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 العالقة بني الوقف واالبتكار
 يف ظل الرؤية الفقهية 

 
 1حممد سهيل املهريي

 2الدكتور حممد أمان هللااألستاذ 
 

 امللخص
ملا كان الوقف أحد أسس دعم االقتصاد وسبب من أسباب ازدهاره ، ويليب احتياجات اجملتمع فال يكون املال دولة 

ح عليهم من أبواب رزقه ويثمرونه فيبارك هللا لناس ويفتبني األغنياء ، وإمنا يتوزع بني أفراد اجملتمع يستفيدون من ريعه ، 
الواسعة ، كانت احلاجة قائمة إىل التكثري من األوقاف وتشجيع احملسنني عليه ، إال أنه بدأت دعاوى تظهر من هنا 

دان املتقدمة لوهناك ترى يف الوقف ابملفهوم الذي ذكره الفقهاء عائقا عن التقدم ، وأهنا ال تالئم احلضارات احلالية للب
؛ ألن الوقف يف نظرهم جامد غري قابل للتجدد ومواكبة التقدم ومسايرته ، وألجل رفع اللثام عن تلك املزاعم والوقوف 
على حقيقة ما طرحه أولئك كان هذا البحث هبدف النظر يف العالقة بني الوقف واالبتكار ، وهل يبقى الوقف أنيقا 

 ال يناسبه فنحكم عليه بكونه ال يعدو إال أن يكون ترااث تليدا لألمة. حني نلبسه ثوب االبتكار ، أو أنه
 الكلمات املفتاحية

 الوقف، االبتكار، الوقف املبتكر
 

Summary 

Since AL waqf had been one of the foundations of supporting economy and a reason of its 

prosperity and also meets the needs of the society. As a result, money is not monopolized to the 

rich, but is distributed among the members of the society to benefit from its fruits and produce it 

as well, so Allah bless them with wealth and prosperity. Therefore , increasing A-waqf and 

encouraging its benefactors had been urgent , but there appeared , hither and thither, complaints 

that see Aم waqf, depending on the scholars' sayings, as an obstacle that blocks progress and is not 

in line with the current civilizations of the developed countries because it is, as they see it, solid 

,non- renewable and is not able to keep pace with progress. However, to uncover these allegations 

and to confront the truths of what they said, this research is aimed at examining the relationship 

between AL waqf and innovation and whether it remains elegant when it wears the dress of 
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innovation or it does not suit it and, thus, judge it as nothing more than an ancient heritage of the 

nation.  

      

Keywords:  

Al waqf  innovation , the innovative Waqf 

 املقدمة
يف ظل االهتمام املتصاعد من الدول عرب مؤسساهتا وشركاهتا يف البحث عن وسائل حتقيق االستدامة وتقوية 
اقتصاداهتا، مبا حدا بظهور موضوع الوقف جمددا وبقوة على الساحة االقتصادية، وصارت الكتاابت تتناوله كأحد أهم 
وسائل االستدامة يف جماالت كثرية ، مدللني على ذلك بوقائع سطرهتا كتب تناولت احلضارة االسالمية ، حيث كان 

إىل  يفات يف الوقت احلاضر وكذلك توجهت اجلهود إلعادة الوقفالوقف معينا جملاالت واسعة من احلياة ، فكثرت التأل
 مكانته السابقة.

ويف ظل تلك اجلهود احلثيثة اعرتضت الباحثني مشكلة تصادم بني حقيقة الوقف واحلاجة إىل االبتكار يف 
ه وذلك ملواكبة احلياة تالوقت املعاصر املتغري بفضل التقنيات احلديثة ، واليت جتعل االبتكار عنصرا جوهراي يف مكوان

 السريعة .
فبات ينقدح يف األذهان فكرة تعارض الوقف الثابت مع أصل فكرة االبتكار ، فهل حنن أمام عنصرين متضادين 
ال جيتمعان ، وال تربطهما وشائج وال عالئق ، فيصري الوقف غري مساير للواقع احلديث ، بل يبقى على مجوده ، أو أن 

ك، وعليه سيحاول الباحث النظر فيه والتحقق من معرفة العالقة بني الوقف واالبتكار من خالل األمر على خالف ذل
 صور الوقف املختلفة .

 

 
 املبحث األول: تعريف الوقف لغة واصطالحا  

 
 

 املطلب األول: الوقف يف اللغة: 
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ته، وال احلبس واملنع، يقال: وقفت كذا أي حبسالواو والقاف والفاء أصل واحد يدل على متكٌٍّث والوقف أييت مبعىن 
، وله ألفاظ أخرى كالتحبيس 1يقال: أوقفته إال يف لغة متيمية وهي رديئة وعليها العامة وهي مبعىن سكت وأمسك وأقلع

 والتسبيل أيضاً.

 

                                                           
م(، 1991هـ/ 1113، 1)بريوت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طمعجم املقاييس يف اللغة، هـ(، 593أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي، ت: )1 

، دراسة وحتقيق: اتج العروس من جواهر القاموسهـ(، 1013؛ حمب الدين أيب فيض السيد حممد مرتض احلسيين الواسطي الزبيدي احلنفي، ت: )1111ص
 ؛.305، ص10م( ، ج1991ـ/ ه1111علي شريي، )بريوت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د. ط، 
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 املطلب الثاين: الوقف يف االصطالح:

ق مع آرائه من ذاهبهم يف الوقف، فكل منهم يعرفه تعريفا يتفاختلف فقهاء املذاهب يف تعريف الوقف نظراً الختالف م
حيث كون اعتباره عقدا أو ال، وعلى األول يكون جائزا أو الزما، ومن جهة ملكيته بعد وقفه وغريها من االختالفات، 

 ، بل قد يكون االختالف يف أتباع املذهب الواحد يف مفهوم الوقف، حسب اجتهاداهتم وفهمهم ملعىن النصوص،
وسيقتصر الباحث على ذكر أبرز تعريفات الفقهاء على املذاهب األربعة وتعريفات بعض املعاصرين للوصول إىل تعريف 
ال خيرج عن اإلطار الفقهي ويتماشى مع واقع احلال، وال يتقاطع مع القوانني املعتمدة يف الدولة، دون التعرض 

 للمناقشات.
 

 تعريف الوقف عند أيب حنيفة:
ق ابملنفعة مبنزلة : حبس العني على ملك الواقف والتصد-رمحه هللا تعاىل-املرغيناين: "وهو يف الشرع عند أيب حنيفة قال 

 1 .العارية"
كره الُتُمراتشي كلها ال خترج يف معناها ومضموهنا عما ذ   -على رأي الصاحبني-وأورد فقهاء احلنفية للوقف تعاريف كثرية 

، قال يف التتمة: "واملعول 2حبسها على ملك هللا تعاىل، وصرف منفعتها على من أحب"حيث يقول: "وعندمها هو: 
 3.والفتوى على قوهلما"

وهذا التعريف يوضح أن الوقف عند الصاحبني الزم، خبالف أيب حنيفة الذي يرى عدم لزومه، فيخرج الوقف من ملك 
 4.الواقف إىل ملك هللا تعاىل عندمها خالفا أليب حنيفة

 

 تعريف الوقف عند املالكية:
 5.قال ابن عرفة: "هو إعطاء منفعة شيء مدة وجوده الزما بقاؤه يف ملك معطيها ولو تقديرا"

 

 

                                                           
 .15، ص5، حتقيق: طالل يوسف، )لبنان: دار إحياء الرتاث، د. ط، د.ت(، جاهلداية يف شرح بداية املبتدياملرغيناين،  علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل1 
 .553-555، ص1م(، ج1991، )بريوت: دار الفكر، د. ط، حاشية ابن عابدينابن عابدين،  حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز2 

 .503، ص5هـ(، ج1515، 1حتقيق: أمحد بن حممد، )القاهرة: املطبعة األمريية، ط تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق،عثمان بن حممد الزيلعي،  3
 .559، ص1، ج:حاشية ابن عابدينابن عابدين، 4 
 .109، ص3م(، ج0111هـ/ 1153، 1)اإلمارات: مؤسسة خلف احلبتور اخلريية، ط، املختصر الفقهيهـ(، 315حممد بن حممد بن عرفة، ت: )5 



Al HIKMAH JOURNAL, AUGUST 2019,   
VOL 2, ISSUE 3 
EISSN: 2637-0581  
www.alhikmah.my 

5 
 

 تعريف الوقف عند الشافعية:
 1 .عرفه ابن حجر اهليتمي أبنه "حبس مال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف يف رقبته على مصرف مباح"

 

 ف الوقف عند احلنابلة:تعري
 2 .عرفه يف املغىن أبنه "حتبيس األصل وتسبيل الثمرة"

 

 التعريفات املعاصرة للوقف:
عرف الشيخ حممد أبو زهرة بقوله: "الوقف هو منع التصرف يف رقبة العني، اليت ميكن االنتفاع هبا مع بقاء عينها، وجعل 

انتهاء" مث قال: "وهذا التعريف هو أصدق تعريف مصور جامع لصور الوقف املنفعة جلهة من جهات اخلري ابتداء أو 
، ولكن يالحظ عليه أنه مل يشر فيه إىل الوقف األهلي، وألفاظه تكاد تكون مقتبسة من 3عند الفقهاء الذين قرروه"

 تعريفات السابقني.
 

 التعريف املختار:
سابقة يف ون هو التعريف املختار حبيث ال خيرج عن التعاريف الميكن صياغة تعريف من جمموع التعاريف املتقدمة ليك

اجلملة ، ويناسب واقع األمة وحال الوقف يف األقطار اإلسالمية وغريها. وعليه يرى الباحث أن التعريف املناسب أن 
 حبس عني أو منفعه وتسبيل مثرهتا مدة وقفها فقهاً وقانوانً.يقال الوقف هو: 

 
 

 عريف االبتكار يف اللغة واالصطالحاملبحث الثاين :ت
يسعى الباحث يف هذا املطلب لبيان معىن االبتكار يف اللغة ويف اصطالح املختصني بفن االبتكار وسيذكر عدة تعريفات 

 ابختصار للوصول إىل التعريف املختار لالبتكار.
 
 
 

                                                           
 .053، ص6م(، ج1939، حتقيق: جلنة من العلماء، )مصر: املكتبة التجارية، د. ط، حتفة احملتاج بشرح املنهاج وحاشية الشرواينابن حجر اهليتمي، 1 
 .395، ص3م(، ج:1933، 1، )لبنان: دار إحياء الرتاث العريب، طخ خمتصر اخلرقياملغين شر هـ(، 601عبد هللا بن أمحد بن قدامه، ت: )2 

 .3، )مصر: مطبعة البايب احلليب، د. ط، د.ت(، صحماضرات يف الوقفحممد أبو زهرة،  3
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 املطلب األول: االبتكار يف اللغة:
يف اللغة: كتاب الباء ابب الباء والكاف وما يثلثهما مادة )بكر(: الباء والكاف والراء  قال ابن فارس يف معجم املقاييس
فصل الباء يف مادة )َبَكَر( وكل من ابدر  ابب الراء . وقال اجلوهري يف الصحاح: يف1أصل واحد هو أول الشي وبَْدُؤه

 2. ابَتَكرُت الشيء، إذا استوليُت على اَبُكوَرتِهِ الشيء فقد أبَكَر إليه وَبكََّر، أيَّ وقٍت كان، مث قال: وقد 
 
 

 املطلب الثاين :االبتكار يف االصطالح:
ال خيرج معىن االبتكار يف االصطالح عن معناه اللغوي الذي بينه الباحث آنفا، غري أن مفهومه يف االصطالح تنوع  

ل ِفعلة مل لى املعىن اللغوي لالبتكار، أال وهو كعند الباحثني كال حسب اختصاصه،إال أن مجيع التعريفات اتفقت ع
يتقدمها مثلها مبعىن اإلتيان بشيء جديد. تقول صاحبة كتاب "ابتكر مشروعك": وقد كشفت مراجعة للمواد املكتوبة 

 تعريفا وميكن تصنيفها ضمن أربعة حماور رئيسة هي: 61و 31حول تعريف االبتكار عن وجود ما بني 
 قع فيه االبتكار.املناخ الذي ي -1
 اإلنسان املبتكر خبصائصه الشخصية واملعرفية. -0
 العمليــة االبتكـــارية. -5
 النواتــج االبتكـــارية. -1

ادات مفهوم مركب يضم مزجيًا من القدرات واالستعدوميكن التوفيق بني هذه االجتاهات من خالل التعريف التايل "
ما وجدت بيئة مناسبة ميكن أن ترقى ابلعمليات العقلية لتؤدي إىل نتاجات أصيلة واخلصائص الشخصية اليت إذا 

 "3.وجديدة ابلنسبة خلربات الفرد أو خربات اجلماعة يف أحد ميادين احلياة اإلنسانية
 4.كما توجد هناك تعريفات أخرى لالبتكار ذكرها املختصون يف كتبهم

 

                                                           
 .131، صمعجم مقاييس اللغةأبو احلسني بن فارس، 1 

 .319،ص معجم الصحاحاجلوهري،   2
 .15م(، ص0113هـ/ 1156، 1، )الرايض: دار وجوه للنشر والتوزيع، طابتكر مشروعكفادية عادل اخلضراء،  3
االبتكار ، سائر بصمه جي، 51م(، ص0111، 1، )القاهر: جمموعة النيل العربية، طتنمية القدرات االبتكارية لدى الفرد واملنظمةمدحت أبو النصر، 4 

 .9م(، ص0115هـ/ 1153، 1العلمية، ط، )بريوت: دار الكتب الناجح
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 ظل الرؤية الفقهية.املبحث الثالث: االبتكار يف الوقف يف 
د كانت مساجد وحوائط، أي من جنس العقار، كمسج  -صلى هللا عليه وسلم-األوقاف اليت اشتهرت يف عهد النيب  

قباء واملسجد النبوي، وحائط عمر بن اخلطاب يف خيرب، وملا أخذت األوقاف هذا الشكل اقتصر بعض الفقهاء على 
وهذا القول قد يتوهم منه أن األصل يف الوقف أن يكون اثبتًا مؤبدا يبقى هذا النمط من األوقاف بناء على األصل، 

لفرتات طويلة، ال يقبل التغيري، وال يرضى ابالبتكار؛ ألن االبتكار إحداث شيء جديد، وهذا التجديد خيالف الثبات 
 هلم. -صلى هللا عليه وسلم  -واملطلوب من الواقف أن يسلك سنن الصحابة وما أقره النيب  

وسوف يذكر الباحث أهم املسائل الفقهية اليت تكسب الوقف يف الظاهر صورة من صور الثبات، لنقف على آراء 
 الفقهاء فيها، مع مناقشة األدلة وبيان القول الراجح يف كل مسألة وعالقة كل مسألة ابالبتكار.

 
 

 املطلب األول: حكم وقف املنقول.
ار، وكون الوقف عقارا أصل عام متفق عليه بني الفقهاء، يدعم ويؤيد فكرة الثبات اتفق الفقهاء على جواز وقف العق

يف املوقوف. ولكي تثبت تلك الفكرة يلزم أن يكون الفقهاء قد منعوا من وقف ما يقابل العقار وهو املنقول، فهل 
 حصل ذلك؟

 

 األقوال يف املسألة:
 أقوال:اختلف الفقهاء يف مسألة وقف املنقول على عدة 

 ، واختلفوا يف هذه احلاالت على النحو التايل:1القول األول: ال يصح وقف املنقول إال يف حاالت، وهو مذهب احلنفية
 2احلالة األوىل: إذا كان املنقول تبعا للعقار، كوقف العقار مع بقره وآالت احلرث، فهو جائز عندهم ابالتفاق.

ستقال عن العقار ولكن مما تعارف الناس على وقفه كاملصحف والكتب فهو صحيح احلالة الثانية: إذا كان املنقول م
 3.على قول حممد خالفا أليب يوسف وإال فال يصح

                                                           
 .063، ص1، جتبيني احلقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، 1
، 1، )بريوت: دار الكتب العلمية، طحاشية الشليب على تبيني احلقائق شرح كنز الدقائقهـ(، 1101شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد الشِ ْليبُّ، ت) 2

 .061، ص1م(، ج0111-هـ1101
 .61-33م(،  ص1993-1113، 1،) عمان: دار عمار ، طأحكام األوقافمصطفى الزرقا، 3 
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أن يكون املوقوف منقوال وهو مذهب املالكية والشافعية واحلنابلة. فعند املالكية يصح الوقف يف كل  القول الثاين: يصح
. وقالوا: جعل منفعة مملوك ولو أبجرة أو غلته ملستحق بصيغة مدة ما يراه 1جودهشيء مملوك حيصل منه منفعة مدة و 

. فيصح وقف املنقول على مستحق لالنتفاع خبدمته؛ ألن كل عني يصح االنتفاع هبا مدة بقائه يصح وقفه؛ 2احملبس
وعند مالك قوالن يف احليوان ، 4. كاألشجار لثمارها، واحليواانت للبنها ومنافعها واستعماهلا3ألنه موف حلكمة الوقف

اجلواز والكراهة. وجاء يف املذهب الشافعي جواز إابحة وقف املنقول، ففي البيان: ألنه بذلك تثبت عينه وميكن االنتفاع 
 6 .. وعند احلنابلة يصح وقف املنقول على األصح يف املذهب5هبا مع بقاء العني

 

 أدلة األقوال يف هذه املسألة: 
ريق بعدة أدلة فيما ذهب إليه وسيذكر الباحث أدلة كل فريق مع التعقيب عليها ما أمكن مث يذكر القول استدل كل ف

 الراجح يف املسالة.
 أدلة أصحاب القول األول املانعني من وقف املنقول إال يف حاالت مستثناة:

 استدل املانعون لوقف املنقول بثالثة أدلة على منع وقف املنقول، وهي:
 7.الدليل األول: أن وقف املنقول خالف وقف السلف

وتعقب: أن وقف املنقول كان معموال به على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم، ودليل ذلك حبس خالد بن الوليد رضي 
  8.هللا عنه ألدرعه يف سبيل هللا، وأقره النيب صلى هللا عليه وسلم

 يصح وقف الطيب فال يصح وقف املنقول.الدليل الثاين: قياس على الطيب، فكما ال 

                                                           
 .561-565، ص5، )بريوت: دار الفكر، د. ط، د.ت(، جشرح اخلرشي على خمتصر خليل وهبامشه حاشية العدويحممد بن عبد هللا اخلرشي،  1
 .59، ص1ج ، م(0110سالمي ، د.ط، ،) بريوت: املدار االبلغة السالك ألقرب املسالكأمحد الصاوي،  2
 .515، ص6م(، ج0111، 1، ت: أيب إسحاق أمحد عبد الرمحن، )بريوت: دار الكتب العلمية، طالذخرية يف فروع املالكيةأمحد بن إدريس القرايف،  3
 .513، ص6املصدر نفسه، ج 4
، 3ه، اعتىن به قاسم حممد النوري،)جدة: دار املنهاج للطباعة والنشر، د. ط، د.( ، ج333،  ت البيان شرح املهذبحيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين،  5

 .136، ص0ج ،هـ(1103، 0ط  ، )بريوت: دار املعرفة،مغين احملتاج هـ،  955؛ الشربيين: مشس الدين حممد اخلطيب ت 61ص
، حتقيق حممد حسن حممد الشافعي،) بريوت:  دار الكتب العلمية، لراجح من اخلالفاالنصاف يف معرفة اهـ، 333علي بن سليمان بن أمحد املرداوي ت 6 

 .5، ص5، جم(1995 -هـ1113، 1ط
 .15، ص5، جاهلداية يف شرح بداية املبتدياملرغيناين،  7
م ( ، كتاب الزكاة، ابب قول هللا 1999-1119،  0، صحيح البخاري ،) الرايض: دار السالم للنشر، ط 036حممد بن إمساعيل اجلعفي البخاري ت8  

 .053(، ص1163تعاىل، }ويف الرقاب{، ح: )
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 1.أبن الطيب تفىن عينه خالفا للمنقولوتعقب: 
 2.وقف املنقول ال يتأبد لكونه على شرف اهلالك: الدليل الثالث

 3 .أن هذا االجتهاد يف مقابل النص املبيح لوقف املنقول، وال اجتهاد يف مقابلة النص وتعقب:
املنقول إذا كان تبعا للعقار فهو األخذ ابالستحسان، ووجه من أابح وقف املنقول مما تعارف أما وجه من أابح وقف 

ابحلديث السابق، وبعمل الناس، حيث يرتك القياس بعمل الناس كما هو شأن االستصناع، حيث أبيح  عليه الناس
 لعمل الناس. 

 

 دليل أصحاب القول الثاين اجمليزين لوقف املنقول
أصحاب القول القاضي جبواز وقف املنقول ابتداء أو ابعتبار ما جرى عليه العرف، وأبن األصل يف الوقف بقاء استدل 

 . إضافة إىل ما سبق بيانه من األدلة يف اجلواب عن أدلة املانعني.4العني مع االنتفاع، وهذا حاصل يف وقف املنقول
 

 القول الراجح يف املسألة
 القاضي جبواز وقف املنقول هو القول الراجح يف املسألة. يتبني أن القول الثاين

 

 عالقة مسألة وقف املنقول ابالبتكار
إن القول الراجح يف مسألة جواز وقف املنقول هو قول وسَّع دائرة الوقف ومل حيصره يف العقار، مما يفتح اآلفاق أمام 

 ار فيه.ليدية، وابلتايل يعزز الوقف ويعزز االبتكالوقف املبتكر ويفسح له اجملال يف طرح صور جديدة وغري تق
واملتأمل يف املذهب احلنفي وإجازهتم لوقف ما تعارف عليه الناس أخذا بقول حممد بن احلسن أنه يفسح جمال املوقوف 

ختالف، ا أيضا، وميكن القول أبنه قيد يضم قول احلنفية إىل املذهب الثاين عمليا، ولو كان من الناحية النظرية بينهما
 وأعراف الناس تتبدل وتتغري.

 
 

                                                           
 .515، ص6ج الذخرية،القرايف،  1
م 1993 -1119، 1ه، بدائع الصنائع ، حققه حممد عرفان بن ايسني، ) سهارنفور: مكتبة زكراي ، ط 335أبوبكر بن سعود احلنفي الكاساين ، ت  2

 .509، ص3(، ج
 .063، ص1الزيلعي، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، ج 3
 .136، ص0، جمغين احملتاج، اخلطيب، 61ص 3، جالبيانالعمراين،  4
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 املطلب الثاين: استبدال الوقف
ونعين ابستبدال الوقف هو بيع العني املوقوفة وشراء بدهلا، ملصلحة الوقف. وقد يستنبط البعض ثبات الوقف ومجوده 

رااب، فدل ذلك حىت لو صار خألجل ما حنى إليه القائلون ابملنع من استبدال الوقف ابلكلية حفاظا منهم على الوقف، 
املسألة  على ثباته وابلتايل عدم قبوله التغيري واالستبدال، ومعىن االبتكار يف أصله قائم على التغيري والتطوير، واخلالف يف

 1 على النحو التايل:

 

 األقوال يف املسألة:
 اختلف الفقهاء يف حكم استبدال الوقف إىل عدة أقوال:

 2جيوز عند احلنفية استبدال الوقف يف حاالت ثالث: القول األول:
 احلالة األوىل: إذا اشرتط الواقف ذلك لنفسه أو لنفسه وغريه.

 احلالة الثانية: إذا صار الوقف حبيث ال ينتفع به وال يفي مبؤنته، ولو مل يشرتط ذلك الواقف.
 مسألة مبا هو أكثر نفعاً، وفيه خالف يف إدراج هذا النوع يف احلالة الثالثة: أن يكون الوقف عامراً، ولكن ميكن استبداله

 االستبدال.
: مينع استبدال املوقوف إذا كان عقاراً مطلقاً إال يف الضرورة القصوى كتوسيع مسجد وطريق، وتساحموا يف القول الثاين

 3.املنقول إذا خرب أو قصر عن اهلدف املقصود، وهو مذهب املالكية
مينع استبدال املوقوف مطلقاً وإن خرب، بل يستفاد منه على حالته فال يباع، وهو مذهب الشافعية، إال : القول الثالث

 4.يف أضيق األحوال أبن آل الوقف إىل اإلحراق لعدم االنتفاع فيباع

                                                           
هية الرابع، ، ضمن جملة اعمال منتدى قضااي الوقف الفقحبث االستبدال يف الوقف وأحكام أموال البدلينظر للمزيد من التفاصيل إىل حممد عثمان شبري،  1

 .95-190ص
 . 151، صأحكام األوقاف، الزرقا، 331-335، ص6، ج حاشية ابن عابدين،ابن عابدين،  2
يز آل مبارك ، تقدمي أمحد بن عبد العز  تبيني املسالك شرح تدريب السالك؛ الشنقيطي: حممد الشيباين الشنقيطي، 115، ص1، جبلغة السالكالصاوي،  3

 . 055-056، ص1م( ج1993، 0،) بريوت: دار الغرب االسالمي، ط
 . 055-056، ص1ج تبيني املسالك؛ الشنقيطي: 99-93، ص3، جالبيانالعمراين،  4
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احل، ومل صجيوز استبدال املوقوف إذا دعت املصلحة إليه، وجيوز استبدال املسجد إذا خرب وصار غري القول الرابع: 
 1.ميكن إصالحه، فيباع على أرجح الروايتني يف املذهب احلنبلي

 

 أدلة األقوال يف هذه املسألة:
 استدل كل فريق يف هذه املسألة بعدة أدلة وسيذكر الباحث كل دليل مث يذكر القول الراجح يف املسألة.

ل إال يف حاالت ثالث أن األصل هو احلفاظ على استدل احلنفية املانعني من االستبدادليل أصحاب القول األول: 
 الوقف، لكي يستمر األجر للواقف، وتدوم منفعة املوقوف على املوقوف عليه، بدال أن يصري خراابً.

حبديث عمر وفيه: "ال  املانعون من استبدال الوقف من املالكية والشافعية استدلدليل أصحاب القول الثاين والثالث: 
. وكذلك ألن املوقوف ما زال املِلك فيه حلق هللا، ال يبطله اختالل االنتفاع به، إذ ميكن أن يعود كما  2يباع وال يوهب"

 3.كان فيستفاد منه وذلك يف املسجد
 

 احلنابلة اجمليزين من االستبدال عند املصلحةدليل أصحاب القول الرابع 
ألموال وجعل بيت املال يف قبلة املسجد حفاظا على ا ودليلهم فعل عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه حني نقل املسجد

 فيها، فكان ذلك مبحضر من الصحابة ومل ينكروا عليه فكان إمجاعا.
فإن قيل إن احلديث املانع من بيع الوقف صريح حيث قال النيب صلى هللا عليه وسلم : "ال يباع وال يبتاع وال يوهب"، 

ده البيع عند خرابه تضييع للمال، فقال: "الوقف مؤبد، فإذا مل ميكن أتبيفقد وضح ابن عقيل مقصد الوقف وأن عدم 
على وجه خيصصه استبقاء الغرض، وهو االنتفاع على الدوام يف عني أخرى، وإيصال االبدال جرى جمرى األعيان، 

 احلال، وإن  يفومجودان على العني مع تعطلها تضييع للغرض، ويقرب هذا من اهلدي إذا عِطب يف السفر، فإنه يذبح 
كان خيتص مبوضع، فلما تعذر حتصيل الغرض ابلكلية، استويف منه ما أمكن، وترك مراعاة احملل اخلاص عنده تعذره؛ 

 4.ألن مراعاته مع تعذره تفضي إىل فوات االنتفاع ابلكلية، وهكذا الوقف املعطل املنافع"
 

                                                           
، 0م(، ج0113هـ/ 1156، 5ردن: دار النفائس، ط، حتقيق: حممد سليمان األشقر، )األنيل املآرب بشرح دليل الطالبعبد القادر بن عمر التغليب، 1 

م(، 1999هـ/ 1101، 0، حتقيق: أبو قتيبة نظر الفاراييب، )الرايض: دار الصميعي، طمنار السبيل شرح الدليل؛ إبراهيم بن حممد بن سامل الضواين، 03ص
 .611، ص0ج
 .101(، ص0106، كتاب الشروط، ابب الشروط يف الوقف، ح: )صحيح البخاريالبخاري،  2
 . 316، ص5، جمغين احملتاج، الشربيين، 99، ص3ج البيان،العمراين،  3
 .000، ص3م(، ، ج1933، 1، )لبنان: دار إحياء الرتاث العريب، طاملغين شرخ خمتصر اخلرقيهـ(، 601عبد هللا بن أمحد بن قدامه، ت: ) 4
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 القول الراجح يف املسالة
القاضي جبواز استبدال الوقف عند املصلحة، وهو أوىل من عدم االنتفاع وتعطل احملل، كما لعل الراجح هو قول احلنابلة 

 أنه يتالءم مع مقاصد الشريعة يف ابب الوقف وهو دميومة االنتفاع.
 

 عالقة مسألة استبدال الوقف ابالبتكار
فيه احلياة من  مبا خيدم الوقف ويبعثوهذه املسألة أيضا متنح مساحة كافية للتصرف يف املوقوف إذا تعطلت منافعه 

جديد، فمذهب احلنفية واحلنابلة يتيح التصرف يف الوقف للمصلحة، وجييز بيعه إذا انعدمت منافعه، وهذا القول مينح 
الوقف مرونة للتجديد واإلبداع، وحيل املشاكل القدمية واملرتاكمة يف األوقاف، كما يزيد من االستفادة من األوقاف 

 ، ويزيد ريع الوقف مما يؤدي إىل حتريك القوة االقتصادية.املتعطلة
 
 

 املطلب الثالث: أتبيد الوقف
واملقصود من هذه املسألة هو أن الوقف جيب أن يكون دائماً وال جيوز أتقيته مبدٍة معينة، ويقيد الوقف مبا يستمر نفعه 
ويدوم، ومينع وقف أتجري األعيان غري اململوكة لعدم امللك؛ ألن مصريها إىل مالكها فال يتحقق التأبيد، ومينع وقف 

 املنقول استقالال لذات السبب. 
 

 ال يف املسألة:األقو 
 وقد اختلف الفقهاء يف اشرتاط التأبيد يف املوقوف على قولني مها:

وجوب كون الوقف مؤبدا، فال يصح مؤقتا؛ ألن الغرض من الوقف دوامه على املوقوف عليه، وهو مذهب  القول األول:
بيين: شيء إال وله فرتة ينتهي هبا. قال الشر  . ومقصدهم ابملؤبد ما يطول لبثه؛ ألن ما من3، واحلنابلة2، والشافعية1احلنفية

                                                           
 .509، ص3ج: بدائع الصنائع،الكاساين،  1
 . 136، ص0ج مغين احملتاج،الشربيين،  2
 .11، ص0ج نيل املآرب،التغليب،  3
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. ويف عمدة الفقه احلنبلي: 1"عني معينة مملوكة ملكا يقبل النقل وحيصل منها الفائدة أو منفعة مستأجر هلا دوام االنتفاع"
 2."عني جيوز بيعها وينتفع هبا دائما مع بقاء عينها"

. بل مل يشرتط املالكية التأبيد حىت لو كان الوقف 3ال يشرتط التأبيد يف الوقف وهو مذهب املالكية القول الثاين:
  4.مسجدا

 

 أدلة األقوال يف هذه املسألة:
 استدل كل فريق بعدة أدلة وسيذكر الباحث األدلة مث يذكر القول الراجح يف املسألة.

 

 لتأبيد:أدلة أصحاب القول األول القاضي ابشرتاط ا
أن أوقاف الصحابة على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم كانت مؤبدة، والتأقيت خيالف ما كان عليه  الدليل األول:

السلف، ففي اإلسعاف عند احلنفية: "ومن شرط صحة الوقف التأبيد كما نقل عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 5.صح وما ال فال"أهنم جعلوا أوقافهم مؤبدة، فما كان مثل ذلك ي

، ففي بدائع الصنائع: "ألن الوقف إزالة امللك 6أن الوقف مال خرج على سبيل القربة، فلم جيز إىل مدة الدليل الثاين:
 7.ال إىل أحد فال حتتمل التوقيت"

 أدلة أصحاب القول الثاين القاضي بعدم اشرتاط التأبيد.
بدة، هم املالكية أبن الوقف نوع من الصدقات اليت جتوز مؤقتة كما جتوز مؤ استدل القائلون بعدم اشرتاط أتبيد الوقف و 

 وال دليل خيص الوقف ابملنع من التأقيت.
 
 
 

                                                           
 . 136، ص0ج مغين احملتاج،الشربيين، 1 

م(، 0110هـ/ 1155، 1، حتقيق: طارق بن سعيد آل عبد احلميد، )بريوت: دار البشائر اإلسالمية، طالعمدة يف الفقهعبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة،  2
 .131ص

 . 031، ص1، جتبيني املسالكاألحسائي،  3
 .33، ص1ج بلغة السالك،الصاوي،  4
 113، 63م(، ص1910، 0، )مصر: املطبعة األزبكية، طاإلسعاف يف أحكام األوقافإبراهيم بن موسى الطرابلسي، 5 

 .611، ص0، جمنار السبيل شرح الدليلالضواين،  6
 509، ص3ج بدائع الصنائع،الكاساين، 7 
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 القول الراجح يف املسألة
يظهر للباحث أن قول املالكية القاضي جبواز التوقيت يف الوقف؛ هو القول األقرب للصواب؛ ألهنا صدقة ال مينع 

 منها ولو كانت مؤقتة.حصول الفائدة 
 

 عالقة مسألة كون الوقف مؤبدا أو مؤقتا ابالبتكار
ابشرتاط التأبيد منع بعض الفقهاء من وقف املنقول، ويف القول بذلك تضييق لباب واسع من الوقف، حيث خترج صور  

 ميلك الواقف ني مؤجرة الكثرية من صور األوقاف املتنوعة. والقول ابلتوقيت على خالف ذلك، فأجاز املالكية وقف ع
إال منفعتها وعليه مل يقتصر الوقف على العني اململوكة فقط، وال شك أن هذا جمال رحب فسيح يفتح آفاقاً أمام وقف 

 األعيان املؤجرة إىل انتهاء اإلجارة. 
 
 

 املطلب الرابع: وقف املنافع
 1.استعمال مملوكه ملستحق مدة ما يراه"وقف املنافع هو "حبس مالك مكلف الفائدة املتحصلة له من 

 

 األقوال يف املسألة:
 وقد وقع اخلالف بني الفقهاء يف جواز وقف املنافع من عدمه على قولني:

 3.واختيار ابن تيمية 2: صحة وقف املنافع مستقلة عن األصل، وهو مذهب املالكيةالقول األول
، 6، ومذهب الشافعية5، وقول عند املالكية4مستقلة عن األصل، وهو قول احلنفيةعدم صحة وقف املنافع القول الثاين: 

 7.واحلنابلة
                                                           

، 0، ضمن منتدى قضااي الوقف الفقهية الثالث، )الكويت: األمانة العامة لألوقاف، ط وقف املنافع واحلقوق وتطبيقاته املعاصرةقطب مصطفى سانو،  1
 .115، ص1م(، ج0119هـ/ 1151

 .559، ص6ج الذخرية،القرايف،  2
 .030، ص3يق: عبد احلكيم حممد عبد احلكيم، )القاهرة: املكتبة التوقيفية، د. ط، د.س(، ج، حتقالفتاوى الكربىأمحد بن عبد احلليم بن تيمية،  3
 .063، ص1، جتبيني احلقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي،  4
، 5م(، ج0115هـ/ 1105، ضبطه: الشيخ زكراي عمريات، )الرايض: دار عامل الكتب، د. ط، مواهب اجلليلحممد بن حممد بن عبد الرمحن احلطاب،  5

 .609ص
 .136، ص0، جمغين احملتاجالشربيين،  6
 .11، ص0، جنيل املآربالتغليب،  7
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 أدلة األقوال يف هذه املسألة:
 استدل كل فريق فيما ذهب إليه بعدة أدلة وسيذكر الباحث أدلة كل فريق مث يذكر القول الراجح يف املسألة.

 

 قف املنافع هي:القائلني بصحة و  أدلة أصحاب القول األول
 عدم وجود دليل على املنع، واألصل الصحة واجلواز.الدليل األول: 
 1.عدم الفرق بني وقف املنافع ووقف امللك كامال، فاألعيان إمنا حتبس ألجل ما فيها من املنفعةالدليل الثاين: 

 2.املنافعقياسا على صحة وقف املنقول، فإن أتبيدها مؤقت، فكذا الدليل الثالث: 
 

 أدلة أصحاب القول الثاين املانعني من وقف املنافع هي:
 3.األصل يف الوقف حبس الرقبة واملنفعة فرع عنها، والفرع يتبع األصلالدليل األول: 

 أنه ال مينع من كوهنا فرعا عدم صحة التصرف فيه استقالال. وتعقب:
 4.تستويف منفعتهأن الوقف حيتاج إىل أصل حيبس لالدليل الثاين: 

 أنه حمل النزاع. وتعقب:
 إن من أعظم مقاصد الوقف الدوام واالستمرار، وهذا ال يتحقق يف وقف املنافع؛ إذ تتلف تلك املنافع. الدليل الثالث:

 5.أبن أتبيد كل شيء حبسبه، ويغتفر يف املنافع ما ال يغتفر يف األعيان ونوقش:
 

 القول الراجح يف املسالة
 يرتجح للباحث يف مسألة وقف املنافع أن القول القاضي جبواز وقف املنافع هو القول الراجح وذلك لقوة أدلتهم. 

 

 
 

                                                           
، 1م(، ج0115هـ/ 1151، 1، )قطر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط.اجلامع ألحكام الوقف واهلبات والوصاايخالد بن علي بن حممد املشيقح،  1

 .355ص
 املصدر نفسه. 2
 .136، ص0، جمغين احملتاجالشربيين،  3
 .313، ص3م(، ج0115هـ/ 1151، 0، )بريوت: دار الكتب العلمية، طأسىن املطالب شرح روح الطالبأبو حيىي زكراي األنصاري،  4
 .351، ص1، جاجلامع ألحكام الوقف واهلباتاملشيقح،  5
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 عالقة مسألة وقف املنافع ابالبتكار

إن القول جبواز وقف املنافع يزيد من صور املوقوف يف الواقع العملي، مبا يتيح اجملال ملزيد إعمال الفكر لالبتكار يف 
جياد منافع موقوفة يستفيد منها الناس، ويزيد االستفادة مما يف إيدي الناس من منافع قد تكون ابلنسبة هلم غري مهمة، إ

ولكنها تصل إىل حد الضرورايت لغريهم، يبعث يف نفوس العاملني يف جمال الوقف روح اإلبداع واالبتكار جللب أنواع 
  استثمار األصول النقدية الوقفية.وصور جديدة للوقف، كما يفتح آفاقاً جديدة يف

 
 

 املطلب اخلامس: وقف املستهلك.
 وقف املستهلك وهو أن يوقف الواقف ما يفىن ابستخدامه، كالشموع واملطعومات، وغريها من األمور.

 األقوال يف املسألة:
 وقع اخلالف يف هذه املسألة على قولني:

 4.، واحلنابلة3، والشافعية2، واملالكية1وهو مذهب احلنفيةال يصح وقف املستهلك، القول األول: 
، وابن تيمية. ففي اإلنصاف: "ورجح 5جواز وقف املستهلك، وهو قول نقل عن املالكية فيما تطول إقامته القول الثاين:

 6.ابن تيمية جواز وقف الرحيان ليشمه أهل املسجد"
 

 أدلة األقوال يف هذه املسألة:
 يق فيما ذهب إليه أبدلة وهي كالتايل:استدل كل فر 

 أدلة أصحاب القول األول املانعني من وقف املستهلك وهو قول اجلمهور:

                                                           
 .063، ص1، جتبيني احلقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي،  1
 .31، ص1، جبلغة السالكالصاوي،  2
 .559، ص9ج م(،0115هـ/ 1101، حتقيق: حممود مطرجي، )بريوت: دار الفكر، احلاوي الكبريعلي بن حممد بن حبيب املاوردي،  3
 .11-9، ص5ج االنصاف،املرداوي،  4
 . 091، ص0م(، ج0113هـ/ 1103، 1، )بريوت: املكتبة العصرية، طحاشية العدوي على كفاية الطالبعلي بن أمحد بن مكرم الصعيدي العدوي،  5
 .11-9، ص5ج ، اإلنصاف،املرداوي 6
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استدل مجهور الفقهاء القائلني مبنع وقف املستهلك أبن احلكمة من الوقف هي الدميومة واالستمرار مع بقاء العني 
 1.تفىن لتكون صدقة جارية، وهذا منتف يف املستهلكات فإهنا

 

 أدلة أصحاب القول الثاين والقاضي جبواز وقف املستهلك:
 استدل أصحاب القول الثاين القاضي جبواز وقف املستهلك بعدة أدلة منها:

 القياس على وقف املنافع؛ ألهنا أيضا تفىن ابستيفاء النفع منها.الدليل األول: 
 2.فهي أيضا ال تدوم طويالً القياس على األموال املنقولة؛ الدليل الثاين: 

 على الدليلني ابلفرق بني املنافع واملنقول وبني املستهلكات؛ ألن األخري سريع اهلالك.وتعقب: 
 3 .عموم أدلة الوقف، فهي تشمل العقار واملنقول ووقف العنيالدليل الثالث: 

 عموم الوقف.أبن احلكمة من الوقف غري متحققة يف املستهلكات فلم تدخل يف وتعقب: 
 

 القول الراجح يف املسـألة
 .يرتجح للباحث القول جبواز وقف املستهلكات مع إمكان االستفادة منها

 

 عالقة مسألة وقف املستهلك ابالبتكار
الشاهد من إيراد هذه املسألة وعالقته مبوضوع االبتكار هو جواز وقف املستهلكات الذي يفتح اجملال أمام الوقف 
لإلبداع واالبتكار، ويعطي العاملني فيه آفاقاً رحبة الستمطار صور جديدة من الوقف املبتكر، ويفتح هلم طرقاً جديدة 

 لالبتكار يف ريع وأصول الوقف، وتنوعه.
 
 
 
 

                                                           
، حتقيق: صباح بنت حسن إلياس، )ديب: جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي، العزيز شرح الوجيزهـ(، 605عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي الرافعي، ت)1 

، )دمشق: دار النوادر، بداية احملتاج شرح املنهاجهـ(، 351؛ وحممد بن أيب بكر بن أمحد األسدي، ت: )005، ص11م(، ج0116هـ/ 1155، 1ط
 .11-9، ص5، جاالنصاف، واملرداوي، 101، ص1م(، ج0110هـ/ 1155، 1ط
 .359-355، ص1، جاجلامع ألحكام الوقف واهلباتاملشيقح،  2
، 1، حتقيق: عبدا هلل عبد احملسن الرتكي، )قطر: وزار األوقاف والشؤون االسالمية، طتفسري القرطيبهـ(، 651حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب، ت: )3 

 .359-353، ص1ج ،م(، 0115هـ/ 1151
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 املطلب السادس: وقف الدراهم والداننري
 رمني وغريهم؟هل جيوز وقف النقود من الدراهم والداننري للفقراء واملساكني أو الغا

 األقوال يف املسألة:
 اختلف الفقهاء يف مسألة وقف الدراهم والداننري أو وقف النقود على قولني: 

 3.، واحلنابلة2، والشافعية1ال جيوز وقف الدراهم والداننري وهو مذهب أيب حنيفة وأيب يوسف القول األول:
لى مذهب احلنفية إذا تعورف على وقفها، أبن تدفع ملن يعمل فيها، عجيوز وقف الدراهم والداننري وهو القول الثاين: 

، ووجه عند 6، ووجه عند الشافعية إذا كان يصح أتجريها 5، ومذهب املالكية إذا كان للسلف4سبيل شركة املضاربة
 8.، ورجحه ابن تيمية7احلنابلة

 

 أدلة األقوال يف هذه املسألة:
 ا يراه وجاءت األدلة كالتايل:استدل كل فريق فيما ذهب إليه مب

 دليل أصحاب القول األول املانعني من وقف الدراهم والداننري:
قالوا إن الدراهم والداننري تفىن ابالستهالك، والغرض من الوقف بقاء العني مع دوام االنتفاع، وهذا ال يتحقق يف الدراهم 

 9.والداننري
 10.من غري أن تفىن ابإلقراض أو املضاربة أن الدراهم ميكن االنتفاع منهاوتعقب: 

                                                           
، 5م(، ج0115هـ/ 1103، 1، حتقيق: خالد عبد الرمحن العك، )بريوت: دار املعرفة، طاالختيار لتعليل املختارعبد هللا بن حممود بن مودود املوصلي،  1

 31ص
 .565، ص5هـ(، ج1100، 0، حتقيق: حممد الزحيلي، )دمشق: دار القلم، طاملهذبهـ(؛ 156إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي، ت: ) 2
 .393، ص0، جمنار السبيل؛ الضواين، 009، ص3، جاملغين ابن قدامة، 3
 .61، صأحكام األوقافالزرقا،  4
وخدمة  ضبطه وصححه: أمحد عبد الكرمي جنيب، مركز جنيبويه للمخطوطات التوضيح يف شرح املختصر الفرعي البن احلاجب،خليل بن اسحاق اجلندي،  5

 .031، 5م، ج0113هـ/ 1109الرتاث، 
؛ العمراين، 655، ص5هـ(، ج1100، 0، حتقيق: حممد الزحيلي، )دمشق: دار القلم، طاملهذبهـ(؛ 156إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي، ت: )6 

 .60، ص3ج البيان،
 .393، ص0، جمنار السبيل؛ الضواين، 10، ص0ج نيل املآرب،التغليب، 7 
 .11، ص5ج اإلنصاف،املرداوي، 8 
 .009، ص3، جاملغينابن قدامة، 9 
 .336، ص1، جاجلامع ألحكام الوقفاملشيقح، 10 
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 أدلة أصحاب القول الثاين اجمليزين لوقف الدراهم والداننري:
 استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة منها:

 1.القياس على اإلجارة، حيث جيوز إجارة الدراهم والداننري، فيصح وقفها الدليل األول:
 2.منها إجارهتا، ومل ختلق األمثان ألجل ذلك، فلم يصح الوقفأن األمثان ليست املقصود وتعقب: 

 3.إذا صح وقف ما تفىن عينه ابالستهالك فالنقود من ابب أوىل الدليل الثاين:
 

 القول الراجح يف املسألة
 إن الوقف مثيرتجح للباحث القول جبواز وقف الدراهم والداننري إلمكانية االنتفاع به على سنن الوقف، وبقاء العني، 

 قائم على اخلري واإلحسان فاألصل فيه احلث والرتغيب فيه، ويتوافق مع مقاصد الشريعة أيضا.
 

 عالقة مسألة وقف النقود ابالبتكار
إابحة وقف الدراهم والداننري عند القائلني به يتبع ما ذكره الباحث يف مسألة وقف املستهلك من حيث وجود اجتهاد 

القول ابجلواز، وعدم تقيدهم مبا قاله املانعون، وهذا يدل على أهنم رأوا يف الوقف مرونة وقابلية  لبعض الفقهاء على
 للتوسع، مبا يفسح اجملال أمام االبتكار فيه واإلبداع.

 
 

 املطلب السابع: تغيري شروط الواقف
لصحيح وأراد الناظر خمالفة هذا الشرط اصورة املسألة إذا ما اشرتط الواقف الصرف على أسرة معينة، فهو شرٌط صحيح، 

 وجعل هذه األموال للمساكني أو غريهم، فما احلكم الشرعي يف هذه املسألة؟
 أقوال الفقهاء يف املسألة:

 اختلف الفقهاء يف مسألة تغيري شروط الواقف على عدة أقوال نذكرها مع الراجح:
 الواقف للمصلحة وذلك يف مسائل منها:ذهب احلنفية إىل جواز خمالفة شرط القول األول: 

 شرط الواقف عدم االستبدال، ورأى القاضي أن املصلحة يف االستبدال. -أ

                                                           

 .60، ص3ج البيان،العمراين، 1 
 .009، ص3، جاملغينابن قدامة،  2
 .333، ص1، جاجلامع ألحكام الوقفاملشيقح، 3 



Al HIKMAH JOURNAL, AUGUST 2019,   
VOL 2, ISSUE 3 
EISSN: 2637-0581  
www.alhikmah.my 

20 
 

 لو شرط أن القاضي ال يعزل الناظر فله عزل غري األهل. -ب
ستحقني، ملو شرط أن ال يؤجر وقفه أكثر من سنة، والناس ال يرغبون يف استئجار سنة أو كان يف الزايدة نفع لل -ج

 فللقاضي أتجريه أكثر من سنة.
لو شرط الواقف أن يتصدق بفاضل الريع على الفقراء يف مسجد معني، فللناظر التصدق على فقري يف غري هذا  -د

 1.املسجد. واشرتطوا جلواز خمالفة شرط الواقف أن يكون إبذن القاضي
 الواقف عند الضرورة يف املنقول دون العقار.، إىل جواز خمالفة شرط 2ذهب املالكيةالقول الثاين: 

، يف خمالفة شرط الواقف، فال جيوز عندهم حىت للضرورة إن كان الوقف عقاراً وأما املنقول 3شدد الشافعيةالقول الثالث: 
 ففي جواز تغيريها للضرورة وجهان؛ أحدمها: اجلواز، والثاين: عدم اجلواز.

 .ىل جواز تغيري شرط الواقف للضرورة، إ4ذهب احلنابلةالقول الرابع: 
 

 أدلة األقوال يف هذه املسألة:
 أدلة القول األول اجمليزين ملخالفة الشروط للمصلحة ما يلي: 

ابلكوفة: انقل 5إن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه كتب إىل سعد بن مالك ملا بلغه أن بيت املال قد نقب الدليل األول:
. ووجه الداللة: أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أمر 6ابلتمـارين، واجـعل بيـت املـال يف قبلة املسجداملسجد الذي 

 ، وهو خمالفة لشرط الواقف.7بنقل املسجد من مكان إىل آخر وأبدله للحاجة وهذا هو معىن البيع
 8.وتذهب فائدته رطه أوىل لئال يضيع الوقفأن  الواقف إذا اشرتط بقاءه وصار معرضاً لالنتهاء فتغيري ش الدليل الثاين:

                                                           
 .35، صقافاإلسعاف يف أحكام األو ؛ الطرابلسي، 535، ص1ج حاشية ابن عابدينابن عابدين،  1
 حتقيق: حممد املعونة على مذهب أهل املدينة،؛ انظر: عبد الوهاب بن علي البغدادي، 91-91، ص1الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، ج 2

ل املغرب عن فتاوى أهاملعيار املعرب واجلامع ، وانظر: أمحد بن حيىي الونشريسي، 135، ص0حسن حممد، )بريوت: دار الكتب العلمية، د. ط، د.س(، ج
 .511، ص5(، ج1931، 1، حتقيق: حممد حجي، )املغرب: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ابملغرب، طإفريقيا واألندلس واملغرب

 .591، ص0ج مغين احملتاج،؛ الشربيين، 361، ص3، جأسىن املطالب؛ االنصاري، 113، وص551، ص0، جاملهذب الشريازي،  3
 .561، ص1، ججمموع فتاوى ابن تيمية؛ ابن تيمية، 655، ص3ج املغين، ابن قدامه، 4
اب وحممد ،  اعتىن بتصحيحها أمني عبد الوهلسان العربنقب: أي ثقب، يقال، نقبت احلائط وحنوه إذا خرقته؛ ،أبو الفضل مجال الدين ابن منظور،  5

 .019، ص11ج ، ، د.ت(5الصادق،) بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط
 .006، ص6هذا األثر اشتهر يف كتب الفقهاء كاملغين، ج6 

 .006، ص6انظر: ابن قدامة، املغين، ج 7
 املصدر نفسه. 8
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ما ورد أن عائشة رضي هللا عنه قالت لشيبة احلجيب يف كسوة الكعبة القدمية: )بعها واجعل مثنها يف  الدليل الثالث:
. ووجه الداللة: أن عائشة رضي هللا عنه أفتت شيبة احلجيب يف صرف كسوة الكعبة يف غري 1املساكني ويف سبيل هللا(

 جنس الكعبة، ويف هذا خمالفة لشرط الوقف.
 2.أنه قد ضعف ابن حجر العسقالين هذه الرواية وتعقب:

 3.جيب احملافظة على صورة الوقف ومعناه، فلما تعذر إبقاء صورته وجب احملافظة على معناه الدليل الرابع:
 

 أدلة أصحاب القول الثاين القائلني مبنع خمالفة شرط الواقف:
 دل القائلون ابملنع وهم املالكية والشافعية، بعدة أدلة.است

 عموم أدلة وجوب العمل بشرط الواقف. الدليل األول:
قول الرسول صلى هللا عليه وسلم لعمر رضي هللا عنه: "تصدق أبصله ال يباع وال يوهب وال يورث، ولكن  الدليل الثاين:

 5.الفرع، وهو الشرط فيه ، وإذا منع من تغيري األصل فكذا 4ينفق مثره"
 6.أن املقصود منه عدم تغيري أصل الوقف وليس املقصود منه عدم خمالفة شرط الواقف للضرورة وتعقب:

 7.القياس على املعَتق، فكما أنه ال جيوز بيعه؛ ألنه صار حراً، كذلك الوقف بعد صحته ال جيوز تغيريه الدليل الثالث:
عَتق غري مسلم؛ ألن املعتق بعد أن أدى ماعليه من املكاتبة أو أعتقه سيده صار حراً، واحلر ال يباع،  وتعقب:

ُ
القياس ابمل

 وليس عدم جواز بيعه متعلقاً مبنافعه، فسواًء وجدت منافعه أم ال، ال جيوز بيع احلر.
واقف  ولكن يتعذر العمل أحيااًن بشرط الأبننا نقول بوجوب العمل بشرط الواقف  وميكن أن جياب عن أدلة املانعني

كمسألة خراب وقف اشرتط الواقف بقاءه على صفة معينة، فإذا استطعنا تغيريه كي يبقى أجر الواقف سريًا على 
 مقتضى قواعد الشريعة لكي يصل األجر للواقف. 

                                                           
وضعف ابن حجر هذا احلديث، أمحد بن علي بن حجر  061، ص3، كتاب احلج، ابب ما جاء يف مال الكعبة وكسوهتا، جالسنن الكربىالبيهقي،  1

 .133، ص5م(، ج1996هـ/ 1116، 1، )القاهرة: دار أيب حيان، طالباري شرح صحيح البخاريفتح العسقالين، 
 .133، ص5، جفتح الباريابن حجر،  2
 .006، ص6ابن قدامة، املغين، ج 3
 .135(، ص0561، كتاب الوصااي: ابب وما للوصي أن يعمل يف مال اليتيم وما أيكل، ح: )صحيح البخاريالبخاري، 4 

 .539، ص0، جمغين احملتاجالشربيين،  5
 .335، )الكويت: األمانة العامة ألوقاف الكويت، د. ط، د.ت(، صنظام النظارة على األوقافانظر: حممد املهدي،  6
 .006، ص6، جاملغينابن قدامة،  7
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وهي أوىل وأقوى من  بيح للتغيري هنا الضرورةفهو كالقول األول، إال أن امل أدلة القول الثالث القائل جبواز التغيري للضرورة
 املصلحة، فيمكن اعتبار دليلهما واحداً.

 

 القول الراجح يف املسألة.
القول القائل جبواز تغيري شرط الواقف عند الضرورة، ملا ثبت عن عمر رضي هللا عنه، ومل ينكر عليه أحد من الصحابة 

ي حىت للضرورة أوىل من تضييع الوقف، ولكن يكون التغيري عن طريق القاض رضوان هللا عليهم، وألن تغيري شرط الواقف
 ال يتالعب الناس ابألوقاف.

 

 عالقة مسألة تغيري شرط الواقف مبوضوع االبتكار
يف مراعاة هذه املسألة دور كبري يف تنمية الوقف، فقد حيتاج القائمون على األوقاف خمالفة شرط الواقف ملصلحة الوقف، 

كانية تغيري الشرط عن طريق القاضي حيفظ شروط الواقف، ويف نفس الوقت يفتح آفاقًا متنوعة أمام االبتكار يف وإم
 الوقف وتنميته. فاألصل يف املسألة البقاء على شروط الواقفني وعدم التغيري إال عند الضرورة.

لى حالة األوضاع اجلديدة، غري جامد ع فمن خالل املطالب السابقة يظهر للباحث أن الوقف عنصر قابل للتكيف مع
 واحدة.

 
 

 املبحث الرابع: مفهوم الوقف املبتكر وحكمه
بني الباحث مفهوم االبتكار ، كما بني مفهوم الوقف ، ويف هذا املبحث ومن خالل ما سبق سيضع الباحث تعريفا 

 للوقف املبتكر ويبني حكمه.
 
 

 املطلب األول: مفهوم الوقف املبتكر
 وصف مركز حممد بن راشد للوقف املبتكر أبنه يقوم على حمورين مها املوقوف واملصرف.

فاحملور األول: يقوم على األصول املوقوفة إبمكانية وقف أي أصول غري تقليدية )عينية أو معنوية( متلكها املؤسسات 
 قليدي.وعدم اقتصار هذه األصول على املباين واألراضي كما هو احلال يف الوقف الت

 احملور الثاين: يقوم على املصارف بعدم التقيد ابملصارف التقليدية للوقف والرتكيز على األمور التنموية للمجتمع.
 ومثل لالبتكار يف احملور األول بوقف طاوالت املطاعم وسيارات األجرة ووقف صفحات الصحف.....اخل.
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يت ترفع  صاحل دعم األحباث الطبية ودعم الدورات التدريبية واملهنية الومثل لالبتكار يف احملور الثاين بوقف األوقاف ل
 كفاءة األشخاص إىل غري ذلك.

فهو يتفق مع تعريف الباحث لالبتكار أبنه شيء جديد، ولكنه اقتصر على ركنني من أركان الوقف ومها املوقوف 
 1 .واملوقوف عليه فقط

، حيث قالت 2لوقفي ضمن حبث مقدم ملؤمتر فقه االقتصاد اإلسالمي بديبومن ذلك أيضا ما جاء يف مفهوم االبتكار ا
الباحثة يف املطلب الثالث: مفهوم االبتكار الوقفي: "فإننا نستطيع القول أبن االبتكار الوقفي يقصد به: تلك األفكار 

ريف تلك األوقاف، ومصااجلديدة واألصلية اليت يقصد من تطبيقها تطوير األوقاف من حيث األصول اليت يتم وقفها، 
وتنظيم إدارهتا ورسم سياستها لتتسع فكرة الوقف من خالل هذا الوقف من خالل هذه األبعاد آلفاق أرحب من الوقف 
التقليدي وصوره املعروفة، فيكون ذلك سببا يف إجياد نظام وقفي يسبق الزمن ابلتفكري يف جماالت جديدة تتسع هلا 

طة مية أصلية املبدأ واملنطلق. بل ونستطيع اقرتاح رؤية مستقبلية لألوقاف لتكَِّون خاألوقاف، للحصول على حلول إسال
 اسرتاتيجية للعمل على توسيع العمل ابألوقاف تليب حاجات اجملتمعات اإلنسانية كافة".

 وهذا يف احلقيقة شرح ملفهوم االبتكار الوقفي وليس تعريفاً للوقف املبتكر.
 

 تعريف الوقف املبتكر
مثرهتا  استحداث صور جديدة ألعيان أو منافع، وتسبيلوعليه يرى الباحث أنه ميكن أن يقال أبن الوقف املبتكر هو: 

 وإدارته بكفاءة وفاعلية مدة وقفها وفقا ألحكام الوقف املعتمدة فقها وقانوان.
 وهذا التعريف مل يسبق الباحث إليه أحد فيما يعلم .

 

 املطلب الثاين: حكم الوقف املبتكر 
 ابستعراض املبحث الثالث يف بيان ثبات الوقف يف ظل الرؤية الفقهية فإنه يتبني أن ثبات الوقف املتبادر إىل الذهن ال

مينع من متتع الوقف ابملرونة الباعثة على االبتكار والتجديد، وهذا األمر مستنبط من الرؤى الفقهية ، حيث تؤكد جواز 
إعمال املصلحة يف الوقف، وجواز االبتكار فيه والتطوير حسب األحكام الفقهية واليت تعد يف اجلملة أحكاماً اجتهادية، 

                                                           
 موقع مركز حممد بن راشد العاملي الستشارات الوقف واهلبة.1 

http://www.mbrgcec.ae/ar/innovative-endowment 
 .3ص ،م(0115، )ديب: منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي، الوقف املبتكر أصالة يف املبدأ وضرورة الفكرةجناة املرزوقي،  2
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مما يدل أن ثباته وبقاءه ال يتعارض مع تطويره وحتديثه. فالوقف اثبت يف جوانب، قابل للتغيري واالبتكار يف جوانب 
 أخرى. 

ال  داخلة حتت حيز بيان ِحَكم الوقف -وهللا أعلم-د الوقف دميومة االنتفاع فإهنا أما ما ذكره الفقهاء من أن مقصو 
عليته، وهذه احِلَكم يف مجلتها اجتهادية مستنبطة ابلنظر، ال مينع انتفاؤها يف بعض صور الوقف؛ ألن احِلكم تتفاوت 

حلكمة ال جيوز عند لوقف. فالتعليل ابوتتعدد، وليست من العلل الشرعية املنصوصة املنضبطة اليت جيب مراعاهتا يف ا
أكثر األصوليني، وأجاز البعض إذا كانت احلكمة منضبطة كاآلمدي؛ ألن احلكمة حينها تكون مساوية للعلة، وتزيد 

، وهذا ما ال يتحقق يف الوقف، فإن الفقهاء أجازوا وقف ما ال يسرع إليه 1عليها أبهنا هي املقصود من شرع احلكم
دة غري منضبطة، فكان األقرب أن تكون الدميومة حكمة؛ ألن أعظم أنواع الوقف وهو العقار معرض الفساد، وهذه امل

 للفناء ولو بعد حني.
ويزيد ذلك إيضاحا وأتييدا، أبن الوقف يندرج يف الفقه يف ابب املعامالت، واملعامالت على خالف العبادات قائمة 

ابتكارا  وقيفية ال جيوز االبتكار وال التغيري فيها، فإن املعامالت تتطلبعلى اإلابحة والتيسري، فإذا كانت العبادات ت
وابداعا وحبثا عن مواطن التيسري على الناس، ومن ذلك فعل النيب صلى هللا عليه وسلم كما يف حديث أيب سعيد اخلدري 

، 2ه بتمر جنيبفجاءيرب، استعمل رجال على خ صلى هللا عليه وسلموعن أيب هريرة رضي هللا عنهما: أن رسول هللا 
: "أكل متر خيرب هكذا؟"، قال: ال وهللا اي رسول هللا إان لنأخذ الصاع من هذا صلى هللا عليه وسلمرسول هللا فقال 

ابلدراهم، مث ابتع ابلدراهم  3ال تفعل، بع اجلمع" :صلى هللا عليه وسلمابلصاعني، والصاعني ابلثالثة، فقال رسول هللا 
النيب صلى هللا عليه وسلم من الصورة املمنوعة مرشدا إىل الصورة الشرعية الصحيحة، فتبني أن ابب  ، فانتقل4جنيبا"

املعامالت قائم على االبتكار والبحث عن صور خترج اإلنسان عن احلرج الشرعي، والوقف من مجلة املعامالت، بل من 
 مجلة املعامالت القائمة على التربع واإلحسان.

للباحث أن الوقف املبتكر جائز من حيث األصل العام؛ وألنه قول ال خيالف األحكام الفقهية ألن مجيع مما سبق يتبني 
أحكام الوقف اجتهادية، ، أما من حيث التفاصيل فيختلف حبسب تكييف صور الوقف املبتكرة ووزهنا ابمليزان الشرعي، 

 لنعطي كل صورة ما يناسبها من احلكم الشرعي.

                                                           
 .105-106، ص1م(، ج1996هـ/ 1116، )القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث، د. ط، أصول الفقهحممد أبو النور زهري، 1 

والشؤون  ، )الدوحة: وزارة األوقافمصابيح اجلامع، اعتىن به نور الدين طالباجلنيب هو اجليد من التمر، انظر: حممد بن أيب بكر بن عمر الدماميين،  2
 .39، ص3م(، ج0119هـ/ 1151، 1اإلسالمية، ط.

 .39، ص3، جمصابيح اجلامعاجلمع هو الرديء من التمر، انظر: الدماميين، 3 
 .531(، ص0011، كتاب البيوع، ابب إذا أراد بيع متر بتمر خري منه، ح: )صحيح البخاريالبخاري،  4
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 اخلامتة:
حت الدراسة أن الوقف مرن يف أحكامه ، قابل لالبتكار يف صوره، وهذا يكسبه بقاء وقوة يف الواقع، على عكس أوض

ما يشاع حوله من كون أحكامه جامدة ، قليلة تطبيقاته ، ولذلك ينبغي على االقتصاديني أن يربزوا الوقف كأصل ركني 
عطيات الفقهية ور والتطبيقات احلادثة حبيث يتم تكييفها وفق امليف اجلوانب االقتصادية ، وعلى الفقهاء أن يتأملوا الص

اليت تركها علماؤان األجالء، فنربهن للعامل مجعاء آية وبرهان الشريعة اإلسالمية  يف أحكامها اليت من شاهنا أن تكون 
لواثق املوقن العامل إبراز اُمصِلحة لكل زمان ومكان ، فما ميلكه املسلمون يف جعبتهم من األدوات جديرة أبن تربز أمام 

 املعتز .
 
 

 فهرس
هـ/ 1155، 1، )دمشق: دار النوادر، طبداية احملتاج شرح املنهاجهـ(، 351األسدي: حممد بن أيب بكر بن أمحد ، ت: ) .1

 م(.0110
هـ/ 1151، 0، )بريوت: دار الكتب العلمية، طأسىن املطالب شرح روح الطالباألنصاري:أبو حيىي زكراي األنصاري،  .0

 م(.0115
-1119،  0، صحيح البخاري ،) الرايض: دار السالم للنشر، ط 036البخاري: حممد بن إمساعيل اجلعفي البخاري ت .5

 م(.1999
 م(.0115هـ/ 1153، 1، )بريوت: دار الكتب العلمية، طاالبتكار الناجحبصمه جي: سائر بصمه جي،  .1
 حتقيق: حممد حسن حممد، )بريوت: دار الكتب عونة على مذهب أهل املدينة،املالبغدادي:عبد الوهاب بن علي البغدادي،  .3

 العلمية، د. ط، د.س(.
لنفائس، ، حتقيق: حممد سليمان األشقر، )األردن: دار انيل املآرب بشرح دليل الطالبالتغليب: عبد القادر بن عمر التغليب،  .6
 م(.0113هـ/ 1156، 5ط
بة التوقيفية، ، حتقيق: عبد احلكيم حممد عبد احلكيم، )القاهرة: املكتالفتاوى الكربىن تيمية، ابن تيمية:أمحد بن عبد احلليم ب .5

 د. ط، د.س(.
الكرمي  ضبطه وصححه: أمحد عبد التوضيح يف شرح املختصر الفرعي البن احلاجب،اجلندي:خليل بن اسحاق اجلندي،  .3

 م.0113هـ/ 1109جنيب، مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث، 
. 1املسمى الصحاح. ط اتج اللغة وصحاح العربيةم(. 1999هـ/ 1119اجلوهري: أبو نصر إمساعيل بن محاد الفارايب. ) .9

 بريوت: دار إحياء الرتاث العريب للطباعة والنشر والتوزيع.
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 هـ(.1515، 1ط
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 م(.1991هـ/ 1113، 1للطباعة والنشر والتوزيع، ط
ريوت: ، حتقيق: طارق بن سعيد آل عبد احلميد، )بالعمدة يف الفقهابن قدامة:عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة،  .51

 م(.0110هـ/ 1155، 1شائر اإلسالمية، طدار الب
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 م(.1933، 1ط
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