف )ص: 70)(، اإلســعاف يف أحكام األوقاف )ص: 3)(. لكن احلنفية اســتثنوا 
بعض املسائل؛ منها: لو شرط لإلمام ما ال يكفيه، يخالف شرطه. وذكروا أنه إذا كان الواقف شرط للعامل 
أقــل مــن أجــرة املثــل، فللقاضــي أن يكمــل لــه أجــر املثــل بطلبه. انظر: الــدر املختــار )4/ )43(، رد احملتار )4/ 

 .(43( ،3(8
)49)) انظر: روضة الطالبني وعمدة املفتني ))/ 330(، أسنى املطالب يف شرح روض الطالب ))/ ))4).

)0))) جــاء يف الفــروع )7/ 8)3(: ))واختــار شــيخنا لــزوم العمــل بشــرط مســتحب خاصــة، وذكــره ظاهــر 
املذهب...، وقال شيخنا: ومن قّدر له الواقف شيًئا، فله أكثر إن استحّقه مبوجب الشرع، وقال: الشرط 

املكروه باطل اتفاًقا((. وانظر: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلاف للمرداوي )7/ 4)-))).
))))) جاء يف شرح مختصر خليل للخرشي )7/ )9-93(: ))يعني أن الواقف إذا شرط يف كتاب وقفه 
شــروًطا، فإنــه يجــب اتباعهــا حســب اإلمــكان إن كانــت تلــك الشــروط جائــزة؛ ألن ألفــاظ الواقف 
كألفــاظ الشــارع يف وجــوب االتبــاع، فــإن شــرط شــروًطا غيــر جائــزة، فإنــه ال يتبــع كمــا يأتــي يف 
األمثلــة؛ فمثــال مــا هــو جائــز: كتخصيصــه مذهًبا بعينه، أو مدرســة بعينها، أو ناظــًرا بعينه، فا 
يجوز العدول عنه إلى غيره...، وكذلك ال يتبع شرط الواقف عدم البداءة بإصاح ما انثلم من 
الوقف، فا يجوز اتباعه؛ ألنه يؤدي إلى بطان الوقف من أصله((. وجاء يف حاشية العدوي )7/ 
)9(: ))قولــه: واتبــع شــرطه؛ أي: بلفظــه، إن جــاز؛ أي: وأمكــن، وأراد باجلواز ما قابل املنع، فيجب 
اتباعه ولو مكروًها متفًقا على كراهته؛ كشرطه أن يضحي عنه كل عام، هذا إن لم ميكن إال فعل 
املكــروه، فــإن أمكــن فعــل غيره؛ كشــرطه أذاًنا على صفة مكروهة، ووجد مؤذن على صفة شــرعية، 
لم يتعني ما شرطه، فإن لم ميكن اتباع لفظه؛ كشرطه انتفاًعا بكتاب يف خزانة، وال يخرج منها، 
وال ينتفــع بــه إال مبدرســته التــي بناهــا بصحــراء، أو تعــذر ذلــك، فيخــرج لغيرها، وكما إذا شــرط 

تدريًسا مثًا يف مكان، ولم ميكن التدريس يف ذلك احملل، فإنه يجوز نقله((.
))))) انظر: روضة الطالبني وعمدة املفتني ))/ 9)3).
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�ل�سحيح من �ملذهب عند �حلنابلة من وجوب �لعمل ب�سرط �لو�قف)3))).
األدلة: دليل القول األول:

��ستدل �أ�سحاب �لقول �الأول -�لقائلون بجو�ز خمالفة �سرط �لو�قف- باأن 
مر�د �لو�قف �نتظام حال �لوقف و��ستمر�ره)4)))، و�لقول بوجوب �تباع �سرط 
�لو�قف على كل حال، قد يخالف م�سلحة �لوقف)))))؛ فاإن زيادة �أجر �لعامل 
باإعطائه �حلو�فز �ملادية له �أثر جيد على �لعمل، مما يعود بالنفع على �لوقف، وهو 
�بتد�ء، ومل  �لوقف  ير�ه من م�سلحة  ما  �لو�قف، فهو قد �سرط  يو�فق مر�د  ما 

يعلم �أن ما �سرطه قد يخالف م�سلحة �لوقف، ويقلل من �النتفاع به.
دليل القول الثاني:

��ستدل �أ�سحاب �لقول �لثان -�لقائلون بعدم جو�ز خمالفة �سرط �لو�قف- 
باأن �ألفاظ �لو�قف كاألفاظ �ل�سارع يف وجوب �التباع))))).

ويناق�ص مبا قال �سيخ �الإ�سالم �بن تيمية -رحمه �هلل-؛ حيث جاء يف جمموع 
كاألفاظ  ن�سو�ص  �لو�قف  �سروط  �إن  �لفقهاء:  من  قال  ))ومن  �لفتاوى)7))): 
�ل�سارع، فمر�ده �أنها كالن�سو�ص يف �لداللة على مر�د �لو�قف، ال يف وجوب 
�لعمل بها؛ �أي �أن مر�د �لو�قف ي�ستفاد من �ألفاظه �مل�سروطة، كما ي�ستفاد مر�د 
و�لتقييد  و�الإط��الق  و�خل�سو�ص  �لعموم  يعرف  فكما  �ألفاظه،  من  �ل�سارع 

)3))) جــاء يف اإلنصــاف يف معرفــة الراجــح مــن اخلــاف للمــرداوي )7/ 7)-8)(: ))يتعــني مصــرف 
الوقف إلى اجلهة املعينة له على الصحيح من املذهب، ونقله اجلماعة. قدمه يف الفروع وغيره. 
وقطــع بــه أكثرهــم، وعليــه األصحــاب. وقال الشــيخ تقي الديــن- رحمه اهلل -: يجوز تغيير شــرط 

الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف ذلك باختاف األزمان((.
)4))) انظر: رد احملتار )4/ 8)3).

))))) انظر: أسنى املطالب يف شرح روض الطالب ))/ ))4).
))))) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي )7/ )9).

.(47 /3(( (((7(
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و�لت�سريك و�لرتتيب يف �ل�سرع من �ألفاظ �ل�سارع، فكذلك تعرف يف �لوقف 
من �ألفاظ �لو�قف((.

الترجيح:

�لو�قف  �سرط  خمالفة  جو�ز  وهو  �الأول؛  �لقول  �أعلم-  -و�هلل  �لر�جح 
ما  لوجاهة  �لوقف، وذلك  �سرطه حتقيًقا مل�سلحة  ما  �لعامل على  �أجرة  بزيادة 

��ستدل به �أ�سحاب هذ� �لقول، ومناق�سة دليل �لقول �الآخر.
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الخاتمة
  يف ختام هذ� �لبحث، �أحمد �هلل و�أ�سكره على نعمه �لعظيمة، ومنها �إمتام 
�الجتهاد،  على  قائم  ب�سري  عمل  فيه جهدي، وهو  بذلت  �لذي  �لبحث  هذ� 
نف�سي  فمن  خطاأ،  من  فيه  كان  وما  وحده،  �هلل  فمن  �سو�ب  من  فيه  كان  فما 
و�ل�سيطان، و�أ�ساأل �هلل �أن يعفو عّني، كما �أ�ساأله �سبحانه �أن ينفع بهذ� �لعمل، 
ويجعله يف ميز�ن ح�سنات من �أعّده، ور�جعه، و�أعان على ن�سره. وفيما يلي 

خال�سة �لبحث، وبيان الأهم نتائجه، وتو�سياته.
اأوًل: خال�صة البحث:

حيث  من  �الأعمال  من�ساآت  ت�سبه  �ملعا�سرة  �الأوق��اف  موؤ�س�سات  فاإن        
لدى  �لذ�تي  �حلافز  من  يقلل  �النف�سال  وهذ�  �مللكية،  عن  �الإد�رة  �نف�سال 
�ملدر�ء �مل�ستاأَجرين؛ الأن �لربح ال يعود عليهم باعتبارهم لي�سو� مالكني، ولذلك 
�ملعا�سرة  �الإنتاجية  �ملوؤ�س�سات  لدى  به  �ملعمول  و�ملكافاآت  �حلو�فز  نظام  فاإن 

�سروري ملوؤ�س�سات �لوقف �ملعا�سرة.
ة، فاإن    وملا كان �لوقف له خ�سائ�ص و�أحكام يختلف بها عن �الأمالك �خلا�سّ
�الأخذ بطرق �الإد�رة �ملعا�سرة يف نظام �الأجرة و�حلو�فز، حمل بحث ونظر؛ 
من  مينح  �أن  ميكن  وما  �لعامل،  �أجرة  حدود  لبيان  �لدر��سة  هذ�  جاءت  ولذ� 

حو�فز مادية من غلة �لوقف.
ثانًيا: نتائج البحث:

�لعقد مع �الإد�ر�ت �لتنفيذية للوقف �إجارة على عمل يف �جلملة.  -1
تتمثل �حلو�فز �ملادية للعاملني على �لوقف يف ِمَنح مالية لالأجري مقابل   -2
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منجز�ته، وخدمات �الإ�سكان، و�لتغذية، ون�سبة مالّية ح�سب �الإنتاج.
�إن كان �لو�قف �سرط �لنفقة على وقفه من وقف �آخر، في�سرف منه،   -3

و�إن مل يكن �سرط �سيًئا، فاإنه ينفق عليه من غلة �لوقف نف�سه.
�إذ� قّدر �لو�قف �أجرة �لعامل؛ فاإما �أن يكون ما قّدره معاِداًل الأجرة �ملثل،   -4
�أو �أقل منها، �أو �أكرث؛ فاإن كان ما قّدره �لو�قف معاِداًل الأجرة �ملثل، فاإنه يعمل 
ب�سرطه، ويعطى �الأجري ما قّدره �لو�قف بال خالف بني �لفقهاء، وكذ� �إن كان 
ما قّدره �لو�قف �أقل من �أجرة �ملثل بناء على �لعمل ب�سرط �لو�قف، و�ختلف 
هو  و�لر�جح  �ملثل،  �أجرة  على  ز�ئدة  �الأجرة  �لو�قف  �سرط  �إذ�  فيما  �لفقهاء 
على  ز�دت  ولو  �لوقف  من  �الأجرة  فتنفق  �لو�قف،  ب�سرط  يعمل  باأنه  �لقول 

�أجرة �ملثل �إذ� كان ذلك ب�سرط �لو�قف.
�إن مل يقّدر �لو�قف �أجرة �لعامل، فاالأ�سل �أن يعطى �أجرة مثله، ولي�ص   -5

لناظر �لوقف �أن يزيده على �أجرة �ملثل باتفاق �لفقهاء يف �جلملة.
�سرط  فاإن  �الإجارة،  ل�سحة  باالأجرة  �لعلم  ��سرت�ط  على  �لفقهاء  �تفق   -6
�الأجري ك�سوة ونفقة معلومة مو�سوفة، كما يو�سف يف �ل�سلم، جاز، و�ختلفو� 
�أن يو�سف على قولني، و�لر�جح:  بطعامه من غري  �الأجري  ��ستئجار  يف حكم 
�سحة �الإجارة ولو مل يو�سف �لطعام، ويرجع فيه �إىل �لعرف. وبناء عليه، فاإن 
كانت �خلدمات �مل�سافة �إىل �الأجرة معلومة عند �لتعاقد، فال �إ�سكال يف ذلك 
لتحّقق �لعلم باالأجرة، وذلك مثل �لبدالت �لتي ت�ساف �إىل �الأجر �الأ�سا�ص، �أو 
لو كانت �ملوؤ�س�سة �لوقفية تقّدم خدمة جمانية للموظف؛ كالوجبات �لغذ�ئية يف 
�أوقات �لعمل، وتكون هذه �خلدمة معلومة للموظف. فاإن كانت غري مو�سوفة 
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عند �لعقد، فاحلكم يف ذلك فيه خالف، و�لر�جح �سحة �الإجارة، ويرجع يف 
حتديد �الأجرة �إىل �لعرف.

ميكن �لقول باأنه �إن كانت �خلدمات �لتي ي�ستفيد منها �الأجري يف �لوقف   -7
يف  خمف�سة  باأجرة  �لعالج  خدمة  منحه  على  �التفاق  يتم  كاأن  معلومة؛  غري 
م�سفى تابع للوقف، وهو ال يعلم ما �ستوّفر له هذه �خلدمة؛ الأنه ال يعلم عن مدى 
حاجته �إىل �لعالج، وتكلفته، فهذ� غرر، لكن �لذي يظهر _و�هلل �أعلم_ �أن 
�إىل �الأجرة  بالن�سبة  تابعة غري مق�سودة  هذ� �لغرر مغتفر؛ الأن هذه �خلدمات 

�لثابتة �ملعلومة.
�ختلف �لفقهاء يف حكم دفع عني ملن يعمل على ��ستثمارها، ويكون   -8
عقد  وهو  �سحيح،  �لعقد  �أن  و�لر�جح  قولني،  على  �لغّلة  من  م�ساع  له جزء 
�سبيه بامل�ساقاة، وي�سح هذ� �لعقد يف مال �لوقف، الأن �ال�سرت�ك لي�ص يف �أ�سل 
�ملال، و�إمنا يف �الأرباح فح�سب، فال مانع �سرًعا من ��ستثمار �لوقف عن طريق 
هذه �ملعاملة �إما مع �سخ�ص حقيقي، �أو حكمي، ب�سرط عدم �ملحاباة مل�سلحة 
�لطرف �الآخر غري �لوقف. و�ختلف �لقائلون ب�سحة هذ� �لعقد فيما �إذ� كان مع 
�جلزء �مل�ساع در�هم معلومة للعامل، و�لر�جح عدم �سحة �ملعاملة �إذ� �أ�سيفت 
�أجرة  ��سرت�ط  فاإن  �لقول،  هذ�  لوجاهة  وذلك  �لربح؛  من  �لن�سبة  مع  در�هم 
معلومة الأحدهما يخالف مقت�سى �لعقد من �ال�سرت�ك بينهما يف �ملغنم و�ملغرم.
ميكن �لقول بجو�ز �إعطاء �لعامل �أجرة ثابتة، وجزًء� م�ساًعا من �لربح   -9
يف حال كونه �أجرًي� لبع�ص �الأعمال، و�سريًكا يف بع�سها، فياأخذ على �الإجارة 
�أن يكون  �لربح، ب�سرط  �أجرة معينة، وعلى �ملعاملة �الأخرى جزًء� م�ساًعا من 
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كل عقد منهما م�ستقاًلّ عن �الآخر، فياأخذ �أجرة �ملثل على عمله �ملحدد، وياأخذ 
جزًء� م�ساًعا من �لربح يف معاملة �أخرى ح�سب �التفاق بينهما.

�لربح يف عقد  من  م�ساع  ثابتة وجزء  �أجرة  على  �لعامل  مع  �التفاق   -10
باإ�سافة  �الأجرة  يف  للجهالة  �إجارًة،  ي�سح  ال  الأنه  يجوز؛  ال  له،  حتفيًز�  و�حد 
ي�سح  يعلم قدره، كما ال  بعد، وال  �لذي مل يح�سل  �لربح  �مل�ساع من  �جلزء 
معاملًة كعقد �مل�ساقاة، الإ�سافة �أجرة معّينة، وميكن �لقول بجو�ز هذه �ل�سورة 
قلياًل  �لربح  من  �مل�ساع  �جلزء  يكون  �أن  و�ح��دة، وهي  �الإج��ارة يف حالة  من 
ذكر  وقد  مق�سود،  غري  لها،  تابًعا  يكون  بحيث  �لثابتة؛  �الأج��رة  �إىل  بالن�سبة 
�لفقهاء �أنه يغتفر يف �لتابع ما ال يغتفر يف �ملتبوع، وقّدر بع�سهم �لتابع باأن ال 

يتجاوز ثلث �ملتبوع.
11- يجوز منح �الأجري �ملتمّيز مكافاأة مالية، �أو هدّية من غّلة �لوقف زيادة 
على �أجرته؛ فاإن هذه �لزيادة ميكن �حت�سابها مقابل جهد ز�ئد يبذله �ملتمّيز يف 
عمله، �أو لعمله ب�ساعات ز�ئدة خارج وقت �لعمل، وحتفيز �ملتميز مما جرت به 
�لعادة، فيكون د�خاًل �سمن �أجرة �ملثل ما مل يتجاوز �ملعتاد، فيجب �أن يُقت�سر 

يف هذه �ملنح و�حلو�فز على ما يحقق �مل�سلحة من غري مبالغة.
�لعامل  �أجرة  بزيادة  �لو�قف  �لفقهاء يف حكم خمالفة �سرط  12- �ختلف 
حتقيًقا  �جلو�ز  و�لر�جح:  قولني،  على  �لوقف  مل�سلحة  حتقيًقا  �سرطه  ما  على 

مل�سلحة �لوقف.
ثالًثا: تو�صيات البحث:

�أو�سي �لو�قفني باأن ال يجعلو� �لوقف مقّيًد� ب�سروط توقع �لناظر يف   -1
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�حلرج، بل يجعلو� ذلك منوًطا بامل�سلحة �لتي ير�ها �لناظر �لثقة.
�أو�سي �لقائمني على �الأوقاف مبا يلي:  -2

م�سالح  على  للعمل  �الأكفاأ  ويختارو�  �أم��ره،  توّلو�  فيما  �هلل  يّتقو�  �أن  �أ - 
مع  �الأوق��اف  م�سلحة  يتخذونها  �لتي  �لقر�ر�ت  معيار  يكون  و�أن  �الأوق��اف، 

مر�عاة حدود �ل�سرع.
ب - �أن يتحّرو� �لدّقة يف �ل�سرف من غلة �الأوقاف، وال يت�ساهلو� يف ذلك؛ 
الأن �لوقف لي�ص من �الأمالك �خلا�سة �لتي يرجع �لت�سرف فيها ملالكها، بل له 

�أحكامه �خلا�سة. 
و�سحبه  �آله  وعلى  حممد،  نبينا  على  و�سلم  �هلل  و�سلى  �أعلم،  و�هلل  هذ�، 

�أجمعني.


