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تطبيقات على :الوقف ُّ
الذ ِّري ،ووقف الرجل لكل ماله

�إعداد
د.عدنان بن جمعان الزهراين
مدير الرقابة ال�شرعية ببنك اجلزيرة بجدة
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م�ستخل�ص
تعتمد هذه الدرا�سة على مبد�أ �رشعي عام ،وقاعدة كلية تلزم امل�سلم الت�رصف
يف ماله اكت�ساباً ،و�إنفاقاً وفق مقت�ضيات ال�رشيعة؛ �إذ لي�س له �أن يركب احليل على
اختالفها؛ لإبطال حق �أحد من ورثته� ،أو التقليل منه ،يف حياته� ،أو بعد مماته ،ولهذا
تقرر هذه الدرا�سة �أن لوقف ا َجل َنف احلكم ذاته لو�صية ا َجل َنف ،لأمرين:
الأول منهما� :أن الن�صو�ص الثابتة يف هذا الباب دارت على ن�ص واحد ،هو
حديث وقف عمر ر�ضي اهلل عنه ،ولي�س فيه ما ي�صحح ما نراه من �رشوط الواقفني
فكان لزاماً �أن نفزع �إلى �أدلة ال�رشيعة العامة وقواعدها الناظمة لأمر ال�رشوط و�سائر
الت�رصفات التي لي�س فيها ن�ص خا�ص ،وظهر �أن تلك االعتبارات ال ت�صحح وقف
الرجل ل�سائر ماله على ذريته ،و�أنه �إن �صح منه �شيء ف�إمنا ي�صح يف الثلث فقط،
ويجب على من بيده �سلطة التغيري رد ما زاد عن ذلك �إلى ثلث املال ليكون الباقي
على ق�سمة اهلل تعالى ،وهذا ب�رشط �أن يكون تدارك ما فرط ممكناً ،و�إال فريد ما �أمكن
منه ،وال يكلف اهلل نف�سا �إال و�سعها.
والثاين :حلديث عائ�شة عن النبي عليه وعلى �آله ال�صالة وال�سالم �أنه قال":يرد
من �صدقة اجلانِف يف حياته ،ما يرد من و�صية امل ُ ْجنِف عند موته" .وهو يف الواقع
من باب حت�صيل احلا�صل ،لأن الأمر الأول كاف لت�صحيح ما ذهبنا �إليه ،كيف؟! وقد
�صح هذا احلديث ،بل لو جاز لنا الت�صحيح باملعنى ،والتقوية به مع وجود �ضعف
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يف احلديث جلاز هذا ال�صنيع هنا ،لأن احلديث مطابق ملقت�ضيات ال�رشيعة.
هذا ر�أي الباحث الذي انتهى �إليه ال تباعه ما ظهر له من �أدلة ال�رشع املطهر ،وال
ين�شد من ذلك اخلالف ،و�إمنا يق�صد الإعالن باحلق ،قال تعالى :ﮋ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ (هود).
فهي درا�سة �أعتمد فيها الباحث التحقيق طلباً للحق بالكتاب وال�سنة� ،أن�شد من
ورائها:
-1الن�صح لكل م�سلم.
�-2إبراء الذمة.
-3قطع دابر تع�سف الواقفني يف ا�شرتاطاتهم� ،أو التقليل منه ما ا�ستطعت.
-4فتح باب تغيري ال�رشوط التي يظهر منها ذلك الع�سف� ،أمام الق�ضاة وعلماء
ال�رشيعة.
�أعلم مقدار الت�ضحية والعناء الذي �ست�سببه هذه الدرا�سة يل ،وعند اهلل نحت�سب،
ومنه نرجو.

العدد  - 59رجب 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

89

وقف ا َ
جل َنف يف الفقه الإ�سالمي

مقدمة
�إن من �أكرث امل�سائل �أهمية يف باب الوقف �-إن مل تكن هي الأهم مطلقاً -تلك
امل�سائل التي تت�صل ب�رشط الواقف ،ذلك �أن جمهور فقهائنا الكرام �صححوا �أ�صل
امل�رشوعية()1؛ لأن �أدلة امل�رشوعية جتوز حد اال�ستفا�ضة( ،)2غري �أننا ال جند يف جميع
ما �صح نقله ما ي�شفي غليل الباحث يف ت�صحيح كثري من ال�رشوط يف هذا الباب،
ووجدنا ت�رصفات يف ال�رشوط املحددة يف ن�صو�ص الواقفني ما ال ميكن فهم وجه
الندب فيه والقربة منه ،مع اتفاق �أئمتنا الكرام القائلني مب�رشوعيته على اعتبار
الوقف �سالكاً م�سلك التربعات؛ حتى اعتربوا يف �صحته ما اعتربوه يف �صحة
التربع( ،)3ومل نفهم وجه التربع يف الوقف على ُّ
الذ ِّرية ال�سيما يف باب التع�سف يف
ال�رشوط امل�ستعمل يف هذا ال�ش�أن ،فيما يطلق عليه فقها�ؤنا ا�سم الوقف ُّ
الذ ِّري� ،أو
الأهلي( ،)4ال�سيما حني يت�ضمن �رشط الواقف و�صفاً ال يظهر منه وجه الرب والت�صدق
على املوقوف عليهم ،حتى لقد قرر احلنفية( )5و�صححه القا�ضي من احلنابلة( )6يف
اب النبي عليه وعلى �آله ال�صالة وال�سالم َو َغ رْ ِي ِه ْم ال َن ْع ُلم بني
((( قال الرتمذي" :ال َع َم ُل على هذا ِع ْندَ �أَهْ ل ال ِع ِلم من �أَ ْ�ص َح ِ
املُ َت َقدِّ ِم َني منهم يف ذلك اخْ ِتال ًفا يف �إِ َجا َز ِة َو ْق ِف الأَ َر ِ�ض َني َو َغ رْ ِي ذلك " �سنن الرتمذي (.)659/3
((( �سنعر�ض لكل ما و�صلت �إليه �أيدينا يف هذا الباب الحق ًا.
((( �سي�أتي بيان ذلك.
((( �سي�أتي بيان ذلك.
((( انظر البحر الرائق ( ،)214/5والفتاوى الهندية(.)384/2
((( هو القا�ضي الكبري �أبي يعلى حممد بن احل�سني بن الفراء البغدادي احلنبلي ،تويف 458هـ ،من م�ؤلفاته الروايتني
والوجهني ،واخلالف الكبري ،والأحكام ال�سلطانية ،و�شرح خمت�صر اخلرقي ،وغريها ،انظر �سري �أعالم النبالء (،)605/19

وطبقات احلنابلة (.)290/1
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اختياراته �أنه لو �أوقف الواقف ما ًال على جميع �أقاربه و�أطلق ف�إن ذلك ين�رصف
ويخت�ص بفقرائهم؛ �إذ الق�صد بالوقف الرب وال�صلة ،والفقراء �أولى بهذا املعنى من
غريهم( ،)7و�أما املالكية فيبد�أ ال�رصف من الوقف للفقراء حتى يغتنوا ،ثم ي�رصف
للأغنياء( ،)8وهذا ما �سنبحثه �ضمن هذه الدرا�سة ،مركزين على تلك ال�رشوط
التي نرى �أنها ال تالئم عقد الوقف مبتدئاً بت�أ�صيل القول يف باب �رشوط الواقفني
باخت�صار يليق بالدرا�سة ،كما �س�أتعر�ض لذكر �شيء درج عليه كثري من الواقفني،
وهو حتبي�س جميع �أموالهم ،مو�ضحاً �أن ذلك مما ال جند له �أ�ص ًال يف الكتاب العظيم
وال�سنة املطهرة ،و�أنه حمل بحث �سوا ًء اعتربنا ذلك بالنظر يف ال�رشوط حني ن�سلك
بهذا ال�صنيع م�سلك ال�رشوط ،و�سوا ًء اعتربنا يف ذلك بالنظر يف �أ�صل امل�رشوعية.
و�أزعم �أن حاجتنا لهذه الدرا�سة كبرية جداً ،وال ت�أتي الأهمية من جهة ما يت�صل
ب�أحكام الوقف فقط ،بل من جهة �إدراكنا لفقه املقا�صد و�إبطال احليل ،و�سريى املطالع
لهذه الدرا�سة بعني ب�صريته كيف �صار الرب مدخ ًال للإثم ،واخلري بوابة لل�رش ،وكل
ذلك مب�سمى �رشعي ،كل ذلك على نظر من احلكام ال�رشعيني دون نكري ،ول�ست
�أرغب يف ا�ستباق البحث ،وامل�صادرة على ر�أي املطالع الكرمي.
وعلى كل؛ وجدت �أن هذه الدرا�سة املخت�رصة املتعلقة بوقف ا َجل َنف �ستكون يف
ثالثة مباحث.
املبحث الأول :متهيدي
و�أحتدث فيه عن �سائر ما ورد عن ذلك يف كتاب اهلل تعالى ،و�سنة نبيه الكرمي عليه
وعلى �آله ال�صالة وال�سالم  ،وهو ما يعني �أن هذا املبحث يلتئم من م�س�ألتني:
امل�س�ألة الأولى منهما يف ا�ستقراء ما ورد يف هذا الباب من ن�صو�ص القر�آن الكرمي،
((( انظر �شرح الزَّ ْركَ�شي على خمت�صر اخلِ َرقي (.)201/2
((( انظر التاج والإكليل (.)29/6
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وحتديد �أهم ما ي�ستفاد منها يف هذا ال�ش�أن.
وامل�س�ألة الثانية يف ا�ستقراء ما ورد يف هذا الباب من ن�صو�ص ال�سنة املطهرة،
وحتديد �أهم ما ي�ستفاد منها يف هذا ال�ش�أن.
و�أما املبحث الثاين فمو�سوم ب�أحكام �رشوط الواقفني ،والوقف على ُّ
الذ ِّرية.
ويلتئم �ش�أنه يف م�س�ألتني:
امل�س�ألة الأولى منهما يف �أحكام �رشوط الواقفني؛ �صح ًة وبطالناً.
وامل�س�ألة الثانية يف �رشط الوقف على ُّ
الذ ِّرية(.)9
واملبحث الثالث مو�سوم بو�صية ا َجل َنف ووقفه ،ووقف ال�شخ�ص ل�سائر ماله،
وكما هو ظاهر من ا�سم الف�صل �سيلتئم �ش�أنه من م�س�ألتني:
�أوالهما عن و�صية ا َجل َنف ،والعالقة بينها وبني وقف ا َجل َنف.
وامل�س�ألة الثانية عن وقف الرجل ل�سائر ماله(.)10
ثم �أتبع ذلك باخلامتة� ،سائ ًال اهلل تعالى ح�سن اخلتام.
املبحث الأول
ما ورد يف الكتاب العزيز وال�سنة املطهرة يف باب الوقف
يف �أي درا�سة �رشعية تتعلق بباب من �أبواب العلم ال�رشعي ال بد من جمع كل ما
ميكن جمعه يف ذلك الباب مما ورد يف كتاب اهلل تعالى وال�سنة املطهرة ،ثم ت�صنيف
ما ورد من حيث القبول والرد ،ثم من حيث وجه وتوجيه االحتجاج به ،ثم نبني
((( ذكرت هذه امل�س�ألة يف مبحث ال�شروط؛ لأن الوقف على ال ُّذ ِّرية �شرط ي�شرتطه الواقف يحدد فيه م�صرف ريع ما �أوقفه،
فهو �شيء �أم�س بال�شروط مع الت�سليم ب�أ�صل امل�شروعية ،ولهذا ر�أيت �أن �أجعله يف هذا املبحث املخ�ص�ص للحديث عن ال�شروط.
( ((1ذكرت هذه امل�س�ألة يف املبحث املخ�ص�ص للكالم عن اجلَ نَف (احليف)؛ لأن وقف ال�شخ�ص لكل ماله بجعل �أ�صل
امل�شروعية حمل نظر ،ولهذا ر�أيت �أن �أجعله يف هذا املبحث املخ�ص�ص للحديث عن احليف �إذ هو به �أليق.
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ما ذكره علما�ؤنا الكرام يف ذلك الباب من �أقوال؛ليكون االختيار مبنياً على �أ�صح
ما ميكن �أن يعول عليه باحث ،و�أح�سب بعد ذلك �أن طالب العلم حني ي�سلك هذا
امل�سلك ال ت�ضطرب له بو�صلة ،وال ي�ضل به طريق.
ولهذا �س�أجعل هذا املبحث التمهيدي يف م�س�ألتني� ،أوالهما عن الن�صو�ص الواردة
يف الكتاب العزيز املتعلقة بالوقف ،والثانية عن ن�صو�ص ال�سنة املطهرة.
امل�س�ألة الأولى :الن�صو�ص الواردة عن الوقف يف القر�آن الكرمي:
مل �أجد �شيئا يف كتاب اهلل تعالى يت�صل ب�أحكام الوقف على �سبيل اخل�صو�ص،
و�إمنا جند من املف�رسين من يذكر يف تف�سري قول اهلل تعالى :ﮋ ﭡ ﭢ
ﭣﭤﮊ (الفجر) ،قوله":اختلفوا فيمن نزلت على خم�سة �أقوال :والثاين
يف عثمان بن عفان حني �أوقف بئر ُرومة قاله ال�ضحاك"( ،)11وجند ذلك –�أي�ضاً -يف
تف�سري قول اهلل تعالى :ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ

(البقرة) ،قال يف زاد امل�سري" :قال ابن ال�سائب ومقاتل نزلت يف عثمان بن عفان يف
نفقته يف غزوة تبوك و�رشائه بئر ُرو َم َة َركِ َّي ًة باملدينة ،ت�صدق بها على امل�سلمني ،ويف
عبد الرحمن بن عوف حني ت�صدق ب�أربعة �آالف درهم.)12("...
هذه النقول �آنفة الذكر ال �صلة لها بالبحث ،و�إمنا هي ثناء على الواقف ،ومع هذا
فهي ال تعترب ن�صو�صاً �صاحلة با�ستقالل لالحتجاج بها للقول بندب الوقف؛ على
مذهب جمهور �أهل العلم( ،)13لأنها عامة ،و�إمنا ي�ستدل اجلمهور على قولهم ب�أدلة
�أخرى ،من ال�سنة املطهرة ،و�ست�أتي.
( ((1زاد امل�سري (.)123/9
( ((1زاد امل�سري (.)316/1
( ((1انظر املغني البن قدامة (.)348/5
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امل�س�ألة الثانية:ما ورد من ن�صو�ص الوقف يف ال�سنة املطهرة.
�س�أذكر جميع الن�صو�ص املرفوعة ،والتي مبعنى املرفوع الواردة يف هذا الباب،
ثم �أ�صطفي منها ما له �صلة ببحثنا( ،)14وبتتبع ذلك جند الآتي(:)15
َ -1ع ْن ابن ُع َم َر ر�ضي اهلل عنه�:أَ َّن ُع َم َر �أ�صاب �أَ ْر ً�ضا من �أَ ْر ِ�ض خَ يْبرَ َ ،فقال يا َر ُ�سول
اهللِ� :أَ َ�ص ْبت �أَ ْر ً�ضا ِبخَ يْبرَ َ  ،مل �أُ ِ�ص ْب َماال َق ُّط �أَ ْن َف َ�س عِ ْندِ ي منه؛ فما تَ�أْ ُم ُرنيِ  ،فقال عليه
وعلى �آله ال�صالة وال�سالم�" :إنْ �شِ ْئ َت َح َب ْ�ست �أَ ْ�صل َهاَ ،وت ََ�ص َّد ْقت بها؛ َف َت َ�ص َّدقَ بها
اب،
ُع َم ُر على �أَنْ ال تُ َب َ
اعَ ،وال تُو َه َبَ ،وال تُو َر َث :يف ال ُف َق َراءِ َ ،و َذوِ ي الق ُْربَىَ ،وال ِّر َق ِ
وفَ ،و ُي ْطعِ َم
اح على من َوليَ َها �أَنْ َي�أْ ُكل منها ِبامل َ ْع ُر ِ
َو َّ
ال�س ِبيل ،ال ُج َن َ
ال�ض ْي ِف ،وابن َّ
غري ُم َت َم ِّولٍ "(.)16
َ -2ع ْن ُع ْث َم َان ر�ضي اهلل عنه �أَ َّن النبي عليه وعلى �آله ال�صالة وال�سالم َقدِ َم املَدِ ي َن َة
َول ْي َ�س بها َما ٌء ُي ْ�س َت ْع َذ ُب غري ِب ْئ ِر ُرو َم َة ،فقال :من َي ْ�شترَ ِ ي ِب ْئ َر ُرو َم َة؛ َفيَ ْج َعل فيها َدل َو ُه
لب َمايل(.)17
مع دِالءِ امل ُ ْ�سلمِ َ
ني ِبخَ يرْ ٍ له منها يف ا َجل َّنةِ؛قال عثمان:فَا�شْ ترَ َ ْي ُت َها من ُ�ص ِ
لح َة َ�أ ْكثرَ َ الأَن َْ�صا ِر ِباملَدِ ي َن ِة َما ًال من نَخْ ٍل،
 -3عن �أَن ٍَ�س ر�ضي اهلل عنه قال:كان �أبو َط َ
وكان �أَ َح ُّب �أَ ْم َوال ِه �إليه بَيرْ ُ َحا َءَ ،و َكان َْت ُم ْ�س َت ْق ِبل َة امل َ ْ�سجِ دِ  ،وكان ر�سول ا ِهلل عليه وعلى
لت هذه
�آله ال�صالة وال�سالم َي ْدخُ ُل َهاَ ،و َي�شرْ َ ُب من َماءٍ فيها َط ِّي ٍب ،قال �أَن ٌَ�س :فلما �أُن ِْز ْ
( ((1ي�سع الباحث �أن يكتفي مبا له �صلة ببحثه ،ولكنني يف هذه امل�س�ألة وجدت �أن ذكر كل الن�صو�ص ثم اال�صطفاء منها
يجعل املطالع �أكرث اطمئنان ًا لنتيجة البحث ،لأنه �سيكون �شريك ًا للباحث يف الإحاطة بن�صو�ص ما عنه يتحدث ،ويف هذه امل�س�ألة
�سننتهي �إلى نتائج لعلها �ستغري كثريا مما درج عليه النا�س فاحتاج الأمر �إلى مزيد عناية ،و�أنبه هنا �إلى �أن ما فعلته ال يتنافى
مع االخت�صار لأنه من �ضرورة البحث ح�سب تقديرنا.
(� ((1إذا ورد احلديث يف ال�صحيحني وغريهما؛ �أكتفي بالنقل عن ال�صحيحني� ،إال لفائدة ،وجرى �صنيع البخاري كثري ًا على
�إخراج احلديث يف عدة �أبواب ،فحينها �أكتفي يف مثل هذا بذكر �أحدها� ،إال لفائدة ترجتى؛ لأن املق�صود حتقيق �صحة احلديث،
وهذا يكفي فيه العلم برواية البخاري للحديث ،و�إذا مت تخريج احلديث يف ال�سنن ويف غريها ف�إنني �أكتفي بالعزو �إلى ال�سنن
مع بيان الدرجة ،وال �أخرج عنها �إال لفائدة ،و�إذا مل يكن يف الكتب ال�ستة ف�أخرجه بالقدر املنا�سب لبيان حاله �صحة و�ضعف ًا،
لقناعتي ب�أنه ال توجد فائدة من �إثقال احلوا�شي مبا ال طائل منه.
(� ((1أخرجه البخاري يف كتاب ال�شروط ،باب الوقف ( ،)282/2وم�سلم يف كتاب الو�صية ،باب الوقف (.)1255/3
(� ((1أخرجه الرتمذي يف كتاب املناقبَ ،باب يف َمنَاقِ ِب ُعث َْمانَ بن َعفَّانَ ر�ضي اهلل عنه ( )627/5وقال" :هذا حديث ح�سن"،
و�أخرجه الن�سائي يف كتاب الأحبا�سَ ،باب َوق ِْف امل ََ�ساجِ دِ (.)233/6
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لح َة
الآ َي ُة :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭡ ﮊ (�آل عمران) ،قام �أبو َط َ
�إلى ر�سول ا ِهلل عليه وعلى �آله ال�صالة وال�سالم فقال:يا َر ُ�سول اهللِ� ،إِ َّن اهللَ تَ َبا َر َك
َوتَ َعالى يقول :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭡ ﮊ (�آل عمران)َ ،و ِ�إ َّن
�أَ َح َّب �أَ ْم َوايل �إ َّ
يل بَيرْ ُ َحا َءَ ،و�إِ َّن َها َ�ص َد َق ٌة هللِ؛�أَ ْر ُجو ِب َّر َهاَ ،و ُذخْ َر َها عِ ْن َد اهللِ؛ َف َ�ض ْع َها يا
َر ُ�سول ا ِهلل َح ْي ُث �أَ َر َ
اك اهلل ،قال :فقال ر�سول ا ِهلل عليه وعلى �آله ال�صالة وال�سالم:
ال َرا ِب ٌح ،ذلك َم ٌ
"بَ ٍخ؛ ذلك َم ٌ
لتَ ،و ِ�إنيِّ �أَ َرى �أَنْ تجَ ْ َعل َها يف
ال َرا ِب ٌح ،وقد �سمعت ما ُق َ
لح َة يف �أَ َقا ِر ِبهَِ ،وبَنِي
الأَ ْق َر ِب َ
لح َة�:أَ ْف َع ُل يا َر ُ�سول اهللِ؛ َفق ََ�س َم َها �أبو َط َ
ني" ،فقال �أبو َط َ
َع ِّم ِه(.)18
ا�س ر�ضي اهلل عنهماَّ � :أن َ�س ْع َد بن ُع َبا َد َة ر�ضي اهلل عنه �أَخَ ا بَنِي
 -4عن ابن َع َّب ٍ
َ�ساعِ َدةَ ،تُ ُو ِّفيَ ْت �أُ ُّم ُه ،وهو َغائ ٌِب عنهاَ ،ف�أَتَى النبي عليه وعلى �آله ال�صالة وال�سالم
فقال" :يا َر ُ�سول اهللِ� ،إِ َّن �أُ ِّمي تُ ُو ِّفيَ ْت ،و�أنا َغائ ٌِب عنهاَ ،ف َهل َي ْن َف ُع َها �شَ ْي ٌء �إن ت ََ�ص َّد ْق ُت
ِب ِه عنها ،قال:نعم ،قالَ :ف�إِنيِّ �أُ�شْ ِهد َُك �أَ َّن َحائِطِ َي املِخْ َر َ
اف َ�ص َد َق ٌة عليها"(.)19
 -5عن �أبي ُه َر ْي َر َة ر�ضي اهلل عنه قال :بَ َع َث ر�سول ا ِهلل عليه وعلى �آله ال�صالة
ا�س َع ُّم
وال�سالم ُع َم َر على َّ
ال�ص َد َقةِ؛ َفقِيلَ :م َن َع ابن َجمِ ٍيلَ ،وخَ ال ُد بن ال َوليدِ َ ،وال َع َّب ُ
ر�سول ا ِهلل عليه وعلى �آله ال�صالة وال�سالم ،فقال ر�سول اهللِ :ما َي ْنق ُِم ابن َجمِ ٍيل؛
�إال �أَ َّن ُه كان َف ِق ًريا َف�أَ ْغ َنا ُه اهللَ ،و�أَ َّما خَ ال ٌد َف�إِ َّن ُك ْم ت َْظل ُم َ
ون خَ الدًا؛ قد ْاح َت َب َ�س �أَ ْد َرا َع ُه،
ليَ ،و ِم ْث ُل َها َم َع َها ،ثُ َّم قال :يا ُع َم ُر �أَ َما
َو�أَ ْع َتا َد ُه يف َ�س ِبيل اهللَِ ،و�أَ َّما ال َع َّب ُ
ا�سَ :فه َِي َع َّ
�شَ َع ْر َت �أَ َّن َع َّم ال َّر ُجل ِ�ص ْن ُو �أبيه"(.)20
(� ((1أخرجه البخاري يف كتاب الزكاةَ ،باب الزَّ كَا ِة على الأَقَار ِِب ،وقال النبي عليه وعلى �آله ال�صالة وال�سالم له �أَ ْج َرانِ :
نيَ ،والزَّ ْو ِجَ ،والأَ ْوالدِ ،
ال�ص َد َقةِ” ( ،)530/2وم�سلم يف كتاب الزكاةَ ،باب ف ْ
ال�ص َد َق ِة على الأَق َْر ِب َ
�أَ ْج ُر الق ََرا َبةَِ ،و َّ
َ�ضل ال َّن َف َقةَِ ،و َّ
ني (.)693/2
الد ْي ِن َول ْو كَانُوا ُم�شْ رِ كِ َ
َوال َو َ
ال�ص َد َق ِة (.)1015/3
(� ((1أخرجه البخاري يف كتب الو�صاياَ ،باب الأ�شهاد يف ال َوق ِْفَ ،و َّ
مي الزَّ كَا ِة
(� ((2أخرجه البخاري يف كتاب الزكاةَ ،باب ال َع ْر ِ�ض يف الزَّ كَا ِة ( ،)534/2وم�سلم يف كتاب الزكاةَ ،باب يف َتقْدِ ِ
َو َم ْن ِع َها ( )676/2واللفظ له.
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وقف ا َ
جل َنف يف الفقه الإ�سالمي

�-6أن �أَن َُ�س بن َم ٍ
الك ر�ضي اهلل عنه حدث فقال :ملَّا َقدِ َم ر�سول ا ِهلل عليه وعلى
�آله ال�صالة وال�سالم املَدِ ي َن َة ،نَ َزل يف ُع ِلو املَدِ ي َنةِ ،يف َح ٍّي ُيق ُ
َال لهم:بَ ُنو َع ْم ِرو بن
َع ْو ٍف ،قالَ :ف�أَ َق َام فِيه ِْم �أَ ْربَ َع َع�شرْ َ َة ل ْيل ًةُ ،ث َّم �أَ ْر َ�سل �إلى ملأ بَنِي ال َّن َّجارِ ،قال :فجا�ؤوا
ُم َتقَلدِ ي ُ�سيُو ِفه ِْم ،قالَ :و َك َ�أنيِّ �أَن ُْظ ُر �إلى ر�سول ا ِهلل عليه وعلى �آله ال�صالة وال�سالم
وب،
على َراحِ ل ِتهِ ،و�أبو بَ ْك ٍر ِر ْد َف ُهَ ،و َملأ بَنِي ال َّن َّجا ِر َح ْول ُه ،حتى �أَلقَى ِب ِف َناءِ �أبي �أَ ُّي َ
ال�صالةَُ ،و ُي َ�صلي يف َم َرا ِب ِ�ض ال َغ َن ِم ،قال:ثُ َّم �أَ َم َر ِب ِب َناءِ
قالَ :ف َك َان ُي َ�صلي َح ْي ُث �أَ ْد َر َك ْت ُه َّ
امل َ ْ�سجِ دِ َ ،ف�أَ ْر َ�سل �إلى َمال بَنِي ال َّن َّجا ِر؛ فجا�ؤوا ،فقال :يا بَنِي ال َّن َّجا ِر ثَا ِم ُنونيِ َحا ِئ َط ُك ْم
هذاَ ،فقَالُوا :ال واهلل ال ن َْط ُل ُب ثَ َم َن ُه �إال �إلى اهللِ ،قالَ :ف َك َان فيه ما �أَ ُق ُ
ول ل ُك ْم ،كانت فيه
نيَ ،و َكان َْت فيه خِ َر ٌب ،وكان فيه نَخْ ٌل؛ َف�أَ َم َر ر�سول ا ِهلل عليه وعلى �آله
ُق ُبو ُر املُ�شرْ ِ كِ َ
ني؛ َف ُن ِب َ�ش ْتَ ،و ِبا ِخل َر ِب؛ َف ُ�س ِّو َي ْتَ ،و ِبال َّنخْ ل؛ َف ُقطِ َع،
ال�صالة وال�سالم ِب ُق ُبو ِر املُ�شرْ ِ كِ َ
قالَ :ف َ�ص ُّفوا ال َّنخْ ل ِق ْبل َة امل َ ْ�سجِ دِ  ،قالَ :و َج َع ُلوا عِ َ�ضا َدتَ ْي ِه حِ َجا َرةً ،قالَ :ج َع ُلوا
ون َذ َ
ُونَ ،و َر ُ�س ُ
ال�صخْ َر َو ُه ْم َي ْرتجَ ِ ز َ
َي ْن ُق ُل َ
ول ا ِهلل عليه وعلى �آله ال�صالة وال�سالم
اك َّ
َم َع ُه ْم َيقُولُ َ
ون :اللهم �إنه ال خَ يرْ َ �إال خَ يرْ ُ الآخرةَ ،فا ْن�صرُ ْ الأَن َْ�صا َرَ ،وامل ُ َهاجِ َر ْه"(.)21
ا�س ر�ضي اهلل عنه قال� :أَ َرا َد ر�سول ا ِهلل عليه وعلى �آله ال�صالة
َ -7ع ْن ابن َع َّب ٍ
وال�سالم ا َحل َّج ،فقالت ا ْم َر�أَةٌ ل َز ْوجِ َها� :أَحِ َّجنِي مع ر�سول ا ِهلل عليه وعلى �آله ال�صالة
وال�سالم ،فقال :ما عِ ْندِ ي ما �أُحِ ُّج ِك عليه ،قالت� :أَحِ َّجنِي على َج َملك فُالنٍ ،
ي�س يف َ�س ِبيل اهللِ؛ َف�أَتَى َر ُ�سول ا ِهلل عليه وعلى �آله ال�صالة وال�سالم
قال:ذلك َح ِب ٌ
ف�س�أله فقال�" :أَ َما �إنَّك لو �أَ ْح َج ْج َت َها عليه؛كان يف َ�س ِبيل اهللِ"(.)22
 -8عن �أبي ُه َر ْي َر َة ر�ضي اهلل عنه �أَ َّن النبي عليه وعلى �آله ال�صالة وال�سالم قال:
(� ((2أخرجه البخاري يف كتاب املناقبَ ،باب َمق َْد ِم النبي عليه وعلى �آله ال�صالة وال�سالم َو�أَ ْ�ص َحابِهِ ا َملدِ ي َن َة (،)1430 /3
وم�سلم يف كتاب امل�ساجد وموا�ضع ال�صالةَ ،باب ا ْب ِتنَاءِ َم ْ�سجِ دِ النبي عليه وعلى �آله ال�صالة وال�سالم (.)373/1
(� ((2أخرجه �أبو داود يف ال�سنن يف كتاب املنا�سك ،باب العمرة( ،)205/2وقد �صححه احلافظ يف الدراية (.)266/1
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ات الإِن َْ�س ُان ا ْن َق َط َع َع َم ُل ُه �إال من ثَالثَ ِة �أَ�شْ يَا َء�َ :ص َد َق ٍة َجا ِر َيةٍ� ،أو عِ ٍلم ُي ْن َت َف ُع ِبهِ،
"�إ َذا َم َ
الح َي ْد ُعو له"(.)23
�أو َولدٍ َ�ص ٍ
� -8أن �أَبَا ُه َر ْي َر َة ر�ضي اهلل عنه �سمع النبي عليه وعلى �آله ال�صالة وال�سالم يقول:
"من ْاح َت َب َ�س َف َر ً�سا يف َ�س ِبيل ا ِهلل �إِميَانًا ِباهللَِ ،وت َْ�صدِ ي ًقا ِب َو ْعدِ هِ ؛ ف�إن �شِ َب َع ُهَ ،و ِر َّي ُه،
َو َر ْوثَ ُهَ ،وبَ ْول ُه ،يف مِي َزا ِن ِه يوم ال ِقيَا َمةِ"(.)24
 -9عن عكرمة قال� :سمعت ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما يقول� :سمعت ر�سول
اهلل عليه وعلى �آله ال�صالة وال�سالم يقول بعد ما �أنزلت �سورة الن�ساء ،وفر�ض فيها
الفرائ�ض؛ يقول" :ال َح ْب َ�س بعد �سورة الن�ساء"(.)25
 -10عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها عن النبي عليه وعلى �آله ال�صالة وال�سالم �أنه قال:
"يرد من �صدقة اجلانِف يف حياته ،ما يرد من و�صية امل ُ ْجنِف عند موته"(.)26
تلكم هي جميع الأحاديث املرفوعة ،والتي هي مبعنى الرفع(� )27إلى النبي عليه وعلى
اب َب ْع َد َوفَاتِهِ (.)1255/3
لحقُ ا ِلإن َْ�سانَ من ال َّث َو ِ
(� ((2أخرجه م�سلم يف كتاب الو�صية ،باب ما َي َ
اح َت َب َ�س ف ََر ً�سا( .)1048/3
(� ((2أخرجه البخاري يف كِ تَاب اجلِ َهادِ َ ،و ِّ
ال�سيرَ َِ ،باب من ْ

(� ((2أخرجه الدارقطني يف ال�سنن كتاب الفرائ�ض وال�سري وغري ذلك ( ،)68/4قال يف جممع الزوائد ( : )2/7فيه عي�سى
بن َلهِ ْي َعة ،وهو �ضعيف.
(� ((2أخرجه �أبو داود يف مرا�سيله ( )176/1قال" :حدثنا العبا�س بن الوليد بن مزيد ،حدثني �أبي ،عن الأوزاعي ،قال� :إن
الزهري حدثني عن عروة عن عائ�شة عن النبي عليه وعلى �آله ال�صالة وال�سالم �أنه قال" :يرد من �صدقة اجلانف يف حياته ،ما
يرد من و�صية املجنف عند موته" ،قال العبا�س :حدثنا به مرة عن عروة ،ومرة عن عروة عن عائ�شة عن النبي عليه وعلى �آله
ال�صالة وال�سالم  ،قال �أبو داود :ال ي�صح هذا احلديث؛ ال ي�صح رفعه" ،و�أخرجه ابن �أبي حامت يف تف�سريه ( )303/1مثله� ،إال
�أنه �أو�ضح وجه ما قاله �أبو داود ،قال ابن �أبي حامت" :قال �أبي� :أخط�أ الوليد بن مزيد يف هذا احلديث ،وهذا الكالم عن عروة
فقط ،وقد روى هذا احلديث الوليد بن م�سلم عن الأوزاعي ،ومل يجاوز به عروة".
�أقول :احلديث كما ترى �أختلف يف �إر�ساله وات�صاله ،و�صحح �أبو داود ،وابن �أبي حامت الإر�سال بناء على �أن احلديث روي عن
الأوزاعي من طريقني؛ �أو لهما :من طريق الوليد بن مزيد ،والثانية :من طريق الوليد بن م�سلم ،والأول رواه مت�ص ً
ال ،والآخر
رواه مر�سال ،فرجحا الرواية املر�سلة ،ومل يظهر يل �سبب هذا ال�صنيع منهما ،ال�سيما �أن حمققي �أهل العلم باحلديث يرون
�أن االت�صال زيادة يتعني قبولها من الثقة ،قال النووي يف املجموع ( ")476/6وقد ذكرنا مرات �أن احلديث الذي يرويه بع�ض

الثقات مرفوعا ،وبع�ضهم موقوف ًا ،يحكم ب�أنه مرفوع؛ لأنها زيادة ثقة ،هذا هو ال�صحيح الذي عليه املحققون ،وبه قال الفقهاء،
و�أ�صحاب الأ�صول ،وحذاق املحدثني " ،ولهذا مل �أر ما يق�ضي بالإر�سال ،بل جند الن�سائي يقول " :الوليد بن مزيد �أحب �إلينا يف

الأوزاعي من الوليد ابن م�سلم؛ ال يخطىء وال يدل�س" �سري �أعالم النبالء ( ،) 420/ 9فكان هذا عندي مبنزلة القطع ب�صحة
ات�صاله ،فاحلديث على هذا �صحيح ال مطعن فيه.
(� ((2أق�صد بها الأوقاف التي جرت بعلمه عليه وعلى �آله ال�صالة وال�سالم ويف حياته.
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�آله ال�صالة وال�سالم ،و�أي �شيء تراه يف كتب ال�سنة يف هذا الباب فهو راجع �إلى ما
�أوردته هنا ،ولدى النظر فيه؛ �أجد �أن ال�ضعيف مما �سبق هو احلديث برقم ( )9و(،)10
والباقية ي�صلح االحتجاج بها ،ولدى ت�أمل جميع ما ي�صلح االحتجاج به مما �سبق من
جهة ات�صاله مبحل الدرا�سة وهو النظر يف ال�رشوط التي ذكرت �ضمن تلك الن�صو�ص،
وكذلك ما يتعلق بحب�س الرجل لكل ماله ،وهما �شيئان حمل عنايتنا يف هذا البحث،
نعم لدى ت�أمل ذلك ال جند من تلك الن�صو�ص ماله �صلة ببحثنا �سوى الن�صو�ص املتعلقة
بوقف عمر ر�ضي اهلل عنه ،وعثمان ر�ضي اهلل عنه ،و�أبي طلحة ر�ضي اهلل عنه ،وخالد
ر�ضي اهلل عنه ،ووقف بني النجار لأر�ض م�سجده عليه وعلى �آله ال�صالة وال�سالم،
ووقف الرجل جلمله الذي وجهه النبي عليه وعلى �آله ال�صالة وال�سالم باحلج مع امر�أته،
وكذلك حديث عائ�شة يف رد وقف ا َجل َنف ،وال يبقى بعد هذا �سوى حديثي �أبي هريرة
يف ف�ضل حب�س اخليل وال�صدقة اجلارية ،وهما يف الف�ضائل فال يت�صالن ببحثنا.
فلدينا هنا �سبعة ن�صو�ص فقط� ،أرى �أن عليها مدار هذا الباب بجملته.
وال جند منها �شيئاً قد ُوقِف على �أ�شخا�ص وهي م�س�ألتنا �سوى وقف عمر ر�ضي
اهلل عنه ،و�أبي طلحة( ،)28و�أما الن�صو�ص الأخرى فهي �أوقاف ِب ٍّر عامة ال تخ�صي�ص
فيها ،ولي�س فيها حتبي�س لكل املال ،كوقف عثمان ر�ضي اهلل عنه ،ووقف بني النجار،
ووقف خالد ر�ضي اهلل عنه ،ووقف الرجل الذي وجهه ليحج مع امر�أته.
بناء على ما �سبق؛ �أرى �أنني �أمام ثالثة ن�صو�ص فقط يف هذا الباب بكامله؛وهي
وقف عمر ر�ضي اهلل عنه ،و�أبي طلحة ر�ضي اهلل عنه( ،)29وحديث عائ�شة يف رد
وقف ا َجل َنف ،فمن هذه الن�صو�ص علينا �أن جند كل ما له �صلة ببحثنا ،و�إال فاملعول
( ((2ال جند يف جميع ما �صح عن �أبي طلحة ر�ضي اهلل عنه يف هذا الباب ما يدل �أنه قد �أوقف بَيرْ ُ َحا َء  ،و�سي�أتي حتقيق القول
يف ذلك.
( ((2انظر احلا�شية ال�سابقة.
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على قواعد ال�رشيعة ،ومقا�صدها.
ون�س�أل هنا :هل جند فيها وقفاً على ُّ
الذ ِّرية ؟
اجلواب كال.
غري �أن قائ ًال �سيقول:فيها وقف على الأقربني؛ف�إن �صح فبالأولى �أن ي�صح على
ُّ
الذ ِّرية ،وكذلك فيها �أن ويل احلب�س من ُذ ِّرية الواقف.
ونحن نقول�:أنت حمق ،ولكن نقول �أي�ضاً :هل جتد فيها تخ�صي�صاً غري مالئم جلهة

الرب والت�صدق؟
حيث جتد من �رشوط الواقف ما يظهر منه االنحياز لإعطاء قبيل دون �آخر من َعقِبه،
يف الوقت الذي قد ي�ستحق القبيل الآخر يف مال الواقف بعد وفاته من ال يحب
دخولهم فيه ،فيقطع بالوقف ما كان ميكن �أن ينالهم من ا�ستحقاق لو مل يوقف.
وهل جتد يف تلك الن�صو�ص تخ�صي�ص الذكور �أوالد الظهور دون الإناث �أوالد
البطون؟
وبحيث يعطي للذكور وال يعطي الإناث.
وهل جتد فيها تف�ضيل الذكور على الإناث؟
بحيث يعطى الذكر فوق ما ت�أخذه الأنثى.
هل جتد فيها من �أعطى للظهور والبطون بالعدل ،ثم جعل م�رصف وقفه من بعد
الطبقة الأولى على َعقِب الظهور دون َعقِب البطون؟
حيث يقول الواقف :ف�إن انقر�ض �أوالد الظهور؛ يعطى �أوالد البطون ،وال حق
لأوالد البطون ما بقي من �أوالد الظهور �أحد ،جي ًال فجي ًال ودهراً فدهراً!!
وهل جتد فيها منع الزوجة من �أي �شيء من �أوقاف زوجها؟
بحيث يقطع عليها �سبيل االنتفاع من ماله ب�شيء بعد وفاته فال تنال منه ال بالإرث
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وال بغريه ،كي ال ي�صل ماله بحال �إلى من لعلها �ستكون حتته من بعده ،وهذا ال�سبيل
ي�سلكه كثري من الواقفني طالبني للرب وال�صدقة؛زعموا!.
هل جتد فيها �أن البنت تعطى ،ف�إن تزوجت انقطع حظها ،ف�إن طلقت عاد �إليها ما
انقطع ،ف�إن تزوجت مرة ثانية انقطع ،و�إن طلقت ات�صل ،ثم ينقطع ثم يت�صل...؟!
وهل جتد فيها �أن الرجل حب�س كل ماله؟
بحيث ال جتد الوارث بعد موت مورثه �شيئاً له ،ال من قليل وال من كثري ،مما
�أو�صى اهلل تعالى به ،و�إمنا هي �إرادة املورث على اال�ستقالل بق�سمة اختارها ،و�سلط
عليها �إرادته بانفراده يف جميع ماله!
نعم لن جتد �شيئاً من هذا ،يف تلك الن�صو�ص ،وعليه فاملعول �إذ ذاك على القواعد
واملقا�صد ال�رشعية ،وما ال فال.
لكل ما �سبق؛يظهر للمطالع الكرمي �أن ما قرره علما�ؤنا الكرام يف هذا الباب،
بجميع تفا�صيله �إمنا كان بالرجوع �إلى �أدلة ال�رشيعة العامة ،وقواعدها ،وهو ال�شيء
الذي عليه �سنعول.
و�أما �أن ويل ال�صدقة من ُذ ِّرية الواقف ،فهذا ال نكري فيه ،وال يت�صور فيه �إنكار
�إال مع خمالفته للقواعد ،واملقا�صد؛ك�أن ي�شرتط بقاء الناظر حتى مع فقده للأهلية
بجنون ونحوه ،و�إال فنحن نقبله.
�إذن نحن �أمام ثالثة �أحاديث فقط( ،)30ال�ستخال�ص جميع �أحكام الوقف يف
الفقه الإ�سالمي( ،)31مع ما ميكن �أن ي�ستفاد من قواعد ال�رشيعة يف هذا الباب.
(� ((3سيظهر للمطالع �أننا على التحقيق �أمام ن�صني فقط ،بل واحد كما �سيظهر.
( ((3يجدر �أن �أذكر هنا �أن �صاحب جامع الأ�صول مل يورد يف الفرع الرابع وهو الفرع املخ�ص�ص للحديث عن �صدقة الوقف،
من الكتاب اخلام�س من حرف ال�صاد – الف�صل الثاين يف �أحكام ال�صدقة �سوى حديث حتبي�س عمر ر�ضي اهلل عنه ،انظر
( ،)478/6و�أما حديث �أبي طلحة ر�ضي اهلل عنه ف�إمنا �أورده يف الفرع الأول من الف�صل امل�شار �إليه وهو خم�ص�ص للحديث عن
ال�صدقة عن ظهر غنى ،واالبتداء بالألزم والأقرب ،انظر جامع الأ�صول (.)466/6
مالحظة :جامع الأ�صول هو كتاب جمع فيه م�ؤلفه املوط�أ والبخاري وم�سلم و�أبو داود والرتمذي والن�سائي.

100

العدد  - 59رجب 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

د.عدنان بن جمعان الزهراين

وقد يعرت�ض معرت�ض فيقول:هون عليك بل حديث عائ�شة ،وهو �أكرب ما �رشقت
به ،وغربت مر�سل ،ف�أنت على ذلك �أمام حديثني ال غري.
ونحن نقول له:هبه كذلك؛لي�س لديك لت�صحيح �شيء من �رشوطك يف �أي وقف
توقفه �سوى الرجوع لقواعد ال�رشيعة ومقا�صدها ،وهذا عني ما ن�ص عليه حديث
عائ�شة ،و�أنت ال حتتاج لأي دليل لكي ترد ما يخالف قواعد ال�رشيعة ومقا�صدها،
كيف وقد جاء دليل لي�س فيه �سوى رد احليف ،ولهذا نحن نقول بحديث عائ�شة
حتى مع القول ب�إر�ساله ،لأن قواعد ال�رشيعة معه وت�ؤيده ،كيف وهو �صحيح؟
املبحث الثاين
�أحكام �شروط الواقفني ،والوقف على ُّ
الذ ِّرية
�س�أذكر يف هذا املبحث يف امل�س�ألة الأولى منه -وباخت�صار غري خمل� -أهم ما
يت�صل ب�أحكام �رشوط الواقفني ،جاع ًال ذلك مدخ ًال للحديث عن ال�رشوط التي
يقبل ا�شرتاطها للوقف على ُّ
الذ ِّرية وذلك يف امل�س�ألة الثانية.
ً
�صحة وبطالن ًا.
امل�س�ألة الأولى�:أحكام �شروط الواقفني
نتحدث هنا عن �رشوط الواقفني ،التي ي�ضعونها من تلقاء �أنف�سهم ،وعلى ذلك
�سيقت�رص كالمنا ،وهذا يعني �أننا نفرت�ض �صحة الوقف من حيث هو وقف ،مع
مناق�شتنا ل�رشوط الواقف من حيث هي قيود �ألزم بها تتعلق:
 بالناظر. �أو باملوقوف عليهم. �أو برقبة الوقف تبدي ًال وتغيرياً.ما �سبق يو�ضح �أنه لي�س ُيقْ�صد بال�رشط هنا ما ا�صطلح عليه الفقهاء يف حتديد
العدد  - 59رجب 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

101

وقف ا َ
جل َنف يف الفقه الإ�سالمي

معنى ال�رشط على �سبيل الإطالق ،و�إمنا يق�صد به ال�رشط مبعناه اللغوي الذي ي�ؤول
�إلى معنى ال�سبب عند الفقهاء( ،)32ال �سيما عند النظر يف تقييدات الواقف املتعلقة
مب�ستحقي الريع؛ ف�رشط الواقف هنا؛هو ال�سبب الذي ن�صبه الواقف ال�ستحقاق
املوقوف عليه ما خ�ص�ص له من ريع الوقف ،وهذا القول ي�صدق �أي�ضاً على تلك
التقييدات التي يجعلها الواقف لتجويز قيام تغيري بالوقف� ،أو تبديل ،ونحوهما،
و�أما ما يتعلق ب�صحة قيام �أو تعيني ناظر دون �آخر ،فال�رشط يف كالم الواقف يتفق
فيه املفهوم مع مفهوم ال�رشط عند الفقهاء ا�صطالحاً.
وعلى كل تلكم الأ�سباب � -أو ال�رشوط التي ن�صبها الواقفون لال�ستحقاق-
اختلفت عبارات علمائنا حيالها ،بني مو�سع حيث �أطلق للواقف الإرادة يف �أن ي�ضع
من ال�رشوط �أكرث بكثري مما �أجازه �آخرون ،وم�ضيق يقيد تلك الإرادة حتى ال يجيز
�إال ال�رشوط التي ورد بها ن�ص �رشعي ،مع اتفاق اجلميع على �أن تلك الإرادة لي�ست
مطلقة ،يقول د.علي بن عبا�س احلكمي�":إن الفقهاء متفقون على قاعدة عامة يف
�أحكام �رشوط الواقفني هي� :أن ما مل يناف مقت�ضى الوقف منها ،ومل يكن منهياً
عنه� ،أو خمالفاً لقاعدة من قواعد ال�رشع ،وفيه م�صلحة للوقف �أو للم�ستحقني ف�إنه
يكون جائزاً و�صحيحاً يلزم الأخذ به ،وال جتوز خمالفته �إال ل�رضورة �أو م�صلحة
( ((3اختلفت عبارات علمائنا يف حترير ذلك ،وقد �أو�ضح ذلك باخت�صار غري خمل يف كالم نفي�س له ابن بدران يف املدخل �إلى
فقه الإمام �أحمد (�ص  ،)162قال" :ال�شرط وهو يف اللغة :العالمة ،ومنه قوله تعالى" :فقد جاء �أ�شراطها (( ")18حممد)؛

�أي عالماتها.
ويف ال�شرع :ما يلزم من عدمه العدم ،وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته ،وذلك كالإح�صان الذي هو �شرط وجوب رجم
الزاين ،ف�إن وجوب الرجم ينتفي بانتفاء الإح�صان؛ فال يرجم �إال حم�صن ،وكاحلول الذي هو �شرط وجوب الزكاة؛ ينتفي
وجوبها النتفائه؛ فال جتب �إال بعد متام احلول....
واعلم �أن ال�شرط منح�صر يف �أربعة �أنواع:
الأول :عقلي؛ كاحلياة للعلم؛ ف�إنه �إذا انتفت احلياة انتفى العلم ،وال يلزم من وجودها وجوده.
الثاين� :شرعي؛ كالطهارة لل�صالة.
الثالث :لغوي؛ كعبدي حر �إن قمت ،وهذا النوع كال�سبب ف�إنه يلزم من وجود القيام وجود العتق ،ومن عدم القيام عدم العتق
املعلق عليه.
الرابع :عادي؛ كالغذاء للحيوان؛ �إذ العادة الغالبة �أنه يلزم من انتفاء الغذاء انتفاء احلياة ،ومن وجوده وجودها؛ �إذ ال يتغذى
�إال احلي ،فعلى هذا يكون ال�شرط العادي مطرد ًا منعك� ًسا كال�شرط اللغوي ،ويكونان من قبيل الأ�سباب ال من قبيل ال�شروط.
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راجحة ....وتباين �آرائهم (�أي الفقهاء) يف �رشوط الواقفني تو�سيعاً يف ت�صحيحها
وت�ضييقاً� ،إمنا هو اختالف يف حتقيق املناط ،وهو تطبيق القاعدة املذكورة �أنفاً على ما
ي�شرتطه الواقفون يف الواقع؛فقد يرى مذهب �أو فقيه �أن �رشطاً من ال�رشوط �صحيح
لأنه غري منهي عنه ،وال يخالف قاعدة من قواعد ال�رشع الثابتة ،ويراه املذهب الأخر
غري �صحيح لكونه منهياً عنه ،وخمالفاً لقاعدة �رشعية.)33("...
وهنا ت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة التي �أن�شد من ورائها تقليل تع�سف الواقفني يف
ا�شرتاطاتهم( ،)34وفتح باب تغيري ال�رشوط التي يظهر منها ذلك الع�سف� ،أمام
الق�ضاة وعلماء ال�رشيعة ،لأنني �أرى يف كثري من تلك ال�رشوط حيفاً بيناً.
ويح�سن الآن �أن نخت�رص مذاهب الفقهاء يف �أحكام �رشوط الواقفني ،وحتديد
مدى ت�أثرها مبا �سبق ذكره.
�أقول :لدى ت�أمل ما ذكره �أئمتنا الكرام القائلون بجواز الوقف يف هذا الباب؛
وجدتهم على �سبيل الإجمال يتفقون على تق�سيم ال�رشوط من حيث ت�أثريها على
عقدة الوقف �إلى ثالثة �أق�سام:
�-1رشط باطل مبطل للوقف.
�-2رشط باطل غري مبطل للوقف.
�-3رشط �صحيح يجب العمل به يف الوقف.
فما هي ال�رشوط الباطلة واملبطلة ،وما هي ال�رشوط الباطلة غري املبطلة ،وما هي
ال�رشوط ال�صحيحة.
( ((3بحث ن�شر يف موقع الفقه الإ�سالمي ميكن االطالع عليه �ضمن هذا الرابط

http: //www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.
aspx?NawazelItemID=148
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�أو ًال :ال�شروط الباطلة واملبطلة للوقف
ال خالف عند من �أجاز الوقف �أن ال�رشوط التي تنايف مقت�ضى الوقف تقت�ضي
بطالن الوقف ،و�أهم مقت�ضيات الوقف هما اللزوم والت�أبيد ،فمتى ما ا�شرتط
الواقف عند �إن�شاء �صيغة الوقف �أن يكون له حق بيعه �أو هبته� ،أو�أن يعود �إلى ورثته
بعد موته� ،أو ي�صري ملكاً لهم عند احتياجهم ،وغري ذلك من ال�رشوط التي تنايف
اللزوم �أو الت�أبيد؛ال ينعقد الوقف؛لأن �صيغة الوقف ت�ضمنت ما ينايف مقت�ضاه
فبطل ،كالبيع حني ي�شرتط املتبايعان ما ينايف مقت�ضاه(.)35
ثاني ًا :ال�شروط الباطلة يف نف�سها ،وغري مبطلة للوقف
ال خالف –�أي�ضاً -عند من �أجاز الوقف يف �أن �أي �رشط ال ينايف مقت�ضى العقد،
ولكنه منهي عنه بالن�ص� ،أو مما يكون خمالفاً للقواعد ال�رشعية� ،أو لي�س يف م�صلحة
املوقوف عليهم؛ ال خالف �أنه �رشط باطل ال ي�صح التم�سك به ،مع بقاء الوقف على
لزومه ،ووجوب توجيهه �إلى وجه ي�صح به الوقف.
غري �أن �أئمتنا اختلفوا اختالفاً بيناً يف تطبيق هذه القاعدة على الواقع� ،أي يف
حتقيق املناط( ،)36كمن ي�شرتط بقاء ال َق ِّيم حتى مع ثبوت خيانته ،حيث �أبطل بع�ض
�أئمتنا هذا ال�رشط؛لأنه خمالف لل�رشيعة ،و�أما �آخرون فقد قالوا يبقى على واليته
وي�ضم �إليه �أمني؛ �أخذاً بقواعد ال�رشيعة التي منها� :رشط الواقف كن�ص ال�شارع،
الد ْردِ ير مع حا�شية ال ُّد ُ�سوقي عليه ( ،)88/4ومغني املحتاج (،385/2
( ((3انظر حا�شية ابن عابدين ( ،)539/3و�شرح َّ
 ،)386و�شرح منتهى الإرادات ( ،)497/2قال يف املغني ( " :)353/5و�إن �شرط �أن يبيعه متى �شاء� ،أو يهبه� ،أو يرجع فيه؛ مل
ي�صح ال�شرط ،وال الوقف ،ال نعلم فيه خالفا؛ لأنه ينايف مقت�ضى الوقف".
( ((3قال ابن قدامة يف رو�ضة الناظر (�" :)277/1أما حتقيق املناط فنوعان:
�أولهما :ال نعرف يف جوازه خالفا؛ ومعناه �أن تكون القاعدة الكلية متفق ًا عليها� ،أو من�صو�ص ًا عليها ،ويجتهد يف حتقيقها يف
الفرع... ،
الثاين :ما عرف علة احلكم فيه بن�ص� ،أو �إجماع؛ فيبني املجتهد وجودها يف الفرع باجتهاده ،"...ويف بحثنا هنا نحن نتكلم
عن النوع الأول.
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وهذا معناه تقرير العمل بالأ�صل ما �أمكن ،وهو ممكن ب�ضم �أمني �إليه( ،)37وقد
�أ�سلفت بذكر كالم د .علي بن عبا�س يف هذا ال�ش�أن فال حاجة للإعادة ،وحت�صل
الكفاية بالرجوع �إلى درا�سته امل�شار �إليها(.)38
ثالث ًا� :شرط �صحيح يجب العمل به
وهو ال�رشط الذي ال ينايف مقت�ضى الوقف ،ولي�س فيها خمالفة لن�ص �رشعي� ،أو
قاعدة من قواعد ال�رشع احلنيف ،وال ت�ؤدي �إلى �رضر بالوقف �أو مب�ستحقيه ،وهذا
ال�رشط متى ما ا�ستقر �أنه ال ينايف املقت�ضى ،وال القواعد املقررة ،وال ي�رض بالوقف،
�أو مب�ستحقيه؛يجب العمل به اتفاقاً لدى من قال بجواز الوقف.
وهذا كمن ي�شرتط يف وقفه ما ا�شرتطه عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه؛ لأنها
�رشوط جنزم �أنها ال تنايف املقت�ضى ،وال تخالف ال�رشع احلنيف� ،أو قواعده ،وال
ت�رض بالوقف �أو مب�ستحقيه ،وبرهان ذلك �إقرار ر�سول الهدى والرحمة �صلى اهلل
عليه و�سلم لهذه الوقفية ،وكفى بذلك برهاناً ،وهذا قدر ال خالف فيه ،وهو على
التحقيق �آيل �إلى ما ذكر �آنفا لدى احلديث عن ال�رشط الذي يبطل مع ت�صحيح
الوقف؛ لأننا �سنجد من ي�صحح �رشطاً من هذا القبيل على �أ�سا�س �أنه ال يخالف
و�...إلخ ،و�سنجد �آخرين يبطلونه لأنه يخالف كيت ،وكيت ،وهذا تابع الختالف
وتعدد الآراء ،و�سي�أتي مزيد بيان لذلك و�أمثلة له الحقاً.
وعلى كل؛ �أمت ن�ص و�صلت �إليه �أيدينا ميكن �أن يعتمد عليه يف �إعطاء مثال لل�رشوط
( ((3قال ابن عابدين يف احلا�شية (� " :)389/4أرادوا بهذا ال�شرط �أنه مهما �صدر من الناظر من الف�ساد ال يعار�ضه �أحد،
وهذا �شرط خمالف لل�شرع ،وفيه تفويت امل�صلحة للموقوف عليهم ،وتعطيل الوقف ،فال يقبل" ،و�أما احلنابلة فقالوا ي�ضم معه
�أمني ،قال ابن قدامة يف املغني(" :)378/5و�إن واله الواقف وهو فا�سق �أو واله وهو عدل و�صار فا�سق ًا� ،ضم �إليه �أمني ينحفظ به
الوقف ،ومل تزل يده؛ لأنه �أمكن اجلمع بني احلقني ،ويحتمل �أن ال ي�صح توليته و�أنه ينعزل �إذا ف�سق يف �أثناء واليته؛ لأنها والية
على حق غريه ،فنافاها الف�سق ،كما لو واله احلاكم ،وكما لو مل ميكن حفظ الوقف منه مع بقاء واليته على حق غريه ،ف�إنه متى
مل ميكن حفظه منه �أزيلت واليته ،ف�إن مراعاة حفظ الوقف �أهم من �إبقاء والية الفا�سق عليه".
( ((3انظر احلا�شية رقم .27
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التي ت�صح وتلزم دون خالف مما دل الدليل على ت�صحيحه واعتباره هو ما �أورده
علماء ال�سنة من عبارة وقفية عمر ر�ضي اهلل عنه ،والتي هي:
ِب ْ�س ِم ا ِهلل الرحمن ال َّرحِ ِيم
ني �إن
هذا ما َك َت َب عبد ا ِهلل ُع َم ُر� ،أو قال هذا ما �أَ ْو َ�صى ِب ِه عبد ا ِهلل ُع َم ُر �أَ ِم ُري املُ�ؤْ ِم ِن َ
َح َد َث ِب ِه َح َد ٌث�:إن ثَ ْم ًغاَ ،و�صرِ ْ َم َة ابن الأَ ْك َو ِع(َ ،)39وال َع ْب َد الذي فيهَ ،واملِائَ َة َ�س ْه ٍم
اخلطاب محُ َ َّم ٌد عليه وعلى
التي ِبخَ يْبرَ ََ ،و َرقِي َق ُه الذي فيهَ ،واملِائَ َة التي �أَ ْط َع َم عمر بن
ُ
اع �أَ ْ�ص ُل َها ،وال ُيو َه ُب ،وال ُي َو َّر ُث ،لل ُف َق َراءِ،
�آله ال�صالة وال�سالم ِبال َوادِي؛ �أَ َّن ُه ال ُي َب ُ
ال�ض ْي ِف ،تَلي ِه َح ْف َ�ص ُة ما َعا�شَ ْت،
ال�س ِبيلَ ،و َّ
َوالق ُْربَىَ ،وال ِّر َق ِ
اب ،ويف َ�س ِبيل اهللِ ،وابن َّ
اح على من َوليَ َها �أَنْ َي ْ�أ ُكل
ُث َّم َيلي ِه ُذو ال َّر�أْ ِي من �أَ ْهل َهاُ ،ي ْن ِف ُق ُه َح ْي ُث َر�أَى ،وال ُج َن َ
لل�سائِل،
منها ِبامل َ ْع ُر ِ
وفَ ،و ُي ْطعِ َم َ�صدِ ي ًقا غري ُم َت َم ِّولٍ َما ًال ،فما َع َفا عنه من ثَ َم ِرهِ ؛ َف ُه َو َّ
ومَ ،و�إِنْ �شَ ا َء َو ُّ
يل ثَ ْم ٍغ ا�شْ ترَ َى من ثَ َم ِرهِ َرقِي ًقا ل َع َملهِ.
َوامل َ ْح ُر ِ
ِيبَ ،و�شَ ِه َد عبد ا ِهلل بن الأَ ْر َق ِم(.)40
َو َك َت َب ُم َع ْيق ٌ
و�أما ن�ص وقفية �أبي طلحة ر�ضي اهلل عنه( )41فلم �أرها يف �شيء من كتب ال�سنة،
�إمنا ر�أيت �أنه جعلها يف �أبي بن كعب ر�ضي اهلل عنه ،وح�سان بن ثابت ر�ضي اهلل
عنه ،بل وجدت �أن ح�سان قد باع ن�صيبه( ،)42قال البخاري يف حديث �أن�س ،عن
�أن�س ر�ضي اهلل عنه قال":فت�صدق �أبو طلحة على ذوي رحمه ،قال :وكان منهم�:أُبَ ٌي،
وح�سا ٌن ،قال:فباع ح�سان ح�صته من معاوية ،فقيل له ،تبيع �صدقة �أبي طلحة؟
( ((3قال يف الل�سان (" :)338/12ويف حديث عمر ر�ضي اهلل عنه كان يف و�صيته �إن توفيت ويف يدي ِ�ص ْر َم َة ابن الأَ ْك َو ِع ف�سنتها
ال�ص ْر َمة هي :قطعة من النخل خفيفة" ،وقال يف النهاية يف غريب الأثر (" :)222/1هما ماالن
�سنة َث ْمغ ،قال ابن عيينةِ :
معروفان باملدينة كانا لعمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه فوقفهما".
( ((4بعد طول بحث ودرا�سة وتن�سيق حت�صل يل من جميع ما �أخرجه �أئمتنا ب�ش�أن وقف عمر الن�ص الذي ذكرته ،انظر فتح
الباري ( ،)401/5وال�سنن الكربى للبيهقي كتاب الوقف باب ال�صدقات املحرمات (. )158/6
(� ((4سي�أتي حتقيق القول يف �صحة وقفية �أبي طلحة ال حق ًا.
( ((4ل�سنا بوارد احلديث عن جميع ما يتعلق ب�أحكام الوقف ،ولتقرير ذلك ميكن للمطالع مراجعة املغني البن قدامة
( )348/5وغريه.
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فقال�:أال �أبيع �صاعاً من متر ب�صاع من دراهم؟ قال :وكانت تلك احلديقة يف مو�ضع
ق�رص بني َجدِ يلة الذي بناه معاوية"(.)43
ما ذكرته �آنفا يحدد القاعدة الكلية يف �رشوط الواقفني ،و�إن تباين �صنيع علمائنا
عند تنـزيله على الواقع ،وحتقيق مناطه ،وغاية ما �أن�شده هو �أن �أو�ضح اتفاق
القائلني ب�صحة وجواز الوقف ،على �أن هناك �رشوطاً ت�صح وتعترب ويجب العمل
بها ،وهناك �رشوطا باطلة يجب �إلغا�ؤها وعدم اعتبارها ،وبع�ضها له �أثر يف �إبطال كل
الوقفية بحيث يرد املال �إلى وجهه قبل الوقف� ،أو رد ال�رشط الذي يبطل مع بقاء
و�صحة الوقف �إلى �أوجه ال�رصف الأقرب �إلى ق�صد الواقف ،وهذا م�سلك طرق
لتتم مراعاة املقا�صد ال�رشعية وق�صد الواقف يف حدود ما تقت�ضيه تلك املقا�صد،
وهذا القدر لدى التحقيق ال خالف فيه بني علمائنا ،و�إن تباينت �أوجه التطبيق ،قال
ابن القيم�" :إمنا ينفذ من �رشوط الواقفني ما كان هلل طاعة ،وللمكلف م�صلحة ،و�أما
�إن كان ب�ضد ذلك؛فال حرمة له:ك�رشط التعزب ،والرتهب … وباجلملة ف�رشوط
الواقفني �أربعة:
�رشوط حمرمة يف ال�رشع ،و�رشوط مكروهة هلل ور�سوله عليه وعلى �آله ال�صالة
وال�سالم ،و�رشوط تت�ضمن ترك ما هو �أحب �إلى اهلل ور�سوله عليه وعلى �آله ال�صالة
وال�سالم ،و�رشوط تت�ضمن فعل ما هو �أحب �إلى اهلل ور�سوله عليه وعلى �آله ال�صالة
وال�سالم.
فالأق�سام الثالثة الأُول ال حرمة لها وال اعتبار ،والق�سم الرابع هو ال�رشط املتبع
الواجب االعتبار"(.)44
(� ((4أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة ،باب الزكاة على الأقارب (.)530/2
(�)( ((4إعالم املوقعني .97– 96/3
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امل�س�ألة الثانية� :شرط الوقف على ُّ
الذ ِّرية:

�أجاز جمهور �أئمتنا الكرام (الأئمة الأربعة وغريهم) الوقف على ُّ
الذ ِّرية على
�سبيل الإجمال ،غري �أنهم و�ضعوا قيوداً على ذلك بناء على ما يرون من تقييدات
ترجع يف الأ�سا�س �إلى عموم الن�صو�ص والقواعد ال�رشعية ،ووقع اخلالف بينهم
بناء على تلك االعتبارات ،و�أبد�أ بذكر �شيء من ذلك لأو�ضح للمطالع الكرمي �أن
علماءنا الكرام قد �أبطلوا دون حترج تلك الأوقاف التي بدا لهم ل�سبب �أو لآخر
القول ب�إبطالها؛ لأن �رشط اهلل �أوثق ،و�أ�رضب على ذلك �أمثلة مما نحن ب�صدد احلديث
عنه ،حيث ورد عنهم �إبطال �أوقاف ُذ ِّريـَّّة لبع�ض االعتبارات ،و�أ�سوق يف هذا كمثال
قول مالك بن �أن�س يف �إبطال وقف الرجل على البنني دون البنات� :إنه من عمل
اجلاهلية ،قال يف بلغة ال�سالك�":إمنا بطل الوقف على البنني دون البنات على القول
به؛ لقول مالك�:إنه من عمل اجلاهلية� ،أي ي�شبه عملهم؛ لأن اجلاهلية كانوا �إذا ح�رض
�أحدهم املوت ،و ّرثوا الذكور دون الإناث ،ف�صار فيهم حرمان الإناث دون الذكور
فالوقف على هذا الوجه ي�شبه عمل اجلاهلية"(.)45
وهو كذلك عند ال�شافعية ،قال يف �إعانة الطالبني( ":قوله على ذكور �أوالدهم)
متعلق بيوقفون( ،قوله:قا�صدين بذلك) من�صوب على احلال� ،أي حال كونهم
قا�صدين بالوقف على ذكور �أوالدهم حرمان �إناثهم من املوقوف (قوله ببطالن
الوقف حينئذ) ،)46("...ويف فتاوى الهيتمي�ُ "َ :سئ َِل َع َّم ْن َو َق َف على ُذ ُكو ِر �أَ ْو اَلدِهِ
ُد َ
انهنَ ،ف َه ْل َي ِ�ص ُّح ا ْل َو ْق ُف؟
ون �إنَا ِثه ِْم؛ َق ِ
ا�صدًا ِب َذل َِك حِ ْر َم َّ
الِ َم ُام عن المْ ُ ْع َظ ِم؛مل
اب ِبق َْولِه� :إنْ �شرَ َ ْط َنا ل ِِ�ص َّح ِة ا ْل َو ْق ِف ا ْلق ُْربَ ُة ،وهو ما نَ َق َل ُه ْ إ
َف�أَ َج َ
( ((4بلغة ال�سالك (.)24/4
(� ((4إعانة الطالبني (.)165/3
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َي ِ�ص ُّحَ ،و ِب ِه �أَ ْف َتى َج ْم ٌع.)47("...
وتف�صيل ذلك لي�س من غر�ض بحثنا التعر�ض له ،و�إمنا ق�صدت تو�ضيح �أن
تطرق الإبطال لتلك الوقفيات ،لأ�سباب ترجع �إلى �رشط الواقف املتعلق بو�صف
ت�أباه ال�رشيعة؛ �سبيل م�رشعة ،وطريقة متبعة ،ولي�ست بدعاً� ،أو ن�شازاً يف الفقه
الإ�سالمي ،بل هي ال�رشع املطهر ،لأن الأخذ ب�أدلة ال�رشيعة �أولى من الأخذ ب�رشوط
ت�أباها ،وهنا �أقول�:صحح علما�ؤنا الوقف على ُّ
الذ ِّرية على تف�صيل لي�س هذا موطن
بحثه ،و�أبطلوا منه �صوراً ذكرت �أمثلة لها �آنفاً ،و�إمنا كان �إبطالهم لعار�ض يتعلق
بعمومات ال�رشيعة ،ومقا�صدها؛ �أمل تر �إلى قول الهيتمي �آنفا�" :إنْ �شرَ َ ْط َنا ل ِِ�ص َّح ِة
ال َم ُام عن المْ ُ ْع َظ ِم؛مل َي ِ�ص ُّح)48("...؛ ت�أمل �إنه ي�ؤ�صل
ا ْل َو ْق ِف ا ْلق ُْربَ ُة ،وهو ما نَ َق َل ُه ْ إِ
بالرجوع �إلى القواعد والأدلة العامة ،وهذا وا�ضح من قوله ال�سابق ،وهذا ال غبار
عليه ،ونحن مع علمائنا يف هذا الباب ،غري �أين  -متم�سكاً بهذا الأ�صل � -أجد نف�سي
�أمام القول بعد �صحة الوقف على ُّ
الذ ِّرية و�إن كان البد في�صح من تلك الأوقاف ما
ال نـتجاوز به الثلث؛لأننا مل نر يف �شيء من ال�سنة النبوية املطهرة ن�صاً يف الوقف
على ُّ
الذ ِّرية ،و�إمنا الذي جنده الوقف على �أوجه الرب والإح�سان ،ومت �إدراج ا�سم
ذوي القربى من �ضمن تلك الأوجه ،مما يق�ضي ب�أن تخ�صي�ص الوقف وح�رصه بذوي
القربى لي�س ثابتاً.
جند ذلك يف وقف عمر ر�ضي اهلل عنه �إذ جعل وقفيته يف:
-1اِل ُف َق َراءِ .
َ -2والق ُْربَى.
اب.
َ -3وال ِّر َق ِ
( ((4الفتاوى الفقهية الكربى (.)256/3
( ((4الفتاوى الفقهية الكربى (.)256/3
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-4ويف َ�س ِبيل اهللِ.
ال�س ِبيل.
-5وابن َّ
ال�ض ْي ِف.
َ -6و َّ
وف.
اح على من َوليَ َها �أَنْ َي�أْ ُكل منها ِبامل َ ْع ُر ِ
-7وال ُج َن َ
َ -8و ُي ْطعِ َم َ�صدِ ي ًقا غري ُم َت َم ِّولٍ َماال.
لل�سائِل.
-9فما َع َفا عنه من ثَ َم ِرهِ ؛ َف ُه َو َّ
وم.
َ -10وامل َ ْح ُر ِ
�إنها ع�رشة م�صارف ،وعليه لي�س يخت�ص ذوي القربى �إال بع�رش ذلك الوقف.
و�أما �صدقة �أبي طلحة ر�ضي اهلل عنه؛ فكما �أ�سلفت مل �أجد لها ن�صاً يف �أي من
كتب ال�سنة ،بل وجدت لدى جمع روايات �صدقته �أنها مل تكن وقفاً ،و�إمنا هي
�صدقة تامة للرقبة واملنفعة معاً ،دل على ذلك �صنيع ح�سان ر�ضي اهلل عنه حيث باع
الرقبة واملنفعة معاً ملعاوية ر�ضي اهلل عنه ،ولو �صح �أن �أبا طلحة ر�ضي اهلل عنه جعلها
وقفاً ملا �صح بيعها ،قال �أن�س ر�ضي اهلل عنه" :فت�صدق �أبو طلحة على ذوي رحمه،
قال:وكان منهم� :أُبَ ٌي ،وح�سا ٌن ،قال:فباع ح�سان ح�صته من معاوية ،فقيل له ،تبيع
�صدقة �أبي طلحة؟ فقال� :أال �أبيع �صاعاً من متر ب�صاع من دراهم؟ قال :وكانت تلك
احلديقة يف مو�ضع ق�رص بني َجدِ يلة الذي بناه معاوية"( ،)49وهذا هو التحقيق ب�ش�أن
حديث �أبي طلحة؛ �إذ �صدقته كانت ت�صدقاً بالرقبة واملنفعة معاً ،ولو قيل:بل هو
ت�رصف غري م�رشوع من ح�سان ر�ضي اهلل عنه ،وال حجة يف فعله ال�سيما مع وجود
الإنكار عليه؛�إذ قاموا بالإنكار عليه ،غري �أنه مل يلتفت لهذا الإنكار( ،)50فرداً على
(� ((4سبق تخريجه .ويجدر هنا �أن �أذكر ب�أن ابن الأثري مل يذكر حديث �أبي طلحة يف �صدقة الوقف ،بل يف الكتاب اخلام�س
من حرف ال�صاد – الف�صل الثاين ال�صدقة عن ظهر غنى ،واالبتداء بالألزم والأقارب ،انظر جامع الأ�صول (.)466/6

( ((5قال ال�شوكاين يف نيل الأوطار (" :)130/6وما ُروِيَ من حديث �أَ َن ٍ�س ِع ْندَ َ
اجل َم َاع ِة� :أَنَّ َح َّ�سانَ َبا َع َن ِ�صي َب ُه منهَ ،ف َم َع َكوْنِ
ِف ْعل ِه لي�س ِب ُح َّجة قد ُروِيَ �أَ َّن ُه �أَ ْن َك َر عليه".
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هذا نقول:ال يوجد خالف بني علمائنا القائلني بجواز الوقف يف �أن لفظ الت�صدق
من �ألفاظ الكناية التي ال تدل على التحبي�س والوقف دون نية �أو قرينة م�صاحبة ،قال
يف املغني" :و�ألفاظ الوقف �ستة :ثالثة �رصيحة  ،وثالثة كناية  ،فال�رصيحة  :وقفت ،
وحب�ست ،و�سبلت ،متى �أتى بواحدة من هذه الثالث �صار وقفاً من غري ان�ضمام �أمر
زائد؛لأن هذه الألفاظ ثبت لها عرف اال�ستعمال بني النا�س ،وان�ضم �إلى ذلك عرف
ال�رشع بقول النبي عليه وعلى �آله ال�صالة وال�سالم لعمر�" :إن �شئت َح َب ْ�س َت �أ�صلها،
و�س َّب ْلت ثمرتها"( ،)51ف�صارت هذه الألفاظ يف الوقف كلفظ التطليق يف الطالق.
َ
و�أما الكناية فهي :ت�صدقت ،وحرمت ،و�أبدت ،فلي�ست �رصيحة؛لأن لفظة
ال�صدقة ،والتحرمي؛م�شرتكة؛ف�إن ال�صدقة ت�ستعمل يف الزكوات ،والهبات ،والتحرمي
ي�ستعمل يف الظهار ،والأميان ،ويكون حترمياً على نف�سه وعلى غريه ،والت�أبيد :يحتمل
ت�أبيد التحرمي ،وت�أبيد الوقف ،ومل يثبت لهذه الألفاظ عرف اال�ستعمال؛ فال يح�صل
الوقف مبجردها ككنايات الطالق فيه.
ف�إن ان�ضم �إليها �أحد ثالثة �أ�شياءح�صل الوقف بها� ،أحدها�:أن ين�ضم �إليها لفظة
�أخرى تخل�صها من الألفاظ اخلم�سة؛فيقول�:صدقة موقوفة� ،أو محُ ْ َب َ�سة� ،أو ُم َ�س َّبلة،
�أو حم َّرمة� ،أو م�ؤبدة� ،أو يقول :هذه حمرمة موقوفة� ،أو محُ ْ َب َ�سة� ،أو ُم َ�س َّبلة� ،أو
م�ؤبدة ،والثاين� :أن ي�صفها ب�صفات الوقف؛ فيقول�:صدقة ال تباع ،وال توهب ،وال
تورث؛لأن هذه القرينة تزيل اال�شرتاك ،الثالث� :أن ينوي الوقف؛ فيكون على
ما نوى� ،إال �أن النية جتعله وقفاً يف الباطن دون الظاهر؛ لعدم االطالع على ما يف
ال�ضمائر‘ ف�إن اعرتف مبا نواه ،لزم يف احلكم لظهوره ،و�إن قال :ما �أردت الوقف،
فالقول قوله لأنه �أعلم مبا نوى"(.)52
(� ((5سبق تخريجه.
( ((5املغني (.)350/5
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بنا ًء على ما �سبق ،ولدى تتبع الروايات الثابتة عن �أبي طلحة يف هذا الباب ال
جند �سوى قولهَ " :و ِ�إ َّن َها َ�ص َد َق ٌة هللِ؛�أَ ْر ُجو ِب َّر َهاَ ،و ُذخْ َر َها" وقول نبي الهدى والرحمة
لح َة
عليه وعلى �آله ال�صالة وال�سالم له�" :أَ َرى �أن تجَ ْ َعل َها يف الأقربني ،فقال �أبو َط َ
افعل"( )53ولفظ ال�صدقة هنا ميكن حمله على الت�صدق باملنفعة ،والرقبة معاً؛ لت�صبح
لأقاربه على ال�شيوع ملكاً خال�صاً ،كورثة ا�شرتكوا يف تركة ،وميكن حمله على
الت�صدق باملنفعة دون الرقبة ،بحيث ي�شرتك الأقربون يف املنفعة فقط دون الرقبة
لأنه وقف ،و�صنيع ح�سان ر�ضي اهلل عنه يدل على الأول ،وهذا ما فهمه ح�سان
ر�ضي اهلل عنه ،ولهذا باع ح�صته رقبة ومنفعة على ال�شيوع ،وحمل فعل ال�صحابة
ر�ضي اهلل عنهم على وجه لي�س فيه �إزراء بهم �أولى من حمله على �شيء يزري بهم،
طاملا وجدنا لذلك م�ساغاً.
�إذا تقرر لك �أخي املطالع ما �سبق ،وانقدح يف قلبك �أنه �صحيح؛جتد نف�سك �أمام
ن�صني فقط من ال�سنة املطهرة ،لهما �صلة مبحل بحثنا ،حديث وقف عمر ر�ضي اهلل
عنه ،وحديث عائ�شة ر�ضي اهلل عنها يف رد وقف ا َجل َنف ،فهل فيهما وقف على
الذ ِّرية� ،أو هو وقف على الأقربني فقط؛�أي هل جند فيها �شيئاً �أوقف على ُّ
ُّ
الذ ِّرية� ،أو
على الأقربني دون غريهم؟
ال جند �شيئاً من ذلك.
وال�س�ؤال الآن :هل عدم ثبوت تخ�صي�ص الوقف ُّ
بالذ ِّرية� ،أو ذوي القربى يق�ضي
مبنع ذلك؟
اجلواب:
نعود �إلى ما بد�أنا به وهو وجوب �إعمال عموم الأدلة ،والقواعد ال�رشعية ،حادينا
(� ((5سبق تخريجه.
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يف ذلك توخي العدالة وحتقيق املقا�صد ال�رشعية ،وهذا ما يحملني على اقرتاح
ن�ص لوقف ُذ ِّري اتفق علما�ؤنا القائلون بجواز الوقف على �صحته؛كي �أخرج من
اخلالف ،لأننا بذكر �أف�ضل �صيغة متفق على ت�صحيحها منهم ،ثم �إتباع ذلك ببيان
مدى تعار�ضها مع عموم الأدلة والقواعد ال�رشعية واملقا�صد ،نكون بذلك قد �أظهرنا
خلل غريها من باب �أولى ،وعلى ذلك �أقول:
ت�صور �أن رجال قال�" :إنني وقفت وحب�ست كذا وكذا (ويحدده) ،وهو ال
يتجاوز ثلث مايل ال يباع ،وال يوهب ،وال ُي َو َّرث ،تنفق جميع منافعه املتحقق على
املحتاجني من ُذ ِّريتي( ،)54ذكوراً و�إناثاً ،على ال�سوية للأنثى كحظ الذكر بال فرق،
ومن مات منهم انتقل حظه لوارثه ذكوراً و�إناثاً يق�سم بينهم بال�سوية ،جي ًال فجي ًال
�إلى انقرا�ضهم ،ومن كان منهم ال عقب له عاد حظه �إلى �أ�صل الريع والغلة ،ف�إن
انقر�ضوا جميعاً ،ف�إن على الناظر �رصف منافع الوقف �إلى الفقراء وامل�ساكني ،وعليه
االجتهاد للتحقق من حاجتهم ،هذا وقد جعلت النظارة يف ابني فالن ،ومن بعده
للأر�شد الأدرى بتدبري �شئون الوقف من �أوالدي ،ف�إن ا�شتجروا فالذي يعينه احلاكم
ال�رشعي منهم ،ف�إن انقر�ضوا ف�إين �أجعل النظارة �إلى من يعينه احلاكم ال�رشعي،
على �أن يكون للناظر دائماً �أجرة مثله يقررها احلاكم ال�رشعي ،هذا ما قررته و�رشطته
و�أذنت بال�شهادة عليه ملن ي�شهد ،واهلل خري �شاهد".
هذه الوقفية ال تكاد جتد من يخالف يف �صحتها من القائلني بجواز الوقف ،وهلم
لرن كيف �سيتم تطبيقها.
بالن�سبة للطبقة الأولى من م�ستحقي الريع؛�سيكون ممكناً ح�رص الأبناء والتحقق
من حاجة املحتاج منهم ،وح�صول كل منهم على حقه بال�سوية كما قرره الواقف،
( ((5ال بد من مالحظة �أننا نتحدث عن الوقف الأهلي� ،أو ال ُّذ ِّري ،ولي�س يتعلق حديثنا بالوقف اخلريي ،فليتنه املطالع حماه
اهلل.
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ومبجرد تق�صري الناظر �سنجد من يقف له من املوقوف عليهم( ،)55وهذا ممكن �أي�ضاً
يف الطبقة الثانية ،وهم �أبناء الأبناء ،ولكن هل �سي�ستمر ذلك يف الطبقة الثالثة ،وهم
�أبناء �أبناء الأبناء� ،أو الرابعة� ،أو اخلام�سة حيث يتم التحقق من حاجة املحتاج منهم
وح�صول كل منهم على حقه بال�سوية كما قرره الواقف؟
اجلواب:
�أننا بالقطع �سن�شهد  -يف الأغلب � -أن فرع الناظر ،والناظر التايل له ،وهكذا،
�سيكون �أوفر حظاً ،لأن ذوي امليت من ذلك الفرع �سيكونون حمل عنايته ،وهم
قريبون منه ،وهو �أدرى ب�أحوالهم ،وقد ر�أينا ذلك وهو ما ن�شهد به؛ نعم ر�أينا الفروع
القريبة من الناظر حمظية ،والبعيدة من�سية متاماً ،بل ر�أينا بع�ضهم يتكففون النا�س،
وهذا ر�أيناه يف الطبقة الرابعة كيف مبن بعدها.
وهنا ن�س�أل هل ي�أثم الناظر ،يف عدم �إي�صال احلق لأ�صحابه ،مع وجود هذا
االنت�شار مل�ستحقي الوقف� ،أو هو معذور ل�صعوبة �أو تعذر �أدائه ملهمته وفقاً ل�رشط
الواقف يف تلك احلالة مما يعني الت�ساهل يف حرمان بع�ض امل�ستحقني ،واللجوء �إلى
الرتخ�ص ببع�ض االعتبارات الفقهية التي ت�سوغ هذه احلالة؟
�أقول:لقد وجدنا تقريراً من فقهائنا الكرام يق�ضي ب�أن الناظر لو �أنفق غلة الوقف
كاملة يف بع�ض امل�ستحقني جاز ذلك يف حالة تعذر ح�رص املوقوف عليهم ،قال يف
الرو�ض املربع":ف�إن كان الوقف يف ابتدائه على من ميكن ا�ستيعابه ،ف�صار مما ال ميكن
ا�ستيعابه كوقف علي ر�ضي اهلل عنه وجب تعميم من �أمكن منهم والت�ساوي بينهم
(و�إال) ميكن ح�رصهم وا�ستيعابهم كبني ها�شم ومتيم مل يجب تعميمهم لأنه غري

( ((5مالحظة� :سيت�سرب الك�سل �إلى بع�ض املوقوف عليهم �إذا قدر �أن كانت غلة الوقف كبرية ،حيث �سيف�ضل �أن ت�صله
احل�صة املقررة ملثله ،فال يعمل؛ لأنه بالعمل �سيغتني في�سقط حقه لغناه ،والوقف خا�ص باملحتاج من �أبناء الواقف,هذا �شيء
م�شاهد ،ولدينا وقائع �شهدناها ون�شهد بوجودها ،واهلل امل�ستعان.
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ممكن ،و(جاز التف�ضيل) لبع�ضهم على بع�ض ،لأنه �إذا جاز حرمانه جاز تف�ضيل غريه
عليه (واالقت�صار على �أحدهم)؛ لأن مق�صود الواقف بر ذلك اجلن�س وذلك يح�صل
بالدفع �إلى واحد منهم"(.)56
وال�س�ؤال الآن لو مل يتم توقيف ذلك املال هل كنا �سن�صل �إلى هذا الو�ضع؟
اجلواب:كال.
بل قل لقد متت حماباة بع�ض م�ستحقي الوقف على ح�ساب �آخرين بالنظر �إلى
القرب من الناظر �أو من البعد عنه ،و�سيكون النقل ال�سابق عن �أهل العلم م�سوغاً
كافياً حلرمان بع�ض امل�ستحقني من حقهم ،بعذر عدم �إمكان احل�رص �أو �صعوبته،
والتجوز بقولهم�:إن مق�صود الواقف بر ذلك اجلن�س ،وذلك يح�صل بالدفع �إلى
واحد منهم! وهو ما �سمعناه ،ولقد �شهدنا غالب الأوقاف ت�ؤول �إلى هذا ،و�إين
لأعجب من تتابع النا�س على هذا العمل دون ت�أمل من كبار العلماء ملا ت�ؤول �إليه
تلك الأموال ،فهل هذا يقبل بالنظر �إلى القواعد ال�رشعية والأدلة العامة؟
لإجابة هذا ال�س�ؤال �أعرج �أو ًال على ذكر احلالة التي �ست�ؤول �إليها تلك الأموال يف
حالة عدم وقفها ،لرن من بعد �إن كانت تلك الأيلولة حتقق املقا�صد ال�رشعية ب�صورة
�أوفى� ،أو �أن الأمر يف احلالتني حمتمل وقريب؟
لت�أمل ذلك �أقول�:إن املال الذي تركه املورث لوارثه دون حتبي�س �سي�شرتك فيه كل
وارث كان على قيد احلياة قبل وفاة املتوفى ،مع عدم وجود مانع من توريثه ،مثل
الأم ،والأب ،والزوجة ،والأبناء ،والبنات ،والإخوة الأ�شقاء �.....إلخ ،وعندها
�سيتم توزيع املال كما �رشع اهلل تعالى بينهم وينتفع كل منهم بقدر ما حكم له اهلل
تعالى؛ لي�ستفيد الوارث مما ورث طبقاً ملراداته ،بيد مطلقة الت�رصف تثمرياً وا�ستغال ًال؛
( ((5الرو�ض املربع (.)477/2
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ليجتهد كل منتفع من تلك الرتكة لتح�سني حاله واملحافظة على ما ورث ،فال يبقى
منتظرا للريع الذي قد يكفيه فيحمله على الك�سل ،و�إن قل فلي�س له غري ما �أخذ،
حتى �إن تويف توزع الريع على عدد �أكرب من امل�ستحقني مما يقلل حدود االنتفاع،
ولكن �إن مت توريث املال مبجرد وفاة �صاحبه ورث املال م�ستحقوه وهكذا ،حتى
�إنك لرتى نفع ذلك املال ينتقل �إلى الورثة جي ًال فجي ًال مع حق الت�رصف بالكامل
وفقاً ل�رشع اهلل تعالى يف كل ذرية وورثة �صاحب املال الأول ،ليمتد نفع املال بيد
امل�ؤهل �إلى من بعده جي ًال فجي ًال وهكذا ،وهذا ال نكاد ن�صل �إليه يف حالة بقاء العني
حمبو�سة؛ لأن ريعها �سي�صبح قلي ًال مع الأيام �إلى درجة الزهادة فيه ،وهو ما �شهدناه
ون�شهد به.
والآن ن�س�أل �أي احلالني �أقرب لتحقيق مقا�صد ال�رشع احلنيف ،بل قل �أي احلالني
يتنافى مع مقا�صد ال�رشيعة ،لأن جمرد البعد عن حتقيق املقا�صد ال يكفي للقول
ببطالن حالة دون �أخرى ،ولكن املنافاة للمقا�صد تق�ضي بالبطالن وال بد.
وعلى ذلك �أقول:ت�أمل �أخي املطالع ما �سبق لتعلم �أن حرمان بع�ض امل�ستحقني وارد
يف حالة حتبي�س املال على ُّ
الذ ِّرية ،ال �سيما يف الطبقات كلما ابتعدت عن املورث،
والفروع كلما ابتعدت عن الناظر ،وهذا ٍ
مناف ملقا�صد ال�رشيعة ،يف الوقت الذي
لو ُو ِّرث املال لبلغ نفعه �إلى ما اهلل به عليم من الورثة جي ًال فجي ًال ،فكيف ن�صحح
�أمراً ينايف املقا�صد ال�رشعية ،ونراه قربة ،ونف�ضله على الق�سمة التي ق�ضاها اهلل يف
كتابه العزيز؟!
والآن �أعود �إلى ما به بد�أت لأقول�:إذا كان ما �سبق هو حال الوقفية حني تكون
مما ال تكاد جتد من يخالف يف �صحتها من القائلني بجواز الوقف ،فكيف مبا عداها،
كتلك الوقفيات التي �إمنا �صيغت حلرمان الزوجات� ،أو البنات غري الطبقة الأولى،
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و�أحياناً يحرمن حتى وهن من الطبقة الأولى فيكون الوقف على الذكور دونهن،
ولدي ن�ص وقفية هي �أغرب ما ر�أيت على كرثة ما ر�أيت يف هذا ال�سياق؛ �إذ يقوم
الواقف بوقف جميع ماله على �أبنائه على نحو ما بني يف وقفيته التي حررها ،وله من
العمر �سبعون عاماً ،وهو يعلم �أن لي�س له عقب ،و�أنه ال وارث له غري زوجته و�أبناء
�أخ له! ،ومع هذا ت�صدر الوقفية وت�صكك ،ويقال بعدها �إنها وقف �أهلي �أو ُذ ِّري،
�أية وقفية هذه وكيف �صححها حاكم �رشعي؟
ما �سبق يحملني على القول بعدم �صحة الوقف على ُّ
الذ ِّرية� ،إذا كان يت�ضمن
معنى يتنافى مع مقا�صد ال�رشيعة الغراء� ،أو �أدلتها العامة ،و�أرى �أن هذا يت�أكد
بتجاوز الوقف ثلث مال املورث ،وهذا وا�ضح امل�أخذ؛�إذ �أجازت ال�رشيعة الو�صية
يف حدود ال تتجاوز الثلث ،ومن �رشط �صحة ذلك �أن تكون لغري وارث ،وهذا
حمل اتفاق ،قال ابن قدامة" :الو�صية لغري الوارث تلزم يف الثلث من غري �إجازة،
وما زاد على الثلث يقف على �إجازتهم ،ف�إن �أجازوه جاز ،و�إن ردوه بطل( ،)57يف
قول جميع العلماء ؛ والأ�صل يف ذلك قول النبي عليه وعلى �آله ال�صالة وال�سالم
ل�سعد ر�ضي اهلل عنه حني قال �أو�صي مبايل كله ؟ قال " :ال"  .قال :فبالثلثني؟ قال:
"ال" ،قال :فبالن�صف؟ قال":ال" ،قال :فبالثلث؟ قال" :الثلث ،والثلث كثري"(.)58
وقوله عليه ال�سالم�":إن اهلل ت�صدق عليكم بثلث �أموالكم عند مماتكم"()59؛ يدل
على �أنه ال �شيء له يف الزائد عليه ،وحديث عمران بن ح�صني ر�ضي اهلل عنهما،
(� ((5أي �إجازة الورثة؛ لأنهم مع الإجازة يكونون قد وهبوا ما لهم للمو�صى له ،فهو حقهم جعلوه لغريهم.
(� ((5أخرجه البخاري يف كتاب الو�صايا باب �أن يرتك ورثته �أغنياء ( ،)1006/3وم�سلم يف كتاب الو�صايا باب الو�صية بالثلث
(.)1250/3
( ((5مل �أجده بهذا اللفظ ،وقد �أخرجه بلفظ مقارب ابن ماجه يف كتاب والو�صايا باب الو�صية بالثلث ( )904/2من حديث

هلل عليه وعلى �آله ال�صالة وال�سالم �ِ :إنَّ َ
اهلل ت ََ�صد ََّق َعل ْي ُك ْم ِع ْندَ َو َفا ِت ُك ْم ِب ُث ُلثِ �أَ ْم َوال ُك ْم؛ ِز َيا َد ًة ل ُك ْم
�أبي هُ َر ْي َر َة قال :قال ر�سول ا ِ
يف �أَ ْع َمال ُك ْم" ،ويف �إ�سناده �ضعف ،قال احلافظ يف تلخي�ص احلبري(�" :)91/3إ�سناده �ضعيف" ،وللحديث �شواهد ب�ألفاظ
متقاربة عند الدارقطني يف كتاب الو�صايا ( )150/4من حديث �أبي �أُ َم َام َة عن ُمعَاذٍ  ،وعند �أحمد ( )181/6يف امل�سند من
حديث �أبي الدرداء.
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يف اململوكني الذين �أعتقهم املري�ض ومل يكن له مال �سواهم ،فدعا بهم النبي عليه
وعلى �آله ال�صالة وال�سالم؛ فجز�أهم ثالثة �أجزاء و�أقرع بينهم؛ ف�أعتق اثنني و�أرق
ً
�شديدا()60؛ يدل �أي�ضاً على �أنه ال ي�صح ت�رصفه فيما عدا الثلث
�أربعة ،وقال له قو ًال
�إذا مل يجز الورثة ،ويجوز ب�إجازتهم؛لأن احلق لهم.)61("...
وهنا قد يعرت�ض معرت�ض فيقول� :إن ما ذكر �شيء يتعلق ب�أدلة �رشعية تت�صل
بالو�صية ال بالوقف ،والو�صية �شيء خمتلف عن الوقف فكيف �ساغ لك �أن تقي�س
()62
مع الفارق؟!
�أقول:ل�ست هنا �أقوم بالقيا�س ،بل بالعمل مبورد الدليل ،و�آخذ بالن�ص الثابت
عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها عن النبي عليه وعلى �آله ال�صالة وال�سالم �أنه قال":يرد
من �صدقة اجلانِف يف حياته ،ما يرد من و�صية امل ُ ْجنِف عند موته"( ،)63ور�سول
الهدى والرحمة هنا جعل للأمرين احلكم ذاته ،مع �أن الو�صية �شيء ،والت�صدق يف
احلياة �شيء �آخر ،بل هذه الت�سوية يف احلكم �أي يف �إبطال ما زاد على الثلث لدى
الت�صدق بل العتق �صحت من حديث عمرن بن احل�صني ر�ضي اهلل عنهما املذكور
�آنفا؛حيث �أعتق رجل �ستة �أعبد له( ،)64فلم يجز ذلك ر�سول الهدى والرحمة مع
�أنه �أعتقهم يف حياته عند موته ،لأن الرجل ال ميلك غريهم؛فكان �صنيعه عليه وعلى
(� ((6أخرجه م�سلم يف ال�صحيح يف كتاب الأميان ،باب من �أعتق �شرك ًا له ( ،)1288/3ولفظه من حديث عن عِ ْم َرانَ بن
هلل عليه وعلى �آله ال�صالة وال�سالم
ي ُه ْم ،ف ََد َعا بِهِ ْم ر�سول ا ِ
م ُلوكِ َ
ُح َ�صينْ ٍ �أَ َّن َر ُجال �أَ ْعتَقَ ِ�س َّت َة مَ ْ
ني له عِ ن َْد َم ْوتِهِ  ،مل َي ُك ْن له َما ٌل غَ رْ َ
َ
َ
َ
ً
َ
ْ
�شَ
َ
َ
يدا".
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ف ََجزَّ �أَ ُه ْم �أَثْال ًثاُ ،ث َّم �أَق َْر َع َب ْي َن ُ ْ ْ
ينْ ِ َ َ ْ َ َ
ْ
( ((6املغني (.)62/6
( ((6وقد يقول قائل �أي�ضا� :إنك رف�ضت الوقف على ال ُّذ ِّرية جملة وتف�صي ً
ال ،فكيف ترده �إلى الثلث� ،أفال �أبطلته يف الكل كما
زعمت؟
و�أقول هنا �أي� ًضا� :إن الأدلة العامة جعلت للم�سلم احلق يف الو�صية بالثلث ،حتى مع ذهابه لغري الوارثني ،كما هو معلوم ،فلئن
ي�صح �إليهم ال على �سبيل الو�صية ب�أي حالة كانت �أولى من ذهابه لغريهم ،وهو مع هذا مراعاة لق�صد الواقف ،يف حب�س بع�ض
ماله على بع�ض من يحب ،ونحن بذلك نتو�سط يف الأمر ،وهو وا�ضح.
(� ((6سبق تخريجة احلا�شية رقم .24
(� ((6سبق تخريجه.
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�آله ال�صالة وال�سالم مل�صلحة الورثة دون �شك ،ويف حديث و�صية �سعد ر�ضي اهلل
عنه ما يو�ضح هذا االعتبار ،وهو يقرر �أن نظر ال�رشيعة الغراء ال يقف لدى ت�صحيح
�أفعال النا�س عند �صحة �إرادة املكلف ،بل البد مع �صحة �إرادته موافقته للمقا�صد
ال�رشعية والأدلة العامة ،و�إال فلماذا ندر�س باب احلجر على ال�سفيه ،وملاذا ندر�س
�أحكام البيوع والعقود �صحة وبطالناً ،لو كانت �إرادة النا�س ت�صلح مبفردها لإم�ضاء
العقود؟!
لهذا �أرى �أن الوقف الأهلي ال ينفذ �إال يف ثلث املال ،ويرد �سائره على م�ستحقيه
ويق�سم بينهم ق�سمة مرياث ما وجدنا لذلك �سبي ًال و�أما �إن تعذر فال يكلف اهلل نف�ساً
�إال و�سعها ،و�أقول ذلك كنتيجة عن جميع ما �أ�سلفت بذكره.
املبحث الثالث
و�صية ا َ
جل َنف ،ووقفه

يت�ضح مما �سبق -للمطالع الكرمي -ما يتعلق بر�أي الباحث يف الوقف على ال ُذ ِّرية
ب�أكرث من الثلث ،فهل هذا وارد على الوقف حني يكون وقفاً خريياً �أي�ضاً ،حيث
يقوم ال�شخ�ص بتحبي�س كل ماله على �أوجه الرب ،فيرتك ورثته دون مال يخ�صهم؟
�أي ال تكون لهم ميزة على �سائر النا�س ،ولهم يف املال كالذي لغريهم من م�صارف
الوقف و�أوجه اال�ستحقاق عليه ،هذا مع بقاء عني املال ،وهذا هو حمل بحثنا.
غري �أن مقت�ضيات الدرا�سة جتعل من املتعني �أو ًال بحث مفهوم الو�صية ،ومفهوم
ا َجل َنف فيها ،وكذلك معرفة جواز تعدية و�صف ا َجل َنف �إلى الوقف ،والعالقة بني
و�صية ا َجل َنف ووقفه ،ثم ي�أتي احلديث عن وقف ال�شخ�ص ل�سائر ماله ،ولهذا �أجد
هذا املبحث يلتئم �ش�أنه من م�س�ألتني.
العدد  - 59رجب 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

119

وقف ا َ
جل َنف يف الفقه الإ�سالمي
امل�س�ألة الأولى:و�صية ا َ
جل َنف ،ووقفه:

يف هذا املبحث �أو�ضح –باخت�صار -مفهوم الو�صية ،ومفهوم ا َجل َنف ،ومدى
جواز تعدية مفهوم ا َجل َنف �إلى الوقف ،والعالقة بني و�صية ا َجل َنف ووقفها.
وعلى ذلك �أقول:
�أو ًال :الو�صية يف اللغة من ( َو َ�ص َي) ،وهو ثالثي مادته الواو وال�صاد والياء ،قال
يف الل�سان":و�صي� ،أو�صى الرجل وو�صاه عهد �إليه ... ،و�أو�صيت له ب�شيء ،و
�أو�صيت �إليه �إذا جعلته و�صيك ....يقال:و�صي بني الو�صاية و الو�صية ما �أو�صيت
به؛ و�سميت و�صية الت�صالها ب�أمر امليت.)65("...
ويف اال�صطالح الو�صية هي:متليك م�ضاف �إلى ما بعد املوت(.)66
(ج َن َف) ،وهو ثالثي مادته اجليم والنون والفاء ،قال
ثانياً :ا َجل َنف يف اللغة :من َ
يف الل�سان":جنف ...:ا َجل َنف امليل ،وجنِف عليه ج َنفاً ،و�أج َنف مال عليه يف
احلكم ،واخل�صومة ،والقول ،وغريها ،وهو من ذلك ،ويف التنزيل العزيزة فمن
خاف من مو�ص جنفاً �أو �إثماً  ...يقال :جنِف و�أج َنف� :إذا مال وجار ... ،و املجنف
املائل عن احلق"(.)67
وال يختلف معناه يف اال�صطالح عن اللغة ،قال يف التوقيف على مهمات
التعاريف" :ا َجل َنف امليل والعدول عن احلق"(.)68
فو�صية ا َجل َنف هي تلك الو�صية التي تت�ضمن حيفاً ومي ًال عن ال�صواب ،قال
ابن كثري ":وقوله تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﮊ (البقرة ،)182:قال ابن
وال�سدي :ا َجل َنف:
عبا�س ،و�أبو العالية ،وجماهد ،وال�ضحاك ،والربيع بن �أن�سُّ ،
( ((6ل�سان العرب (.)394/15
( ((6التعريفات للجرجاين (.)326/1
( ((6ل�سان العرب (.)32/9
( ((6التوقيف على مهمات التعاريف (.)256/1
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اخلط�أ ،وهذا ي�شمل �أنواع اخلط�أ كلها؛ب�أن زادوا وارثاً بوا�سطة �أو و�سيلة؛كما �إذا
�أو�صى ببيعه ال�شيء الفالين حماباة� ،أو �أو�صى البن ابنته ليزيدها� ،أو نحو ذلك من
الو�سائل� ،إما خمطئاً غري عامد بل بطبعه وقوة �شفقته من غري تب�رص� ،أو متعمداً �آثماً
يف ذلك؛ فللو�صي -واحلالة هذه � -أن ي�صلح الق�ضية ،و ُي َعدِّ ل يف الو�صية على
الوجه ال�رشعي ،و َي ْعدِ ل عن الذي �أو�صى به امليت �إلى ما هو �أقرب الأ�شياء �إليه،
و�أ�شبه الأمور به؛ جمعاً بني مق�صود املو�صي والطريق ال�رشعي ،وهذا الإ�صالح
والتوفيق لي�س من التبديل يف �شيء؛ولهذا عطف هذا فبينه على النهي عن ذلك
ليعلم �أن هذا لي�س من ذلك ب�سبيل ،واهلل �أعلم”(.)69
ثالثاً :الوقف؛ الوقف يف اللغة :ثالثي مادته:الواو والقاف والفاء (وقف) ،قال
أ�صل واحد ُّ
يف معجم مقايي�س اللغة(" :وقف) الواو والقاف والفاءٌ � :
يدل على
ُّ
متك ٍث يف �شي ٍء َّثم يقا�س عليه".
وهو يف اال�صطالح :حب�س الأ�صل وت�سبيل املنفعة ،قال يف �أني�س الفقهاء" :
الوقف يف الأ�صل :م�صدر ،وقفه؛ �إذا حب�سه... ،وهو احلب�س لغة ،ويف ال�رشع
عبارة عن:حب�س العني على ملك الواقف ،والت�صدق باملنافع"(.)70
و�أقول� :إننا بالنظر يف الرتكيب الإ�ضايف املعرب عنه "بو�صية ا َجل َنف" ،مع ما
علمنا من حكمه؛ ال �أح�سب �أن �أحداً �سيختلف معي يف �صحة تعدية معناه �إلى
"وقف ا َجل َنف" ،بل كل م�صطلح �إذا �أ�ضيف �إلى �شيء �أخذ حكم ما �أ�ضيف �إليه ،لأن
الإ�ضافة تفيد التخ�صي�ص ،وا َجل َنف حيف وعدول عن ال�صواب ،ف�إذا ما �أ�ضيف �إلى
لفظ عدل به عن معناه الأعم �إلى هذا املعنى ،ومن هنا ر�أينا بالتتبع �أن علماءنا جعلوا
احليف يف الهبة ،وال�صدقة كاحليف يف الو�صية ،وهو ظاهر مما نقلته عن ابن كثري �آنفا،
( ((6تف�سري القر�آن العظيم البن كثري( ،)213/1وانظر الطربي (.)125/2
(� ((7أني�س الفقهاء (.)197/1
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اجل�صا�ص يف �أحكام القر�آن ،قالَ " :ف�أَ َّما �إ َذا كانت ال َو ِ�ص َّي ُة َج ْو ًرا؛
و�أزيد بنقل ما قاله َّ
َفال َواجِ ُب تَ ْبدِ ي ُل َهاَ ،و َر ُّد َها �إلى ال َع ْدل ،قال اهللُ تَ َعالى :ﮋ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮊ (الن�ساء)12:؛ َف ِ�إنمَّ َا تُ َن َّف ُذ ال َو ِ�ص َّي ُة �إ َذا َو َق َع ْت َعادِل ًة غري َجا ِئ َرةٍ ،وقد بَينَّ َ اهللُ
تَ َعالى ذلك ...قال اهللُ تَ َعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ (البقرة....)182:قال َق َتا َد َة يف َق ْوله تَ َعالى:
و�صيَ ،فيَ ْج َن ُف
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﮊ (البقرة ،)182:قال:هو ال َّر ُج ُل ُي ِ
يل �إلى ال َع ْدلَ ،وا َ
يف َو ِ�ص َّي ِتهِ؛ َفيرَ ُ ُّد َها ال َو ُّ
حلقِّ ... ،ابن َطا ُو ٍ�س عن �أبيه :ﮋﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﮊ (البقرة ،)182:قال:هو املو�صى ال ْب ِن ا ْب ِن ِه ُي ِري ُد ل َبنِيهَِ ،و َر َوى
ِب؟
امل ُ ْع َتمِ ُر بن ُ�سل ْي َم َان عن �أبيه عن ا َحل َ�س ِن يف ال َّر ُجل ُي ِ
و�صي للأَبَاعِ دِ َو َيترْ ُ ُك الأَ َقار َ
قالَ :ي ْج َع ُل َو ِ�ص َّي َت ُه ثَالثَ َة �أَ ْث ٍ
الث ،للأَ َقار ِِب ال ُّث ُلثَينْ ِ َ ،وللأَبَاعِ دِ ال ُّث ُل ُث ،وروى عن َطا ُو ٍ�س
و�صي للأَبَاعِ دِ ؟ قال:ينتزع منهم؛ َف ُي ْد َف ُع للأَ َقار ِِب� ،إال �أَنْ َي ُك َ
ون فِيه ِْم
يف ال َّر ُجل ُي ِ
َف ِق ٌري .. ،غري ُموجِ ٍب �أَنْ َي ُك َ
ون هذا ا ُحل ْك ُم َمق ُْ�صو ًرا على ال َو ِ�ص َّي ِة امل َ ْذ ُكو َر ِة َق ْبل َها؛
اب ِبهَِ ،غيرْ ِ ُم َ�ض َّم ٍن بمِ َا َق ْبل ُهَ ،ف ُه َو َع ٌّام يف
لأَ َّن ُه َكال ٌم ُم ْ�س َتق ٌِّل ِب َن ْف�سِ هَِ ،ي ِ�ص ُّح ا ْب ِتدَا ُء ا ِخل َط ِ
َ�سا ِئ ِر ال َو َ�صا َيا �إ َذا َعدَل بها عن جِ َه ِة ال َع ْدل �إلى ا َجل ْورُِ ،م ْن َتظِ َم ًة لل َو ِ�ص َّي ِة التي كانت
ل�سا ِئ ِر ال َو َ�صا َيا َغ ِ ْي َهاَ ،ف َم ْن
َواجِ َب ًة لل َوال َد ْي ِن َوالأَ ْق َر ِب َ
ني يف َحال بَقَا ِء ُو ُجو ِب َهاَ ،و َ�شامِل ًة َ
خَ َ
و�ص َم ْي ًال عن ا َحلقِّ َ ،و ُعدُو ًال �إلى ا َجل ْورِ؛ َفال َواجِ ُب عليه
اف من َ�سا ِئ ِر النا�س من ُم ٍ
الحَ ،وال َيخْ َت ُّ�ص ِب َذ َ
لك َّ
ال�شاهِ ُد َوال َو ِ�ص ُّي َوا َحلاكِ ُم ُد َ
ون
�إ ْر َ�شا ُد ُه �إلى ال َع ْدلَ ،و َّ
ال�ص ِ
وف َوال َّن ْه ِي عن امل ُ ْن َكر"(.)71
اب الأَ ْم ِر ِبامل َ ْع ُر ِ
َ�سا ِئ ِر النا�س؛لأَ َّن ذلك من بَ ِ
وعلى ذلك؛ ترد و�صية الرجل يف �أكرث من الثلث ،كما ترد و�صيته للوارث ،لأن
كل ذلك ي�صدق عليه و�صف ا َجل َنف واحليف ،وكل ما هو من هذا القبيل له احلكم
(� ((7أحكام القر�آن للج�صا�ص (.)212/1
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ذاته ،و�إذا كان التمليك ال ي�صح يف �أكرث من الثلث حني ي�ضاف �إلى ما بعد املوت،
وهو و�صية ا َجل َنف التي يجب �أن ترد �إلى ن�صابها ال�رشعي ،فجدير بال�صدقة �أن ترد
�إلى ن�صابها ال�رشعي؛لأنها متليك للوقت ،وهو عينه الذي ر�أيناه ،و�شهدت به ال�سنة
املطهرة مما ال حاجة لإعادته.
امل�س�ألة الثانية :وقف الرجل ل�سائر ماله:

لقد اجتهدت �أن �أجد كالماً لعلمائنا �أئمة املذاهب الأربعة وغريهم يتعلق بهذه
امل�س�ألة حتديدا (وهي حب�س الرجل لكل ماله) فلم �أجد ،غري �أن الباحث يجد م�سائل
قريبة من هذه امل�س�ألة ،كم�س�ألة نذر الرجل التربع بكل ماله� ،سواء �أكان النذر م�رشوطاً
�أم ال ،وكذلك ت�صدق الرجل بكل ماله� ،سواء �أكان بحلف �أم ال� ،أو قول الرجل:
مايل كله يف ِرتَاج الكعبة � -أي بابها( ،- )72ول�ست �أرى يف �شيء من هذه امل�سائل ما
ي�صدق على م�س�ألتنا؛ليتم �سياق �أقوال الأئمة يف ذلك ،و�أدلة كل منهم فيما يذهب
�إليه ،لأننا نتحدث عن الوقف ،وتلك امل�سائل تتعلق بالنذر وعموم ال�صدقة ،والفرق
هنا �أن ما يجعله الرجل نذرا� ،أو �صدقة ميكن الت�رصف فيه رقبة ومنفعة ،وفق مراد
من له الوالية على املنذور� ،أو املت�صدق به ،وهذا لي�س جارياً يف الوقف ،وبعبارة
ثانية :املنذور واملت�صدق به �صدقة تامة ،يدور يف االقت�صاد ،وي�رسي فيه �أثر الدوران
رقبة ومنفعة ،و�أما املوقوف فتدور منفعته و�أما رقبته فحبي�سة ،والت�رصف فيها فيه من
التقييد ما يحقق معنى الفرق بني م�س�ألتنا وتلك امل�سائل ،ولهذا ال منلك �أن ن�سلك
بالوقف م�سلك النذر �أو ال�صدقة العامة ،و�إن كان هو �صدقة ،غري �أنها �صدقة مبعنى
خا�ص ،لي�س لها ما ل�سائر ال�صدقات من معان؛ ولهذا ف�سلوك م�سلك الو�صية يف هذا
ال�صدد �أقرب ،واملعول يف هذا على ما �شهدت به ال�سنة املطهرة ،وكفى به( ،)73ومع
( ((7خمتار ال�صحاح (�ص.)98
(� ((7سي�أتي حتقيق ذلك.

العدد  - 59رجب 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

123

وقف ا َ
جل َنف يف الفقه الإ�سالمي

هذا فلقد رجح حمققو علمائنا �أن ت�صدق الرجل بكل ماله ال ينفذ ب�أية �صفة كان� ،إال
فيما �أبقى غني ،قال ابن حزم يف املحلىَ ":و َال َي ُجو ُز لأَ َحدٍ يف َما ِل ِه عِ ْتقُ تَ َط ُّو ٍعَ ،و َال
ال�سالم":ال�ص َد َق ُة
َ�ص َد َق ُة تَ َط ُّو ٍعَ ،و َال هِ َب ٌة َي ُب ُّت بها� ،إِ َّال فِي َما �أَ ْبقَى غِ نًى كما قال عليه
َّ
عن َظ ْه ِر غِ نًى"( ،)74وقد �أَ ْب َط َل ر�سول اللهَّ ِ عليه وعلى �آله ال�صالة وال�سالم عِ ْتقَ �إن َْ�سانٍ
َ�صحِ ٍيح مل َي ُك ْن له َم ٌ
ال َغيرْ ُ ُه... ،عن َجا ِب ِر بن عبد اللهَّ ِ ر�ضي اهلل عنهما�":أَ َّن َر ُج ًال
�أَ ْع َتقَ َع ْبدًا له مل َي ُك ْن له َم ٌ
ال َغيرْ ُ ُه َف َر َّد ُه ر�سول اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم ،وابتباعه منه
نُ َع ْي ُم بن ال َّن َّحام"(َ ... ،)75ف َه َذا � ْإ�س َنا ٌد َك َّ
ال�ش ْم ِ�س َال َي َ�س ُع �أَ َحدً ا خِ َال ُف ُهَ ،ف َ�ص َّح �أَ َّن النبي
عليه وعلى �آله ال�صالة وال�سالم �إنمَّ َا َر َّد عِ ْتقَ �أُولَئ َِك الأَ ْع ُبدِ ؛ لأَ َّن ُم ْع ِت َق ُه ْم مل َي ُك ْن له
َم ٌ
ال َغيرْ ُ ُه ْم ،وكان عِ ْت ُق ُه عليه ال�سالم ِل ُث ُل ِثه ِْم َواَللهَّ ُ �أَ ْع َل ُم.)76("....
وقال ابن القيم":القيا�س �أنه �إن كان حالفاً بال�صدقة (�أي مباله كله)؛ �أجز�أه كفارة
ميني ،و�إن كان ناذراً متقرباً ت�صدق به ،و�أبقى ما يكفيه ويكفي عياله على الوجه
الذي قلنا به يف احلج ،وقال ربيعة :يت�صدق منه بقدر الزكاة؛ لأنها هي الواجب
�رشعاً فين�رصف النذر �إليها ،وقال ال�شافعي� :إن حلف به فكفارة ميني ،و�إن نذره قربة
ت�صدق به كله ،وقال مالك :يخرج ثلثه يف الوجهني ،وقال �أبو حنيفة� :إن كان ماله
زكوياً ت�صدق به كله ،وعنه يف غري الزكوي روايتان� ،إحداهما :يخرجه كله ،والثانية
ال جتب ال�صدقة ب�شيء منه.
و�أ�صح هذه الأقوال ما دل عليه حديث كعب ،املتفق عليه�:أنه يت�صدق به ،ومي�سك
عليه بع�ضه ،وهو ما يكفيه ويكفي عياله ،واهلل �أعلم"(.)77
(� ((7أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة ،باب ال َ�ص َد َق َة �إال عن َظ ْهرِ غِ نًى( ،)518/2وم�سلم يف كتاب الزكاةَ ،باب َب َيانِ �أَ َّن ال َي َد
ال�سفْلى هِ َي الآخِ ذَ ةُ(.)717/2
ال�سفْلىَ ،و�أَ َّن ال َي َد ال ُعل َيا هِ َي املُنْفِ َقةَُ ،و�أَ َّن ُّ
ال ُعل َيا خَ يرْ ٌ من ال َيدِ ُّ
َ
ِيف ال َعقْل ( ،)850/2وم�سلم يف كتاب الزكاة،
ال�ضع ِ
ال�سفِ يهِ َ ،و َّ
(� ((7أخرجه البخاري يف كتاب اخل�صوماتَ ،باب من َر َّد �أ ْم َر َّ
َباب اال ْبت َِداءِ يف ال َّن َف َق ِة بِال َّنف ِْ�سُ ،ث َّم �أَ ْهلهِ ُ ،ث َّم الق ََرا َب ِة (.)692/2
( ((7املحلى( 297/8وما بعدها).
( – ((7ابن القيم يف حا�شيته على �سنن �أبي داود (.)109/9
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ويل تعليق على ما ذكره ابن القيم وغريه من املحققني()78؛ �إذ قولهم «ال ت�صح
�إال فيما �أبقى غنى» ،يقت�ضي ت�صحيح ت�صدق ال�شخ�ص مطلقاً طاملا بقي بعد تلك
ال�صدقة من مال ال�شخ�ص ما يعترب به غنياً؛ لأن ال�صدقة ما كان عن ظهر غنى ،فما
هو حد الغنى املق�صود؟
هل هو احلد الذي يخرج به ال�شخ�ص عن و�صف الفقر وامل�سكنة؟
وبحيث يرتد به احلال �إلى الفقر �أو امل�سكنة لأقل طارئ!
�أو هو احلد الذي يبقيه على ظهر غنى بالقدر الذي ال يخرجه عن حالته التي هو
عليها لأقل طارئ.
هذان هما االحتماالن الواردان لتف�سري البقاء على ظهر غنى التي �إمنا �صحت
تلك ال�صدقة بها؛ طبقاً ملا تقت�ضيه ال�سنة املطهرة ،ونطق به نبي الهدى والرحمة عليه
وعلى �آله ال�صالة وال�سالم وال �سبيل �إلى غريهما ،فما هو االحتمال الأقرب ملراد نبي
الهدى والرحمة عليه وعلى �آله ال�صالة وال�سالم.
ال ي�شك الباحث �أن الثاين هو املتعني العتبارات ال تخفى على مت�أمل ،ونحن يف
غنى عن التطويل بتف�صيله ،غري �أن حتديد القدر الذي على ال�شخ�ص �أن يقدره لنف�سه
باعتباره هام�ش احتياط – ح�سب تعبرينا هذه الأيام – نعم يبقى ذلك حمل نظر،
وهو يختلف باختالف حال املت�صدق ،ومقدار ما ميلكه ،ومقدار ما �أبقاه ،فرجل ميلك
مليوناً يت�صدق بـ 900000منها ،يبقى عنده  100000بعدها ،لي�س مثل رجل عنده
 10000يت�صدق بـ 9000منها ،لأن احلالة الأولى لي�ست كالثانية ،ف�صدقة الأول لعلها
ال تغري عليه كثرياً ،و�أما الثاين ف�صدقته حتيله �إلى الفقر لأقل طارئ ،كيف وهو تارة ذو
عيال ،كيف وهو تارة ميلك ما هو �أقل ،وهذا يحمل على البحث والتق�صي للو�صول
�إلى قاعدة يف هذا ال�ش�أن تكون هي قاعدة ال�رشع وموئل �أهل الفقه.
(� ((7س�أذكر عددا منهم الحقا.
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وبعد طول نظر؛ وجدت �أن ال�رشع املطهر مل يدع ذلك للت�شهي ،ومل يذره دون
حد يرجع �إليه املرء ،والأ�صل �أن ال�رشع �إذا �أمر ب�شيء ومل يحده؛يرجع فيه �إلى
العرف الغالب؛و�شهرة ذلك تغني عن التطويل بذكر النقل فيه والتدليل عليه ،ويف
هذه امل�س�ألة لدينا و�صف الغنى ،ويختلف حده باختالف الأعراف كثرياً ،وكل
ما هو وارد يف ال�سنة يف هذا الباب ،فهو يرجع �إلى عرف ذلك الوقت ،وغالب
حال النا�س عند التنزيل ،ولي�ست هذه الدرا�سة خم�ص�صة لتحقيق القول يف حد
الغنى ،ولكن �أكتفي ببيان �أنه �شيء يرجع �إلى العرف ،ولكننا وجدنا حداً �آخر،
ي�صدق ب�صفة دائمة على ت�صحيح بقاء الرجل يف و�صف الغنى ،مع ت�صدقه� ،أو
رغبة ت�صدقه ،وفق ما عنه نتحدث �أي بكل ماله ،وهذا بالقطع موجود حالة ت�صحيح
�صدقته يف حدود ثلث ماله ،لأننا عندها جنزم �أنه مل يدخل على نف�سه ما ي�شق عليه؛
ليدخله يف و�صف الفقر� ،أو امل�سكنة لأقل طارئ ،حيث نقطع ب�أن من يت�صدق بثلث
ٍ
10000باق ب�صورة تقرب مما كان عليه ،لأن الفرق بني 10000و  6666متحمل ،بل
لو كان الرجل ال ميلك �إال  3000وت�صدق بثلثها مل يدخل عليه من النق�ص كثري؛�إذ
حال من ميلك 2000لي�ست ب�أبعد عن حال من ميلك  ،3000كيف مبن ميلك �أكرث
من ذلك ،وبناء على ما �سبق يعد الرجوع �إلى هذا احلد �أولى من غريه ،بل قل
هو �إعجاز ال�رشيعة الغراء ،التي ترفق بالإن�سان حتى مع غفلته عن م�صالح نف�سه
وذويه ،وحتى مع ت�صوره �أنه يف ت�صدقه على الآخرين ،بكل ماله يتقرب �إلى ربه،
فال�رشيعة ت�صحح ت�صوره ،وتعيده �إلى احلد الذي تطيقه النفو�س� ،أو قل غالب
النفو�س؛ بل بت�أمل ال�سنة املطهرة جند �أنها نبهت �إلى هذا املعنى الذي قد يغيب عن
ذهن املت�صدق ،حيث قال نبي الهدى والرحمة عليه وعلى �آله ال�صالة وال�سالم يف
كالمه ل�سعد بن �أبي وقا�ص�":إنك �أن تدع ورثتك �أغنياء خري من �أن تدعهم عالة
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يتكففون النا�س يف �أيديهم  ،و�إنك مهما �أنفقت من نفقة  ،ف�إنها �صدقة  ،حتى اللقمة
ف امر�أتك ،وع�سى اهلل �أن يرفعك  ،فينتفع بك نا�س وي�رض"(.)79
التي ترفعها �إلى ِّ ِ
فانظر كيف �صحح ر�سولنا عليه وعلى �آله ال�صالة وال�سالم ت�صور �سعد حني ظن
�أن الت�صدق (�أعني �صدقة التطوع) يف وجه من وجوه الرب خري من نفقته على
�أهله ،حيث �أو�ضح له �أن تلك النفقة ال تخرج عن و�صف ال�صدقة ،وهذا ت�أكيد
ومتثيل من نبي الهدى والرحمة عليه وعلى �آله ال�صالة وال�سالم ل�سعد ،وغري �سعد
من امل�ؤمنني� ،أنه حني يرتك الرجل ورثته �أغنياء؛ فهو يف الواقع مت�صدق عليهم؛
ولكي يقرر ذلك باملثال �رضب له مثا ًال ب�إطعام الزوجة ،لأننا ال نكاد نت�صور �أن �إطعام
الزوجة مع �أنه واجب هو �صدقة �أي�ضاً ف�صحح الت�صور هنا ،وهي عربة ملن يفقه،
ولهذا �أجد نف�سي كباحث �أمام �صدقتني �إحداهما للنا�س ،والأخرى لذوي الرجل،
وال يخرج عندي توريث امل�ستحقني يف الرتكة وتركهم �أغنياء عن معنى ال�صدقة؛
حتى �آتي لأجعل الرب يف الت�صدق على النا�س فوق الرب برتك الورثة �أغنياء� ،إن
نفقة ال�شخ�ص على �أهله �صدقة ،كما �أنه حني يتطوع بال�صدقة على غريهم �صدقة،
يبقى �أن ال�رشيعة جعلت قدراً واجباً ال ينق�ص يف احلالتني قطعاً لدابر النف�س التي
قد ت�ضعف ،عن بذل الواجب من ال�صدقة على املجتمع عامة(بوجوب الزكاة)� ،أو
عن الواجب من النفقة على ذوي الرجل وقرابته خا�صة(بوجوب النفقة) ،و�أبقت
ما �سوى ذلك لل�شخ�ص ليم�سك� ،أو ليبذل  ،و�صححت �أنه يف البذل مت�صدق ويف
الإم�ساك مت�صدق ،ولكن �صدقته يف البذل لها حد ال يجوز الثلث ،وهو ب�إم�ساك ما
�سوى ذلك مت�صدق برتك ورثته �أغنياء.
�أخي املطالع الكرمي ما �سبق ذكرته لتو�ضيح م�أخذ ال�رشع املطهر يف باب ت�صدق
(� ((7سبق تخريجه.
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الرجل بكل ماله( ،)80وهو مما ال ي�صح الأخذ به هنا للفارق بني ال�صدقة العامة
والوقف ،وهو �شيء قد �أو�ضحته فال حاجة للإعادة ،ولهذا فال حمي�ص عن �أن
ن�سلك بالوقف م�سلك الو�صية ،ولهذا فال ريب �أن حب�س الرجل لأكرث من ثلث ماله
ال يجوز ،وهو �شيء قد �أ�سلفت بذكره؛ف�إذا كان التمليك ال ي�صح يف �أكرث من الثلث
حني ي�ضاف �إلى ما بعد املوت ،وهو و�صية ا َجل َنف التي يجب �أن ترد �إلى ن�صابها
ال�رشعي ،فجدير بال�صدقة �أن ترد �إلى ن�صابها ال�رشعي؛ لأنها متليك للوقت ،واحلق
�أنهما حرمان للورثة من قدر م�ستحق لهم من مال مورثهم ،وهذا احلق يف الو�صية
ذهب �إلى املو�صى له؛مما ينق�ص حق الوارث يف بع�ض املال رقبة ومنفعة بالكامل،
ويف الوقف ذهب حق الوارث رقبة بالكامل ويف جزء من املنفعة ،و�إذا �صح ما قرر
يف �رشوط الوقف ،ي�صح �أن وقف الرجل لكل ماله ممنوع؛ لأن ال�صحيح منها ما �أقرته
عمومات الن�صو�ص ال�رشعية ،وقواعد ال�رشع املطهر ،والباطل منها خالف ذلك،
ف�إذا �أبطلت ال�رشيعة الو�صية فيما زاد عن الثلث؛فهو كذلك هنا ،قال ابن القيم":قال
تَ َعالى :ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ (الن�ساء)� ،إِنمَّ َا َق َّد َم اهللُ
و�صي ال�ضرِّ َا َرَ ،ف�إِنْ َق َ�ص َد ُه؛ َفلل َو َرثَ ِة �إ ْب َطالُ َها،
اث �إذا مل َيق ِْ�ص ْد بها امل ُ ِ
ال َو ِ�ص َّي َة على ا ِمل َري ِ
َو َع َد ُم تَ ْنفِيذِ َهاَ ،و َك َذ َ
لك َق ْولُ ُه :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ (البقرة) ؛ َف َر َف َع الإِ ْث َم َع َّم ْن �أَ ْب َطل ا َجل َنف،
َ�ص َّ
ال�شار ِِع الذي تحَ ْ ُر ُم مخُ َ ال َف ُت ُه،
والإثم ،من َو ِ�ص َّي ِة امل ُ ِ
و�صي ،ومل َي ْج َعل َها بمِ َ ْن ِزل ِة ن ِّ
و�رشط الواقف لي�س مبنزلة ن�ص ال�شارعَ ،و َك َذ َ
وع َع َّم ْن �أَ ْب َطل من
لك الإِ ْث ُم َم ْر ُف ٌ
( ((8يبقى �شيء ي�سري البد من التعر�ض له ،وهو �صدقة �أبي بكر ر�ضي اهلل عنه يف جتهيز جي�ش الع�سرة؛ حيث مل يبق لأهله
�شيئ ًا ،وهذا ال دليل فيه البتة ،لأننا بت�أمل الن�ص ال جند فيه �أنه ت�صدق بكل ماله ،و�إمنا قال� :أبقيت اهلل ور�سوله ،ونحن نقطع
ب�أنه �أبقى �أثاث ًا يف بيته ،وما �شابه ذلك مما ال ت�ستقيم حياة النا�س يف بيوتهم �إال به ،وال نعلم ما ن�سبته بالنظر �إلى ما قدم ،كما
�أننا جنزم ب�أن الباذل لكل ماله يف جتهيز جي�ش الع�سرة وهي حالة طارئة ، ،و�ضرورة ق�صوى ،لي�س كمن يتربع هكذا دومنا
�سبب �أو طارئ ،فالقيا�س هنا مع الفارق ،وال يقي�س هذه امل�س�ألة وي�سلك بها م�سلك ال�صديق هنا فقيه للفرق الظاهر بني احلالة
الطارئة واحلالة العامة.
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وط الواقفني ما مل َي ُك ْن �إ�صالح ًا وما كان فيه َج َن ٌف� ،أو �إ ْث ٌمَ ،وال َيحِ ُّل لأحد �أن
� ُشُ ِ
َ�ص َّ
َي ْج َعل هذا ال�رشط ال َباطِ ل املُخَ َ
ال�شار ِِع ،ومل َيقُل هذا �أحد
اب ا ِهلل بَِ ْن ِزل ِة ن ِّ
الف لكِ َت ِ
ات ا ِهلل َو َ�سال ُم ُه عليه َو َعلى �آلهُِ ":ك ُّل
من �أئمة الإ�سالم ،بَل قد قال �إمام الأنبياء َ�صل َو ُ
اب ا ِهلل �أحق َو�شرَ ْ ُط
�شرَ ْ ٍط لي�س يف كِ َت ِ
اب ا ِهلل َف ُه َو بَاطِ ٌل َو�إِنْ كان مِائَ َة �شرَ ْ ٍط ،كِ َت ُ
لح ًة،
ني ما كان ِهلل َطا َع ًةَ ،ولل ُم َك ِ
ا ِهلل �أَ ْوثَقُ "(َ ،)81ف�إِنمَّ َا َي ْن ُف ُذ من �شرُ ُ ِ
وط ال َوا ِق ِف َ
لف َم ْ�ص َ
َو�أَ َّما ما كان ِب ِ�ضدِّ ذلك؛ فال ُح ْر َم َة له َك�شرَ ْ ِط ال َّت َع ُّز ِبَ ،والترَّ َ ُّه ِب ،امل ُ َ�ضا ِّد ل�شرَ ْ ِع اهللِ،
اح"(.)82
اح ِب ُكل َط ِريقٍ َو َ�س َّد َع ْن ُه ْم بَ َ
َودِي ِنهِ ،ف�إنه تَ َعالى َف َت َح للأمة بَ َ
اب ِّ
ال�س َف ِ
اب ال ِّن َك ِ
وملحمد بن عبدالوهاب ر�سالة يف تقرير ذلك �أوردها هنا()83؛ لفائدتها ،قال":هذه
كلمات؛جواب عن ال�شبهة التي احتج بها من �أجاز وقف ا َجل َنف ،والإثم ،ونحن
نذكر قبل ذلك �صورة امل�س�ألة ثم نتكلم على الأدلة؛وذلك �أن ال�سلف اختلفوا يف
الوقف الذي يراد به وجه اهلل على غري من يرثه مثل الوقف على الأيتام ،و�صوام
رم�ضان� ،أو امل�ساكني� ،أو �أبناء ال�سبيل.
فقال �رشيح القا�ضي ،و�أهل الكوفة :ال ي�صح ذلك الوقف ،حكاه عنهم الإمام
�أحمد.
وقال جمهور �أهل العلم :هذا وقف �صحيح؛ واحتجوا بحجج �صحيحة �رصيحة؛
ترد قول �أهل الكوفة ،فهذه احلجج التي ذكرها �أهل العلم يحتجون بها على علماء
�أهل الكوفة ...مثل وقف عمر ر�ضي اهلل عنه ،و�أوقاف �أهل املقدرة من ال�صحابة
ر�ضي اهلل عنهم على جهات الرب التي �أمر اهلل بها ور�سوله ،لي�س فيها تغيري حلدود اهلل.
و�أما م�س�ألتنا فهي� :إذا �أراد الإن�سان �أن يق�سم ماله على هواه ،وف َّر من ق�سمة اهلل،
ا�س ِت َعا َن ِة املُكَات َِب َو ُ�س ؤَ�الهِ النا�س ( ،)904/2وم�سلم يف كتاب العتق ،باب الوالء ملن
(� ((8أخرجه البخاري يف كتاب العتقَ ،باب ْ
�أعتق (.)1142/2
(� ((8إعالم املوقعني (.)96/ 3
(� ((8س�أحذف بع�ض العبارات اخت�صار ًا.
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ومترد على دين اهلل ،مثل� :أن يريد �أن امر�أته ال ترث من هذا النخل ،وال ت�أكل منه �إال
حياة عينها� ،أو يريد �أن يزيد بع�ض �أوالده على بع�ض؛ فرا ًرا من و�صية اهلل بالعدل،
�أو يريد �أن يحرم ن�سل البنات� ،أو يريد �أن يح ّرم على ورثته بيع هذا العقار لئال
يفتقروا بعده ،ويفتي له بع�ض املفتني �أن هذه البدعة امللعونة �صدقة ب ّر تق ِّرب �إلى
()84
اهلل ،ويوقف على هذا الوجه قا�ص ًدا وجه اهلل ،فهذه م�س�ألتنا؛فت�أمل هذا ب�رشا�رش
قلبك ،ثم ت�أمل ما نذكره من الأدلة فنقول:من �أعظم املنكرات و�أكرب الكبائر؛ تغيري
�رشع اهلل ودينه والتحيل على ذلك...وذلك مثل �أوقافنا هذه �إذا �أراد �أن يحرم من
�أعطاه اهلل ،من امر�أة �أو امر�أة ابن� ،أو ن�سل بنات� ،أو غري ذلك� ،أو يعطي من حرمه
اهلل� ،أو يزيد �أحدً ا عما فر�ض اهلل� ،أو ينق�صه من ذلك ،ويريد التقرب �إلى اهلل بذلك
مع كونه مبعدً ا عن اهلل؛ فالأدلة على بطالن هذا الوقف ،وعوده طائ ًعا ،وق�سمه
على ق�سم اهلل ور�سوله �أكرث من �أن حت�رص ،ولكن من �أو�ضحها دليل واحد وهو �أن
يقال ملدعي ال�صحة�:إذا كنت تدعي �أن هذا مما يحبه اهلل ور�سوله ،وفعله �أف�ضل من
تركه ،وهو داخل فيما ح�ض عليه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من ال�صدقة اجلارية،
وغري ذلك ،فمعلوم �أن الإن�سان جمبول على حبه لولده ،و�إيثاره على غريه حتى
�أ�صحاب ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -قال اهلل تعالى :ﮋ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ (التغابن) ،ف�إذا �رشع اهلل لهم �أن
يوقفوا �أموالهم على �أوالدهم ،ويزيدوا من �شاءوا� ،أو يحرموا الن�ساء ،والع�صبة،
ون�سل البنات؛فلأي �شيء مل يفعل ذلك �أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم،
ولأي �شيء مل يفعله التابعون ،ولأي �شيء مل يفعله الأئمة الأربعة وغريهم؟،
�أتراهم رغبوا عن الأعمال ال�صاحلة ومل يحبوا �أوالدهم ،و�آثروا البعيد عليهم وعلى
(� – ((8أي بكليته وثقله ،النظر ل�سان العرب(.)403/4
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العمل ال�صالح ،ورغب يف ذلك �أهل القرن الثاين ع�رش� ،أم تراهم خفي عليهم حكم
هذه امل�س�ألة ومل يعلموها حتى ظهر ه�ؤالء فعلموها؟� ،سبحان اهلل ،ما �أعظم �ش�أن
و�أعز �سلطانه ،ف�إن ادعى �أحد �أن ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم فعلوا هذا الوقف؛ فهذا
عني الكذب والبهتان ،والدليل على هذا �أن هذا الذي تتبع الكتب وحر�ص على
الأدلة مل يجد �إال ما نذكره ،ونحن نتكلم على ما نذكره؛ ف�أما حديث �أبي هريرة
الذي فيه�" :صدقة جارية"( ،)85فهذا حق ،و�أهل العلم ا�ستدلوا به على من �أنكر
الوقف على اليتيم وابن ال�سبيل وامل�ساجد ،ونحن �أنكرنا على من غري حدود اهلل،
وتقرب مبا مل ي�رشعه ،ولو فهم ال�صحابة و�أهل العلم هذا الوقف من هذا احلديث
لبادروا �إليه ،و�أما حديث عمر؛ �أنه ت�صدق بالأر�ض على الفقراء والرقاب وال�ضيف
وذوي القربى ،و�أبناء ال�سبيل ،فهذا بعينه من �أبني الأدلة على م�س�ألتنا ،وذلك �أن
من احتج على الوقف على الأوالد لي�س له حجة �إال هذا احلديث؛ لأن عمر قال :ال
جناح على من وليه �أن ي�أكل باملعروف ،و�إن حف�صة وليته ،ثم وليه عبد اهلل بن عمر،
فاحتجوا ب�أكل حف�صة ،و�أخيها دون بقية الورثة ،وهذه احلجة من �أبطل احلجج،
وقد بينه ال�شيخ املوفق رحمه اهلل ،وال�شارح ،وذكروا �أن �أكل الويل لي�س زيادة على
غريه؛و�إمنا ذلك �أجرة عمله ،كما كان يف زماننا هذا.
�إن من وقف من ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم مثل عمر وغريه مل يوقفوا على
ورثتهم؛ولو كان خ ًريا لبادروا �إليه؛...و�إذا كان وقف عمر على �أوالده �أف�ضل من
الفقراء و�أبناء ال�سبيل فما باله مل يوقف عليهم� ،أتظنه اختار املف�ضول وترك الفا�ضل،
�أم تظن �أنه هو ور�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم الذي �أمره مل يفهما حكم اهلل؟!
اب َب ْع َد َوفَاتِهِ ( )1255/3من حديث �أبي ُه َر ْي َر َة ر�ضي
لحقُ ا ِلإن َْ�سانَ من ال َّث َو ِ
(� – ((8أخرجه م�سلم يف كتاب الو�صيةَ ،باب ما َي َ
م
إذا
�
"
قال:
–
وال�سالم
هلل عليه وعلى �آله ال�صالة
ات ا ِلإن َْ�سانُ ا ْنق ََط َع عنه َع َم ُل ُه �إال من َثال َثةٍ �إال من َ�ص َدقَةٍ
اهلل عنه �أَ َّن َر ُ�سول ا ِ
َ َ
الح َي ْد ُعو له".
�ص
و
أو
�
لدٍ
َجا ِر َيةٍ �أو عِ ٍلم ُي ْن َت َف ُع بِهِ َ َ ٍ
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�إن من احتج على �صحة الوقف على الأوالد وتف�ضيل البع�ض ،مل يحتج �إال بقوله:
"تليه حف�صة ثم ذو الر�أي و�إنه ي�أكل باملعروف" ،وقد بينا معنى ذلك ،و�أنه مل ي ّرب
�أحدً ا( ،)86و�إمنا جعل ذلك للويل عن تعبه يف ذلك ،ف�إذا كان امل�ستدل مل يجد عن
ال�صحة �إال هذا؛ تبني لك �أن قولهم :ت�صدق �أبو بكر بداره على ولده ،وت�صدق
فالن وفالن ،و�أن الزبري خ�ص بع�ض بناته؛ لي�س معناه كما فهموا ،و�إمنا معناه� :أنهم
ت�صدقوا مبا ذكر �صدقة عامة على املحتاجني ،فكان �أوالده �إذا قدموا البلد نزلوا تلك
الدار؛ لأنهم من �أبناء ال�سبيل ،كما يوقف الإن�سان م�سقاة ويتو�ض�أ منها وينتفع بها هو
و�أوالده مع النا�س ،وكما يوقف م�سجدً ا وي�صلي فيه.
وعبارة البخاري يف �صحيحه( :)87وت�صدق �أن�س بدار ،فكان �إذا قدم نزلها،
وت�صدق الزبري بدوره ،وا�شرتط للمردودة من بناته �أن ت�سكنها ،فت�أمل عبارة
البخاري؛ يتبني لك �أن ما ذكر عن ال�صحابة ،مثل من وقف نخ ًال على املفطرين من
الفقراء يف هذا امل�سجد ،ويقول� :إن افتقر �أحد من ُذ ِّريتي فليفطر معهم ف�أين هذا
من وقف ا َجل َنف والإثم؟
على �أن هذه العبارة كالم احلميدي ،واحلميدي يف زمن القا�ضي �أبي يعلي،
و�أجمع �أهل العلم على �أن مرا�سيل املت�أخرين ال يجوز االحتجاج بها ،فمن احتج بها
فقد خالف الإجماع ،هذا لو فر�ضنا �أنه يدل على ذلك ،فكيف وقد بينا معناه وهلل
احلمد ؟
�إذا تبني لك �أن من �أجاز الوقف على الأوالد والتف�ضيل مل يجد �إال حديث
عمر ،وقوله فيه" :لي�س على من وليه جناح" ،و�أن املوفق (�أي ابن قدامة) ،وغريه،
(� ((8أي �أن ا�ستحقاقهم كان لعملهم ولي�س ملجرد كونهم من الذرية.
( ((8ن�ص البخاري( :و�أوقف �أن�س دار ًا ،فكان �إذا قدمها نزلها ...وقال للمردودة من بناته �أن ت�سكن غري م�ضرة وال م�ضر
بها.)...
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ردوا على من احتج به؛ تبني لك �أن حديث عمر من �أبني الأدلة على بطالن وقف
ا َجل َنف ،والإثم ،و�أما قوله:مل يكن من �أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ذو
مقدرة �إال وقف ،فهل هذا يدل على �صحة وقف ا َجل َنف ،والإثم؟ ،وما مثله �إال كمن
ر�أى رجال ي�صلي يف �أوقات النهي ف�أنكر عليه فقال :ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩ ﮊ (القلم) ،ويقول �إن �أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ي�صلون،
�أو يذكر ف�ضل ال�صلوات ،وكذلك م�س�ألتنا �إذا قلنا :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ (الن�ساء) ،وقلنا :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ
(الن�ساء) ،وغري ذلك� ،أو قلنا� :إن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم غلظ القول فيمن
ت�صدق مباله كله� ،أو قلنا“ :اتقوا اهلل واعدلوا بني �أوالدكم “( ،)88وا َّدعوا علينا �أن
ال�صحابة وقفوا!وهل �أنكرنا الوقف ك�أهل الكوفة حتى يحتج علينا بذلك؟
و�أما قول �أحمد:من رد الوقف فك�أمنا رد ال�سنة؛فهذا حق ومراده وقف ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم و�أ�صحابه ،كما ذكره �أحمد يف كالمه.
و�أما وقف الإثم ،وا َجل َنف ،فمن رده فقد عمل بال�سنة ورد البدعة واتبع القر�آن،
و�أما قوله�:إن يف �صدقة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أن ي�أكل باملعروف� ،إن زيدًا،
وعم ًرا �سكنا داريهما التي وقفا ،فيا �سبحان اهلل من �أنكر هذا؟! وهذا كمن وقف
م�سجدًا و�صلى فيه و ُذ ِّريته� ،أو وقف م�سقاة ،وا�ست�سقى منها و ُذ ِّريته ،وقول اخلرقي:
والظاهر �أنه على �رشطه ،فكذلك وهذا �رشط �صحيح وعمل �صحيح كمن وقف داره
على امل�سجد� ،أو �أبناء ال�سبيل� ،أو ا�ستثنى �سكناها مدة حياته ،وكل هذا يردون به
على �أهل الكوفة ف�إن هذا لي�س من وقف ا َجل َنف والإثم...
و�أما وقف حف�صة احللي على �آل اخلطاب ،فيا �سبحان اهلل؟! هل وقفت على
اه ِة َتف ِْ�ضيل َب ْع ِ�ض
(� ((8أخرجه البخاري يف كتاب الهبةَ ،باب ا ِلإ�شْ َهادِ يف الهِ َبةِ( ،)914/2وم�سلم يف كتاب الهباتَ ،باب ك ََر َ
الأَ ْوالدِ يف الهِ َب ِة (.)1243/3
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ورثتها� ،أو حرمت �أحدً ا �أعطاه اهلل� ،أو �أعطت �أح ًدا َح َر َمه اهلل� ،أو ا�ستثنت غلته مدة
حياتها ،ف�إذا وقف حممد ابن �سعود نخ ًال على ال�ضعيف من �آل مقرن �أو مثل ذلك
هل �أنكرنا هذا ،وهذا وقف حف�صة ف�أين هذا مما نحن فيه؟( !)89و�أما قولهم�:إن عمر
وقف على ورثته ،ف�إن كان املراد والية الوقف؛فهو �صحيح ولي�س مما نحن فيه ،ف�إن
كان مراد القائل �إنه ظن �أنه وقف يدل على �صحة ما نحن فيه فهذا كذب ظاهر؛ترده
النقول ال�صحيحة يف �صفة وقف عمر.
و�أما كون �صفية وقفت على �أخ لها يهودي؛فهو ال يرثها وال ننكر ذلك� ،أما كالم
احلميدي فتقدم الكالم عنه.
و�رس امل�س�ألة� :أنك تفهم �أن �أهل الكوفة يبطلون الوقف على امل�ساجد وعلى
الفقراء ،والقرابات الذين ال يرثونهم؛فرد عليهم �أهل العلم بتلك الأدلة ال�صحيحة،
وم�س�ألتنا هي� :إبطال هذا الوقف الذي يغري حدود اهلل ،و�إيتاء حكم اجلاهلية ،وكل
هذا ظاهر ال خفاء فيه ،ولكن �إذا كان الذي كتبه يفهم معناه و�أراد به التلبي�س على
اجلهال كما فعل غريه ،فالتلبي�س ي�ضمحل ،و�إن كان هذا قدر فهمه و�أنه ما فهم
هذا الذي تعرفه العوام ،فاخللف ،واخلليفة على اهلل!! ،و�أما ختمه الكالم بقوله:
ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ (احل�رش) ،فيا لها من كلمة
ما �أجمعها ،وواهلل �إن م�س�ألتنا هذه من �إنكارها ،وقد �أتانا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم بالإلزام بحدود اهلل ،والعدل بني الأوالد ،ونهانا عن تغيري حدود اهلل ،والتحيل
على حمارم اهلل ،و�إذا َّقدرنا �أن مراد �صاحب هذا الوقف وجه اهلل لأجل من �أفتاه
بذلك ،فقد نهانا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عن البدع يف دين اهلل ،ولو �صحت
نية فاعلها؛فنقول":من �أحدث يف �أمرنا هذا ما لي�س منه فهو رد"( ، ... ،)90و�أما
( ((8وذلك �أن جميع ما �أ�شار �إليه مل يتجاوز الثلث فيما يظهر يل.
َال�ص ُلح َم ْر ُدو ٌد ( ،)959/2وم�سلم يف كتاب
ا�ص َط ُ
لحوا على ُ�ص ِلح َج ْورٍ ف ُّ
(� ((9أخرجه البخاري يف كتاب ال�صلحَ ،باب �إذا ْ
ات الأُ ُمو ِر (.)1343/3
َام ال َباطِ ل ِة َو َر ِّد محُ ْ َد َث ِ
الأق�ضيةَ ،باب َنق ِ
ْ�ض الأَ ْحك ِ
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هذا الوقف املحدث امللعون املغري حلدود اهلل فهذا الذي قال اهلل تعالى فيه بعدما حد
املواريث ،واحلقوق للأوالد ،والزوجات ،وغريهم :ﮋ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ
ﯧﯨﯩﯪ ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﮊ (الن�ساء) .وقد علمتم ما قال الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم فيمن �أعتق �ستة من العبيد ،وما ر ّد و�أبطل من ذلك؛فهو �شبيه
�صوام �أو غري ذلك ،فكيف مبا
مبن �أوقف ماله كله ً
خال�صا لوجه اهلل على م�سجد �أو ّ
هو �أعظم و�أطم من هذه الأوقاف()91؟!
فليت�أمل اللبيب اخلايل عن التع�صب والهوى  -الذي يعرف �أن وراءه جنة ونا ًرا،
الذي يعلم �أن اهلل يطلع على خفيات ال�ضمري  -هذه الن�صو�ص ويفهمها فه ًما جيدًا،
ثم ينـزلها على م�س�ألة وقف ا َجل َنف والإثم؛ فيتبني له احلق �إن �شاء اهلل.
و�صلى اهلل على حممد و�آله و�سلم.
هذا �آخر ما ذكره ال�شيخ رحمه اهلل يف الرد على من �أجاز وقف ا َجل َنف ،وبيان
الوقف ال�صحيح ،املوافق ملا فعله �أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم "(.)92
ومثله �صدرت عدة فتاوى عن ال�شيخ حممد بن �إبراهيم ،قال يف الفتوى رقم:2339
وقف ا َجل َنف ،و�صوره :ثم من �صيغ الوقف ما منعها بع�ض العلماء؛كالوقف على
�أوالده ،ف�إذا كان حيلة فال ينبغي.
و�إذا وقف على جميعهم فقد يكون فيه حتيل على نق�ص الزوجة من مرياثها ،هذا
راجع �إلى �أنه و�صية لوارث ،و�أن مل يكن يف وقت مر�ض ،وحتى لو كانوا لي�س فيهم
زوجة� ،إذا كان هو املال كله فهذا �أغلظ؛ ف�إن اهلل ملكهم وهو ق�صد حرمانهم ،و�إن
( ((9يعني �إذا كان وقف كل املال على وجوه ال �شك يف برها ،كمن يوقف على م�سجد ونحوه ،ال ي�صح ،فمن الأولى �أال ي�صح
فيما هو �أقل �ش�أن ًا كالوقف على الذرية.
( ((9مكتبة �شيخ الإ�سالم حممد بن عبدالوهاب املجلد  6الر�سالة .12
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كان يق�صد كما يق�صده بع�ض العوام حتى ال ي�ضيع ببيع ولكن يحرم �أزواج البنات
وزوجات الأوالد وهذا هو" :وقف ا َجل َنف".
ولدينا كذلك الفتوى رقم: 2342
�س� :أوقف جميع تركته على �أوالده الذكور ،والإناث ،وما تنا�سل من الذكور
دون الإناث؟
قال :من حممد بن �إبراهيم �إلى املكرم القائد علي ال�شاعر مدير الكلية احلربية
�سلمه اهلل.
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ..وبعد :
فقد جرى االطالع على خطابكم الوارد �إلينا بعدد ك  881 /وتاريخ /5/16
1382هـ وم�شفوعه :اال�ستفتاء املوجه �إلينا من املالزم �أول :مهدي الرافدي؛ �أن رج ًال
ق�ضى نحبه بعد �أن �أوقف جميع تركته على �أوالده الذكور ،والإناث ،وما تنا�سل من
الذكور دون الإناث ،ثم �أبناء ال�سبيل.
ونفيدكم:ب�أن هذا الوقف باطل لأمرين:
الأول�:أنه جميع تركته ،وهو ال يت�رصف �إال يف ثلثها؛ثبت �أن رجال يف زمن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم �أعتق �ستة �أعبد ،عن دبر ،لي�س له مال غريهم؛ ف�أقرع بينهم
وجز�أهم ثالثة �أجزاء؛ فاعتق اثنني ،و�أرق �أربعة ،وقال فيه قو ًال �شديداً"( ،)93ويف
رواية �أنه قال" :لو ح�رضته مل يدفن يف مقابر امل�سلمني"(� )94أ هـ.
فال ينفذ �إال ثلث الرتكة املذكورة .
الثاين� :أنه حرم بذلك بقية الورثة؛ �إن كانوا :كالزوجة والأب واجلد والأم واجلدة،
مع ما يف هذا الوقف من ا َجل َنف ،والظاهر فيه حرمان �أوالد البنات مما ي�ستحقونه من
ِيدا له مل َي ْب ُل ْغ ُه ْم ال ُّث ُلثُ (.)28/4
يم ْن �أَ ْعتَقَ َعب ً
(� ((9سبق تخريجه ،والزيادة يف �سنن �أبي داود يف كتاب العتق َباب فِ َ
( ((9راجع احلا�شية ال�سابقة.
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�أمهاتهم امل�ستحقات يف هذا الوقف....
ولدينا كذلك الفتوى رقم"2240" :
�س :الوقف على ُّ
الذ ِّرية ؟.
ج ـ هو وقف ا َجل َنف ".
ولدينا كذلك الفتوى رقم 286 :وقف �أمالكه كلها على ورثته؟
من حممد بن �إبراهيم �إلى ف�ضيلة قا�ضي �صبيا ــ �سلمه اهلل ــ
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ، ، ،وبعد:
فقد و�صل �إلينا كتابك رقم  521وتاريخ  ،1376 /9/29وملحقه برقم 154
وتاريخ  ، 80 /1/17وملحقه برقم  742وتاريخ  ، 1380 /6/1املرفق به عري�ضة
حممد بن زيد اخلواجي ،حول ا�ستفتائه عن حكم ت�رصفه يف �أمالكه ،وعقاراته التي
�أوقفها يف حياته على ورثته ،و�أوالد ابنه زيد ،وبنات �أخيه ،وكذا وثيقة الوقفية التي
بقلم حممد بن �أحمد احلازمي امل�ؤرخة يف 1377 /3/18هـ .
وبت�أمل اجلميع؛ ظهر عدم �صحة هذه الوقفية لأمور :
�أو ًال� :أن هذا خمالف ملا درج عليه ال�سلف يف �أوقافهم  ،لأنه مل يعرف عن �أحد
منهم �أنه فعل مثل هذا  ،قال امليموين� :سئل �أحمد عن بع�ض امل�سائل يف الوقف؟
فقال  :ما �أعرف الوقف �إال ما ابتغى به وجه اهلل  .وقال �أي�ضاً � :أحب �إيل �أن ال
يق�سم ماله ويدعه على فرائ�ض اهلل .
وقال القا�سم بن حممد ملن �س�أله عن و�صايا العبا�س بن عتبة  :انظر ما وافق احلق
منها ف�أم�ضه وماال فرد ؛ ف�إن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها حدثتني �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم قال" :من عمل عم ًال لي�س عليه �أمرنا فهو رد "(.)95
(� ((9سبق تخريجه.
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ثانياً� :أن فيه َح ْجراً على الورثة ،وت�ضييقاً عليهم  ،ومنعاً لهم من الت�رصف يف
مرياثهم الذي فر�ضه اهلل لهم؛ فهو يق�صد بهذا منعهم من بيعه ،والت�رصف فيه بالهبة
وغري هذا من �أنواع الت�رصفات مع �أن اهلل �أباح لهم ذلك  ،فهو من تخوفه الفقر على
ورثته يريد �أن يت�رصف ت�رصفاً �أح�سن من ما �رشعه رب العاملني :ﮋ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﮊ (�سورة املائدة) ،وال يبعد �أن يكون بفعله هذا داخ ًال
يف عموم تعدي حدود اهلل  ،وعدم الر�ضا مبا فر�ضه اهلل  .وال�سالم عليكم .
ولدينا كذلك فتوى ال�شيخ  /عبد العزيز بن باز ،ون�ص ال�س�ؤال هو:
�صاحب الف�ضيلة ال�شيخ  /عبد العزيز بن باز �سلمه اهلل تعالى� ،آمني.
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،وبعد:
�أكرث اهلل �إفادتكم� ،أفيدونا عن و�صية ا َجل َنف ما هي؟ وفقكم اهلل ملا يحبه وير�ضاه،
وال�سالم؟
ف�أجابه ال�شيخ عبدالعزيز بن باز بالآتي:
وعليكم ال�سالم ورحمة اهلل وبركاته� ،أما بعد:
فو�صية ا َجل َنف تف�رس ب�أنواع؛ منها� :أن يو�صي ب�أكرث من الثلث ،فيجوز للورثة
عدم �إنفاذ الزيادة على الثلث.
ومنها� :أن يو�صي لبع�ض الورثة دون بع�ض ،فال تنفذ هذه الو�صية �إال بر�ضا بقية
الورثة املكلفني املر�شدين.
ومنها� :أن يو�صي لبع�ض الورثة ب�أكرث من و�صيته للوارث الآخر ،وحكمها حكم
التي قبلها ،ومثل ذلك لو وقف يف مر�ض املوت وقف ًا يت�ضمن �أكرث من الثلث� ،أو
على بع�ض الورثة دون بع�ض يف �أ�صح �أقوال العلماء.
وقال ال�شيخ �صالح بن غامن ال�سدالن" :كان مما كتبه ال�شيخ حممد بن عبد الوهاب،
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ثالث ر�سائل يف (وقف ا َجل َنف والإثم)  ...و�سبب ت�أليف ال�شيخ لهذه الر�سائل ما
كان معهوداً عند �أهل جند من الوقف على ُّ
الذ ِّرية ،با�ستثناء �أوالد البنات ،حيث
�أبان ما يف هذا الوقف من الظلم؛لأنه يعد تق�سيما للإرث على مقت�ضى الهوى،
وفراراً من ق�سمة اهلل تعالى؛ حيث يريد الرجل �أن ال ترث امر�أته� ،أو ال يرث �أوالد
بناته من بناته �إذا توفني بعده ،بل يبقى املال يف �أوالده الذكور فقط ،و�أوالدهم ما
داموا من �صلبه ،ومن الأمثلة على ذلك :وقف مرمي بنت حممد بن قا�سم ،حيث
جاء يف وثيقة هذا الوقف "�أوقفت مرمي املذكورة جميع ما ذكرنا �أر�ض ذلك ونخله
وجميع حقوقه الداخلة فيه واخلارجة منه قربة �إلى اهلل تعالى على جميع الدهر،
يخرج يف ليلة اجلمعة ويف يومها يف جميع ال�سنة يق�سمه الويل ح�سب الإمكان على
املحتاجني من �أوالدهم و�أوالدها ما تعاقبوا وتنا�سلوا الذكر والأنثى بال�سوية ،ولي�س
لأوالد البنات يف ذلك الوقف ن�صيب بل هو على املحتاج من �أوالد الواقفة املذكورة
و�أوالد ذكورهم ما تعاقبوا وتنا�سلوا دون �أوالد البنات فال ي�ستحقون �شيئاً"(.)96
�أخي املطالع الكرمي
يظهر لك مما �أ�سلفت حكم ال�رشع املطهر يف وقف الرجل ل�سائر ماله ،ال�سيما
مع حتيله لإبطال حق �أي وارث قل �أم كرث ،وعلى ذلك نقرر �أن على الق�ضاة و�سائر
احلكام ال�رشعيني نق�ض كل وقفية ت�ضمنت ما يبطل ال�رشع احلنيف ،وهذا عم ًال
بقوله تعالى :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ (البقرة).
والآن �آتي للخامتة �سائ ًال موالي ح�سن اخلتام.

(� ((9أو�ضاع الأوقاف يف جند قبل الدعوة الإ�صالحية وموقف الإمام ال�شيخ حممد بن عبد الوهاب منها د� /أحمد بن عبد
العزيز الب�سام �ص ( 17جملة الدارة العدد  1ال�سنة  24لعام 1419هـ.
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ظهر للمطالع الكرمي من بحثنا ال�سابق �أنه لي�س مل�سلم �أن يت�رصف يف ماله اكت�ساباً
و�إنفاقاً �إال وفق مقت�ضيات ال�رشيعة ،ولي�س له �أن يركب احليل لإبطال حق �أحد من
ورثته �أو التقليل منه يف حياته �أو بعد مماته ،وظهر �أن لوقف ا َجل َنف احلكم ذاته لو�صية
ا َجل َنف ،بالأمرين:
الأول منهما� :أن الن�صو�ص الثابتة يف هذا الباب دارت على ن�ص واحد ،هو
حديث وقف عمر ر�ضي اهلل عنه ،ولي�س فيه ما ي�صحح ما نراه من �رشوط الواقفني؛
فكان لزاماً �أن نفزع �إلى �أدلة ال�رشيعة العامة وقواعدها الناظمة لأمر ال�رشوط،
و�سائر الت�رصفات التي لي�س فيها ن�ص خا�ص ،وظهر �أن تلك االعتبارات ال ت�صحح
وقف الرجل ل�سائر ماله على ذريته ،و�إمنا ي�صح ذلك يف الثلث فقط ،ويجب على
من بيده �سلطة التغيري رد الوقفية �إلى ثلث املال ليكون الباقي على ق�سمة اهلل تعالى،
وهذا ب�رشط �أن يكون تدارك ما فرط ممكن ،و�إال فريد ما �أمكن منه ،وال يكلف اهلل
نف�سا �إال و�سعها.
والثاين :حلديث عائ�شة عن النبي عليه وعلى �آله ال�صالة وال�سالم �أنه قال":يرد
من �صدقة اجلانِف يف حياته ،ما يرد من و�صية امل ُ ْجنِف عند موته" ،97وهو يف الواقع
من باب حت�صيل احلا�صل؛ لأن الأمر الأول ٍ
كاف لت�صحيح ما ذهبنا �إليه ،كيف وقد
�صح هذا احلديث ،بل لو جاز لنا الت�صحيح باملعنى والتقوية به مع وجود �ضعف يف
احلديث جلاز هذا ال�صنيع هنا؛ لأن احلديث مطابق ملقت�ضيات ال�رشيعة.
هذا ما �أداه االجتهاد ،واطم�أن له القلب ،وبلغته فاللهم فا�شهد.
و�صل اللهم و�سلم وبارك على حبيبك حممد و�آله.
(� ((9سبق تخريجه.
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