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شركة إدارة استثمار المستقبل المحدودة 
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هـ ١٤٤٣. .-  الرياض ، ١المحدودة - ط
 ص ؛ ..سم ١١٢

٧-٩٨٤٤-٠٣-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

- الوقف - تنظيم و ادارة  أ.العنوان ٢- الوقف   ١
١٤٤٣/٦٠٥٣ ٢٥٣٫٩٠٢ ديوي 

١٤٤٣/٦٠٥٣ رقم اإليداع: 
٧-٩٨٤٤-٠٣-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

(مالحظة): ال يتم طباعة الجزء األسفل مع بطاقة الفهرسة
تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام اإليداع بشكل 

معياري موحد ، و من هنا يتطلب تصوير الجزء االعلى باألبعاد 
المقننة نفسها خلف صفحة العنوان الداخلية للكتاب ، كما يجب طباعة 
الرقم الدولي المعياري ردمك مرة أخرى على الجزء السفلي األيسر 

من الغالف الخلفي الخارجي . 
و ضرورة إيداع نسختين من العمل في مكتبة الملك فهد الوطنية فور  
االنتهاء من طباعته، باإلضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  

وشكرا ،،،  )  CD مخزنة على قرص مدمج ( 

الحقوق لصورة الغالف تعود إلى مجلة عين المملكة



ـــة  ـــم والمعرف ـــر العل ـــبيل نش ـــي س ف
والصناعــــــة  األوقــــــاف  ودعــــــم 
المصرفيـــة اإلســـامية ؛ يهديكــــم 
بنـــك الجزيـــرة هـــذا اإلصـــدار داعًمـــا 

ومســـاهًما فـــي نشـــره .

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الجزيرة

نايف بن عبدالكريم العبدالكريم
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  المقدمة 

 من خن حن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل يت    القائل في كتابه الكريم  الحمد لله 

ْنَساُن  "  :نبينا الذي قال  والصالة والسالم على،  ]٩٢[سورة آل عمران:   ىت جه ين ىن ِإَذا َماَت اْإلِ

َيٍة، َأْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع ِبِه، َأْو َوَلٍد َصا "  ِلٍح َيْدُعو َلُه اْنَقَطَع َعْنُه َعَمُلُه ِإالَّ ِمْن َثَالَثٍة: ِإالَّ ِمْن َصَدَقٍة َجاِر

  .)١(   الوقفرواه مسلم في صحيحه، والصدقة الجارية محمولة على 

  وبعد:

في حقيقته قربة  وهو   مصالح دنيويٍة وأخروية،  عليه  عظيم األثر إذ تنبني  الوقففإن  

مبدأ التكافل    فيحقق  في الدنيا  أمامن القربات، يستمر ثوابه للواقف إلى يوم القيامة، و

  فيعود نفع الوقف على المجتمع   ويعزز من قيم التشاركية والرحمة واإليجابية، االجتماعي،

فضًال ومؤسساته  والدولة األفراد  ما  أعيان  إلى عن  إضافة  في   ،  سبًبا  المال    كونه  حماية 

منه االنتفاع  أمد  ووإطالة  و  إعانة ،  واجباتها،  أداء  على  التفرغ    مساعدتهاالحكومات  في 

  .يجب عليها من أساسياتلشؤونها األهم دون أن تتخلى عما 

   

 

  . ١٠/٢١٧الوجيز: الرافعي ، والعزيز شرح ١١/٢٥٣) شرح النووي على مسلم ١(
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  المقدمة 

 من خن حن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل يت    القائل في كتابه الكريم  الحمد لله 

ْنَساُن  "  :نبينا الذي قال  والصالة والسالم على،  ]٩٢[سورة آل عمران:   ىت جه ين ىن ِإَذا َماَت اْإلِ

َيٍة، َأْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع ِبِه، َأْو َوَلٍد َصا "  ِلٍح َيْدُعو َلُه اْنَقَطَع َعْنُه َعَمُلُه ِإالَّ ِمْن َثَالَثٍة: ِإالَّ ِمْن َصَدَقٍة َجاِر

  .)١(   الوقفرواه مسلم في صحيحه، والصدقة الجارية محمولة على 

  وبعد:

في حقيقته قربة  وهو   مصالح دنيويٍة وأخروية،  عليه  عظيم األثر إذ تنبني  الوقففإن  

مبدأ التكافل    فيحقق  في الدنيا  أمامن القربات، يستمر ثوابه للواقف إلى يوم القيامة، و

  فيعود نفع الوقف على المجتمع   ويعزز من قيم التشاركية والرحمة واإليجابية، االجتماعي،

فضًال ومؤسساته  والدولة األفراد  ما  أعيان  إلى عن  إضافة  في   ،  سبًبا  المال    كونه  حماية 

منه االنتفاع  أمد  ووإطالة  و  إعانة ،  واجباتها،  أداء  على  التفرغ    مساعدتهاالحكومات  في 

  .يجب عليها من أساسياتلشؤونها األهم دون أن تتخلى عما 

   

 

  . ١٠/٢١٧الوجيز: الرافعي ، والعزيز شرح ١١/٢٥٣) شرح النووي على مسلم ١(
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الجدير   من  كان  الجزيرة،  بنك  من  كريم  بدعم  حظيت  التي  الدراسة  هذه  إتمام  وألجل 

اإلفادة من أصحاب الخبرة في المجال الوقفي؛ ولذلك سعينا في استثمار المستقبل إلى  

في مجال   خبرة  باحث ذو  الدراسة، يقدمهم  للعمل على هذه  بفريق متخصص  االستعانة 

، حيث تتجلى أهميتها البالغة فيما  بتنفيذها بمستوى عال يوازي أهميتها  األوقاف ليقوم

  يلي:

  . لم ُيتطرق له من قبل فيما نعلم سابقة إلى موضوع أنها  . ١

رةألوقاف  ة تطبيقيةيدراس حاالت  أنها قائمة على نتائج  .٢     .معمَّ

  . إسهامها في معالجة مشكلة تعطل األوقاف .٣

    ووتتههددفف  ههذذهه  االلددررااسسةة  إإللىى::    

رة . ١  . بيان مفهوم األوقاف المعمَّ

رةخصائص األوقاف  تحديد .٢  .المعمَّ

رةل استنتاج عوامل االستدامة  .٣  .محل الدراسة  ألوقاف المعمَّ

 . الوقفيفي القطاع إثراء أفضل الممارسات اإلسهام في  .٤

        ممننههججييةة  االلددررااسسةة::

على أبرز سمات األوقاف محل    لنتعرف من خاللها الحالة  اعتمدنا منهجية دراسة  

هذه السمات للتوصل إلى العوامل التي كان لها دور فاعل في    وحللنا الدراسة،  

  محددة وواضحة وهي:  استدامتها، وكان اختيار الحاالت بناء على معايير

  

 أن يتجاوز عمر الوقف مئة سنة.  . ١

 أن يكون في المملكة العربية السعودية.  .٢

 أن تكون أصول الوقف قائمة.  .٣

ذوي    توافر .٤ األشخاص  أو  كالوثائق  لها  الوصول  يمكن  للبيانات  أولية  مصادر 

   الدراية.

ومصارفها،   وأصولها،  الجغرافي،  موقعها  في  متنوعة  أوقاف  ستة  اخترنا  وتم  وقد 

المعلومـفي جم   االعتماد الوثائـى: دراسـات علـع  المقننـة  ما  ـة، ودراسـق، والمقابالت  ة 

تصور  ـكتب تكوين  في  الوسائل  هذه  مجموع  ليساعد  حولها،  والمعاصرون  المتقدمون  ه 

ة، وللتوصل لعوامل االستدامة فقد ناقشت الدراسة  واضح عن سمات الوقف محل الدراس

لهذه   تخطيه  في  أسهمت  التي  العوامل  عن  وبحثت  الوقف  واجهت  التي  التحديات 

  التحديات. 

التاريخ الميالدي التقريبي المقابل لكل تاريخ هجري مذكور قدر االستطاعة    أضفناوقد  

التقويم ا القارئ حسب    احتسبناو   تعامل معه،لذي يحتى يكون البعد الزمني مدرًكا لدى 

الهجري. للتاريخ  وفقًا  األوقاف  الدراسةاجتهدكما    أعمار  األعالم،    ت  لبعض  الترجمة  في 

  قسًما منها لصعوبة البحث عن ترجمة لها.  نا بعضها الستفاضة شهرتها، وترك ناوتجاوز
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 أن يتجاوز عمر الوقف مئة سنة.  . ١

 أن يكون في المملكة العربية السعودية.  .٢

 أن تكون أصول الوقف قائمة.  .٣

ذوي    توافر .٤ األشخاص  أو  كالوثائق  لها  الوصول  يمكن  للبيانات  أولية  مصادر 
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المعلومـفي جم   االعتماد الوثائـى: دراسـات علـع  المقننـة  ما  ـة، ودراسـق، والمقابالت  ة 
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ة، وللتوصل لعوامل االستدامة فقد ناقشت الدراسة  واضح عن سمات الوقف محل الدراس

لهذه   تخطيه  في  أسهمت  التي  العوامل  عن  وبحثت  الوقف  واجهت  التي  التحديات 

  التحديات. 

التاريخ الميالدي التقريبي المقابل لكل تاريخ هجري مذكور قدر االستطاعة    أضفناوقد  

التقويم ا القارئ حسب    احتسبناو   تعامل معه،لذي يحتى يكون البعد الزمني مدرًكا لدى 

الهجري. للتاريخ  وفقًا  األوقاف  الدراسةاجتهدكما    أعمار  األعالم،    ت  لبعض  الترجمة  في 

  قسًما منها لصعوبة البحث عن ترجمة لها.  نا بعضها الستفاضة شهرتها، وترك ناوتجاوز
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              خخططةة  االلددررااسسةة::

الدراسة على: مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة، ومالحق   التفصيل  تشتمل  حسب 

  : التالي

 ومنهجيتها، فيها بيان لفضل الوقف، وألهمية الدراسة، وأبرز أهدافها،    ::  االلممققددممةة  

  . وملخصها

 ا فـيه  ::االلتتممههييــدد رةمعنى   إيضــــاحو  ،تعريف الوقف لـغة واصـــطالـحً   عن  نـبذةو ،المعمَّ

  .الوقف تاريخ

 ةيدراس حاالت ستسمات األوقاف المعمرة من خالل  ::ااألألوولل  االلففصصلل.    

 رة من خالل  ::االلثثااننيي  االلففصصلل   . ةي دراس حاالت ست عوامل استدامة األوقاف المعمَّ

 توصياتتنويهات وفيها   ::االلخخااتتممةة .  

 على األوـقاف موقعو  ،ـجدول للمـقارـنة بين األوـقاف الـمدروســــة  وفيهـا  ::االلممالالححقق 

ــور،    ،الخارطة ــات األخرى من عوامل  وملحق لبعض الص وتلخيص لما ذكر في الدراس

 .المهتمين مع للتواصل ونموذجلالستدامة، 

   

    ييلليي::    ددررااسسةة  إإللىى  ممااااللووخخللصصتت  

من   عدد  له  تعرض  التي  للتحديات  مشابهة  لتحديات  تعرضت  المعمرة  األوقاف  أن 

وكان من األسباب المعينة    ،األوقاف المعطلة، إال أنها بعد توفيق هللا استطاعت تجاوزها

  على ذلك: 

 ::على وقفه في حياته. ه، وقيامهحسن قصدممنن    ععوواامملل  ممتتععللققةة  ببااللووااققفف  

 ::االلووققفف ببتتووثثييقق   الصـــيــاغــة المحكمــة لصـــــك تمثلــت في      ععووااممــــلل  ممتتععللققــــةة  

ــب ــاســـ ــة، واـلـتوـثـيق اـلـمن ــا  اـلوـقـفي ـكـيف ـمع ـله ـغـيرات، واـلـت اـلـمـت ــاة  ، وـمراع

  .الصك إن وجدت، والمبادرة لمعالجة عيوب المتطلبات الجديدة

 ::ــــلل  االلممووققووفف حســـن اختيار األصـــول،  كان على رأســـها    ععوواامملل  ممتتععللققةة  ببااألألصصــ

واإلدارة الحكيمــة لألصــــل، وتنويع األعيــان الموقوفــة، وتحرير أعيــان الوقف  

ــية، واختيار مكان العين الموقوفة بدقة   ــخصـ ــلة عن بقية األمالك الشـ منفصـ

  ه.وعناية، والشراكة في الوقف بإلحاق أوقاف أخرى علي

 ــــااررفف    ممتتععللققــةة    ووععووااممــلل المروـنة في تـحدـيد المصـــرف،  اتضــــحت في   ::ببــااللممصصــــ

ة لومراعـاة المتغيرات المســـتقبليـة، وتخصـــيص جزء معتبر من الغلـة   صـــيـاـن

  تنوع المصارف في أوجه الخير. واستمرارية الوقف والنظارة عليه،

 ــتراط معايير معينة     ::ووإإددااررتتهه    ععوواامملل  ممتتععللققةة  ببااللننااظظرر اختيار القوي األمين، واشـ

وتحديد حاالت وضـوابط عزل الناظر،    في الناظر، ووجود آلية السـتخالف النظار،
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    ييلليي::    ددررااسسةة  إإللىى  ممااااللووخخللصصتت  
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وكان من األسباب المعينة    ،األوقاف المعطلة، إال أنها بعد توفيق هللا استطاعت تجاوزها

  على ذلك: 

 ::على وقفه في حياته. ه، وقيامهحسن قصدممنن    ععوواامملل  ممتتععللققةة  ببااللووااققفف  

 ::االلووققفف ببتتووثثييقق   الصـــيــاغــة المحكمــة لصـــــك تمثلــت في      ععووااممــــلل  ممتتععللققــــةة  

ــب ــاســـ ــة، واـلـتوـثـيق اـلـمن ــا  اـلوـقـفي ـكـيف ـمع ـله ـغـيرات، واـلـت اـلـمـت ــاة  ، وـمراع

  .الصك إن وجدت، والمبادرة لمعالجة عيوب المتطلبات الجديدة

 ::ــــلل  االلممووققووفف حســـن اختيار األصـــول،  كان على رأســـها    ععوواامملل  ممتتععللققةة  ببااألألصصــ

واإلدارة الحكيمــة لألصــــل، وتنويع األعيــان الموقوفــة، وتحرير أعيــان الوقف  

ــية، واختيار مكان العين الموقوفة بدقة   ــخصـ ــلة عن بقية األمالك الشـ منفصـ

  ه.وعناية، والشراكة في الوقف بإلحاق أوقاف أخرى علي

 ــــااررفف    ممتتععللققــةة    ووععووااممــلل المروـنة في تـحدـيد المصـــرف،  اتضــــحت في   ::ببــااللممصصــــ

ة لومراعـاة المتغيرات المســـتقبليـة، وتخصـــيص جزء معتبر من الغلـة   صـــيـاـن

  تنوع المصارف في أوجه الخير. واستمرارية الوقف والنظارة عليه،

 ــتراط معايير معينة     ::ووإإددااررتتهه    ععوواامملل  ممتتععللققةة  ببااللننااظظرر اختيار القوي األمين، واشـ

وتحديد حاالت وضـوابط عزل الناظر،    في الناظر، ووجود آلية السـتخالف النظار،
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الحرص على صــــياـنة ، ووعـناـية الـناظر بتحقيق ـغاـية الواقف واحترام شـــروـطه

  وترشيد الصرف.، األصل

   ــتقل، وتمييز األوقاف في المعاملة،      ::خخااررججةة  ععنن  االلووققففععوواامملل ــاء المس القض

واالحتســــاب على النـظار عـند   وحـمايـته،  ، ودعم المجتمعيتـهاواحترام اســـتقالل

  التقصير.

    

  

   

  تمهيد 

  ًة:الوقف لغ 

ٍث   الوقف مصدر: وقف، قال ابن فارس: (الواو والقاف والفاء أصل واحد يدل على َتمكُّ

  الوقف في اللغة ويراد به معان: . ويطلق)٢( عليه)ثم يقاس في شيء 

 جه هنمن�يت :سبيل هللا، ومنه قوله تعالىالحبس: يقال: وقفت الدابة وقًفا حبستها في 
٢٤الصافات:  ىتٰه مه  

  .)٣( احبسوهمأي:  ]٢٤[الصافات: ىتمنيت   - أ

  .)٤( منهالمنع: يقال: وقفت الرجل عن الشيء: منعته   -ب

ــدر، والجمع:    وقيل للموقوف (وقف) ــمية بالمص ــدر )٥(  أوقافتس ، وقد كثر إطالق المص

  وإرادة اسم المفعول، كقولك: هذا رهن، أي: مرهون. وكتاب، أي: مكتوب. 

 

  ) مادة وقف. ٦/١٣٥) معجم مقاييس اللغة: (٢(

  ). ٤/٣٠٢) معاني القرآن وإعرابه: الزجاج (٣(

  ) الصحاح: الجوهري، (مادة وقف) ٤(

  ) ٩/٣٣) تهذيب اللغة: ابن سيده (٥(
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  تمهيد 
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  وإرادة اسم المفعول، كقولك: هذا رهن، أي: مرهون. وكتاب، أي: مكتوب. 

 

  ) مادة وقف. ٦/١٣٥) معجم مقاييس اللغة: (٢(

  ). ٤/٣٠٢) معاني القرآن وإعرابه: الزجاج (٣(
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يد
ه

م
ت

األوقاف المعمرة18

  الوقف اصطالًحا:

ا الختالف ـمذاهبهم في تـحدـيد بعض   اختلـفت عـبارات الفقـهاء في تعريف الوقف تبـعً

في    تعريفاتهم  شــروط الوقف، ولزوم الوقف من عدمه، ومصــير العين بعد وقفها، إال أن

  ومن أكملها هذا التعريف: ،غالبها ال تخرج عن بيان حقيقة الوقف

االلممننتتففعع  ببهه،،  ممعع  ببققااءء  ععييننهه  ببققططعع  تتصصررفف  االلووااققفف      ممططللقق  االلتتصصررفف  ممااللهُهُ      تتححببييسس  ممااللكٍكٍ  

اا  إإللىى  هللاهللا  تتععااللىى..     ووغغييررهه  ففيي  ررققببتتهه،،  ييصصررفف  ررييععهه  إإللىى  ججههةة  ببرر  تتققرربًبً

القيود    يعرض عن إيرادبعضــهم  على أن    هاء المذاهب،قجمع غير قليل من فوبه قال  

  .)٦( للعلم بها، ولهذا عّرفه ابن قدامة وغيره بقوله: تحبيس األصل، وتسبيل الثمرة

 

  ). ٨/١٨٤)  المغني: ابن قدامة (٦(

    ووييممتتاازز  ههذذاا  االلتتععررييفف  ببمماا  ييلليي::

قال له:    عند النسائي، أن النبي  رضي هللا عنهعمر موافقته لمنطوق حديث  . ١

س األصل وسبل الثمرة"  .)٧(   "حبِّ

بأقصر عبارة  .٢ للوقف  الحقيقي  المعنى  دون ذكر شروط    واضحة ممكنة   يؤدي 

 في التعريفات.   غير معهود مثلها 

تعريفات  الحقيقة اختالف  ف  التعريفات األخرى،  معيحتوي على القدر المشترك   .٣

 في شروط الوقف ومآالته، ال في حقيقته.   االختالف ناتجة عن  

رة(إيضاح معنى    في اللغة واشتقاقها. )المعمَّ

ٌر، واســم   ر تعميًرا؛ فهو معمِّ ر يعمِّ ر) بالتضــعيف، يقال عمَّ رة: اســم فاعل من (عمَّ المعمَّ

والتعميالم ٌر.  ــه معمَّ ــامـــــــ فعول من ــل الشـــيء ع الحيـــــــ ر جع ا في  ــً ــاقي ب ــ ًرا، أي:    اة.  ـــــــ

 

)، والشافعي في  ٢٤١٩) (٥٤/ ٢السنن في أبواب األحكام ()، وابن ماجه في ٢٣٢/٦) سنن النسائي: كتاب األحباس (٧(
)، والبيهقي في السنن الكبرى  ٩٥/  ٤)، والطحاوي في معاني اآلثار (١١٤/  ٢)، واإلمام أحمد في المسند (٣٣٩مسنده (

  ) «صحيح». ٣١/٦). قال األلباني في إرواء الغليل (١٦٢/ ٦(
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    ووييممتتاازز  ههذذاا  االلتتععررييفف  ببمماا  ييلليي::

قال له:    عند النسائي، أن النبي  رضي هللا عنهعمر موافقته لمنطوق حديث  . ١

س األصل وسبل الثمرة"  .)٧(   "حبِّ

بأقصر عبارة  .٢ للوقف  الحقيقي  المعنى  دون ذكر شروط    واضحة ممكنة   يؤدي 

 في التعريفات.   غير معهود مثلها 

تعريفات  الحقيقة اختالف  ف  التعريفات األخرى،  معيحتوي على القدر المشترك   .٣

 في شروط الوقف ومآالته، ال في حقيقته.   االختالف ناتجة عن  

رة(إيضاح معنى    في اللغة واشتقاقها. )المعمَّ

ٌر، واســم   ر تعميًرا؛ فهو معمِّ ر يعمِّ ر) بالتضــعيف، يقال عمَّ رة: اســم فاعل من (عمَّ المعمَّ

والتعميالم ٌر.  ــه معمَّ ــامـــــــ فعول من ــل الشـــيء ع الحيـــــــ ر جع ا في  ــً ــاقي ب ــ ًرا، أي:    اة.  ـــــــ

 

)، والشافعي في  ٢٤١٩) (٥٤/ ٢السنن في أبواب األحكام ()، وابن ماجه في ٢٣٢/٦) سنن النسائي: كتاب األحباس (٧(
)، والبيهقي في السنن الكبرى  ٩٥/  ٤)، والطحاوي في معاني اآلثار (١١٤/  ٢)، واإلمام أحمد في المسند (٣٣٩مسنده (

  ) «صحيح». ٣١/٦). قال األلباني في إرواء الغليل (١٦٢/ ٦(
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إذا بقي في الحياة، فمعنى   -كفِرح ونِصر وضِرب-دة الحياة، يقال: َعِمر فالن  ـــ َر مـــ إن الَعْم ـــ ف

َره أي: جعله باقًيا مدة زائدة على المدة المتعارفة في أعمار األجيال   .)٨(عمَّ

ر»     - بفتح الميم المشددة  -واتفقت المعاجم القديمة والحديثة على إطالق لفظ «ُمَعمَّ

ره هللا بأن أطال عمره وأبقاه،       ىتمئ هي مي خي يتاستناًدا إلى قوله تعالى: على من َعمَّ

].   ١١[سورة فاطر:  

رة(بيان معنى    باعتباره لقًبا )األوقاف المعمَّ

رةألوقاف  يمكن تعريف ا بأنها: األوقاف التي    بناًء على معنى التركيب اإلضافي   المعمَّ

ال  ما زالت أصولها قائمة  و  حياة مدة زائدة عن مدة مثلها من األوقاف األخرىبقيت في 

  . وريعها جارياً 

المهم،وهذ والمطلب  الثمينة،  الخصيصة  أو    لعوامل عود  ت  ه  ذاته،  للوقف  ترجع 

؛  في هذه الدراسة بإذن هللا  مفصًال   سنتطرق لبحثه  وهو ما  للواقف وشرطه، أو لغير ذلك، 

ألن غاية دراستنا تتمركز في استخالص لباب من بين جملة األسباب واألحوال؛ كي يضعها  

خلوًدا   لها  يكتب  أن  هللا  لعل  ثرواتهم،  من  قسًما  يوقفون  أعينهم حين  نصب  الواقفون 

مة للواقفين المحسنين، وقدوة  طويًال، فيعظم نفعها وأثرها، وتزداد أجورهم، ويكونوا أئ

  للمنفقين الباذلين. 

 

  ). ٥٨٥). المفردات لألصفهاني مع مالحظات العاملي ص (٢٢/٢٧٦() ُينظر: التحرير والتنوير: ابن عاشور ٨(

  بذة عن تاريخ الوقفن

،  الحافل بالمنجزات الناصـعة   سـجل الحضـارة اإلسـالمية  صـفحة مضـيئة فيُيعّد الوقف  

ا قـبل اتصــــالـها ـبالحضــــارة    منجز حضــــاري رفيعوهو  لم تبلـغه أمم الغرب ولم تحط ـبه علـمً

، وحري بنا االفتخار به خاصــة وقد أصــبح أســلوًبا عالمًيا يتســابق إليه  اإلســالمية ســلًما وحرًبا

  أثرياء العالم ومؤسساته الكبرى.

ات  يو ـبَ ة لكـل ُمَتَطلَّ ه تلبـي اة المهمـة؛ ففـي المجتمع  شـــمـل الوقف جميع جواـنب الحـي

، ويتـداخـل مع الحكومـات  اإلســـالمي في الحقول العلميـة والعمليـة والمعيشـــيـة كـافـة

ــروريات   ــاعًدا ومخفًفا، ويتعاطى مع المجتمعات معيًنا ورافًدا ومحافًظا على بقاء الض مس

واألســس، وهو منجاة لألفراد من غير ما طريق؛ فهو نجدة وغوث وتوظيف إلى ســلســلة 

  ينكرها العارف العاقل. من المكارم والمحاسن ال

ا موـقد نشــــأ الوقف م اـلدوـلة اإلســـالمـية في الـمديـنة النبوـية، وتـحددت    بزوغع ترافـقً

ــامية، ومقاصـــده النبيلة من خالل اآليات القرآنية، واألحاديث الصـــحيحة، التي   أهدافه السـ

 جم يل ىل مل خل يتأكدت أن فعل الخير شــعيرة من شــعائر اإلســالم؛ كما في قوله تعالى:  

  ].٩٢[سورة آل عمران: ىتجه ين ىن من خن حن جن يم ىم ممخم حم
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  بذة عن تاريخ الوقفن

،  الحافل بالمنجزات الناصـعة   سـجل الحضـارة اإلسـالمية  صـفحة مضـيئة فيُيعّد الوقف  

ا قـبل اتصــــالـها ـبالحضــــارة    منجز حضــــاري رفيعوهو  لم تبلـغه أمم الغرب ولم تحط ـبه علـمً

، وحري بنا االفتخار به خاصــة وقد أصــبح أســلوًبا عالمًيا يتســابق إليه  اإلســالمية ســلًما وحرًبا

  أثرياء العالم ومؤسساته الكبرى.

ات  يو ـبَ ة لكـل ُمَتَطلَّ ه تلبـي اة المهمـة؛ ففـي المجتمع  شـــمـل الوقف جميع جواـنب الحـي

، ويتـداخـل مع الحكومـات  اإلســـالمي في الحقول العلميـة والعمليـة والمعيشـــيـة كـافـة

ــروريات   ــاعًدا ومخفًفا، ويتعاطى مع المجتمعات معيًنا ورافًدا ومحافًظا على بقاء الض مس

واألســس، وهو منجاة لألفراد من غير ما طريق؛ فهو نجدة وغوث وتوظيف إلى ســلســلة 

  ينكرها العارف العاقل. من المكارم والمحاسن ال

ا موـقد نشــــأ الوقف م اـلدوـلة اإلســـالمـية في الـمديـنة النبوـية، وتـحددت    بزوغع ترافـقً

ــامية، ومقاصـــده النبيلة من خالل اآليات القرآنية، واألحاديث الصـــحيحة، التي   أهدافه السـ

 جم يل ىل مل خل يتأكدت أن فعل الخير شــعيرة من شــعائر اإلســالم؛ كما في قوله تعالى:  

  ].٩٢[سورة آل عمران: ىتجه ين ىن من خن حن جن يم ىم ممخم حم
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وأفعاله وتقريراته مؤكدة لفضـيلة الوقف، وعظم أجره،   ملسو هيلع هللا ىلصوجاءت أقوال المصـطفی  

ذكر أصـحاب السـير والحديث أن كل َمْن كان له حتى    فضـًال عن تحديدها لمسـاراته واتجاهاته

ًيا، أم    .)٩( خيرًيامال من الصحابة رضي هللا عنهم وقف وقًفا، سواء كان وقًفا ُذرِّ

ثّم تطور الوقف في أواخر عصــر الراشــدين بتنوع أغراضــه، فلم تعد تقتصــر على رعاية 

لحجاج، وكذلك تأمين  الفقراء، بل إنها اتسـعت لتشـمـــــل توسـعة المسـاجد، ونقل المياه ل

المياه للسابلة في طـــرق الدولة اإلسالمية، وهذا التحسن يدخل ضمن التغييرات اإليجابية  

التي اقتضـــاها تطور األوضـــاع العامة فـــــــي الواقع اإلســـالمي ســـواء على مســـتوى  

  .)١٠( الدولالمجتمعات أو 

ــارفه، وارتفعت موجوداته، منذ ذلك ا لوقت، ليبلغ لذلك زاد نمو الوقف، وتنوعت مص

؛ إذ أـسهم الوقف إبان العـصر األيوبي وما بينهما  ، والعثمانياأليوبيالذروة في العـصرين  

 في إـعادة الوـجه العربي اإلســـالمي للـمدن الشــــامـية بـعد أن مســــخه االحتالل الصـــليبي

 

، وما بعد)، الوقف الذري: هو الوقف الذي يكون مصرفه أو منفعته على  ١/٢١٨) انظر: تاريخ المدينة البن شبة (٩(
  ذرية الواقف. الوقف الخيري: هو الوقف الذي يكون مصرفه أو منفعته في أي باب من أبواب الخير المتنوعة. 

  ). ١٧٣_١٧٢) ينظر: الوقف في الشريعة اإلسالمية وأثره في تنمية المجتمع: محمد أحمد الصالح (١٠(

ــب المغولي العصـــر  والتخري ــا  . وفي  ــاريخن ت ظهر وقف النقود ألول مرة في  ــاني  العثم

  .)١١( عدد من القوانين والتشريعات المنظمة لألوقافاإلسالمي، وصدرت 

ة  ة واـحدة هي المملـكة العربـي ه الجزيرة العربـية في دوـل وبـعد أن اجتمع شـــمـل شــــب

ــعودية أوكل الملك عبدالعزيز ــاة، ولما انتظم العمل في    السـ ــؤون األوقاف إلى القضـ شـ

  المحاكم، ويتسّلم الواقفالمحاكم الشرعية أصبح توثيق األوقاف بأنواعها بيد القضاة في  

ا شـــرعًيا  منهم آثار حميدة على   الرشـــيد من  لهذا اإلجراءكم كان  إثبات الوقفية، و  فيه صـــكًّ

  .ومسيرتها األوقاف

ــالمية    خخالالصصــــةة  االلققووللوو ــارة اإلس ــالمي دليل على انفراد الحض أن النظام الوقفي اإلس

ــة ا ــواء في باب التكافل والتراحم، أو في مجاالت نهضـ ــالمية،باألوقاف سـ ــارة اإلسـ   لحضـ

وديمومة المصــــالح الـعامة وتلبـية حاجات الـناس، وربط المجتمع عبر شـــبـكات ذاتـية وثيقة  

  حـمايتـها؛لالعرى ال ـيدركـها الوهن بســــبب أي خـلل، فســـمتـها التـماســــك وتـظافر الـكاـفة  

؛  وبالتالي تحققت للمســلمين ولغير المســلمين منافع متعددة لم يعرفها العالم من قبل 

 

(ص١١( العبدالسالم  صالح  أحمد  وغيرهم:  المسلمين  عند  الوقف  تاريخ  بحث  من  السادس  المطلب  ينظر:  وما    ٥٩) 
  بعدها). 
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ــب المغولي العصـــر  والتخري ــا  . وفي  ــاريخن ت ظهر وقف النقود ألول مرة في  ــاني  العثم

  .)١١( عدد من القوانين والتشريعات المنظمة لألوقافاإلسالمي، وصدرت 

ة  ة واـحدة هي المملـكة العربـي ه الجزيرة العربـية في دوـل وبـعد أن اجتمع شـــمـل شــــب

ــعودية أوكل الملك عبدالعزيز ــاة، ولما انتظم العمل في    السـ ــؤون األوقاف إلى القضـ شـ

  المحاكم، ويتسّلم الواقفالمحاكم الشرعية أصبح توثيق األوقاف بأنواعها بيد القضاة في  

ا شـــرعًيا  منهم آثار حميدة على   الرشـــيد من  لهذا اإلجراءكم كان  إثبات الوقفية، و  فيه صـــكًّ

  .ومسيرتها األوقاف

ــالمية    خخالالصصــــةة  االلققووللوو ــارة اإلس ــالمي دليل على انفراد الحض أن النظام الوقفي اإلس

ــة ا ــواء في باب التكافل والتراحم، أو في مجاالت نهضـ ــالمية،باألوقاف سـ ــارة اإلسـ   لحضـ

وديمومة المصــــالح الـعامة وتلبـية حاجات الـناس، وربط المجتمع عبر شـــبـكات ذاتـية وثيقة  

  حـمايتـها؛لالعرى ال ـيدركـها الوهن بســــبب أي خـلل، فســـمتـها التـماســــك وتـظافر الـكاـفة  

؛  وبالتالي تحققت للمســلمين ولغير المســلمين منافع متعددة لم يعرفها العالم من قبل 

 

(ص١١( العبدالسالم  صالح  أحمد  وغيرهم:  المسلمين  عند  الوقف  تاريخ  بحث  من  السادس  المطلب  ينظر:  وما    ٥٩) 
  بعدها). 
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اف في الحضــارة اإلســالمية امتازت بالتنوع واالنتشــار واالســتمرارية، مع إحاطتها  ألن األوق

  ومكانة سامية في النفوس تجعل لها حرمة ومنعة.  بما يحميها من أحكام وضوابط شرعية

مع عدد من األوقاف التي كتب هللا أن تكون    ل القادملذلك سـوف نطوف في الفصـ 

رة لقرون متعاقبة طوال، وهي أوق ة ياف تقع على خريطة المملكة العربية الســـعودمعمَّ

من غربها المحتضـن للحرمين الشـريفين إلى شـرقها الغني بثرواته، وتعبر من قلب الجزيرة  

العربية بجوار عاصــمة البالد التي شــهدت أحداث الدعوة ومنطلقها، وكتبت فيها ملحمة  

إلى سـبر أغوار   -في فصـلها الثاني-  توحيد عصـرية فريدة، وعقب ذلك سـتؤول بنا الدراسـة

ــ أبرز   وقاف، وتحديدهذه األ ــتدامتها، حتى تكون قرة  س ، ومنهاًجا  لعيونلماتها وعوامل اس

    وعلى هللا قصد السبيل. ومثاًال للسائرين في مصالح األوقاف، للمحسنين،

رة من خالل   حاالت  ست الفصل األول: سمات األوقاف المعمَّ

  يةدراس
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رة من خالل   حاالت  ست الفصل األول: سمات األوقاف المعمَّ

  يةدراس

   

الفصل األول

ـــرة سمــات األوقــاف المعمَّ
من خالل ست حاالت دراسية
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  الوقف األول:  

    "رضي هللا عنه عثمان بن عفانوقف المغاربة "وقف  

  : وصفهتعريف الوقف و 

.  - رضـــي هللا عـنه  –وقف عثـمان بن عـفانو  المـغارـبةوقف  لـهذا الوقف اســــمان هـما  

ــمى  دور  ويتكون من ــكن   "رباطًا" أو "عزلة" -أحيانًا في ثنايا الكالم عن هذا الوقف   -وتس لس

أقـدم    ُيعـدّ ومعهـا بئر لســـقيـا المـاء. وطلبـة العلم الغربـاء والفقراء المجـاورين في مكـة  

، وفي القدم  إلى ثمانية قرون أو أكثرإذ يرجع تاريخ الوقف    تناولتها الدراسـةاألوقاف التي  

  عراقة ودليل على قيمة الوقف وحرمته.

  تاريخ الوقف وموقعه:

صـادرة    يقع في مكة المكرمة، ويمتد عمره حسـب أول وثيقة ثبت فيها شـرط للواقف

ــتانيجمال الالفقيه  القاضـــي  من   تقريًبا    وثمانية وثالثين عاماً إلى ثمانمئة   دين بن الحرسـ

  . ارًة ـعليه مصرًفا ونظ )١٢( األوقافم)، ثم تتابعت ١٢٠٧الموافق  ـه٦٠٤أي في عام (

 

وقًف   )١٢( فتكون  وشرًطا  أصًال  األصلي  بالوقف  إلحاقها  األوقاف:  والمصارف تتابع  الشروط  جميع  في  واحًدا  ا 
  واألحكام.

 مكة المكرمة سنة ٨٣٨

وقف المغاربة -وقف عثمان بن عفان رضي هللا عنه-

ســلطان    الســيد الشــريف الســلطان األمجد الســلطان عبدالرحمنا أوقفه  ــــــ وآخرها م

ة الكبرى عام ـي، رئيس المحكمـبصك صادر من الوكيل الحاج محمد الرزين  الغرب أبو الفضل

ن واقفه هو عثمان بن أ  روىم) أي قبل مئة وتسعة وستين عاًما. ويُ ١٨٥٧ق  ــ المواف  ــ ه١٢٧٤(

ــي هللا عنه، وهذه قناعة النظار الحاليين ــة تاريخية تثبت ذلك،   دون أن  عفان رض توجد دراس

، وإذا فالراجح أن تـسميته بوقف عثمان بن عفان هو من باب تـشريفه وتمييزه فحـسب  ولذا

صــحت هذه النســبة فهي قيمة مضــافة للوقف من ناحية المدة الطويلة جًدا، ومن ناحية 

  االرتباط بالخليفة الراشد الثالث رضوان هللا عليه.

  :الحصول عليها مصدر المعلومات وتاريخ

ــ ١٤٤١دة من عام ـــ ذي القعر (ـــ ت في شهمقابالعدة أجرى الباحث   ــ المواف  هـ ــ يوني  قـ و ـ

معينون من الحـاكم الشـــرعي هم:    نظـار الوقف الحـاليين وعـددهم ثالثـة نظـارم) مع  ٢٠٢٠

ــماعيل عبد القادر بركات الطيب ــاعد بن عبد   ،إسـ ــعل بن مسـ عمر محمد آدم مغربي، ومشـ

  الرحيم المغربي.

  شرط الواقف:

  ـه ٦٠٤ام (  ــ ة الصادرة عــ ت بالوثيقــ ل هو المثبــ ه العمــ الذي علير  ــ ف المعتبــ شرط الواق

وهو في حكم المفقود،    بن الحرســتاني،  القاضــي الفقيه جمال الدينم) من  ١٢٠٧الموافق  

لم يبق منه إال ما وجد منقوشــا على حجر في واجهة عقار الوقف األســاســي وهو أن رباط  

سيدنا عثمان بن عفان رضي هللا عنه موقوف على المغاربة المهاجرين الفقراء المتجردين  

  .ثم تتابعت األوقاف عليه مصرًفا ونظارًة  للعبادة العزاب الذين ليس لهم أهل.
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ســلطان    الســيد الشــريف الســلطان األمجد الســلطان عبدالرحمنا أوقفه  ــــــ وآخرها م

ة الكبرى عام ـي، رئيس المحكمـبصك صادر من الوكيل الحاج محمد الرزين  الغرب أبو الفضل

ن واقفه هو عثمان بن أ  روىم) أي قبل مئة وتسعة وستين عاًما. ويُ ١٨٥٧ق  ــ المواف  ــ ه١٢٧٤(

ــي هللا عنه، وهذه قناعة النظار الحاليين ــة تاريخية تثبت ذلك،   دون أن  عفان رض توجد دراس

، وإذا فالراجح أن تـسميته بوقف عثمان بن عفان هو من باب تـشريفه وتمييزه فحـسب  ولذا

صــحت هذه النســبة فهي قيمة مضــافة للوقف من ناحية المدة الطويلة جًدا، ومن ناحية 

  االرتباط بالخليفة الراشد الثالث رضوان هللا عليه.

  :الحصول عليها مصدر المعلومات وتاريخ

ــ ١٤٤١دة من عام ـــ ذي القعر (ـــ ت في شهمقابالعدة أجرى الباحث   ــ المواف  هـ ــ يوني  قـ و ـ

معينون من الحـاكم الشـــرعي هم:    نظـار الوقف الحـاليين وعـددهم ثالثـة نظـارم) مع  ٢٠٢٠

ــماعيل عبد القادر بركات الطيب ــاعد بن عبد   ،إسـ ــعل بن مسـ عمر محمد آدم مغربي، ومشـ

  الرحيم المغربي.

  شرط الواقف:

  ـه ٦٠٤ام (  ــ ة الصادرة عــ ت بالوثيقــ ل هو المثبــ ه العمــ الذي علير  ــ ف المعتبــ شرط الواق

وهو في حكم المفقود،    بن الحرســتاني،  القاضــي الفقيه جمال الدينم) من  ١٢٠٧الموافق  

لم يبق منه إال ما وجد منقوشــا على حجر في واجهة عقار الوقف األســاســي وهو أن رباط  

سيدنا عثمان بن عفان رضي هللا عنه موقوف على المغاربة المهاجرين الفقراء المتجردين  

  .ثم تتابعت األوقاف عليه مصرًفا ونظارًة  للعبادة العزاب الذين ليس لهم أهل.



ه-
عن

هللا 
ي 

ض
ن ر

فا
 ع

ن
ن ب

ما
عث

ف 
وق

ة -
رب

غا
م

 ال
ف

وق
األوقاف المعمرة28

  مصارف الوقف: 

اء المتعبـدين ذوي الحـاجـات فقراءاألول:   (المتفرغين للعبـادة  المجردين المغرب الغرـب

  القاضي الفقيه جمال الدين. طااشتر وهذا المصرف حسب ، وطلب العلم)

مذكورة في صك الوقفية الصادر من رئيس المحكمة الكبرى بمكة  المصارف  الثاني: ال

ات  ــ ة على المصطلحــ ع المحافظــ بإيجاز ما  ــ نذكره  م)١٨٥٧الموافق    ــ ه١٢٧٤(ام ــ ة عــ المكرم

  والعبارات الواردة في الوثيقة قدر اإلمكان:

  عمارة الوقف وترميمه.  -أ

عثمان بن عفان رضـــي هللا عنه    )١٤( رباطعلى ســـكان  )١٣( الغلةتصـــرف ثالثة أرباع    - ب

    .بالسوية فيما بينهم

 

بقاء  ١٣( الّدار، أو أي عين استعمالّية ينتفع بها مع  أو أجرة  أو أجرتها،  الّدخل الذي يحصل من ريع األرض،  الغلة:   (

حماد  ، ومعجم المصطلحات المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء د. نزيه  ٣/٣٨١األثير  عينها. (ينظر: النهاية البن  
  ). ٣٤٦ص

) تطلق كلمة (الرباط) على الحصن الحربي الذي يقام في الثغور لمواجهة العدو والذود عن ديار المسلمين، ثم  ١٤(
  لما اتسعت الديار اإلسالمية وقويت شوكتهم تحولت وظيفتها إلى إيواء الفقراء والمحتاجين. 

ــرف الربع الرابع ألغوات  - ج ــريف بنظرائهم على مقتضــى    )١٥( يص الحرم المكي الش

قواـعد أوـقافهم، ثم من بـعده يكون النظر عليـها لـكل شـــيخ يتولى مشـــيـخة  

 .الرباط المذكور

إن آل اســـتحـقاق غـلة الوقف للفقراء ـفالنظر لموالـنا الـحاكم الشـــرعي يومـئذ    - د

  ينظر فيمن به صالحية لذلك من أهل الديانة واألمانة.

  )١٦(   المذكورين مطلًقا بوجه من الوجوه فتكون العزلة  إن تعذر ـصرف الغلة على  -ه

ا لـله تـعالى تصـــرف غلـته على مطلق الفقراء الـقاطنين ببـلد هللا األمين،    وقـفً

ــرعي ــريف الشـ ــر معه بالمجلس الشـ   وقد جعل النظر على هذه العزلة للحاضـ

ــليمان جزائلي ــيدنا عثمان بن    ،الحاج محمد ابن المرحوم الحاج سـ ــيخ رباط سـ شـ

  .رضي هللا عنهعفان 

قيدت مصــارف الوقف أخيًرا بطلبة العلم الفقراء بناء على اجتهاد من النظار،  الثالث:  

 كما سيأتي بيانه.  

 

مدينة، ولفظ (آغاء) أعجمي، وهو مستعمل  ) جماعة من الناس تفرغت لخدمة الحرمين الشريفين في مكة وال١٥(
 في اللغات التركية والفارسية، وتأتي بمعنى الرئيس، أو السيد. 

  ) العزلة: البناء أو البيت الصغير، وربما يطلق عليه ذلك إذا كان في موضع عزلة عنه، وهو معنى تسنده اللغة. ١٦(
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ــرف الربع الرابع ألغوات  - ج ــريف بنظرائهم على مقتضــى    )١٥( يص الحرم المكي الش

قواـعد أوـقافهم، ثم من بـعده يكون النظر عليـها لـكل شـــيخ يتولى مشـــيـخة  

 .الرباط المذكور

إن آل اســـتحـقاق غـلة الوقف للفقراء ـفالنظر لموالـنا الـحاكم الشـــرعي يومـئذ    - د

  ينظر فيمن به صالحية لذلك من أهل الديانة واألمانة.

  )١٦(   المذكورين مطلًقا بوجه من الوجوه فتكون العزلة  إن تعذر ـصرف الغلة على  -ه

ا لـله تـعالى تصـــرف غلـته على مطلق الفقراء الـقاطنين ببـلد هللا األمين،    وقـفً

ــرعي ــريف الشـ ــر معه بالمجلس الشـ   وقد جعل النظر على هذه العزلة للحاضـ

ــليمان جزائلي ــيدنا عثمان بن    ،الحاج محمد ابن المرحوم الحاج سـ ــيخ رباط سـ شـ

  .رضي هللا عنهعفان 

قيدت مصــارف الوقف أخيًرا بطلبة العلم الفقراء بناء على اجتهاد من النظار،  الثالث:  

 كما سيأتي بيانه.  

 

مدينة، ولفظ (آغاء) أعجمي، وهو مستعمل  ) جماعة من الناس تفرغت لخدمة الحرمين الشريفين في مكة وال١٥(
 في اللغات التركية والفارسية، وتأتي بمعنى الرئيس، أو السيد. 

  ) العزلة: البناء أو البيت الصغير، وربما يطلق عليه ذلك إذا كان في موضع عزلة عنه، وهو معنى تسنده اللغة. ١٦(
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  :من إجراءات الوقف ووثيقتهب ما لحقأهم 

لم ُيعثر على شـــرط الواقف الـقاضـــي الفقـيه جـمال اـلدين، ولم يبق مـنه إال أن رـباط  

عنه موقوف على المغاربة المهاجرين الفقراء المتجردين  سيدنا عثمان بن عفان رضي هللا  

للعبادة العزاب الذين ليس لهم أهل، أما الشــروط التي ثبتت في الصــك الشــرعي الصــادر  

  م) فهي التي سبق إيرادها في مصارف الوقف.١٨٥٧الموافق  ه١٢٧٤عام (

ة، ويزيد وبعد أزمنة قيد شــرط الواقف في صــرف الغلة بما ال يخالف الشــروط الســابق

    ووففييممــاا  ببععــدد  أأججررييــتت  ههــذذههفي غبـطة الوقف ومصـــلحـته، وهو أن يقـيد بكوـنه لطالب العلم،  

   االلتتععددييالالتت  ععللىى  ووثثييققةة  االلووققفف  ااألألصصللييةة::

 ذا المصرف.تقييد المصارف بطالب العلم ووضع ضوابط لهل إضافة شرط  - أ

 يأخذ المتزوج من الوقف. أن ال :مثل ،غير الشرعية إلغاء بعض الشروط  -ب

    

    ::  ففههيي  أأههمم  مماا  للححقق  ببااللووققفف  ممنن  إإججررااءءااتتأأمماا  

المـناقـلة الشـــرعـية في المحكـمة بين وقف عثـمان بن عـفان رضـــي هللا عـنه   - أ

خمســـــة دور جميعهــا    وهيووقف األغوات في الــدار والخرائــب القــديمــة،  

  .ولهذه المناقلة تفصيل سيأتي الحقاً  محيطة بالحرم.

التوســــعة  نهـا بـعد  واســـتالم تعويضــــات ع  ـمائرهوع  ـهدم معظم دور الوقف  -ب

 .الثانية لساحات الحرم المكي الشريف الشمالية

في مواقع مميزة جعلت    عن الوقف  البدل  بأموال التعويضـــات  النظار  شـــراء  - ج

   األوقاف. سائر مكانة مرموقة بين المغاربة لوقف

ا على ـصخر    -د   فيإثبات الوقف وـشرطه عند الحاكم الشـرعي بعدما كان منقوـشً

  باب الوقف.
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التوســــعة  نهـا بـعد  واســـتالم تعويضــــات ع  ـمائرهوع  ـهدم معظم دور الوقف  -ب

 .الثانية لساحات الحرم المكي الشريف الشمالية

في مواقع مميزة جعلت    عن الوقف  البدل  بأموال التعويضـــات  النظار  شـــراء  - ج

   األوقاف. سائر مكانة مرموقة بين المغاربة لوقف

ا على ـصخر    -د   فيإثبات الوقف وـشرطه عند الحاكم الشـرعي بعدما كان منقوـشً

  باب الوقف.
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  محطات الوقف التاريخية:   زأبر

  وزيادة عدد من األوقاف عليه.  من بعض الوالة واألمراء،  لوقف وعمارتهاتنمية    - أ

الحســـن علي  يالقـاضـــي الفقـيه جمـال اـلدين والي أمير المؤمنين أب وقف  -ب

 م).١٢٠٧الموافق  ـه٦٠٤(  في عام )رباط المغاربةـ(الرباط المشهور ب

،  لوقف غلة توزع على المســتحقين لأصــبح  حتى   وتنميته  ة الوقفعمار   ةعادإ  - ج

هالنـاظر عبـد القـادر بركـات الطيـب نظـارة الوقف   يتولوذلـك بعـد     إبـان كوـن

هــ حتى وفاته  ١٣٨٦يخ حيث تولى النظارة من تار ،  ا ليس له غلة ومهدًم مهمًال 

  ..هـ ١٤١٠عام 

  "األغوات" من نصيبهم المحدد من الوقف. )١٧( مخارجة  -د

  : من الوقف األغوات مخارجة

،  مقصـورة عليهم   أوقاًفا أخرى  همنصـيًبا من الغلة، وبما أن ل  ألغواتل  الواقفاشـترط  

ا كبيًرا في رـعايـته وتطويره ، النـعدام ـحاجتهم ـلذـلك  فلم يكونوا يولون ـهذا الوقف اهتـماـمً

 

ا١٧( من  يخرج أحد المستحقين  التخارج في هذا السياق: هو أن  لموقوف عليهم، فال يكون من أهل االستحقاق،  ) 
  والمخارجة من عقود المعاوضات.

ا على الوقف، وال يرغبون بتحمـل تكلفـة تطوير ف ه أنهم أصـــبحوا عبـئً اظر في حيـن رأى الـن

  الوقف من نصيبهم.

في موقع مميز أمام المـسعى  عمارٌة مدرٌة للدخل  كان للوقف خمـسة مواقع، أحدها  و

بأن    ،أن يخارج نصــيبهم من الوقف  الناظر  مباشــرة، وباقي المواقع معطلة، فاقترح عليهم

  منا لهم، مقابل أن يزول اسـتحقاقهم  ا خالصـً تكون العمارة التي تقع أمام المسـعى وقًف 

وبـعد   ا لتعمير بقـية العـقارات المعطـلة.وأن يدفعوا مليون ريال أيضــــً   ،بقـية عـقارات الوقف

ومنذ قســـمة،  ة هذه الز بإجا شـــرعي  أن اقتنع الطرفان بذلك تقدموا للمحكمة وصـــدر حكم

ــ   ١٤٠٠حصـول المخارجة في عام  دون أن يشـاركهم   ونظارة  االوقف للمغاربة مصـرًف أصـبح    هـــ

  .فيه أحد

   الكبرى جاءت الشريف   مع   النقلة  الحرم  الثانية-الشمالية  توسعة  إذ  - التوسعة   ،

ودفعت )١٨( العقاراتت  نزع وتبعها  التعويضات   ،  عمائر  ،  من  للوقف  البدل  شراء 

  أصبح الوقف من أكبر األوقاف في مكة المكرمة. ؛ فوفنادق مميزة

 

وال يمكن    ) نزع العقارات: أخذ الدولة ملكية بعض العقارات للمصلحة العامة مقابل عوض مالي لمالكها األصلي١٨(
  وذلك كون النزع جاء لمشاريع متعددة وعلى مراحل لكل مشروع.  تحديد تاريخ محدد للنزع؛
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ا على الوقف، وال يرغبون بتحمـل تكلفـة تطوير ف ه أنهم أصـــبحوا عبـئً اظر في حيـن رأى الـن

  الوقف من نصيبهم.

في موقع مميز أمام المـسعى  عمارٌة مدرٌة للدخل  كان للوقف خمـسة مواقع، أحدها  و

بأن    ،أن يخارج نصــيبهم من الوقف  الناظر  مباشــرة، وباقي المواقع معطلة، فاقترح عليهم

  منا لهم، مقابل أن يزول اسـتحقاقهم  ا خالصـً تكون العمارة التي تقع أمام المسـعى وقًف 

وبـعد   ا لتعمير بقـية العـقارات المعطـلة.وأن يدفعوا مليون ريال أيضــــً   ،بقـية عـقارات الوقف

ومنذ قســـمة،  ة هذه الز بإجا شـــرعي  أن اقتنع الطرفان بذلك تقدموا للمحكمة وصـــدر حكم

ــ   ١٤٠٠حصـول المخارجة في عام  دون أن يشـاركهم   ونظارة  االوقف للمغاربة مصـرًف أصـبح    هـــ

  .فيه أحد

   الكبرى جاءت الشريف   مع   النقلة  الحرم  الثانية-الشمالية  توسعة  إذ  - التوسعة   ،

ودفعت )١٨( العقاراتت  نزع وتبعها  التعويضات   ،  عمائر  ،  من  للوقف  البدل  شراء 

  أصبح الوقف من أكبر األوقاف في مكة المكرمة. ؛ فوفنادق مميزة

 

وال يمكن    ) نزع العقارات: أخذ الدولة ملكية بعض العقارات للمصلحة العامة مقابل عوض مالي لمالكها األصلي١٨(
  وذلك كون النزع جاء لمشاريع متعددة وعلى مراحل لكل مشروع.  تحديد تاريخ محدد للنزع؛
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  شخصيات أشرفت على الوقف: 

اا:: ::  االلذذيينن  تتووللوواا  االلننظظااررةة  ققددييمًمً     أأووالًالً

  .)١٩( الشيخ عبد القادر بن علي المشاط . ١

  علي بن عبد القادر المشاط. .٢

  . )٢٠(الشيخ محمد بن عبد هللا الغريسي .٣

  .)٢١(الشيخ أبو شعيب الدكالي .٤

  الطيب.الشيخ أبي الشيخي  .٥

 

م، وتوفي  ١٨٣٢هـ الموافق ١٢٤٨(ولد عام  القادر العالم بن علي بن عبد الواحد بن عباس المشاط المالكي عبد) ١٩(
الحرام إمام م)،١٨٨٤الموافق    هـ١٣٠٢عام   بينهم،   ،المسجد  المصالحة  من  يبذل  لما  التجار،  بشيخ  إليه  يشار  كان 

حفظ الحكومة.  بديوان  المجلس  رؤساء  جملة  من  انتخب  ثم  أمورهم،  الكريم وتسوية  متون  القرآن  من  وكثيًرا   ،
المذهب وغيرها، ثم تفقه على يد الشيخ حسين مفتي المالكية، فقرأ عليه في الحديث ومصطلحه إضافة إلى  

  علوم أخرى. 

الحسني، وجيه فقيه نابغة، نبيٌل قاٍض، رحالٌة شاعر. عاش بالقرن الثالث   ) محمد بن عبد هللا الغريسي المشري٢٠(
 عشر الهجري. 

الموافق    ـ ه١٣٥٦وتوفي عام  -م١٨٧٨الموافق    ـ ه ١٢٩٥) أبو شعيب بن عبد الرحمن الدكالي الصديقي (ولد عام  ٢١(

فقيه ١٩٣٧ في محدث  م)  كالخطابة  بارزة،  دينية  وظائف  تولى  ومحدثيه.  المغرب  حفاظ  آخر  من  الحرم   مغربي، 
ابن   ، ورئاسة القضاة في مكة، واإلفتاء على المذاهب األربعة،  كما تولى وزارة العدل في المغرب، قال عنهالمكي
آخر من رأينا على طريق الحفاظ المتقدمين، الذين بلغنا وصفهم، ولوال أني رأيته   : "-صاحب إتحاف المطالع-سودة

  وكان من كبار دعاة السلفية. يملي، لداخلني الشك في وصفهم"، 

اا::   اا  االلذذيينن  تتووللووللوواا  االلننظظااررةة  ححددييثًثً     ثثااننيًيً

  بركات الطيب. عبد القادر .٦

  عبد القادر بركات الطيب.بن إسماعيل  .٧

  عمر محمد آدم مغربي. .٨

  مشعل بن مساعد بن عبد الرحيم المغربي. .٩

    تحي محمد بشير الفزاني.ف .١٠

  اإلدارة الحالية للوقف: 

اا  ووففقق  ههذذهه  االلططررييققةة::    االلووققفف  ييدداارر     ححاالليًيً

  مجلس من مشرفين، ولجنة علمية، وعدد من النظار.تكوين   - أ

اقترح النظـار واللجنـة العلميـة ضـــوابط للصـــرف، وهي في حقيقتهـا تقييـد    -ب

شـــرط الواقف عـام في كـل مهـاجر متجرد للعبـادة من  ألن   ؛لشـــرط الواقف

بالوصــف،  المغاربة، وحقيقة هذه الضــوابط االقتصــار على بعض المســتحقين  

من المحكمـة الشـــرعيـة بنـاء على مـذهـب    المقترحـة  الضـــوابط  وقـد أجيزت

ــف أو بالعين حال   ــتحقين بالوصـ ــار على بعض المسـ الحنابلة في جواز االقتصـ

  .اا، وتتابعت صكوك أخرى تؤيدها أيًض تعذر استيعابهم جميًع 
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اا::   اا  االلذذيينن  تتووللووللوواا  االلننظظااررةة  ححددييثًثً     ثثااننيًيً

  بركات الطيب. عبد القادر .٦

  عبد القادر بركات الطيب.بن إسماعيل  .٧

  عمر محمد آدم مغربي. .٨

  مشعل بن مساعد بن عبد الرحيم المغربي. .٩

    تحي محمد بشير الفزاني.ف .١٠

  اإلدارة الحالية للوقف: 

اا  ووففقق  ههذذهه  االلططررييققةة::    االلووققفف  ييدداارر     ححاالليًيً

  مجلس من مشرفين، ولجنة علمية، وعدد من النظار.تكوين   - أ

اقترح النظـار واللجنـة العلميـة ضـــوابط للصـــرف، وهي في حقيقتهـا تقييـد    -ب

شـــرط الواقف عـام في كـل مهـاجر متجرد للعبـادة من  ألن   ؛لشـــرط الواقف

بالوصــف،  المغاربة، وحقيقة هذه الضــوابط االقتصــار على بعض المســتحقين  

من المحكمـة الشـــرعيـة بنـاء على مـذهـب    المقترحـة  الضـــوابط  وقـد أجيزت

ــف أو بالعين حال   ــتحقين بالوصـ ــار على بعض المسـ الحنابلة في جواز االقتصـ

  .اا، وتتابعت صكوك أخرى تؤيدها أيًض تعذر استيعابهم جميًع 
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االلععللممييةة    ضضووااببططأأمماا     ووااللللججننةة   االلننظظاارر   ممنن   االلممققتتررححةة   االلممحح    االلصصررفف   ممنن     ككممةةووااللممججااززةة  
    ::ففههيي

ــتحقاق من إحدى الدول المغاربية األربع (المغرب، الجزائر،   . ١ أن يكون طالب االسـ

  تونس، ليبيا).

  طالب االستحقاق إقامة نظامية سارية المفعول. كون لدىأن ي .٢

  .ا عاقًال أن يكون بالًغ  .٣

  أن يكون سكنه بمكة المكرمة. .٤

  أال تنقطع إقامته عن مكة المكرمة أكثر من ثالثة شهور. .٥

  ا من مكتب عقاري.عقد إيجار بتاريخ حديث أثناء التقديم مختوًم إحضار  .٦

  ة على استالمه من الوقف.الموافقمختوم من الكفيل ب كتابإحضار  .٧

  أن يكون المستحق ذا سمت حسن. .٨

  التحقق من حالة المستحق. .٩

  ات العلمية.مؤسسأن يكون المستحق من طلبة العلم الملتحقين بإحدى ال .١٠

  االستحقاق من الفقراء المتعبدين ذوي الحاجات.أن يكون طالب  .١١

  ال يصرف استحقاق الوقف ألكثر من أربعة أبناء ذكور بالغين مع رب األسرة. .١٢

ــة  ـعرضتـ  .١٣ اـلـعـلـمي ــة  اـلوـقفـعـلى    اـلـلـجن ــار  ــا  ـنظ ــاـته اـلـعـلم   ـمـقـترح ــة  ـطـلب ـعن 

  المستحقين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه لتكريمهم ومكافأتهم.

  صعوبات واجهت الوقف:

تســـع عـمائر من أصــــل   لملكـية  النزع األولبـعد ـتأثر الـتدفـقات النـقدـية للوقف   . ١

تأثر مصــارف  حيث نجم عنها  ،  م)١٩٨١  الموافق  ــــــ ه١٤٠٢(  عام إحدى عشــرة عمارة

  الوقف.

ــ ١٤٢٨(ام ــ ي عــ النزع الثاند ــ بع  تأثر التدفقات النقدية للوقف .٢   م)٢٠٠٧الموافق    ه

  مصارف الوقف. أثًرا علىأحدث ، مما الباقيتين نـللعمارتي

إلجراءات المنصـــوص عليهــا في نظــام  لصـــــك الملكيــة غير مســـتكمــل  أن   .٣

) من نظام المرافعات  ٢٣١،  ٢٣٠المشــار لها في المادتين (  المرافعات الشــرعية

  التعويض. صرف تأخير، مما أدى لم)٢٠٠٠ الموافق هـ١٤٢١(الصادر عام الشرعية 

  هم في ترميمها.تقادم أصول الوقف وشح الغلة التي تسا .٤

  تصرف النظار لمعالجة الصعوبات:

بعد أن كانت أعيان  من فـضل هللا أن الوقف تجاوز هذه الـصعوبات وـصبر على آثارها، ف

، ـفإن  عن االســـتثـمار منـعدم الـعاـئد أغلبهـا معطـلوالوقف عـقارات متفرـقة ال قيـمة لهـا، 

لصــــالح   ات المنزوـعةبقيـمة التعويضــــات عن العـقار  أعـيان الوقف الـحالـية بـعد شـــراء ـبدل

االـستخدام التجاري والخيري،    مجموعة من العقارات الثمينة متنوعةتوـسعة الحرم أـصبحت  

، وـهذا التـفاـعل الحكيم يؤـكد أن لـكل  تحقيق شـــرط الواقفل  كفيوهي ـمدّرًة بحـمد هللا، وت

وضـــع    تخرج الوقف من حال التعطل أو انخفاض الدخل إلى مشـــكلة تواجه األوقاف حلوالً 
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  صعوبات واجهت الوقف:

تســـع عـمائر من أصــــل   لملكـية  النزع األولبـعد ـتأثر الـتدفـقات النـقدـية للوقف   . ١

تأثر مصــارف  حيث نجم عنها  ،  م)١٩٨١  الموافق  ــــــ ه١٤٠٢(  عام إحدى عشــرة عمارة

  الوقف.

ــ ١٤٢٨(ام ــ ي عــ النزع الثاند ــ بع  تأثر التدفقات النقدية للوقف .٢   م)٢٠٠٧الموافق    ه

  مصارف الوقف. أثًرا علىأحدث ، مما الباقيتين نـللعمارتي

إلجراءات المنصـــوص عليهــا في نظــام  لصـــــك الملكيــة غير مســـتكمــل  أن   .٣

) من نظام المرافعات  ٢٣١،  ٢٣٠المشــار لها في المادتين (  المرافعات الشــرعية

  التعويض. صرف تأخير، مما أدى لم)٢٠٠٠ الموافق هـ١٤٢١(الصادر عام الشرعية 

  هم في ترميمها.تقادم أصول الوقف وشح الغلة التي تسا .٤

  تصرف النظار لمعالجة الصعوبات:

بعد أن كانت أعيان  من فـضل هللا أن الوقف تجاوز هذه الـصعوبات وـصبر على آثارها، ف

، ـفإن  عن االســـتثـمار منـعدم الـعاـئد أغلبهـا معطـلوالوقف عـقارات متفرـقة ال قيـمة لهـا، 

لصــــالح   ات المنزوـعةبقيـمة التعويضــــات عن العـقار  أعـيان الوقف الـحالـية بـعد شـــراء ـبدل

االـستخدام التجاري والخيري،    مجموعة من العقارات الثمينة متنوعةتوـسعة الحرم أـصبحت  

، وـهذا التـفاـعل الحكيم يؤـكد أن لـكل  تحقيق شـــرط الواقفل  كفيوهي ـمدّرًة بحـمد هللا، وت

وضـــع    تخرج الوقف من حال التعطل أو انخفاض الدخل إلى مشـــكلة تواجه األوقاف حلوالً 



ه-
عن

هللا 
ي 

ض
ن ر

فا
 ع

ن
ن ب

ما
عث

ف 
وق

ة -
رب

غا
م

 ال
ف

وق
األوقاف المعمرة38

ــها الباحث، وهذا   ــن وأكثر غبطة، وهذا الملمح نراه عياًنا في جميع األوقاف التي درس أحس

  من فضل هللا على النظار وعلى الواقفين والمجتمع.

        ::للححففااظظ  ععللىى  االلووققففلل  ججااددةة  إإررااددةة  ووججوودد  مماا  ييددلل  ععللىىوومم

 بما يفيد الوقف. مخارجة األغوات 

 بتعمير البيوت الخربة مبالغ المخارجة ثماراست.  

 التعويضات عن العقارات المنزوعة المبادرة إلى تسّلم مبالغ.  

 ا على حجية التملكيح الصكوك حفاًظ تصح.  

 عن العقارات المنزوعة استثمارياً مناسب  لشراء بدل المسارعة .  

  سمات الوقف: 

  بعثمان بن عفان رضي هللا عنه كما يعتقد النظار. هأصل ارتباط . ١

  وقف سلطان الغرب.مثل  وقف عليهأحتى أن بعضهم  لوقفالة لرعاية الو .٢

  .)٢٢(وقف الفيالليمثل  ا عليهإلحاق الناس أوقاًف  .٣

 

  طبعات القادمة بإذن هللا.عتبر هذا الوقف خارج نطاق البحث، وقد يفصل ذكره مستقبًال في الي )٢٢(

متـابعتهم للنـاظر،    عنيمحـددين بـالوصـــف ممـا يأنـاس    على اكونـه موقوفـً  .٤

  ومحاسبتهم إياه باستمرار.

حيث أن أحدهم تخـصـصه إدارة وعلم اجتماع،  ،  تميز النظار، واختالف تخـصـصاتهم .٥

  .وأحدهم لديه خبرة قانونية و يتميز بالعالقات العامة، والثالث خبير في اإلدارة

ــاة المحكـمة الشـــرعـية من األمر الملكي   .٦ اء الوقف بـناء على رأي قضــ اســـتثـن

وإيقاف اســتكمال إجراءات الصــكوك      )٢٣(القاضــي بمنع ســماع حجج االســتحكام

بعضها يقترب من االستحالة أو العسر نظًرا لقدم الوقف وفقد  إّن  إذ    ؛في مكة

ائقـه ة   مكن  ســـتثنـاءوهـذا اال  .بعض وـث ــات المـالـي ــال التعويضــ من اســـتحصــ

  .لصالح توسعة الحرم ، والناتجة عن نزع أمالكهلوقفالمخصصة ل

    

 

) حجج االستحكام: صكوك تثبت التملك بطريق اإلحياء الشرعي، ويجري فيها سماع الطلب، والبينة، ومعارضات    ٢٣(
  األفراد، واألجهزة الحكومية، إن وجدت. 
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متـابعتهم للنـاظر،    عنيمحـددين بـالوصـــف ممـا يأنـاس    على اكونـه موقوفـً  .٤

  ومحاسبتهم إياه باستمرار.

حيث أن أحدهم تخـصـصه إدارة وعلم اجتماع،  ،  تميز النظار، واختالف تخـصـصاتهم .٥

  .وأحدهم لديه خبرة قانونية و يتميز بالعالقات العامة، والثالث خبير في اإلدارة

ــاة المحكـمة الشـــرعـية من األمر الملكي   .٦ اء الوقف بـناء على رأي قضــ اســـتثـن

وإيقاف اســتكمال إجراءات الصــكوك      )٢٣(القاضــي بمنع ســماع حجج االســتحكام

بعضها يقترب من االستحالة أو العسر نظًرا لقدم الوقف وفقد  إّن  إذ    ؛في مكة

ائقـه ة   مكن  ســـتثنـاءوهـذا اال  .بعض وـث ــات المـالـي ــال التعويضــ من اســـتحصــ

  .لصالح توسعة الحرم ، والناتجة عن نزع أمالكهلوقفالمخصصة ل

    

 

) حجج االستحكام: صكوك تثبت التملك بطريق اإلحياء الشرعي، ويجري فيها سماع الطلب، والبينة، ومعارضات    ٢٣(
  األفراد، واألجهزة الحكومية، إن وجدت. 
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  الوقف الثاني: 

    وقف َصبيح

  : وصفهتعريف الوقف و 

الواقف، وهذا    د صـبيحسـيّ  بن عسـاكر بن بسـام  عقبة بن راجح يملكه  أصـل الوقف عقار

، واشــتهر بالضــبط حتى قيل في األمثال الدارجة " أضــبط  الوقف مخصــص لألعمال الخيرية

  من وقف صبيح".

  تاريخ الوقف وموقعه:

بيح في   بلدة أشــيقر التي تســمى ســابًقا (ِعكل) وتقع هذه البلدة ضــمن  يقع وقف صــَ

إقليم الوشـــم على بـعد قراـبة مئتي كيلومتر شــــمال غرب ـمديـنة الرـياض، وأوقـفه الـحاج  

ــ يعني أن عممما م)،  ١٣٤٦الموافق    ــــ ه٧٤٧عام (  )٢٤(َصبيح بن مساور ــ ر الوقــ ن  ــــ يقترب م   فــ

  ة سنة.ـسبعمئ

 

) هو: الحاج صبيح مولى وعتيق عقبة بن راجح بن عساكر بن بسام، وكان صبيح يقيم مع أسياده في بلدة أشيقر  ٢٤(
العلم، ف بلدان  من  اشتغاله  وهي  مع  الصالحين،  والعّباد  المدركين،  العلم  طالب  من  يكون  تعالى ألن  هللا  هداه 

  . بالتجارة بعد عتقه حتى توفي

  :الحصول عليها المعلومات وتاريخ مصدر أشيقر سنة ٦٩٦

،  عـبدالحليم بن عـبدالعزيز ـمازي .د الـخاصــــة بهـذا الوقف من  المعلوـمات  نـقل الـباـحث

وقف صـــبيح مـنذ "  ـباـحث ـلدـيه نســـخ من أغـلب مســـتـندات الوقف، ومؤلف لكـتابوهو 

، وكان لقاء الباحث معه في  ، بسط فيه كل ما يهم الراغب في معرفة الوقف"هــــ ٧٤٧عام

    م).٢٠٢٠يونيو  الموافق هـ١٤٤١شوال من عام شهر (

  وثائق الوقف:

  بعدة وثائق، جميعها غير مسجلة في المحاكم الشرعية حالًيا، هي:صبيح  وقفصدر 

ذه ـــ ، وهم)١٣٤٦الموافق    ـــ ه٧٤٧(ام  ـــ ا الواقف عـــ كتبهي  ـــ الت  ىـــ ة األولـــ الوثيق . ١

  .فانية وفي حكم المعدوم حالًيا الوثيقة

وثيقة األصــل كتبها علي بن شــفيع  الن  ع  نقولةالوثيقة الثانية وهي نســخة م .٢

ــ ه٨٩٠تصف شهر رمضان عام  من(  في م)،  ١٤٨٥أواخر شهر سبتمبر عام   الموافق  ـ

عبدهللا بن وشـهدوا عليها، وهم:    الوثيقة سـبعة من العلماءكتابة هذه  حضـر  و

وحســن بن   ،وعبدهللا بن شــفيع  ،أحمد بن ســليمان بن منيف بن بســامو  بســام

  ،وعبـدهللا بن غمالس بن حجي   ،وعلي بن أحمـد بن ريس  ،عبـدهللا بن بســــام

وســـبب كتابة هذه الوثيقة مع مشـــهد    .وأحمد بن محمد بن منيف بن بســـام

وقف َصبيح
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  :الحصول عليها المعلومات وتاريخ مصدر

،  عـبدالحليم بن عـبدالعزيز ـمازي .د الـخاصــــة بهـذا الوقف من  المعلوـمات  نـقل الـباـحث

وقف صـــبيح مـنذ "  ـباـحث ـلدـيه نســـخ من أغـلب مســـتـندات الوقف، ومؤلف لكـتابوهو 

، وكان لقاء الباحث معه في  ، بسط فيه كل ما يهم الراغب في معرفة الوقف"هــــ ٧٤٧عام

    م).٢٠٢٠يونيو  الموافق هـ١٤٤١شوال من عام شهر (

  وثائق الوقف:

  بعدة وثائق، جميعها غير مسجلة في المحاكم الشرعية حالًيا، هي:صبيح  وقفصدر 

ذه ـــ ، وهم)١٣٤٦الموافق    ـــ ه٧٤٧(ام  ـــ ا الواقف عـــ كتبهي  ـــ الت  ىـــ ة األولـــ الوثيق . ١

  .فانية وفي حكم المعدوم حالًيا الوثيقة

وثيقة األصــل كتبها علي بن شــفيع  الن  ع  نقولةالوثيقة الثانية وهي نســخة م .٢

ــ ه٨٩٠تصف شهر رمضان عام  من(  في م)،  ١٤٨٥أواخر شهر سبتمبر عام   الموافق  ـ

عبدهللا بن وشـهدوا عليها، وهم:    الوثيقة سـبعة من العلماءكتابة هذه  حضـر  و

وحســن بن   ،وعبدهللا بن شــفيع  ،أحمد بن ســليمان بن منيف بن بســامو  بســام

  ،وعبـدهللا بن غمالس بن حجي   ،وعلي بن أحمـد بن ريس  ،عبـدهللا بن بســــام

وســـبب كتابة هذه الوثيقة مع مشـــهد    .وأحمد بن محمد بن منيف بن بســـام
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حضـــورـها يشـــير إلى مـكاـنة الوقف وعـناـية الـناس ـبه ـخاصــــة من طلـبة العلم  

  والقضاة مما كان سبًبا في بقائه واستمرار منافعه.

ــي الحنبلي محمد بن أحمد بن محمد بن منيف بن  .٣ الوثيقة الثالثة كتبها القاضـ

  -من األسـر النجدية في عنيزة وغيرها   ؛سـرة القاضـيالجامع ألجد  الوهو  -بسـام  

ــ ه٩٨٦التاسـع عشـر من شـهر رمضـان عام  في ( من شـهر نوفمبر   ١٨  الموافق  ـــ

   ن الفناء والضياع.ن الوثيقة الثانية بعد أن خاف عليها مع نقًال م) ١٥٧٨عام 

  شرط الواقف:

  أن يبقى الوقف إلى أن يرث هللا األرض ومن عليها، وال يغير بتقادم الزمان. . ١

ــدس الحـائط   .٢ ه من الوقف ســ أن تكون نظـارة الوقف إلمـام الجـامع، ويكون ـل

  ونصف سدس الحائط.

  إن كان اإلمام ضعيًفا فيساعده المصلح من آل عقبة. .٣

  الوالية وكان الوالي غيره فليس له من الوقف شيء.إن ترك اإلمام  .٤

  مصارف الوقف: 

  .وتنميته عمارة الوقف . ١

ــامـية، ـفإن تعطـلت جـعل على غيرـها من اآلـبار التي  .٢ دلو وحبـله على بئر العصــ

  ينتفع بها المسلمون.

ف شـيًئا، وكان من أحد  أكفاًنا لمن يموت ولم يخلّ   تكون قيمتهاوتباع    ) صـاًعا٦٠( .٣

  .-مدن متجاورة من إقليم الوشم- الثالث: عكل، أو الفرعة، أو شقراءالمدن 

ا في رمضــــان على هيـئة ســـفرة في لـيالي  .٤ ـما فضــــل من الوقف يخرج طـعاـمً

  ثنين.الجمعة والخميس واإل

األرامل المســـتحقات الالتي يتعففن عن الســـؤال  ) صـــاًعا على ٣٠تخصـــيص ( .٥

ا أو ي األـكل مـنه غنـيً ، وال حرج أن يفرق على من حضـــره فويشـــتهين الطـعام

  ا.ا أو حضريً ا، بدويً فقيرً 

ــان يتولى ناظر الوقف إطعام من   .٦ ــهر رمض ــاب الناس مجاعة في غير ش إن أص

ــره فيما  ــالحه، وال حرج على الناظر ومن حض ــرط أن يرى ص ــابته المجاعة، بش أص

  يأكلونه عند الحصاد.

  :من إجراءات الوقف ووثيقتهب ما لحقأهم  

  التي يستقي منها الوقف.  )٢٥(جفاف بئر الغطفاء . ١

) نخـلة في  ١٥٠مـقاـبل ( ) نخـلة١٢٠(  ـعددـها  أصـــبحفـ تـباـعد المســــاـفات بين النـخل،   .٢

  .السابق

 

  ) إحدى آبار المزارع الواقعة في الجهة الشرقية من مزارع الوشم. ٢٥(
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ف شـيًئا، وكان من أحد  أكفاًنا لمن يموت ولم يخلّ   تكون قيمتهاوتباع    ) صـاًعا٦٠( .٣

  .-مدن متجاورة من إقليم الوشم- الثالث: عكل، أو الفرعة، أو شقراءالمدن 

ا في رمضــــان على هيـئة ســـفرة في لـيالي  .٤ ـما فضــــل من الوقف يخرج طـعاـمً

  ثنين.الجمعة والخميس واإل

األرامل المســـتحقات الالتي يتعففن عن الســـؤال  ) صـــاًعا على ٣٠تخصـــيص ( .٥

ا أو ي األـكل مـنه غنـيً ، وال حرج أن يفرق على من حضـــره فويشـــتهين الطـعام

  ا.ا أو حضريً ا، بدويً فقيرً 

ــان يتولى ناظر الوقف إطعام من   .٦ ــهر رمض ــاب الناس مجاعة في غير ش إن أص

ــره فيما  ــالحه، وال حرج على الناظر ومن حض ــرط أن يرى ص ــابته المجاعة، بش أص

  يأكلونه عند الحصاد.

  :من إجراءات الوقف ووثيقتهب ما لحقأهم  

  التي يستقي منها الوقف.  )٢٥(جفاف بئر الغطفاء . ١

) نخـلة في  ١٥٠مـقاـبل ( ) نخـلة١٢٠(  ـعددـها  أصـــبحفـ تـباـعد المســــاـفات بين النـخل،   .٢

  .السابق

 

  ) إحدى آبار المزارع الواقعة في الجهة الشرقية من مزارع الوشم. ٢٥(
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 .والمزارعة من المساقاة  )٢٦(كتابة وثائق وعقود تثبت المخارجات .٣

  أهالي بلدة أشيقر. بعضن نقل الملكيات للوقف م .٤

بوضـع سـياج حديدي يحيط  السـماعيل  إسـماعيل بن إبراهيم بن    األسـتاذ  اجتهاد .٥

  بالوقف، كي تظهر معالمه.

  ر البئر التي يستقي منها الوقف الماء، وهي اآلن بئر حائط الجفرة.يتغي .٦

  بلدة أشيقر. من قبل أهل شبكة مياه لحائط وقف صبيح مدّ  .٧

ابتهـا شـــفيعد علي بن االوثيـقة األولى فنـيت وأعـ ، فـ الوثيـقة فيـما يخص أـما في    كـت

 ـ ه ٩٨٦( في عامو  .م)١٤٨٥أواخر شهر سبتمبر عام   الموافق  ــ ه٨٩٠منتصف شهر رمضان عام (

الوثيقة الثانية محمد بن أحمد بن منيف بن بســام   القاضــي الحنبلي  نقل  م)١٥٧٨الموافق  

لوثيقة نسـخة أخرى نسـخها  اهذه  ولمن تلف.    خوًفا عليها من أن يلحق بها ما لحق باألصـل

  قـــ المواف   ـــ ه١٢٩٦/  ١١/  ٢٧(  اءـــ وم األربعـــ في ي  )٢٧(ى  ـــ م بن عيســـ ح بن إبراهيـــ م بن صالـــ إبراهي

   م).١١/١١/١٨٧٩

 

لح على  ) المقصود بالمخارجة في هذا السياق: هو أن يكون للوقف شريك في ملكية بعض األعيان، فيصط  ٢٦(
  زوال ملكيته من عين مقابل أن تكون الملكية خالصة له في عين أخرى، وهو من عقود المعاوضات.

) هو: إبراهيم بن صالح بن إبراهيم بن محمد بن عبدالرحمن بن حمد بن عبدهللا بن عيسى، المؤرخ المشهور (ولد ٢٧(
الموافق  ١٢٧٠عام   عام  ١٨٥٣هـ  وتوفي  طل١٩٢٤الموافق    ـه١٣٤٣م  والقصيم  م)،  والمجمعة  الوشم  في  العلم  ب 

  :شخصيات أشرفت على الوقف

الحصـول على معلومات عن اسـم إمام الجامع الذي تولى نظارة   تيسـرلم يكن من الم

األوقاف في بلدة عموم وقف صبيح آنذاك، ولكن من المؤكد أن أسرة (ابن عامر) هم وكالء  

عبدالعزيز بن عبدهللا بن   والوكيل على األوقاف اآلن هو الشـيخ:  أـشيقر، ومنها وقف ـصبيح.

لوكالء عن األوقاف في بلدة أشيقر، وهم أبناء أسرة يدير الوقف حالًيا او  عبدالعزيز بن عامر.

ــماعيل بن إبراهيم  قد  (ابن عامر)، و ــتاذ إسـ ــماعيلتبرع األسـ فيما يخّص    بتعهد الوقف    السـ

  .بجميع ما تحتاج إليه لهيالسقيا والتنظيف، وخدمة نخ

  صعوبات واجهت الوقف:

ــل ــكوك تبين  نزاعات قانونية، وإنما    ما يثبت حدوث أيّ   إلى  الباحث  لم يتوص هناك ص

ــير إلى تقدير الوقف، ورعايته دون تفريطونقل بعض أعيان الوقف  مخارجة ، ولذا ، وهذا يش

  خالف وهي: فصعوباته المرصودة بعيدة عن أيّ 

  .شح المياه الزرع بسبب وهالكغطفاء، الجفاف بئر  . ١

 

واألحساء، اشتغل بالتأليف والتدريس، وكان مرجًعا في األدب والتاريخ واألنساب، من مؤلفاته: عقد الدرر في تاريخ  
  نجد، وتاريخ ابن عيسى. 
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  :شخصيات أشرفت على الوقف

الحصـول على معلومات عن اسـم إمام الجامع الذي تولى نظارة   تيسـرلم يكن من الم

األوقاف في بلدة عموم وقف صبيح آنذاك، ولكن من المؤكد أن أسرة (ابن عامر) هم وكالء  

عبدالعزيز بن عبدهللا بن   والوكيل على األوقاف اآلن هو الشـيخ:  أـشيقر، ومنها وقف ـصبيح.

لوكالء عن األوقاف في بلدة أشيقر، وهم أبناء أسرة يدير الوقف حالًيا او  عبدالعزيز بن عامر.

ــماعيل بن إبراهيم  قد  (ابن عامر)، و ــتاذ إسـ ــماعيلتبرع األسـ فيما يخّص    بتعهد الوقف    السـ

  .بجميع ما تحتاج إليه لهيالسقيا والتنظيف، وخدمة نخ

  صعوبات واجهت الوقف:

ــل ــكوك تبين  نزاعات قانونية، وإنما    ما يثبت حدوث أيّ   إلى  الباحث  لم يتوص هناك ص

ــير إلى تقدير الوقف، ورعايته دون تفريطونقل بعض أعيان الوقف  مخارجة ، ولذا ، وهذا يش

  خالف وهي: فصعوباته المرصودة بعيدة عن أيّ 

  .شح المياه الزرع بسبب وهالكغطفاء، الجفاف بئر  . ١

 

واألحساء، اشتغل بالتأليف والتدريس، وكان مرجًعا في األدب والتاريخ واألنساب، من مؤلفاته: عقد الدرر في تاريخ  
  نجد، وتاريخ ابن عيسى. 
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تحـديـد نـاظر للوقف ذاتـه في غـالـب عمر الوقف، وهـذا يعيق الســـكوت عن   .٢

، ولعل الوـضع الحالي أن يـساعد في  فادة من ريعهالوقف وتطويره، واإلتنمية 

  تجاوز هذا اإلشكال.

،  عزوف الناس عن الزراعة، وصعوبة تغيير طريقة استثمار األرض نظًرا لموقعها  .٣

 الزراعة المتاحة في الوقف بما يجعله غير معطل. تطويرومع ذلك فيمكن 

 لألرض.عدم صدور حجة استحكام تثبت ملكية الوقف  .٤

  عدم وجود جدوى اقتصادية تضمن للوقف استدامته. .٥

  :تصرف النظار لمعالجة الصعوبات

مع أن الوقف لم يكن له ناظر معروف إّال أن تصرف األهالي لمواجهة هذه النازلة كان  

تصـرفاتهم لمواجهة الصـعوبات، وهذا ينبئ عن بيئة تقّدر   يمثالًيا وعملًيا، إضـافة إلى باق

 به، ولذا فمن إجراءات مواجهة تلك الصعوبات:الوقف، وتعتني 

 .معالجة الجفاف بتمديد شبكة المياه  

 ) عامر) المشرفة على أوقاف أشيقر. ابنإسناد نظارة الوقف إلى أسرة  

 السماعيل. إسماعيل تعاهد الوقف بالعناية خاصة من قبل األستاذ  

   

  :الوقفسمات 

  الوقف. تنميةل من الغلة تخصيص جزء . ١

اســـتزراع ـكل أو أجزاء من حيطـان صـــبيح وفق المـمارســــات المعروـفة آـنذاك   .٢

 .أبناء بلدة أشيقر مع القائم على الوقفبالتعاون بين  كالمساقاة وغيرها

ا من .٣ الوقف األســـــاســـي    هي  مجموعــة من األوقــاف؛  يتكون الوقف حــاليــً

  وألحقت عليه. معه وأوقاف أوقفت

  .بصياغة حسنة وألفاظ دقيقة الوثيقة كتبت .٤

  كاتب الوثيقة من العلماء الكبار في العلوم الشرعية واللغوية. .٥

  حيطان وقف صبيح  إلحياءالسماعيل  إسماعيل بن إبراهيم بن   األستاذ  مبادرات .٦

  منها:و، واستصالحها

 .وضع سياج حديدي على األرض لحمايتها  

 .تبرعه بعدد كبير من النخيل لغرسها، واستصالح ما كان حًيا منها  

 ا عن طريق  جلــب المــاء ل ــً ــاب ا منــه واحتســـ لوقف من حــائط الجفرة تبرعــً

 التمديدات الحديثة.

 له.ينخلوقف وما فيه خدمة ل جميعتعهده بالسقيا والتنظيف و  
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  :الوقفسمات 

  الوقف. تنميةل من الغلة تخصيص جزء . ١

اســـتزراع ـكل أو أجزاء من حيطـان صـــبيح وفق المـمارســــات المعروـفة آـنذاك   .٢

 .أبناء بلدة أشيقر مع القائم على الوقفبالتعاون بين  كالمساقاة وغيرها

ا من .٣ الوقف األســـــاســـي    هي  مجموعــة من األوقــاف؛  يتكون الوقف حــاليــً

  وألحقت عليه. معه وأوقاف أوقفت

  .بصياغة حسنة وألفاظ دقيقة الوثيقة كتبت .٤

  كاتب الوثيقة من العلماء الكبار في العلوم الشرعية واللغوية. .٥

  حيطان وقف صبيح  إلحياءالسماعيل  إسماعيل بن إبراهيم بن   األستاذ  مبادرات .٦

  منها:و، واستصالحها

 .وضع سياج حديدي على األرض لحمايتها  

 .تبرعه بعدد كبير من النخيل لغرسها، واستصالح ما كان حًيا منها  

 ا عن طريق  جلــب المــاء ل ــً ــاب ا منــه واحتســـ لوقف من حــائط الجفرة تبرعــً

 التمديدات الحديثة.

 له.ينخلوقف وما فيه خدمة ل جميعتعهده بالسقيا والتنظيف و  
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  الوقف الثالث:  

    وقف الشيخ عبد هللا العمير

  : وصفهتعريف الوقف و

الشـيخ عبدهللا بن محمد    باسـم  ورباطمسـجد ومدرسـة    هو  وقف الشـيخ عبدهللا العمير

ف  ـــ م). وفيما بعد ألحقت بهذا الوق ١٧٥٣  الموافق  ـــ ه١١٦٧(المتوفى سنة   بن عبدهللا العمير

  أوقاف أخرى منها:

 ٢٨(المربوعة، نخل في طرف الخدود(.  

 .البدوع الغربي، نخل في بني معن  

 .التماري، نخل في بني معن  

 ٢٩(الحباجية، نخل في السحيمية(.  

 .ضواحي العبيد والبسيتين، نخل في السحيمية  

 

ة المياه  عين من ينابيع المياه الكبيرة الحجم في األحساء وهي العين الثانية في األحساء من حيث وفرة وقو) ٢٨(
  . المتدفقة منها

  ) هي قرية أحسائية، وموقع نخيل، تقع شمال مدينة المبرز. ٢٩(

  الحمليه، نخل في الحقل.  األحساء سنة ٢٧٦

 ٣٠(أم رقيبه، نخل في الحقل(.  

 .أم الصيران، نخل في الحقل  

 .شطيب الرحى، نخل في الخدود  

  تاريخ الوقف وموقعه:

حجة شرعية موثقة من قاضي البلد آنذاك، ويبلغ عمر الوقف    إلى  وثيقة الوقفتعود  

ا، ويقع ـهذا الوقف في محـلة الكوت  مئتين من األحســــاء شـــرق )٣١(وســــتة وســـبعين ـعاـمً

  المملكة. 

  مصدر المعلومات وتاريخ الحصول عليها:

قابل الباحث فضـــيلة الشـــيخ عبدالعزيز العمير ناظر األوقاف في شـــهر (ذي القعدة  

  م) الستكمال هذه الدراسة.٢٠٢٠يونيو فق الموا ـه١٤٤١

 

 ) من أكبر العيون في األحساء. ٣٠(

 ) حي يقع في الشمال الغربي من مدينة الهفوف. ٣١(

وقف الشيخ عبد هللا العمير
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 .الحمليه، نخل في الحقل  

 ٣٠(أم رقيبه، نخل في الحقل(.  

 .أم الصيران، نخل في الحقل  

 .شطيب الرحى، نخل في الخدود  

  تاريخ الوقف وموقعه:

حجة شرعية موثقة من قاضي البلد آنذاك، ويبلغ عمر الوقف    إلى  وثيقة الوقفتعود  

ا، ويقع ـهذا الوقف في محـلة الكوت  مئتين من األحســــاء شـــرق )٣١(وســــتة وســـبعين ـعاـمً

  المملكة. 

  مصدر المعلومات وتاريخ الحصول عليها:

قابل الباحث فضـــيلة الشـــيخ عبدالعزيز العمير ناظر األوقاف في شـــهر (ذي القعدة  

  م) الستكمال هذه الدراسة.٢٠٢٠يونيو فق الموا ـه١٤٤١

 

 ) من أكبر العيون في األحساء. ٣٠(

 ) حي يقع في الشمال الغربي من مدينة الهفوف. ٣١(
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  شرط الواقف:

أوقف الموصـــي الشـــيخ عـبدهللا ـما ذكر من التوابع واللواحق والـحدود والحقوق من  

أرض وبناء وجذوع وحفر وأقالم وأخشاب، وأبواب وكل ما هو مضاف إليه ومعدود منه لغة 

   ويمكن تحديد شرط الواقف بما يلي: .اا وخصوًص ا وعموًم ا وشرًع وعرًف 

  يسـكنه أبناء السـبيل، والمدرسـة  الذي  الرباطفي    الوقف  هذا  مصـارفتنحصـر   . ١

 .إلقامة الصلوات المعمور تعليم القرآن الكريم، والمسجدب الخاصة

العلم الشـــريف من تفســـير وـحدـيث وفـقه وغير ذـلك من    الوقف  س فيـيدرّ  .٢

  .مجاالت العلم الشرعي

ليس للـمدرس من الرخصــــة في ترك القـيد والمواظـبة على الـتدريس إال أـيام   .٣

الجمع والثالثيات على العادة الجارية، وأيام األعياد وما ال يتأتى فيه التدريس،  

ـها: الســـفر للحج الواـجب  أو ال يحضـــره فـيه أـحد من الطلـبة، وأـيام المرض، ومن

ك ممـا يكون عـذرً  ام المطر والوحـل وغير ذـل دوب، وأـي ا في ترك الجمـعة  والمـن

بشيء غير ما ذكر فعلى الناظر أن يحسب    ا، فإن أخّل ا قصيرً والجماعة ولو سفرً 

  .أيام اإلخالل، ويحسب قسطه من الغلة، ويصرف المقابل فيما يقتضيه نظره

لمن    يحقه، ثم لمن ســيســند له من أوالده، والنظر لنفســه مدة حيات  أن يكون .٤

  من  ة الواقفمن ذري  إليه دأسـند إليه إسـناده لمن يريد بشـرط أن يكون المسـنَ 

  ، وأن يكون ذا عدالة وأمانة من غير اتباع حٍظ نفســـي. وشـــرط)٣٢(جميع البطون

ا  ا، واـشتراًط ا محكًم ا ـصحيحً  تدريـسها لنفـسه وقًف متـصًال   افي وـصيته ـشرًط ا  أيـضً 

  ا.ا مبرًم صريحً 

منها وبعد   بعد عمارة ما اختّل  ؛وغلته  من أجرة المدرس  الوقف  أن يكون حاصل .٥

 .قيمة ما تحتاج إليه من الحصر

   .اا وكانت فيه أهلية التدريس أن يكون مدرًس لمن كان ناظرً  الواقف أذن .٦

إن مات أحد ممن كان له النظر ولم يـسند النظارة إلى أحد فللموجودين منهم   .٧

  .لوا النظر لمن أراد منهم ولو أنثى بشرط الصالحيةأن يجع

آخر، وجميع ما تقتضـــيه  له وللناظر التغيير في المدرســـة من فتح باب وســـدّ  .٨

  .المصلحة ويتوقف عليه كمال االنتفاع

ليس ألحد من الحكام والقضـاة وسـائر والة األمور التسـلط على أحد من النظار   .٩

تـقديم، أو ـتأخير، ـبل جميع األمور منوـطة بـكل  في نـظارـته بنصــــب، أو عزل، أو 

بعض الظلـمة   ، ويـبدو أن خشــــية الواقف أدرـكت وقـفه حينـما اســـتولىـناظر

  .قديًما على بعض أعيان الوقف

نظام المسـجد الذي أوقفه    تعليق اسـتحقاق الفقير من الذرية على أن ال يختّل  .١٠

   الواقف.

 

  ) المقصود بالبطون في هذا السياق: جميع الطبقات. ٣٢(
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  ، وأن يكون ذا عدالة وأمانة من غير اتباع حٍظ نفســـي. وشـــرط)٣٢(جميع البطون

ا  ا، واـشتراًط ا محكًم ا ـصحيحً  تدريـسها لنفـسه وقًف متـصًال   افي وـصيته ـشرًط ا  أيـضً 

  ا.ا مبرًم صريحً 

منها وبعد   بعد عمارة ما اختّل  ؛وغلته  من أجرة المدرس  الوقف  أن يكون حاصل .٥

 .قيمة ما تحتاج إليه من الحصر

   .اا وكانت فيه أهلية التدريس أن يكون مدرًس لمن كان ناظرً  الواقف أذن .٦

إن مات أحد ممن كان له النظر ولم يـسند النظارة إلى أحد فللموجودين منهم   .٧

  .لوا النظر لمن أراد منهم ولو أنثى بشرط الصالحيةأن يجع

آخر، وجميع ما تقتضـــيه  له وللناظر التغيير في المدرســـة من فتح باب وســـدّ  .٨

  .المصلحة ويتوقف عليه كمال االنتفاع

ليس ألحد من الحكام والقضـاة وسـائر والة األمور التسـلط على أحد من النظار   .٩

تـقديم، أو ـتأخير، ـبل جميع األمور منوـطة بـكل  في نـظارـته بنصــــب، أو عزل، أو 

بعض الظلـمة   ، ويـبدو أن خشــــية الواقف أدرـكت وقـفه حينـما اســـتولىـناظر

  .قديًما على بعض أعيان الوقف

نظام المسـجد الذي أوقفه    تعليق اسـتحقاق الفقير من الذرية على أن ال يختّل  .١٠

   الواقف.

 

  ) المقصود بالبطون في هذا السياق: جميع الطبقات. ٣٢(
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  :مصارف الوقف

 على المدرسـة المذكورة، علىالموضـحة آنًفا    فةاألعيان الموقو  ا بوصـايتهوقف أيضـً 

   :المصارف التالية

 أرباع الحاصـل من أجرة وغلة بعد عمارة ما اختل منها وبعد قيمة    ةأن يكون ثالث

  .ما تحتاج إليه المدرسة من الحصر للمدرس

 الربع الباقي للناظر.  

 ــة  إذا تعطـلت ام ـبه بوـجه لـعدم  نع المـدرســ من  الـتدريس، ـكأن لم يمكن القـي

ا  يصلح للتدريس بالكلية أن يكون الحاصل من وقفها ما يخص المدرس مصروًف 

ولو بعـدوا، بـأن يقـدم األقرب على األبعـد من   ة الواقفعلى الفقراء من ذريـ 

  .ذكر وأنثى بالسوية

  :شخصيات أشرفت على الوقف 

، بينما أشـرف مكونة من ناظر ومسـتشـارين وتنفيذيين  اآلن من خالل لجنة  الوقفيدار  

  عليه منذ تأسيسه شخصيات منها:

  الشيخ عثمان بن عبدهللا بن محمد العمير. . ١

  .)٣٣(الشيخ عبدهللا بن عبداللطيف العمير .٢

  صعوبات واجهت الوقف: 

دراس . ١ ك إلى تغيير معـالم الوقف )٣٤(تعرض بعض األوقـاف إلى االـن - ، ويرجع ذـل

  ، ووفاة أهل الخبرة العارفين له.         -دودهح

 استيالء الظلمة على بعض الوقف. .٢

ائق، وأوراق   .٣ ب مســـتنـداتهـا وـث ال يوجـد حجج اســـتحكـام لهـذه األوقـاف، وغـاـل

  قديمة.

التأخر في اإلجراءات القضائية لدى المحاكم سواء في إثبات الوقف، أو إقامة   .٤

 ظار، أو اسـتخراج حجج االسـتحكام، وهذه صـعوبة في طريقها للعالج حسـبالن

  المتوقع.

 

بن عبدالرحمن بن محمد سعيد بن    )٣٣( النحوي الشيخ عبد هللا بن عبداللطيف بن عبدهللا  هو: الفقيه الفرضي 

(ولد عام     ـ ه١٣٧٧توفي عام  م و  ١٨٧٣الموافق    ـه١٢٩٠عبدهللا بن محمد بن عبدهللا بن محمد آل عمير الشافعي 
) بيًتا، تولى  ١٦٤منظومة في النحو تبلغ (  نشأ يتيًما، واشتغل بطلب العلم، وبرع في الفقه، له  ،م)١٩٥٧الموافق  

  القضاء في عهد الملك عبد العزيز. 

 ) االندراس: فناء المعالم وزوالها.٣٤(
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  .)٣٣(الشيخ عبدهللا بن عبداللطيف العمير .٢

  صعوبات واجهت الوقف: 

دراس . ١ ك إلى تغيير معـالم الوقف )٣٤(تعرض بعض األوقـاف إلى االـن - ، ويرجع ذـل

  ، ووفاة أهل الخبرة العارفين له.         -دودهح

 استيالء الظلمة على بعض الوقف. .٢

ائق، وأوراق   .٣ ب مســـتنـداتهـا وـث ال يوجـد حجج اســـتحكـام لهـذه األوقـاف، وغـاـل

  قديمة.

التأخر في اإلجراءات القضائية لدى المحاكم سواء في إثبات الوقف، أو إقامة   .٤

 ظار، أو اسـتخراج حجج االسـتحكام، وهذه صـعوبة في طريقها للعالج حسـبالن

  المتوقع.

 

بن عبدالرحمن بن محمد سعيد بن    )٣٣( النحوي الشيخ عبد هللا بن عبداللطيف بن عبدهللا  هو: الفقيه الفرضي 

(ولد عام     ـ ه١٣٧٧توفي عام  م و  ١٨٧٣الموافق    ـه١٢٩٠عبدهللا بن محمد بن عبدهللا بن محمد آل عمير الشافعي 
) بيًتا، تولى  ١٦٤منظومة في النحو تبلغ (  نشأ يتيًما، واشتغل بطلب العلم، وبرع في الفقه، له  ،م)١٩٥٧الموافق  

  القضاء في عهد الملك عبد العزيز. 

 ) االندراس: فناء المعالم وزوالها.٣٤(



ير
م

لع
هللا ا

د 
عب

خ 
شي

 ال
ف

وق
األوقاف المعمرة54

ربط الخدمات الحكومية بوجود صكوك حديثة، مثل: الكهرباء ونحوه، مما يؤدي   .٥

  إلى إهمال الوقف، وفي بعض األحيان موته، وبالتالي انقطاع ريعه.

  أجرتها.تحسين نظام عن و استثمار األوقاف، االنصراف عن .٦

  فقدان كتاب الوقف مع طول الزمن، وجهالة شرط الواقف فيها.               .٧

شـرط الواقف في تقييد الناظر وتقديره لمصـلحة الوقف، كشـرط أن ال يؤجر    أثر .٨

  أكثر من سنة، أو أن ال يباع وإن تعطلت منفعته.

  النظار لما تحت أيديهم من األوقاف مخافة مطالبة المســـتحقين  بعض  إخفاء .٩

  لهم بالمشاركة في الوقف.

   :تصرف النظار لمعالجة الصعوبات

يمكن التـعاـمل مـعه بـما يؤدي لغبـطة الوقف ومنفعـته   -ـغالـباً  -ـكل صـــعوـبة أو تغيير  

مع تـلك األحوال،   طي اإليـجابيالوقف التـعا  ودواـمه؛ وـلذا فـقد اســـتطـاع الـقائمون على

  حالية هي: وعليه فال يزال الوقف موجوًدا وله أصول

  ن.يالعيدصالة تصلى فيه الجمعة والجماعة و الذيمسجد ال . ١

بعد ترميمه، وهو مجموعة شـقق يقيم بها دعاة جمعية الدعوة وتوعية   الرباط .٢

  مقابل مادي. بالالجاليات باألحساء 

متاحة للجلوس وقراءة القرآن، ويجتمع فيها بعض    وهيمدرسة القرآن الكريم   .٣

  يتدارسون القرآن.ا أحفاد الواقف بعد صالة المغرب يوميً 

ــريفأعيد بناء  .٤ ــة الحديث الشـ ــقوطه  مدرسـ األول،    اطرازه  لترجع مثل  ابعد سـ

وأعد برنامج علمي للتعليم فيه، وســيتولى التدريس فيه عدد من طلبة العلم  

  بعد اكتمال البناء. من أحفاد الواقف

  يفي بمصارف الوقف. بقية أعيان األوقاف مؤجرة، وريعها .٥

  :سمات الوقف

  .)٣٥(حسن اختيار الناظر، وعدم جعله منقطع اآلخر من جهة النظر - ١

ــان   - ٢ د إحســ ه ومحفزة لمزـي ة ـل ه، كي تكون معيـن ل عمـل اظر مقـاـب فرض أجرة للـن

  وتفرغ.

قــابليــة عين الوقف للبقــاء مــدة طويلــة، كــالنخيــل والمزارع التي تتجــدد مع  -٣

  .خاصة في بيئة زراعية خصبة مثل األحساء الغرس

  منح الناظر حق تقدير مصلحة الوقف ومنفعته. - ٤

 

سواء كان المصرف األول، أو األوسط، أو اآلخر، ويطلق االنقطاع   حرمته) الوقف المنقطع هو: جهالة الشرط أو ٣٥(
      على شرط النظارة أيًضا، بأن ال يسمي ناظًرا ال بالعين وال بالوصف. - بكافة أنواعه-
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متاحة للجلوس وقراءة القرآن، ويجتمع فيها بعض    وهيمدرسة القرآن الكريم   .٣

  يتدارسون القرآن.ا أحفاد الواقف بعد صالة المغرب يوميً 

ــريفأعيد بناء  .٤ ــة الحديث الشـ ــقوطه  مدرسـ األول،    اطرازه  لترجع مثل  ابعد سـ

وأعد برنامج علمي للتعليم فيه، وســيتولى التدريس فيه عدد من طلبة العلم  

  بعد اكتمال البناء. من أحفاد الواقف

  يفي بمصارف الوقف. بقية أعيان األوقاف مؤجرة، وريعها .٥

  :سمات الوقف

  .)٣٥(حسن اختيار الناظر، وعدم جعله منقطع اآلخر من جهة النظر - ١

ــان   - ٢ د إحســ ه ومحفزة لمزـي ة ـل ه، كي تكون معيـن ل عمـل اظر مقـاـب فرض أجرة للـن

  وتفرغ.

قــابليــة عين الوقف للبقــاء مــدة طويلــة، كــالنخيــل والمزارع التي تتجــدد مع  -٣

  .خاصة في بيئة زراعية خصبة مثل األحساء الغرس

  منح الناظر حق تقدير مصلحة الوقف ومنفعته. - ٤

 

سواء كان المصرف األول، أو األوسط، أو اآلخر، ويطلق االنقطاع   حرمته) الوقف المنقطع هو: جهالة الشرط أو ٣٥(
      على شرط النظارة أيًضا، بأن ال يسمي ناظًرا ال بالعين وال بالوصف. - بكافة أنواعه-
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نشر الوعي الوقفي بين الناس، والحث على احتساب األجر في تولي الوقف،   -٥

 صرفو  ألوقاففإن التصدي لورعًا،  تاإلعراض عن تولي الوقف  ومكافحة فكرة  

  من أجّل صور الحسبة. حسب شرط واقفهاريوعها 

ــارف الوقفعل  ج -٦ يكفل بقاء الوقف، بخالف ما   مما  في أعمال البر العامة  مص

 منقطعة.مصارف لو كان على 

  حسن صياغة المصارف والشروط وتحديدها. -٧

    

  

  

 

  

  

  

  

  

   

  الوقف الرابع:  

  وقف الشريف غالب 

  : وصفهتعريف الوقف و

من    )٣٦(وقف يشـمل بعض أمالك الشـريف غالب بن مسـاعد بن سـعيد بن سـعد آل زيد

ي،  في مكـة المكرمـة وجـدة والطـائف  مزارع وعقـارات وأراٍض  ،  ) ٣٧(وهو على قســـمين ُذرِّ

  .)٣٨(حشري

 

) هو: غالب بن مساعد بن سعيد بن سعد آل زيد، ولد منتصف القرن الثاني عشر الهجري الموافق الثامن عشر  ٣٦(
(  الميالدي، وتوفي في (١٨١٥الموافق    ـه١٢٣١عام  الحجاز عام  م)، وعاصر خالل  ١٧٨٧الموافق    ـه١٢٠٢م)، تولى إمارة 

  حكمه آخر سنوات اإلمام المجدد محمد بن عبدالوهاب، وبينهما عدد من المراسالت. 

 إليها. ) هو: الوقف المشروط على الذرية بأعيانهم أو بأوصافهم، ولو شاركته مصارف خيرية أو آلت ٣٧(

الموقوف  ٣٨( من  أحد  يحجب  فال  الطبقي،  الوقف  قسيم  وهو  الذري،  الوقف  أنواع  من  الحشري هو:  الوقف   (
 عليهم أحًدا، فتشترك الطبقة الدنيا بالطبقة األعلى باالستحقاق.

 مكة المكرمة وجدة والطائف سنة ٢٢٧
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  الوقف الرابع:  

  وقف الشريف غالب 

  : وصفهتعريف الوقف و

من    )٣٦(وقف يشـمل بعض أمالك الشـريف غالب بن مسـاعد بن سـعيد بن سـعد آل زيد

ي،  في مكـة المكرمـة وجـدة والطـائف  مزارع وعقـارات وأراٍض  ،  ) ٣٧(وهو على قســـمين ُذرِّ

  .)٣٨(حشري

 

) هو: غالب بن مساعد بن سعيد بن سعد آل زيد، ولد منتصف القرن الثاني عشر الهجري الموافق الثامن عشر  ٣٦(
(  الميالدي، وتوفي في (١٨١٥الموافق    ـه١٢٣١عام  الحجاز عام  م)، وعاصر خالل  ١٧٨٧الموافق    ـه١٢٠٢م)، تولى إمارة 

  حكمه آخر سنوات اإلمام المجدد محمد بن عبدالوهاب، وبينهما عدد من المراسالت. 

 إليها. ) هو: الوقف المشروط على الذرية بأعيانهم أو بأوصافهم، ولو شاركته مصارف خيرية أو آلت ٣٧(

الموقوف  ٣٨( من  أحد  يحجب  فال  الطبقي،  الوقف  قسيم  وهو  الذري،  الوقف  أنواع  من  الحشري هو:  الوقف   (
 عليهم أحًدا، فتشترك الطبقة الدنيا بالطبقة األعلى باالستحقاق.

 مكة المكرمة وجدة والطائف سنة ٢٢٧

وقف الشريف غالب
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  تاريخ الوقف وموقعه:

حكم    فيه بصـك  وقف الشـريف غالب قبل مئتين وسـبعة وعشـرين عاًما  صـدرت وثيقة

ــي   ــرعي من قاضـ ــب المعمول به في المذهب  شـ ــرعية بمكة المكرمة حسـ المحكمة الشـ

ة  ــ مكي  ـــ ف فـــ ع الوقـــ م). ويق١٨٠١مايو    ١٣  الموافق  هـــ ١٢١٦رم عام ـــ ي (غرة المحـــ ف  يـــ الحنف

  .المكرمة وجدة والطائف وضواحيها

  :الحصول عليها المعلومات وتاريخ مصدر

المعلومــات من  البــاحــث  أخــذ وكيــل النظــار   عبــدالمطلــب آل غــالــبواف بن  ن  هــذه 

ــ والمسؤول عن اإلدارة القانوني ــ ة للوقـ ــ ف  فـ ــ ي شهـ ــ شر (ـ ــ وال من عـ ــ ١٤٤١ام  ـ   الموافق  هـ

  م).٢٠٢٠يونيو 

  شرط الواقف:

ه، ولو  . ١ ه ومنفعـت ه بقـاء عيـن ه وترميمـه، ومـا فـي دأ من ريع الوقف بعمـارـت أن يـب

  على هذا المصرف. أدى ذلك إلى صرف جميع غلته

  أجر المثل. ل منأقأال يؤجر ب .٢

  أال يؤجر أكثر من سنة في عقد واحد عند عدم الضرورة. .٣

النظارة لنفســـه مدة حياته، ثم من بعده البنته الكبيرة الشـــريفة مزينة،  تكون   .٤

  النظر عليها لألكبر فاألكبر. صيرا عليها، ثم يأكبر أوالده مشرًف  صبحوي

(هذا الشـــرط ال  في النظر من وصـــي وغيره.  أي أحدالناظر مطلًقا  ال يشـــارك   .٥

الفـ  ه النظـار في الوـقت الـحالي من ت  هيـخ ام ـب ا ـق ألن    مجلس للنظـارة، كوينـم

مصـــلـحة الوقف تقتضـــي وجود ـعدد كبير من النـظار، وأيضــــا لحوكمـته، وألن  

  األنظمة والمعايير المؤسسية تقتضي ذلك، وهللا أعلم).

  مصارف الوقف:

الي يصـــرف ريع الوقف ب الـت ه   –  وفق الترتـي ه على عمـارـت ك بعـد مـا يصـــرف مـن وذـل

  :-وترميمه وما فيه بقاء عينه ومنفعته 

  الواقف نفسه أوًال  إلىتذهب.   

  ذكوًرا وإناًثاأوالد الواقف.  

 ٣٩(ه وعلى أوالد الظهور دون أوالد البطونبِ ِق وَع  الواقف نسل(.  

 ــرفمن بعد ذري ــبات إلى ال  ة الواقف يص ــراف  على أقرب العص واقف من األش

  .آل زيد وعتقائه بالسوية بينهم

 ــرف من بعد ــبات يص ــراف النمويين  العص ــاكين من األش   )٤٠( على الفقراء والمس

  الذكر واألنثى على السواء.

 

 ) المقصود بالبطون في هذا السياق: أوالد اإلناث. ٣٩(

  ابن أبي سعد الحسن بن علي األكبر، أحد أشراف مكة. ) هم: األشراف الذين ينسبون لمحمد أبي نمي األول ٤٠(
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(هذا الشـــرط ال  في النظر من وصـــي وغيره.  أي أحدالناظر مطلًقا  ال يشـــارك   .٥

الفـ  ه النظـار في الوـقت الـحالي من ت  هيـخ ام ـب ا ـق ألن    مجلس للنظـارة، كوينـم

مصـــلـحة الوقف تقتضـــي وجود ـعدد كبير من النـظار، وأيضــــا لحوكمـته، وألن  

  األنظمة والمعايير المؤسسية تقتضي ذلك، وهللا أعلم).

  مصارف الوقف:

الي يصـــرف ريع الوقف ب الـت ه   –  وفق الترتـي ه على عمـارـت ك بعـد مـا يصـــرف مـن وذـل

  :-وترميمه وما فيه بقاء عينه ومنفعته 

  الواقف نفسه أوًال  إلىتذهب.   

  ذكوًرا وإناًثاأوالد الواقف.  

 ٣٩(ه وعلى أوالد الظهور دون أوالد البطونبِ ِق وَع  الواقف نسل(.  

 ــرفمن بعد ذري ــبات إلى ال  ة الواقف يص ــراف  على أقرب العص واقف من األش

  .آل زيد وعتقائه بالسوية بينهم

 ــرف من بعد ــبات يص ــراف النمويين  العص ــاكين من األش   )٤٠( على الفقراء والمس

  الذكر واألنثى على السواء.

 

 ) المقصود بالبطون في هذا السياق: أوالد اإلناث. ٣٩(

  ابن أبي سعد الحسن بن علي األكبر، أحد أشراف مكة. ) هم: األشراف الذين ينسبون لمحمد أبي نمي األول ٤٠(
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  أهم ما لحق بالوقف ووثيقته من إجراءات:

   ،ــعودية األولى والثانية ــعة السـ ــعات للحرم، مثل: التوسـ ــالح التوسـ النزع لصـ

  .)٤١(وتوسعة الساحات الشمالية

   الموصـــوف بشـــرط الواقف  -ضـــم للناظر  يُ دارة للوقف، وعليه إتكوين مجلس

اً  اظرين  -وهو األكبر ســــن الفـة لشـــرط  آخرين  ـن ، وهـذا وإن ـكان في ظـاهره مـخ

ًا؛  إال أن حقيقـته زـيادة على شـــرط الواقف ال الواقف كون النـظارة لألكبر ســــن

ن الوقف اآلن من  يتكّو ، وعليه له، كون غاية ذلك االشــتراك معه ال عزله  انقضــً 

ا حســب شــرط الواقف،    فيهمجلس إدارة،   ثالثة نظار، يرأســهم أكبر األســرة ســنًّ

  من البالغين المستحقين. ناظران مختاران ضم إليه ويُ 

  محطات الوقف التاريخية:   زأبر

من حـياة الواقف، وأهم خطواتها:  التي بدأت   مرحـلة الـتأســـيسهي    االلممررححللــةة  ااألألووللىى::

  توثيق الوقفية بصك حكم شرعي من قاضي محكمة مكة المكرمة.

 

وكما سبقت اإلشارة إليه، ال يمكن تحديد تاريخ محدد للنزع؛وذلك كون النزع جاء لمشاريع متعددة وعلى مراحل   )٤١(

 لكل مشروع.

ــترداد  التي    من تولي ابنة الواقف نظارة الوقف  بدأت  االلممررححللةة  االلثثااننييةة:: نجحت في اسـ

  نية.أعيان الوقف من السلطنة العثما

ل دخول  )٤٢(من وـفاة الشـــريف عـبدالمطـلب بن ـغاـلب  ـبدأت  االلممررححللــةة  االلثثــااللثثــةة:: إلى قـب

     الملك عبدالعزيز للحجاز، ومرت بأحوال ركود وتقلبات.

دالعزيز ـبدأت  االلممررححللــةة  االلررااببععــةة:: از، إذ شـــهـدت األوـقاف   من دخول المـلك عـب إلى الحـج

  نقلة نوعية في إسنادها للمحاكم الشرعية من أجل الحفاظ عليها، وتثبيتها.

ق  ــ المواف   ــ ه١٤٠٢ام (ــ ن عــ م دأتــ بر، وــ م والتطويــ ة التنظيــ هي مرحل  االلممررححللةة  االلخخااممسسةة::

ب م) حتى الوقت الحاضر، حيث تكّون فيها باتفاق كبار األسرة مجلس إدارة للوقف حس١٩٨١

  . األنظمة

  شخصيات أشرفت على الوقف: 

  الشريف غالب. . ١

  الشريفة مزينة بنت غالب. .٢

  الشريف عبد المطلب بن غالب. .٣

 

ها سنة  م)، وتولى إمارت١٧٩٤الموافق    ـ ه١٢٠٩) هو: عبدالمطلب بن غالب بن مساعد الحسني، ولد في مكة عام (٤٢(
  م) في مكة المكرمة. ١٨٨٥الموافق  ـ ه١٣٠٣توفي عام ( وحكمها ثمان سنوات متقطعة. م)، ١٨٣٣الموافق  ـه١٢٤٩(



61 األوقاف المعمرة

ــترداد  التي    من تولي ابنة الواقف نظارة الوقف  بدأت  االلممررححللةة  االلثثااننييةة:: نجحت في اسـ

  نية.أعيان الوقف من السلطنة العثما

ل دخول  )٤٢(من وـفاة الشـــريف عـبدالمطـلب بن ـغاـلب  ـبدأت  االلممررححللــةة  االلثثــااللثثــةة:: إلى قـب

     الملك عبدالعزيز للحجاز، ومرت بأحوال ركود وتقلبات.

دالعزيز ـبدأت  االلممررححللــةة  االلررااببععــةة:: از، إذ شـــهـدت األوـقاف   من دخول المـلك عـب إلى الحـج

  نقلة نوعية في إسنادها للمحاكم الشرعية من أجل الحفاظ عليها، وتثبيتها.

ق  ــ المواف   ــ ه١٤٠٢ام (ــ ن عــ م دأتــ بر، وــ م والتطويــ ة التنظيــ هي مرحل  االلممررححللةة  االلخخااممسسةة::

ب م) حتى الوقت الحاضر، حيث تكّون فيها باتفاق كبار األسرة مجلس إدارة للوقف حس١٩٨١

  . األنظمة

  شخصيات أشرفت على الوقف: 

  الشريف غالب. . ١

  الشريفة مزينة بنت غالب. .٢

  الشريف عبد المطلب بن غالب. .٣

 

ها سنة  م)، وتولى إمارت١٧٩٤الموافق    ـ ه١٢٠٩) هو: عبدالمطلب بن غالب بن مساعد الحسني، ولد في مكة عام (٤٢(
  م) في مكة المكرمة. ١٨٨٥الموافق  ـ ه١٣٠٣توفي عام ( وحكمها ثمان سنوات متقطعة. م)، ١٨٣٣الموافق  ـه١٢٤٩(
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  صعوبات واجهت الوقف:

   منازعات الملكية، وهي ظاهرة طبيعية يحســمها القضــاء خاصــة مع وضــوح

  الوثائق والصكوك.

 مســاحة األراضـي  إذ تبلغ  )٤٣(رســوم األراضــي البيضــاءالرســوم التي اســتجدت، ك

البيضــاء التابعة للوقف "ســبعة ماليين وخمســمئة وواحًدا وأربعين ألًفا ومئة 

  .)٤٤(ضريبة القيمة المضافة، ووواحًدا وثالثين متًرا مربًعا"

   غلة الوقف ألقل    انخفاض على  م)  ٢٠٢١هـــ الموافق    ١٤٤٢(عام   جائحة كوروناآثار

  من النصف.

 .دعاوى المستحقين  

  المحاكم المختصة.بعض بطء اإلجراءات في  

  ــبيًا، وذلك ــات بعض عقارات الوقف مدة طويلة نسـ ــرف تعويضـ ــتغراق صـ اسـ

  .بسبب احتياجها للمرور بإجراءات إدارية ضابطة

 في حال نزع ملكية العقار. )٤٥(اإلشكال في قسمة قيمة تعويض الحكورات  

 

 ) كل أرض فضاء مخصصة لالستخدام السكني، أو السكني التجاري؛ داخل حدود النطاق العمراني. ٤٣(

 .تشترى وتباع مع بعض االستثناءاتغير مباشرة، ُتفرض على جميع السلع والخدمات التي  ) ضريبة٤٤(

ر،  ٤٥( المحكِّ وأركانه:  ألحدهما،  أو  والغراس  للبناء  مقررة  األرض  استبقاء  به  يقصد  المدة،  مطلق  عقد  هو:  الحكر   (
 والمستحكر، واألرض المحكرة، والعوض. واختلف في تكييفه بين عقد إجارة، أو تمليك لالنتفاع، أو عقد مسمى. 

  :تصرف النظار لمعالجة الصعوبات

ا  معالجة بعض هذه الصــعوبات حفاًظ في  ة للوقف ومن ســبقها  اإلدارة الحالي  نجحت

  من خالل ما يلي:  على استدامة الوقف

  .الوقف أمام المحاكم الشرعيةعن  الدفاع . ١

  .االقتصادية التي تكررت على المنطقة حوالتخفيف أضرار األل بذل الجهود .٢

اســـتثنـاء الوقف من وجوب دفع الضـــريبـة، وكـذا الحـال في رســـوم  اقتراح .٣

 .األراضي البيضاء

 .دون تواني لصالح توسعة الحرم شراء بدل عن العقارات المنزوعة .٤

  رها.تطوير كثير من عقارات الوقف واستثما .٥

  .الستقبال شكاوى المستحقين ومعالجتها ةوضع آلي .٦

هي      أعيـان الوقف الحـاليـةجميع  فـإن   وبســـبـب تلـك الجهود المبـذولـة من النظـار  

الموقوفة في عهد الواقف، من عقارات في مكة أو الطائف ـسواء كانت زراعية أو تجارية  

 إّال   ـمدرًا لـلدـخلأو عـقارات مـجاورة للحرم متعلـقة ـبالحج والعمرة، والزال أغـلب ـهذه العـقارات  

وبعد نزع الملكية وشراء   .الكبيرة  مساحاتهابسبب  لصعوبة زراعتها    ؛بعض العقارات الزراعية

،  مســـتحقي الوقف، وتحقيق شـــرط الواقف   اتـحاجـ لبـما يكفي  اتاإليراد تتزاـيد العوض

وهـذا يعزز من مبـدأ التعـامـل الجـاد والعملي مع أي صـــعوبـة تواجـه األوقـاف كي تبقى 

رة.       معمَّ
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  :تصرف النظار لمعالجة الصعوبات

ا  معالجة بعض هذه الصــعوبات حفاًظ في  ة للوقف ومن ســبقها  اإلدارة الحالي  نجحت

  من خالل ما يلي:  على استدامة الوقف

  .الوقف أمام المحاكم الشرعيةعن  الدفاع . ١

  .االقتصادية التي تكررت على المنطقة حوالتخفيف أضرار األل بذل الجهود .٢

اســـتثنـاء الوقف من وجوب دفع الضـــريبـة، وكـذا الحـال في رســـوم  اقتراح .٣

 .األراضي البيضاء

 .دون تواني لصالح توسعة الحرم شراء بدل عن العقارات المنزوعة .٤

  رها.تطوير كثير من عقارات الوقف واستثما .٥

  .الستقبال شكاوى المستحقين ومعالجتها ةوضع آلي .٦

هي      أعيـان الوقف الحـاليـةجميع  فـإن   وبســـبـب تلـك الجهود المبـذولـة من النظـار  

الموقوفة في عهد الواقف، من عقارات في مكة أو الطائف ـسواء كانت زراعية أو تجارية  

 إّال   ـمدرًا لـلدـخلأو عـقارات مـجاورة للحرم متعلـقة ـبالحج والعمرة، والزال أغـلب ـهذه العـقارات  

وبعد نزع الملكية وشراء   .الكبيرة  مساحاتهابسبب  لصعوبة زراعتها    ؛بعض العقارات الزراعية

،  مســـتحقي الوقف، وتحقيق شـــرط الواقف   اتـحاجـ لبـما يكفي  اتاإليراد تتزاـيد العوض

وهـذا يعزز من مبـدأ التعـامـل الجـاد والعملي مع أي صـــعوبـة تواجـه األوقـاف كي تبقى 

رة.       معمَّ
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   : سمات الوقف

  وقف ذري.أنه  . ١

  على مر تاريخه. )٤٦(وقف مدرّ أنه  .٢

نزاعات القانونية بين المســتحقين والنظار، مما أعطى القضــاء ســلطة كثرة ال .٣

  المحاسبة والرقابة المستمرة.

  كثرة أصول الوقف وكبر حجمها. .٤

  .المنطقة حسن إدارة الوقف وتنظيمه مقارنة باألوقاف األخرى في .٥

 

  . )  أي ذو غلة وإيراد٤٦(

  الخامس:   الوقف

  وقف المدرسة الصولتية

  : وصفهتعريف الوقف و

يبلغ عمر وقف  ، وأصل الوقف: منزل شعبي صغير، فيه مدرسة خيرية تعليمية موقفة

  هـ١٢٩١صـك شـرعي صـدر عام (المدرسـة الصـولتية أزيد من مئة وخمسـين عاًما، وهو موثق ب

  .)٤٧(جابت عليأصولت النساء بنت م)، وأوقفته ١٨٧٤ الموافق

  تاريخ الوقف وموقعه:

يقع بين الشـــبيكة وحارة و  من أقدم أحياء مكة  وهو  الخندريســـةفي حي    الوقف  يقع

   ، ويعود تاريخه إلى أواخر القرن الثالث عشر الهجري.الباب والحفاير وجبل الكعبة

 

 م)١٨٦٩هـ الموافق ١٢٨٥) امرأة ثرية قدمت من الهند إلى الحج عام (٤٧(

 مكة المكرمة سنة ١٥٢
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  الخامس:   الوقف

  وقف المدرسة الصولتية

  : وصفهتعريف الوقف و

يبلغ عمر وقف  ، وأصل الوقف: منزل شعبي صغير، فيه مدرسة خيرية تعليمية موقفة

  هـ١٢٩١صـك شـرعي صـدر عام (المدرسـة الصـولتية أزيد من مئة وخمسـين عاًما، وهو موثق ب

  .)٤٧(جابت عليأصولت النساء بنت م)، وأوقفته ١٨٧٤ الموافق

  تاريخ الوقف وموقعه:

يقع بين الشـــبيكة وحارة و  من أقدم أحياء مكة  وهو  الخندريســـةفي حي    الوقف  يقع

   ، ويعود تاريخه إلى أواخر القرن الثالث عشر الهجري.الباب والحفاير وجبل الكعبة

 

 م)١٨٦٩هـ الموافق ١٢٨٥) امرأة ثرية قدمت من الهند إلى الحج عام (٤٧(

 مكة المكرمة سنة ١٥٢

وقف المدرسة الصولتية
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  :الحصول عليها المعلومات وتاريخ مصدر

ار من ـناظري الوقف   ـهذه المعلوـمات  الـباـحث ىاســـتق د.إســــماعـيل بن عـبد الســــت

ــيخ، والميمني ــهر ذي محمد مكي بن هداية هللا عبدالتواب  الشـ ، بعد أن التقاهما في (شـ

  م).٢٠٢٠يونيو  الموافق ـه١٤٤١القعدة 

  شرط الواقف ومصارف الوقف:

  .شرط الواقفيصرف ريع الوقف على التعليم ببلد هللا الحرام وهو 

  :من إجراءات الوقف ووثيقتهب ما لحقأهم 

 إثبا للوقف  األصلية  الوثيقة  على  ذرع أجريت  (     )٤٨( المحدود  ت    ـ ه ١٤٠٧/ ١١/ ١٨في 

و١٤/٠٧/١٩٨٧  الموافق  التملك  ُيعّد  م)،   صكوك  نواقص  تكميل  اإلجراء من  هذا 

    .الصادرة من المحاكم

 الخندريسية في حي  كانت  التي  الوقف  عين  بمبنى  أزيلت  عنه  واستعيض   ،

    .)٤٩( مستأجر، ومباٍن أخر تدر ريعًا للوقف 

 

آنذاك،  ٤٨( المعماري  بالذراع  تقاس  التي  المحدود  أطوال  توضيح  من  خالًيا  الصك  يكون  أن  الذرع:  إلحاق  إثبات/   (
المادتين   التعليمات المشار لها في  الذرع من واقع الطبيعة، بعد تطبيق  العقار للمحكمة إلثبات  فيتقدم مالك 

 م)ـ ٢٠٠٠ لموافقا ـه١٤٢١الصادر عام () من نظام المرافعات الشرعية ٢٣١، ٢٣٠(

   يمكن تحديد تاريخ معين للنزع، وذلك كون النزع جاء لمشاريع متعددة وعلى مراحل لكل مشروع. ال )٤٩(

  محطات الوقف التاريخية:  زأبر 

 القديم. بناءلل جديد إضافة مبنى  

 .نزع عين الوقف لصالح توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام  

  شخصيات أشرفت على الوقف: 

 الشيخ/ رحمة هللا الكيرانوي: . ١

  .)٥٠(م)١٨٩٠لموافق ا ـه١٣٠٨( نظارة وقف المدرسة حتى عام تولی

 الشيخ/ محمد سعيد:  .٢

  م).١٩٣٨الموافق  ھ١٣٥٧(تولی نظارة وقف المدرسة حتى عام 

 الشيخ/ محمد سليم:  .٣

  م).١٩٧٧الموافق  ھ١٣٩٧( تولی نظارة وقف المدرسة حتى عام

 الشيخ/ محمد مسعود: .٤

    .م)١٩٩١الموافق  ـه١٤١٢( نظارة وقف المدرسة حتى عام تولی

  

 

م وتوفي في مكة  ١٨١٧هـ الموافق  ١٢٣٣عالم هندي مسلم مشهور (ولد عام   رحمت هللا الهندي الكيرواني )  ٥٠(
م) وهو من أسرة عرفت بالعلم والثراء والجاه، طلب العلم وحفظ القرآن صغيًرا، وكان من قادة  ١٨٩٠هـ الموافق  ١٣٠٨

 بعد أن صودرت أمواله. الجهاد ضد اإلنجليز، ولذا اضطر للهجرة لمكة
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  محطات الوقف التاريخية:  زأبر 

 القديم. بناءلل جديد إضافة مبنى  

 .نزع عين الوقف لصالح توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام  

  شخصيات أشرفت على الوقف: 

 الشيخ/ رحمة هللا الكيرانوي: . ١

  .)٥٠(م)١٨٩٠لموافق ا ـه١٣٠٨( نظارة وقف المدرسة حتى عام تولی

 الشيخ/ محمد سعيد:  .٢

  م).١٩٣٨الموافق  ھ١٣٥٧(تولی نظارة وقف المدرسة حتى عام 

 الشيخ/ محمد سليم:  .٣

  م).١٩٧٧الموافق  ھ١٣٩٧( تولی نظارة وقف المدرسة حتى عام

 الشيخ/ محمد مسعود: .٤

    .م)١٩٩١الموافق  ـه١٤١٢( نظارة وقف المدرسة حتى عام تولی

  

 

م وتوفي في مكة  ١٨١٧هـ الموافق  ١٢٣٣عالم هندي مسلم مشهور (ولد عام   رحمت هللا الهندي الكيرواني )  ٥٠(
م) وهو من أسرة عرفت بالعلم والثراء والجاه، طلب العلم وحفظ القرآن صغيًرا، وكان من قادة  ١٨٩٠هـ الموافق  ١٣٠٨

 بعد أن صودرت أمواله. الجهاد ضد اإلنجليز، ولذا اضطر للهجرة لمكة
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 : الشيخ/ ماجد مسعود .٥

  .م)٢٠١٨الموافق  ـه١٤٤٠(نظارة وقف المدرسة حتى عام  یتول

 :الشيخ/ عادل بن حمزة مليباري .٦

، ثم اعتزل النظارة  م)٢٠١٨الموافق    ــ ه١٤٤٠( تولى نظارة وقف المدرسة في عام

  .م)٢٠١٩من مايو عام  ١٤ الموافق هـ١٤٤٠العاشر من رمضان عام (في 

الشـــيخ/ محمــد مكي بن هــدايــة هللا عبــدالتواب والــدكتور/ إســـمــاعيــل بن   .٧

 :عبدالستار الميمني

مع الشيخ عادل مليباري    م)٢٠١٨الموافق    ــ ه١٤٤٠(  في عام  توليا نظارة المدرسة

  حتى اآلن. نقبل تنازله عن النظارة، وال يزاال

  إلى أن،  م)٢٠١٧الموافق    ــ ه١٤٣٩(حتى عام  ته حد فقط منذ نشأناظر واالوقف   يديركان  

، وهما يكونان  بعد اسـتقالة أحد النظار  نیعلى ناظر   ت النظارةثالثة نظار، ثم اقتصـر   له  عين

إشـــراف من أهل العلم والمختصـــين، وممثل عن إدارة   مجلس، ويتابع النظار  مجلس نظارة

  التعليم في المنطقة.

   

  صعوبات واجهت الوقف: 

  أقيمت قضــية من إدارة تعليم مكة على الناظر الســابق، وانتهت القضــية بعد

ســـنوات بعزل الـناظر الســــابق، وتعيين ثالـثة نـظار وفق شـــروط الواقـفة، ثم 

 النظارة على شخصين فقط.اعتزل أحدهم النظارة، فاقتصرت 

   وطولب بذلك   ،حينما عزل الناظر الســـابق جميع ما بعهدته ميســـليثبت تلم،  

  الناظر السـابقثم توفي    .عليه بشـأنها  قضـايا قائمة من النظار الحاليينويوجد  

  . وال يزال بعض القضايا قيد النظر وتحت اإلجراء.جعل القضية أصعبمما 

 ســــبب نزع أصــــله، وذـلك من حين النزع حتى  ـتأثر الـتدفـقات النـقدـية للوقف ب

  ، والصعوبات القانونية إلجراءات شراء البدل.صرف تعويضه

 م) ٢٠٢١هـ الموافق  ١٤٤٢(عام  العجز المالي بسبب جائحة كورونا.  

 كون مبنى المدرسـة الحالي   صـعوبات تغطية المصـاريف التشـغيلية للمدرسـة

  بـباقي قيمة  للـمدرســــة  مقرصـــعوبات في شـــراء    مســــتأجًرا؛ ويواجه الوقف

ة. األمر اـلذي يتـعذر مـعه إمـكان شـــراء   التعويض المرصـــود ل نزع الملكـي مقـاـب

التشــغيل    لتســديد مصــاريف  ا من اإليراد للمدرســة،عقارات أخرى تؤمن مزيدً 

  حالًيا. المتزايدة
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  صعوبات واجهت الوقف: 

  أقيمت قضــية من إدارة تعليم مكة على الناظر الســابق، وانتهت القضــية بعد

ســـنوات بعزل الـناظر الســــابق، وتعيين ثالـثة نـظار وفق شـــروط الواقـفة، ثم 

 النظارة على شخصين فقط.اعتزل أحدهم النظارة، فاقتصرت 

   وطولب بذلك   ،حينما عزل الناظر الســـابق جميع ما بعهدته ميســـليثبت تلم،  

  الناظر السـابقثم توفي    .عليه بشـأنها  قضـايا قائمة من النظار الحاليينويوجد  

  . وال يزال بعض القضايا قيد النظر وتحت اإلجراء.جعل القضية أصعبمما 

 ســــبب نزع أصــــله، وذـلك من حين النزع حتى  ـتأثر الـتدفـقات النـقدـية للوقف ب

  ، والصعوبات القانونية إلجراءات شراء البدل.صرف تعويضه

 م) ٢٠٢١هـ الموافق  ١٤٤٢(عام  العجز المالي بسبب جائحة كورونا.  

 كون مبنى المدرسـة الحالي   صـعوبات تغطية المصـاريف التشـغيلية للمدرسـة

  بـباقي قيمة  للـمدرســــة  مقرصـــعوبات في شـــراء    مســــتأجًرا؛ ويواجه الوقف

ة. األمر اـلذي يتـعذر مـعه إمـكان شـــراء   التعويض المرصـــود ل نزع الملكـي مقـاـب

التشــغيل    لتســديد مصــاريف  ا من اإليراد للمدرســة،عقارات أخرى تؤمن مزيدً 

  حالًيا. المتزايدة
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  جة الصعوبات:تصرف النظار لمعال

ات وحفـاظـً ل داـمة الوقف،  مواجهـة لهـذه الصـــعوـب الـية  ا على اســــت أنجزت اإلدارة الـح

  للوقف ما يلي:

 استرداد ما استطاعت من مستندات الوقف عن طريق المحكمة الشرعية.  

  شراء بدل عن األعيان المنزوعة، وتكليف المختصين بذلكلالسعي الحثيث.  

 الســـتحصــــال دعم للـمدرســــة على وـجه الهـبة أو القرض ـبذل مـحاوالت ـجادة  

  .االقتصادية حواللعجز الناتج عن األامواجهة ل

لصــــالح التوســــعة    الصـــولتـية الـمدرســــة  مقرنزع   بـعدوعلـيه ـفأعـيان الوقف الـحالـية  

  بإذن-الناظر  تعود إلى ما اشــتراه    الشــمالية للحرم المكي، ورصــد تعويضــه في بيت المال،

عـقارات بـهدف إســــكان المعلمين، وـتأمين إيراد   من  التعويض  مـبالغبعض ب  -المحكـمة  من

ـحالـيًا تشــــمل تعليم المرحـلة االبـتدائـية والمتوســــطة،    والـمدرســــة.  لمصــــاريف الـمدرســــة

  للعلوم الشرعية. تعليم عاٍل تشتمل كذلك على بشهادات معتمدة من وزارة التعليم، و

  :سمات الوقف

  تقديم خدمات اجتماعية. . ١

  ذ قرن ونصف القرن.نذ أكثر منأول وقف نوعي م .٢

  من المسجد الحرام. موقعه قرب .٣

  . بعد التعويض عن نزع الملكية أصول الوقف يادةز  .٤

  بالتعليم العام. تعلق الوقف .٥

   :السادس وقفال

 مدرسة العلوم الشرعية ليتامى خير البرية

  : وصفهتعريف الوقف و

أصـــل الوقف مبنى صـــغير بجوار مســـجد النبي صـــلى هللا عليه وســـلم، ُظّللت بعض  

  أوقفه السيد أحمد الفيض أبادي. ، )٥١(أجزائه بما يشبه العريش أو الصندقة

عملها في مدينة رســول هللا صــلى    العلوم الشــرعية ليتامى خير البرية  بدأت مدرســة

  العملبمزاولة    الرسمي  م)، ولكن اإلذن١٩٢١/١٩٢٢ق  ــ المواف  ــ ه١٣٤٠هللا عليه وسلم من عام (

ــ تحت رق  )٥٢(صــدر بمذكرة رســمية من اإلرادة الســنية الملوكاتية   ـه ١٣٤١في (شــوال    ١٧٦م  ــــ

م) صدر صك الوقفية من  ١٩٢٩الموافق    ــــ ه١٣٤٨ام (ــــ م)، وفي ع١٩٢٣و  ــــ مايو/يوني  الموافق

  محكمة المدينة المنورة.

 

 ) شكل من أشكال البيوت القديمة والمتهالكة.٥١(

  ) من ألفاظ التعظيم التي يقصد بها إرادة الملك. ٥٢(

 المدينة المنورة سنة ١٠٢
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   :السادس وقفال

 مدرسة العلوم الشرعية ليتامى خير البرية

  : وصفهتعريف الوقف و

أصـــل الوقف مبنى صـــغير بجوار مســـجد النبي صـــلى هللا عليه وســـلم، ُظّللت بعض  

  أوقفه السيد أحمد الفيض أبادي. ، )٥١(أجزائه بما يشبه العريش أو الصندقة

عملها في مدينة رســول هللا صــلى    العلوم الشــرعية ليتامى خير البرية  بدأت مدرســة

  العملبمزاولة    الرسمي  م)، ولكن اإلذن١٩٢١/١٩٢٢ق  ــ المواف  ــ ه١٣٤٠هللا عليه وسلم من عام (

ــ تحت رق  )٥٢(صــدر بمذكرة رســمية من اإلرادة الســنية الملوكاتية   ـه ١٣٤١في (شــوال    ١٧٦م  ــــ

م) صدر صك الوقفية من  ١٩٢٩الموافق    ــــ ه١٣٤٨ام (ــــ م)، وفي ع١٩٢٣و  ــــ مايو/يوني  الموافق

  محكمة المدينة المنورة.

 

 ) شكل من أشكال البيوت القديمة والمتهالكة.٥١(

  ) من ألفاظ التعظيم التي يقصد بها إرادة الملك. ٥٢(

 المدينة المنورة سنة ١٠٢

مدرسة العلوم الشرعية ليتامى خير البرية
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  تاريخ الوقف وموقعه:

م)، وعمر  ١٩٢٩الموافق   ـه ١٣٤٨من محكمة المدينة المنورة عام (  بصك شرعي الوقف صدر   

عام  مئة  من  أزيد  الوقف  أبادي   هذا  الفيض  أحمد  السيد  أوقفه  أن  المدينة      )٥٣( منذ  في 

  .  م)١٩٢١/١٩٢٢الموافق  ـ ه١٣٤٠(عام   النبوية

  :الحصول عليها المعلومات وتاريخ مصدر

 ـ ه ١٤٤١الحجة    يذالوقف في ـشهر (  ناظر  أحمد الحبيب  د.اـستفاد الباحث من اللقاء مع 

  م).٢٠١٩أغسطس  الموافق

  :شرط الواقف

من ـسبعة فـصول، واختار المواد التي تدّرس   نظام العمل بها  مؤـسس المدرـسة  وـضع

يحّق لـها    هم الفـئات التي ْن صــــك وقفيـته لمن تكون الوالـية عليـها، وَم فيـها، وكـتب في  

  اشترط الواقف عدة شروط هي:و، معين خيري محدد بوصفوهو وقف  الدراسة فيها.

أن يكون طلبة المدرســة كل طفل أو شــخص صــالح للتعليم بدون تحديد جنس   . ١

  أو قوم.

 

م). تنقل  ١٩٣٩هـ الموافق ١٣٥٨م) في بلدة بانكرمو في فيض أباد، وتوفي عام (١٨٧٦هـ الموافق ١٢٩٣) ولد عام (٥٣(
  صلي لطلب العلم. بين المدينة المنورة وبين الهند بلده األ

  ى غيرهم في القبول.عل هموتفضيل نبويةالقاطنين بالمدينة ال  تقديم األيتام .٢

  .حددها التعليم والتدريس فيها على الفنون والعلوم التيينحصر  .٣

 للتعليم والتعلم، ال ا من كان غير كونها محًال مـسكًنا ألحد كائنً   المدرـسة  تجعلال  .٤

  بعضها وال كلها.

  كان. يعار شيء من لوازم المدرسة أليٍّ ال  .٥

ــيئً   ىرأللمدير أو الناظر إذا   .٦ ــياء  ش ــة التي ال ينتفع بها أن يبيعه ا من أش المدرس

ــة بعـد االســـتئـذان من أهـل الحـل والعقـد، ويقيـّ  د ثمنـه في مـاليـة المـدرســ

  ا آخر صالًحا للمدرسة.المذكورة ببيان تام، أو يشتري شيئً 

النظر في ـشؤون المدرـسة من قبل مفوض ألهل الحل والعقد، المبين كيفية   .٧

في القواعد األسـاسـية    كما جاء  والشـروط التي يجب توافرها فيهمانتخابهم  

  للمدرسة.

ــة لجميع المســـلمين، بشـــرط ـعدم الخروج عن الـحد   .٨ اإلشـــراف على المـدرســ

  الشرعي في المالحظة والمراقبة.

 يســــند أمر من أمور الـمدرســــة لمن ال أهلـية ـله، وإذا تبين ـعدم أهليـته بـعد أّال  .٩

  التعيين فيقتضي إخراجه من أهل الحل والعقد.

، ثم من  همدة حيات  لواقف نفـسهمدرـسة والتـصرف في إدارتها لالتولية على ال .١٠

ا عن المدينة هكذا  األكبر بشرط األهلية ولو كان غائبً   هلمن يوجد من أقارب هبعد
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  ى غيرهم في القبول.عل هموتفضيل نبويةالقاطنين بالمدينة ال  تقديم األيتام .٢

  .حددها التعليم والتدريس فيها على الفنون والعلوم التيينحصر  .٣

 للتعليم والتعلم، ال ا من كان غير كونها محًال مـسكًنا ألحد كائنً   المدرـسة  تجعلال  .٤

  بعضها وال كلها.

  كان. يعار شيء من لوازم المدرسة أليٍّ ال  .٥

ــيئً   ىرأللمدير أو الناظر إذا   .٦ ــياء  ش ــة التي ال ينتفع بها أن يبيعه ا من أش المدرس

ــة بعـد االســـتئـذان من أهـل الحـل والعقـد، ويقيـّ  د ثمنـه في مـاليـة المـدرســ

  ا آخر صالًحا للمدرسة.المذكورة ببيان تام، أو يشتري شيئً 

النظر في ـشؤون المدرـسة من قبل مفوض ألهل الحل والعقد، المبين كيفية   .٧

في القواعد األسـاسـية    كما جاء  والشـروط التي يجب توافرها فيهمانتخابهم  

  للمدرسة.

ــة لجميع المســـلمين، بشـــرط ـعدم الخروج عن الـحد   .٨ اإلشـــراف على المـدرســ

  الشرعي في المالحظة والمراقبة.

 يســــند أمر من أمور الـمدرســــة لمن ال أهلـية ـله، وإذا تبين ـعدم أهليـته بـعد أّال  .٩

  التعيين فيقتضي إخراجه من أهل الحل والعقد.

، ثم من  همدة حيات  لواقف نفـسهمدرـسة والتـصرف في إدارتها لالتولية على ال .١٠

ا عن المدينة هكذا  األكبر بشرط األهلية ولو كان غائبً   هلمن يوجد من أقارب هبعد
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على االنقراض، فـإن لم يوجـد أحـد من المـذكورين تكون ألعلم رجـل من أهـل  

ة، ـفإن لم يوـجد اور للمـديـن د مـج اورين من غ  ،الهـن ير أـهل  فألعلم رـجل من المـج

 الهند بانتخاب واستحسان من أهل الحل والعقد.

  :مصارف الوقف

 ، واألولوية لليتامى.بدون مقابل مادي انتفاع الطلبة بالدراسة . ١

 ف التدريس في المدرسة.يمصار  .٢

  ف اإلشراف واإلدارة (النظارة) على المدرسة.يمصار  .٣

  أهم ما لحق بالوقف ووثيقته من إجراءات:

 في عهد مؤسسها.تمت  التوسعات التي  

 بعد توسعة الحرم النبوي األولى. البناية الثانية للمدرسة  

 وهي مدرـسةبعد توـسعة الملك فهد للمـسجد النبوي  المدرـسة القائمة اآلن ،  

ــاحتهـا الكبيرةتميزت ب بلغوا ـما إذ   ،فيهـا ، وازدـياد ـعدد الطلـبة اـلدارســـينمســ

  .كافة الحديثة الوسائل المدرسة استخداميقارب ألف طالب، وكذلك 

  محطات الوقف التاريخية:   زأبر

وتظهر فيها  م).  ١٩٢١/١٩٢٢الموافق    ـــــ ه١٣٤٠(اإلنشــاء والتأســيس عام   االلممررححللةة  ااألألووللىى::

بســــبب الفتن التي مر بـها ذـلك العصـــر، وـكاـنت هـمة الشـــيخ   ـبداـيةالالشـــيخ في   مـعاـناة

  أعظم معين بعد توفيق هللا على هذا اإلنجاز.   -مع قلة ذات يده-وعزيمته 

عام في    التصـــريح الرســـمي لمزاولة المدرســـة عملها نظامًيا  صـــدور  االلممررححللةة  االلثثااننييةة::

  ن منارات الهدى.حتى أصبحت قلعة من قالع العلم، ومنارة مم)، ١٩٢٣الموافق  ـه١٣٤١(

ــادر من محكمة المدينة    االلممررححللةة  االلثثااللثثةة:: ــرعي ص ــك ش ــجيلها بص ــة وتس وقف المدرس

إذ أفادت المدرســة من تســخير الحكومة الســعودية    م)١٩٢٩الموافق    ــــــ ه١٣٤٨المنورة عام (

  أمام األوقاف، وعنايتها بها. سبلال

    )٥٤( الســـيد حبيب محمود أحمد   أدارعندما  توســـعة المدرســـة وترقيتها    االلممررححللةة  االلررااببععةة::

  م). ١٩٣٩الموافق  ـه١٣٥٨عام ( في المدرسة بعد عمه

 

)٥٤) ولد عام  الوقف.  مؤسس  أخ  ابن  أحمد،  محمود  السيد حبيب  الموافق  ١٣٣٨)  أحد  ١٩١٩هـ  المنورة،  بالمدينة  م) 
م) وتولى إدارتها في ذات العام. وكان له  ١٩٣٩هـ الموافق  ١٣٥٨خريجي المدرسة محل الدراسة، تخرج منها عام (

من نوفمبر   ١٤هـ الموافق ١٤٢٣بها. توفي في (العاشر من رمضان   دور بارز في تطوير المدرسة وتحسينها والرقي
  م). ٢٠٠٢
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  محطات الوقف التاريخية:   زأبر

وتظهر فيها  م).  ١٩٢١/١٩٢٢الموافق    ـــــ ه١٣٤٠(اإلنشــاء والتأســيس عام   االلممررححللةة  ااألألووللىى::

بســــبب الفتن التي مر بـها ذـلك العصـــر، وـكاـنت هـمة الشـــيخ   ـبداـيةالالشـــيخ في   مـعاـناة

  أعظم معين بعد توفيق هللا على هذا اإلنجاز.   -مع قلة ذات يده-وعزيمته 

عام في    التصـــريح الرســـمي لمزاولة المدرســـة عملها نظامًيا  صـــدور  االلممررححللةة  االلثثااننييةة::

  ن منارات الهدى.حتى أصبحت قلعة من قالع العلم، ومنارة مم)، ١٩٢٣الموافق  ـه١٣٤١(

ــادر من محكمة المدينة    االلممررححللةة  االلثثااللثثةة:: ــرعي ص ــك ش ــجيلها بص ــة وتس وقف المدرس

إذ أفادت المدرســة من تســخير الحكومة الســعودية    م)١٩٢٩الموافق    ــــــ ه١٣٤٨المنورة عام (

  أمام األوقاف، وعنايتها بها. سبلال

    )٥٤( الســـيد حبيب محمود أحمد   أدارعندما  توســـعة المدرســـة وترقيتها    االلممررححللةة  االلررااببععةة::

  م). ١٩٣٩الموافق  ـه١٣٥٨عام ( في المدرسة بعد عمه

 

)٥٤) ولد عام  الوقف.  مؤسس  أخ  ابن  أحمد،  محمود  السيد حبيب  الموافق  ١٣٣٨)  أحد  ١٩١٩هـ  المنورة،  بالمدينة  م) 
م) وتولى إدارتها في ذات العام. وكان له  ١٩٣٩هـ الموافق  ١٣٥٨خريجي المدرسة محل الدراسة، تخرج منها عام (

من نوفمبر   ١٤هـ الموافق ١٤٢٣بها. توفي في (العاشر من رمضان   دور بارز في تطوير المدرسة وتحسينها والرقي
  م). ٢٠٠٢
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ــــةة:: ــريف في عهد الملك    االلممررححللةة  االلخخااممسس ــجد النبوي الش ــعة األولى للمس بعد التوس

سـعود اقتضـت المصـلحة هدم مبنى المدرسـة، ووفق هللا السـيد حبيب لشـراء أرض بقرب 

  م).١٩٥٩الموافق  ـه١٣٧٨د النبوي، وبعد بنائها افتتحها الملك سعود في عام (المسج

ــــةة:: ــــااددسس ــتريت    االلممررححللةة  االلسس ــة مرة أخرى، واش ــعة الملك فهد هدمت المدرس بعد توس

ــا ـمـبنى   ــد اـلـنـبوي، وأـقـيم ـعـلـيه ــة ـمن اـلمســــج ـمـقرب اـلـعواـلي ـعـلى  ــاب  أـخرى ـفي ب أرض 

ــ ه١٤١٠المدرسـة الجديد الذي افتتح عام ( ، علًما أن الدراسـة بجميع مراحلها  م)١٩٩٠الموافق    ـــ

دون أّي رسـوم تفرض على الطالب،  الدراسـية الثالثة منذ تأسـيسـها وحتى اآلن بالمجان، وب

  وتحتوي المدرسة حالًيا على جميع الوسائل التعليمية الحديثة.

  شخصيات أشرفت على الوقف:

  وهو مؤسس الوقف.بادي أالسيد أحمد الفيض  . ١

  السيد حبيب محمود أحمد. .٢

   

  صعوبات واجهت الوقف:

  ة الوقف قـامـ داـي اء   تقلـة ذات اليـد، فـإن ـب على الهبـات والتبرعـات من أثرـي

العالم اإلســالمي، خاصــة رجال األعمال الهنود الذين تجمعهم بالشــيخ عالقة  

  صداقة عندما كان في الهند.

   لتفتيش الـمدرســــة ثم األمر   الشـــيخ مـما أدى يمـناوئ  منالـعداوة والتحريض

  .عملها في بدايةبإغالقها وتسريح طالبها 

  ات:تصرف النظار لمعالجة الصعوب

  بما يلي: واجه من تولى إدارة المدرسة هذه الصعوبات استدامة الوقف حرًصا على

 يملكها الوقف للدخل إنشاء عقارات مدرة.  

 بالحســـنى واإليضـــاح والحجة    التشـــغيب على منهج المدرســـة  التعاطي مع

  والبيان.

ار الدراسـة  اسـتمر   أبرز األثر في  -بعد فضـل هللا عز وجل-  في تلكم التصـديات  ولنجاحهم

ا  ـهذا  أعـيانو  حتى اآلن. الـناظر  أشـــرف علـيه   على الطراز الـحدـيث بـناء  عـبارة عن  الوقف ـحالـيً

مبنى   في  منذ ذلك الحين  تقع  ، وهيم)١٩٩٠الموافق    هـــــ ١٤١٠(عام   في  حبيب محمود أحمد

دّ  ة، ومعـامـل، ـت ة  كبير من تســـعـة أدوار بفصـــول حـديـث ة الثالـث رس فيهـا المراحـل التعليمـي

    .بالمجان
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  صعوبات واجهت الوقف:

  ة الوقف قـامـ داـي اء   تقلـة ذات اليـد، فـإن ـب على الهبـات والتبرعـات من أثرـي

العالم اإلســالمي، خاصــة رجال األعمال الهنود الذين تجمعهم بالشــيخ عالقة  

  صداقة عندما كان في الهند.

   لتفتيش الـمدرســــة ثم األمر   الشـــيخ مـما أدى يمـناوئ  منالـعداوة والتحريض

  .عملها في بدايةبإغالقها وتسريح طالبها 

  ات:تصرف النظار لمعالجة الصعوب

  بما يلي: واجه من تولى إدارة المدرسة هذه الصعوبات استدامة الوقف حرًصا على

 يملكها الوقف للدخل إنشاء عقارات مدرة.  

 بالحســـنى واإليضـــاح والحجة    التشـــغيب على منهج المدرســـة  التعاطي مع

  والبيان.

ار الدراسـة  اسـتمر   أبرز األثر في  -بعد فضـل هللا عز وجل-  في تلكم التصـديات  ولنجاحهم

ا  ـهذا  أعـيانو  حتى اآلن. الـناظر  أشـــرف علـيه   على الطراز الـحدـيث بـناء  عـبارة عن  الوقف ـحالـيً

مبنى   في  منذ ذلك الحين  تقع  ، وهيم)١٩٩٠الموافق    هـــــ ١٤١٠(عام   في  حبيب محمود أحمد

دّ  ة، ومعـامـل، ـت ة  كبير من تســـعـة أدوار بفصـــول حـديـث ة الثالـث رس فيهـا المراحـل التعليمـي

    .بالمجان



  سمات الوقف:

  وعزيمته حيث حرص على كل ما فيه مصــلحة  أحمد الفيض أبادي  همة الشــيخ . ١

التصـــريح إلقــامتــه في البــدايــة، وتجــديــده   اســـتخراج  من  وديمومتــه  الوقف

  .فيما بعد وتوسعته

ما  إذ أكمل  على المدرســـة،    أشـــرفيد حبيب محمود أحمد عندما الســـ   أعمال .٢

زاد من مسـاحة  ، ويتام لألملجأً   أضـافالمباني، و  وسـعتوقف فيه المؤسـس، و

شـــعبة الصـــناعة، ونقل المدرســـة إلى موقع قريب من المســـجد النبوي بعد 

الواقع بـباب  الموقع الـجدـيد اشـــترى  توســــعة الحرم النبوي األولى، وـكذـلك

  .المدرسة فيه ىوبن لى مقربة من المسجد النبويالعوالي ع

 المملكة العربية السعودية لمدرسة العلوم الشرعية. حكومةمن الدعم  .٣

 أنه وقف تعليمي. .٤

 وجود أوقاف مدرة تصرف عليه. .٥

 حسن تدبير النظار. .٦

 عناية الوقف باأليتام. .٧

 توفر شروط وضوابط تحمي الوقف على مر الزمان. .٨

  غير منقطع.كون الوقف على مصرف  .٩

رة من خالل   الفصل الثاني: عوامل استدامة األوقاف المعمَّ

  ية: حاالت دراسست 
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رة من خالل   الفصل الثاني: عوامل استدامة األوقاف المعمَّ

  ية: حاالت دراسست 

   

الفصل الثاني

رة  عوامل استدامة األوقاف المعمَّ

مــن خــالل ســت حــاالت دراسيــة
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رة    : عوامل استدامة األوقاف المعمَّ

 عوامل متعلقة بالواقف:  - أ

   نلمس ذـلك من خالل  -وال نزكي على هللا أـحًدا –حســـن قصــــد الواقفين :

دراـسة نـصوص الوثائق، فليس فيها ما يوجد في وقف الجنف من تقـصد  

ــان، دون   للحيف والظلم، كمـا نلمس فيهـا رغـبة في تحقيق البر واإلحســ

حرص على الثنــاء والصـــيــت عنــد النــاس، وهــذا ملمح ظــاهر في جميع 

 ن الملتصقة بعمل الخير.األوقاف السابقة من خالل شروط الواقفي

   ،ــاتهم من الواقفين أوقفوا خالل حي ــه؛ فكثير  الواقف على وقف ــام  قي

ــهم، وهذا عامل جلي في   ــيس األوقاف بأنفسـ ــوع تأسـ ــروا موضـ وباشـ

ــريف غالب، ووقف   ــرعية  وقف العمير، ووقف الشـ ــة العلوم الشـ مدرسـ

 ة.ليتامى خير البري

 عوامل متعلقة باألصل:   -ب

   الواقفين اختاروا أـصوًال من أنفس ما يملكون،    إّن حـسن اختيار األـصول: إذ

وذات ريع يتوقع اســـتــدامتــه، ويظهر ذلــك في األوقــاف القريبــة من  

ــب،   ــال الشــــريف غ ــة، ووقف  ــارب الـمغ ــل وقف  الـحرمـين الشــــريـفـين مث

 ة.مدرسة العلوم الشرعية ليتامى خير البريوالمدرسة الصولتية، و

 ــيانة ا ــيانة  الحرص على ص ــل: نلحظ أن الواقفين أكدوا على أهمية ص ألص

األصــل في وثائقهم، ووضــعوا عدًدا من الشــروط التي تهدف لصــيانة 

األـصل وحمايته، كما كان للنظار دور واـضح في ـصيانة األـصول وحمايتها،  

ــرف الريع   ــيانته حتى لو ص ــرط الواقف يبرز لنا تنمية الوقف وص وفي ش

 ف الشريف غالب.كله على هذا األمر كما في وق

   رة محل الدراـسة، واجهت اإلدارة الحكيمة لألـصل: نلحظ أن األوقاف المعمَّ

ــتدعت تدخًال حكيًما للتثمين، أو المناقلة أو  ــولها تحديات متنوعة، اس أص

ــراء،   ــاقاة أو البيع والش ــتثمارية المتاحة من مس ــائل االس وتوظيًفا للوس

ـتداـمة ـهذه األوـقاف، ومن لـهذه القرارات أثر كبير في اســـ مزارـعة، وـكان  

األغوات في وقف المغاربة، واســـتثمار أموال    األمثلة على ذلك مخارجة

، نزع العـقارات لشـــراء ـبداـئل أحســـن من ـناحـية تـجارـية في مـكة والـمديـنة

 .والتعامالت التي جرت لوقف صبيح

  تنويع األعيان الموقوفة: بين أوقاف خدمية وأوقاف اسـتثمارية، وتنويع

بين أوقاف تجارية وســـكنية وزراعية ونحو ذلك، مثل   منهااالســـتثماري 

 وقف صبيح وما أضيف إليه، ووقف الشيخ العمير.
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 ــيانة ا ــيانة  الحرص على ص ــل: نلحظ أن الواقفين أكدوا على أهمية ص ألص

األصــل في وثائقهم، ووضــعوا عدًدا من الشــروط التي تهدف لصــيانة 

األـصل وحمايته، كما كان للنظار دور واـضح في ـصيانة األـصول وحمايتها،  

ــرف الريع   ــيانته حتى لو ص ــرط الواقف يبرز لنا تنمية الوقف وص وفي ش

 ف الشريف غالب.كله على هذا األمر كما في وق

   رة محل الدراـسة، واجهت اإلدارة الحكيمة لألـصل: نلحظ أن األوقاف المعمَّ

ــتدعت تدخًال حكيًما للتثمين، أو المناقلة أو  ــولها تحديات متنوعة، اس أص

ــراء،   ــاقاة أو البيع والش ــتثمارية المتاحة من مس ــائل االس وتوظيًفا للوس

ـتداـمة ـهذه األوـقاف، ومن لـهذه القرارات أثر كبير في اســـ مزارـعة، وـكان  

األغوات في وقف المغاربة، واســـتثمار أموال    األمثلة على ذلك مخارجة

، نزع العـقارات لشـــراء ـبداـئل أحســـن من ـناحـية تـجارـية في مـكة والـمديـنة

 .والتعامالت التي جرت لوقف صبيح

  تنويع األعيان الموقوفة: بين أوقاف خدمية وأوقاف اسـتثمارية، وتنويع

بين أوقاف تجارية وســـكنية وزراعية ونحو ذلك، مثل   منهااالســـتثماري 

 وقف صبيح وما أضيف إليه، ووقف الشيخ العمير.
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 وهو ظاهر في   :عن بقية األمالك الـشخـصية  ةأعيان الوقف منفـصل  تحرير

عيانها مثل وقف صـــبيح، ووقف أجميع األوقاف التي درســـت وحددت  

 الشيخ العمير، والمدرسة الصولتية.

 مثـل أن يكون في أمـاكن    :العين الموقوفـة بـدقـة وعنـايـة  اختيـار مكـان

ــعائر، ونحو ذلكا ــتراتيجية، ومرتبطة بش كما في األوقاف القريبة من    ،س

الحرمين والمرتبطة بمساجد ومدارس أو في منطقة مزارع، وهذا مالحظ  

 في جميع األوقاف التي سبق الحديث عنها.

   ،ــتفادة من الوقف من خالل ريعه ــترط االسـ ــكل  أن يشـ ال االنتفاع به بشـ

ا في األوقاف الذرية، وهذا ظاهر   مباشــر كالســكنى، ونحو ذلك: خصــوصــً

كوقف الشـــريف ـغاـلب   وطريـقة التـعاـمل مع ريعـها.  ـغاـلب األوـقاففي  

 على سبيل المثال ال الحصر.

 تفي ـحال ـكانـ   ـبإلـحاق أوـقاف أخرى علـيه: ـخاصــــة  الشـــراـكة في الوقف 

. ويظهر ذلك بوضـــوح  العين الموقوفة ليســـت بذات جدوى لو انفردت

 في وقف المغاربة ووقف العمير ووقف صبيح.

   

 عوامل متعلقة بالتوثيق:   -ت

 المحكمة الوقف:    الصياغة  في  لوثيقة  الدراسة  محل  األوقاف  تشترك 

بصياغتها، واضحة  عناية  الواقف    وجود  شروط  تحديد  في  وبالذات 

ويبرز ذلك في وقف صبيح، ومدرسة    إدارة الوقف.  ومصارف الوقف وآلية

 ، ووقف مدرسة العلوم الشرعية. الشيخ العمير

   كونها في  اشتركت  الدراسة  محل  األوقاف  أن  نلحظ  المناسب:  التوثيق 

صورة  بأفضل  للمتطلبات    وآلية   وثقت  واستجابت  زمانها،  في  ممكنة 

أهل العلم  المستجدة فيما بعد، فجميع األوقاف كتبت بحضور شهود من 

مثل   الشرعية  والمحاكم  القضاة  طريق  عن  وثقت  أو  صبيح،  وقف  مثل 

على حجر من    بنقشهاوالذي امتاز بكون وقفيته أشهرت    وقف المغاربة

 .هأحجار 

   ،المرونة من  بشيء  تحلت  الوقفية  الصكوك  نجد  المتغيرات:  مراعاة 

التصرف   حرية  إتاحة  خالل  من  المستقبل  استشراف  باألصلح  ومحاولة 

، وهذا جلي في وقف صبيح والعمير ومدرسة خير البرية، وإجراءات  للناظر

ما بعد نزع الملكية في وقف المغاربة ووقف الشريف غالب والمدرسة  

 الصولتية. 
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 عوامل متعلقة بالتوثيق:   -ت

 المحكمة الوقف:    الصياغة  في  لوثيقة  الدراسة  محل  األوقاف  تشترك 

بصياغتها، واضحة  عناية  الواقف    وجود  شروط  تحديد  في  وبالذات 

ويبرز ذلك في وقف صبيح، ومدرسة    إدارة الوقف.  ومصارف الوقف وآلية

 ، ووقف مدرسة العلوم الشرعية. الشيخ العمير

   كونها في  اشتركت  الدراسة  محل  األوقاف  أن  نلحظ  المناسب:  التوثيق 

صورة  بأفضل  للمتطلبات    وآلية   وثقت  واستجابت  زمانها،  في  ممكنة 

أهل العلم  المستجدة فيما بعد، فجميع األوقاف كتبت بحضور شهود من 

مثل   الشرعية  والمحاكم  القضاة  طريق  عن  وثقت  أو  صبيح،  وقف  مثل 

على حجر من    بنقشهاوالذي امتاز بكون وقفيته أشهرت    وقف المغاربة

 .هأحجار 

   ،المرونة من  بشيء  تحلت  الوقفية  الصكوك  نجد  المتغيرات:  مراعاة 

التصرف   حرية  إتاحة  خالل  من  المستقبل  استشراف  باألصلح  ومحاولة 

، وهذا جلي في وقف صبيح والعمير ومدرسة خير البرية، وإجراءات  للناظر

ما بعد نزع الملكية في وقف المغاربة ووقف الشريف غالب والمدرسة  

 الصولتية. 
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   معالجة عيوب الصك إن وجدت: نجد عدًدا من األوقاف محل الدراسة زادت

ل إلغاء شرط يمنع  شروًطا، أو ألغت شروًطا فيما يحقق الغبطة للوقف مث 

ليوجه   للصرف  ضوابط  إضافة  أو  المغاربة.  وقف  من  المتزوج  استفادة 

 . لألكثر مالئمة حسب شرط الواقف

 عوامل متعلقة بالمصرف:  -ث

   نجد المصرف:  تحديد  في  الحاالت    الواقفينالمرونة  الدراسة  في  محل 

االستجابة  منحوا الناظر قدًرا من المرونة في التعامل مع المصارف يتيح له  

 للمتغيرات كما في وقف المغاربة، ووقف الشيخ العمير.

  في    أسهم مشاركة المتأثرين بالوقف: احتساب المستفيدين على النظار

أو   الوقف  أصل  التي قد تمس  الخاطئة  الممارسات  األوقاف من  حماية 

  ريعه، كما حدث في وقف المغاربة، وهذا أساس من أسس الحوكمة. 

 مثل مصارف وقف صبيح.  : ةالتجديد والتنويع في مصارف الغل 

 الصرف فيه   : ترشيد  التكاليف  ويدخل  التدبير  ، تقليل  في  وحسن  ويظهر   ،

ال والمدرسة  صبيح  ووقف  خير  صولتية،  ليتامى  الشرعية  العلوم  مدرسة 

  ة. البري

 الغلة صرف  والقيود   بمعنى  : تيسير  االشتراطات  وتقليل  مثل    تخفيف 

 شروط ومصارف وقف صبيح ووقف الشيخ العمير والمدرسة الصولتية. 

 وهذا ظاهر من وجود    :توسيع أفق المصارف لتشمل الواقع والمستقبل

 يف غالب ومدرسة خير البرية. افتراضات وحلول لها في وقف الشر 

   تخصيص جزء معتبر من الغلة على صيانة واستمرارية الوقف: وذلك واضح

في وقف المغاربة. ويتجلى في أبرز صوره في وقف الشريف غالب؛ حيث  

أدى   ولو  استدامته  يكفل  وما  الوقف  صيانة  على  الصرف  ابتداء  اشترط 

 ذلك لصرف كل الغلة. 

   خصوًصا إن كان حجم أصل الوقف أقل من المتوسط-في األوقاف الذرية -  

واألصلح أن يشترط أيلولة الوقف    : الوقف على الذرية  قتصار ينصح بعدم ا

في حال انعدام الذرية؛ وذلك الحتمال فناء ذرية الواقف كما    لمصرف عام

بالوصف    اً مقيد   ويحسن كذلك أن يكون المصرف  حصل في بعض األوقاف.

وهذا واضح في وقف الشيخ    .منهم، أو الفقراء منهمللذرية، كطلبة العلم  

 العمير ومدرسة خير البرية. 

  :وذلك لتحقيق إدارة أجود وأضبط    شمل ريع الوقف النظاَر بمقداٍر معلوم

في بعض   للوقف، ولزيادة الدافع المحقق لديمومة الوقف. ويظهر ذلك

 الشرعية. األوقاف محل الدراسة كوقف العمير ووقف مدرسة العلوم 

   يظهر فيها   لم  يالحظ أن األوقاف المذكورة: مصارف في أوجه الخيرالتنوع

الوقف   ونحوهمجانب  الذرية  الشريف  على  وقف  ذلك  من  ويستثنى   ،
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 وهذا ظاهر من وجود    :توسيع أفق المصارف لتشمل الواقع والمستقبل

 يف غالب ومدرسة خير البرية. افتراضات وحلول لها في وقف الشر 

   تخصيص جزء معتبر من الغلة على صيانة واستمرارية الوقف: وذلك واضح

في وقف المغاربة. ويتجلى في أبرز صوره في وقف الشريف غالب؛ حيث  

أدى   ولو  استدامته  يكفل  وما  الوقف  صيانة  على  الصرف  ابتداء  اشترط 

 ذلك لصرف كل الغلة. 

   خصوًصا إن كان حجم أصل الوقف أقل من المتوسط-في األوقاف الذرية -  

واألصلح أن يشترط أيلولة الوقف    : الوقف على الذرية  قتصار ينصح بعدم ا

في حال انعدام الذرية؛ وذلك الحتمال فناء ذرية الواقف كما    لمصرف عام

بالوصف    اً مقيد   ويحسن كذلك أن يكون المصرف  حصل في بعض األوقاف.

وهذا واضح في وقف الشيخ    .منهم، أو الفقراء منهمللذرية، كطلبة العلم  

 العمير ومدرسة خير البرية. 

  :وذلك لتحقيق إدارة أجود وأضبط    شمل ريع الوقف النظاَر بمقداٍر معلوم

في بعض   للوقف، ولزيادة الدافع المحقق لديمومة الوقف. ويظهر ذلك

 الشرعية. األوقاف محل الدراسة كوقف العمير ووقف مدرسة العلوم 

   يظهر فيها   لم  يالحظ أن األوقاف المذكورة: مصارف في أوجه الخيرالتنوع

الوقف   ونحوهمجانب  الذرية  الشريف  على  وقف  ذلك  من  ويستثنى   ،
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بالنظر   الخاصة  ظروفه  له  الوقف  هذا  لكن  االجتماعي  لغالب،  لوضع 

 . كما ستأتي اإلشارة إليه  ذريتهللواقفه، و

  الواق غاية  بتحقيق  األحوفف:  العناية  المجتمع  ، لا تبدل  احتياجات  ،  وتغير 

في وقف الشيخ    هنجد  وهو ما يفرض مزيد عناية لتحقيق غايات الواقف،  

دعاةالعمير   إسكان  في  رباطه  من  وتوعية    استفيد  الدعوة  جمعية 

حاجة  الجاليات،   راعت  التي  البرية  خير  ووقف  الصولتية  المدرسة  وفي 

 الطالب لشهادات معتمدة.

 متعلقة بالوالية على الوقف:عوامل   -ج

   وجود آلية الستخالف النظار: يلحظ عناية األوقاف محل الدراسة بتحديد آلية

الناظر في وقف مدرسة   خيارات  الناظر مثل    العلوم الشرعية الستخالف 

 للفيض أبادي. 

   بتحديد الدراسة  محل  األوقاف  اهتمت  الناظر:  في  معينة  اشتراط معايير 

توف يلزم  التي  الشيخ  الصفات  وقف  مثل  بدوره  ليقوم  الناظر  في  رها 

 ة. مدرسة العلوم الشرعية ليتامى خير البريالعمير، و

   حددت الدراسة  محل  األوقاف  أن  نجد  الناظر:  عزل  وضوابط  حاالت  تحديد 

مثل اكتشاف انعدام أهلية الناظر في وقف    حاالت وضوابط لعزل الناظر

 مدرسة خير البرية. 

 إلدار   كوين ت للنظار  األوقافمجلس  وقف  ة  في  حدث  ما  مثل  وذلك   :

 ووقف الشريف غالب.  المدرسة الصولتية

 في   في حياته أو أهل الحل والعقد بعد وفاة الواقف عدم تدخل الواقف

إال بالمتابعة من غير تخوين: وذلك لمعرفة أي إشكاالت قد    شؤون النظارة

الواقف  شرط  من  يجب  لما  موافقة  تكون  وال  الناظر  عمل  على  أو    تطرأ 

. ويظهر ذلك جليًا حين  شرط الواقف  التي ال تتعارض مع الملزمة  األنظمة

وقف   في  السابق  الناظر  الصولتية عزل  التي    المدرسة  الشروط  وفي 

 . ذكرت في وقف الشيخ غالب

 وهو واضح في وقف العمير ومدرسة    : اشتراط الكفاءة واألمانة في النظار

 خير البرية. 

 ويظهر ذلك في وقف المدرسة الصولتية، حيث  تنويع تخصصات النظار :

 أحد أعضاء مجلس النظارة من إدارة التعليم بالمنطقة.  يكون 
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 إلدار   كوين ت للنظار  األوقافمجلس  وقف  ة  في  حدث  ما  مثل  وذلك   :

 ووقف الشريف غالب.  المدرسة الصولتية

 في   في حياته أو أهل الحل والعقد بعد وفاة الواقف عدم تدخل الواقف

إال بالمتابعة من غير تخوين: وذلك لمعرفة أي إشكاالت قد    شؤون النظارة

الواقف  شرط  من  يجب  لما  موافقة  تكون  وال  الناظر  عمل  على  أو    تطرأ 

. ويظهر ذلك جليًا حين  شرط الواقف  التي ال تتعارض مع الملزمة  األنظمة

وقف   في  السابق  الناظر  الصولتية عزل  التي    المدرسة  الشروط  وفي 

 . ذكرت في وقف الشيخ غالب

 وهو واضح في وقف العمير ومدرسة    : اشتراط الكفاءة واألمانة في النظار

 خير البرية. 

 ويظهر ذلك في وقف المدرسة الصولتية، حيث  تنويع تخصصات النظار :

 أحد أعضاء مجلس النظارة من إدارة التعليم بالمنطقة.  يكون 

  

  

  

  

 



رة
َّ م
مع

 ال
ف

قا
ألو

ة ا
ام

تد
س

ل ا
ام

و
ع

األوقاف المعمرة88

 قانونية: عوامل  -ح

   ــاء تأثير كبير في توثيق األوقاف، وفي الفصــل ــتقل: للقض ــاء المس القض

ــات، وـفي اـلـنزاع ــاـقالت، وفي    ـفي  اـلـتـثـمـين، وـفي اـلـمن اإلشــــراف ـعـلى 

اســتثناء األوقاف من بعض المتطلبات وهذا واضــح في وقف المغاربة،  

 ووقف الشريف غالب.

   التكيف مع المتغيرات القـانونيـة: تمكنـت األوقـاف محـل الـدراســــة من

التكيف مع المتطلبات القانونية المختلفة التي تطلبتها الحقب الزمنية  

، وتمثل ذلك في اســتخراج مدرســة خير البرية للتصــاريح،  االتي عايشــته

ــارعة وقف المغاربة ووقف   ــتثناء، ومس ــول وقف المغاربة على اس وحص

 الشريف غالب والمدرسة الصولتية الستخراج الصكوك.

 األوقـاف: تحتـاج األوقـاف في بعض الحـاالت    التمييز واالســـتثنـاء لبعض

دد من الـحاالت مـحل  لمـعامـلة ـخاصــــة تراعي خصـــوصـــيتـها، ونـجد في عـ 

الدراسة أن إدراك هذه الحاجة أسهم في استدامتها مثل تعامل المحاكم  

واألجهزة الرســـمـية مع وقف المـغارـبة، ووقف الشـــريف ـغاـلب، ووقف  

مدرسة العلوم الشرعية ليتامى خير الشيخ العمير، والمدرسة الصولتية، و

 ة.البري
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   ــتقاللية األوقاف: المحافظة على ــتقاللية الوقف كانت ملحوظة  اسـ اسـ

جهزة ذات العالقة على في األوقاف محل الدراسـة، حيث اقتصـر عمل األ

التوثيق واالحتســاب والفصــل في المنازعات وهذا مســتبين في جميع 

 األوقاف موضع الدراسة.

 عوامل عامة (متنوعة):  -خ

  ا للمجتمع في دعم ــً ــد حضـــوًرا الفت ــه للوقف: نج ــايت المجتمع وحم دعم 

هل أشيقر لخدمة وقف  أومن األمثلة الواضحة تعاون    .اف وحمايتهااألوق

 واألوقاف الالحقة الملحقة بوقف المغاربة كوقف الفياللي. صبيح.

   احترام شـــرط الواقف: نجد التزاًما كبيًرا بشـــرط الواقف في األوقاف محل

اـلدراســــة ـفالتقيـيدات المضــــاـفة على وقف المـغارـبة تنطلق من شـــرط 

 الواقف ذاته.

 األوـقاف مـحل اـلدراســــة نـمت وتطورت مع يلحظ أن  لتطوير المســـتمر:  ا

الزمن مثل التطوير الحاـصل بوقف ـصبيح ووقف الـشيخ العمير والمدرـسة 

 ة.مدرسة العلوم الشرعية ليتامى خير البريالصولتية و

 الوقف في  المحاكم  المنازعات  والرقابة  أمام  المحاسبة  دوام    ، تعني 

االع هذا  من  دوام  عامل  الحاالت    تبار.وهي  من  كثير  في  واضح  وهذا 

أو لتوثيق حق   اللجوء فيها للقضاء إما لحسم خالف  المدروسة. حيث تم 

 وحفظه من الضياع. 
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  الخاتمة

   

الخاتمة
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  الخاتمة

   

  الخاتمة

وحتى تكتـمل الصـــورة نحب    على توفيـقه وتيســـيره إلتـمام ـهذه اـلدراســــة،  هللـ   الحـمد

  اإلشارة للتنويهات اآلتية:

وعام في    بعـضها ظاهرٌ   :أن عوامل اـستدامة األوقاف التي ذكرت في الدراـسة . ١

، مثل توثيق الوقف في المحاكم الشـرعية، ومثل  جميع الحاالت محل الدراسـة

وبعضــها ثبت في  ،  تحرير أعيان الوقف منفصــلة عن بقية األمالك الشــخصــية

وقـد أثبتنـا الجميع دون  ،  دعم المجتمع وحمـايتـه للوقف  ت؛ مثـلبعض الحـاال

  .استدامة األوقاف فيجزئيًا أسهم ولو  تفريق لكون الثاني

ما مدى تأثر وقف    على ـسبيل المثال:يـصعب إثباتها،  خفية  قوة  هناك عوامل   .٢

؟ وـما  -التي يرـتادـها الـناس من المغرب وغيرـها-المـغارـبة لو ـكان في غير مـكة  

مركزًا  والتي تميزت بكونهـا  وقف صـــبيح لو كـان في غير أشـــيقر    مـدى تـأثر

ــب  مدى تأثر  علميًا؟، وما   ــريف غالب لو لم يكن من عائلة فيها نسـ وقف الشـ

 من العوامل.وقد تجنبنا إثبات هذا النوع متصل بآل البيت، 

حيث ترجح كفته    أســـباب التعطل واالســـتدامة أشـــبه بالمرجحات في الميزان، .٣

  .لألثقل منها
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دارس عن  شـــغـلي  أالجـب  مـا ســـبق يو .٤ رجوع األمر كلـه للـه تعـالى،   حقيقـة  اـل

لكن    .والـحاـجة إلى عوـنه، وـعدم االقتصــــار على األســــباب التي يعرفـها الـناس

القصـد هنا هو تلمس األسـباب التي شـرع هللا تعالى البحث عنها، واألخذ بها،  

  إذنه وحكمته.وجعلها سبحانه سببًا مؤثرًا ب

هذه الدراسـة وتوديع القارئ بعد أن عاش معنا حكاية عبقة شـملت   ختميحسـن قبل  و

ستة أوقاف مختلفة في الزمان والمكان واالختصاص، بيد أنها متوافقة في النفع والبقاء  

ــارة إلى أنه   ــن بنا اإلش ــاق على تنوعها، يحس ــعاب والمش رة متجاوزة الص من التوفيق  معمَّ

حســـناته  ؛ فيتزايد نفعه، وتتوالى بركاته، وتســـعدكتب لوقفه البقاء طويًال لمن شـــاء أن يُ 

ه،  قفالوا ــاـب ه وحســ ه ويوم مبعـث اه وبعـد ممـاـت ل    في محـي ه عواـم ــب عينـي أن يضـــع نصــ

  باقًيا التي تـضمن للوقف أن يكون معّمًراو  ـستنبطة من األوقاف المدروـسة،الم  االـستدامة

 تلك وتتعلق  .األمثلة في الفـصل الثانيع إيراد  م  ، وهي عوامل ـسبق توـضيحها-بإذن هللا –

  .والشـرط والمصـارف وجميع التراتيب اإلدارية والقانونية   نفسـه  بالواقف والوقف  العوامل

لكفيلة بعد فضل هللا    الحصيف  وإن حسن النية مع كمال الضبط، ودقة النظر واالستشراف

 ؛ كيالســـتمرار والنفعوعونـه بجعـل الوقف يحظى بهـذه المزيـة العظيمـة التي تمنحـه ا

  األجر والمثوبة. أدوم يكون للواقف
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ن  أ ونســــأل هللا القـدير العليم القبول للجميع مع التوفيق والعون والســــداد؛ ذلـك  

الوقف غزير البرـكات على أطراف ـعدـيدة، ووجوده مع حفـظه وحـمايـته وتمكيـنه والتيســـير 

أمين مضـــمون في األحوال    مســــاـندعلـيه من عالـمات الحيوـية في المجتمـعات، ـفالوقف  

الصــلبة، وعامل بقاء واســتجابة ســريعة إبان األوضــاع الســائلة ذات التغييرات في مجريات  

ادـية أن يكون الوقف موضـــع االهتمـام الكبير، و ن يوضـــع في  أاألـحداث، ومن الحكمـة الـب

ا للواقف وذريـته ـهذا المغنطريـقه ـكل ـما يعين، ويـماط عـنه جميع ـما يعي م واألجر،  ق، وهنيـئً

ا للمجتمع ســــماـحة  ــة والخيرـية، وهنيـئً ا للنظـار والـعاملين في الوقف ـهذه الفرصــ وهنيـئً

ة ومســـؤوليهـا هـذا   ا لألجهزة الحكومـي ابعـة الخبراء، وهنيـئً اء ومـت ة األوصــــي اء وأمـاـن األثرـي

 التوفيق الذي به يقتدى.

  

    ووصصللىى  هللاهللا  ووسسللمم  ووبباارركك  ععللىى  ننببيينناا  ممححممدد،،  ووععللىى  آآللهه  ووصصححببهه  أأججممععيينن..  
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الملحق األول

مقارنة بين األوقاف المعمرة

)مطوية مرفقة(
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الملحق الثاني

مواقع األوقاف على الخارطة



ق
الح

م
ال

األوقاف المعمرة96

مواقع األوقاف على الخارطة

وقـف المغاربـة
له عدة أصول، نموذج: 

وقف الشريف غالب
مترامي األطراف، نموذج

وقف صبيح

وقف المدرسة 
الصولتية

وقف العمير

وقف مدرسة 
العلوم الشرعية 

ليتامى خير البرية
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الملحق الثالث

صور صكوك الوقفية واألوقاف والنظار
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وثيقة وقف
مسجد آل عمير 

صك وقفية
المدرسة الصولتية 

صك وقفية
المغاربة األساسي 

صور صكوك الوقفية واألوقاف والنظار

أواًل: صور بعض الوثائق:
 

 

  ـــم:ـــــــــالرقــــ
 ه20/1443/ 15 خاريـــالــــت

 -        املرفقات:

 3 صك وقف آل عمري: 
 وثيقة وقف املسجد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  ـــم:ـــــــــالرقــــ
 ه20/1443/ 15 خاريـــالــــت

 -        املرفقات:

لبحث دراسة األوقاف املعمرة  الصور والواثئق   
 

صور من الصكوك:  -أ  
 1 صك وقفية املغاربة األساسي:
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صور صكوك الوقفية واألوقاف والنظار

ثانيًا: صور بعض النظار:

أ. إسماعيل بن عبد القادر الطيب

رئيس مجلس نظارة وقف المغاربة

الشيخ عبد العزيز بن أحمد العمير 

ناظر وقف العمير 

د. أحمد حبيب محمود أحمد 

ناظر وقف مدرسة العلوم الشرعية

أ. محمد مكي بن هداية هللا عبد التواب

ناظر وقف المدرسة الصولتية

د. إسماعيل بن عبد الستار الميمني

ناظر وقف المدرسة الصولتية
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صور صكوك الوقفية واألوقاف والنظار

ثالثًا: صور األوقاف:

وقف المغاربة

حديثًاقديمًا
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صور صكوك الوقفية واألوقاف والنظار

ثالثًا: صور األوقاف:

وقف المدرسة 
الصولتية

حديثًاقديمًا
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صور صكوك الوقفية واألوقاف والنظار

ثالثًا: صور األوقاف:

وقف مدرسة 
العلوم الشرعية

حديثًاقديمًا
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صور صكوك الوقفية واألوقاف والنظار

ثالثًا: صور األوقاف:

وقف صبيح

حديثًا
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الملحق الرابع

عوامل استدامة ذكرت في دراسات أخرى
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  المالحق

   
  المالحقعوامل استدامة ذكرت في دراسات أخرى

ع الباحث على الدراسـات التي اهتمت بموضـوع اسـتدامة األوقاف،  الثناء اطأ

  فقد جمع ما ذكره المهتمون في العناصر التالية:

  توضيح آليات االستخالف وتيسيرها كي تعالج أي احتمال. . ١

  تقليل صالحيات الرئيس أو األمين منفرًدا. .٢

  تجديد أعضاء المجلس دورًيا. .٣

  تحديد ضوابط العزل والتعيين. .٤

اسـتقطاب المتميزين باالسـم والوصـف الذي يضـمن وجود القوي األمين   .٥

 في نظارة الوقف.

 حوكمة المؤسسات الوقفية وهيكلتها إدارًيا. .٦

 دمج األوقاف الصغيرة أو المعطلة وتوحيدها. .٧

ــتفادة من خبرات اآلخرين في مجاالت   .٨ ــتمر للعمل، واالسـ ــين المسـ التحسـ

 اف.عمل األوق

 التنسيق والتكامل مع المانحين ومؤسسات القطاع الوقفي. .٩

  وضع اآلليات الكافية للرقابة واإلشراف على كل األعمال. .١٠

 تسهيل اإلجراءات اإلدارية والقضائية المتعلقة باألوقاف. .١١
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  ضبط وتسجيل وتوثيق مراحل تطور األوقاف. .١٢

  إيجاد لوائح تنفيذية خاصة باألوقاف. .١٣

  ية لألوقاف.إنشاء صناديق استثمار  .١٤

 وضع معايير محكمة ودقيقة إلنشاء األوقاف وضبطها. .١٥

تقســيم األوقاف الكبرى إلى ذراع لالســتثمار، وذراع للصــرف. ويحســن في   .١٦

كل األوقاف وضـع مخصـصـات لالسـتثمار من الغلة على نسـبة مالئمة من  

الريع. ويرجع في خياراتها االسـتثمارية لألدلة المختصـة التي تضـعها بيوت 

 وأهل الخبرة في االستثمار. الخبرة

  إدخال المستقلين في أعمال الوقف ولجانه دون االكتفاء بالذرية. . ١٧

 االلتزام بالشفافية في المؤسسات التي تتعامل مع األوقاف. . ١٨

  العمل على إيجاد المزيد من الممكنات لدعم األوقاف. .١٩

ــة كل ما يخص األوقاف، وعقد   . ٢٠ ــاء مراكز أبحاث تعنى بدراسـ المزيد من  إنشـ

  المؤتمرات العلمية.

ا في المـقام األول وكمـيًا في   .٢١ تطوير مـكاتب االســـتشــــارات الوقفـية نوعـيً

 المقام الثاني.

االحتفاظ بنســخة رقمية لصــك الوقفية وملفات الوقف ووثائقه وملفاته   .٢٢

 المحاسبية والقانونية وغيرها، صيانة لها من الضياع أو التلف.
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األوقاف عند بداية تأســيس الوقف أو عند   الرجوع لبيوت الخبرة في مجال .٢٣

 الرغبة في تجويد وتحسين أي مرحلة من مراحله.

إن حسـن النية ابتداء، وصـدق التوجه، واللجوء إلى هللا باالسـتخارة والدعاء،   .٢٤

لمن أعظم أســـباب بقاء الوقف وحمايته وتيســـير الرعاية المباركة له من  

 النظار والمجتمع واألجهزة الرسمية.

   



الملحق الخامس

طلب توثيق األوقاف المعمرة
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طلب توثيق األوقاف المعمرة

من باب إكمال األثر في دراسة األوقاف المعمرة، فإننا ندعو كل من لديه وقف 

معمر إلضافته وتقييده، بهدف:

ملحوظة: الوقف المعمر هو الوقف الذي:

مضــى علــى إنشــائه أكثــر مــن مائــة عــام . 1

مــن تاريــخ إنشــائه.

ال تــزال أصولــه قائمــة ويمكــن االنتفــاع . 2

ــة. ــج غل ــا وتنت به

إصدار دراسة ممتدة

»نسخة ثانية من

األوقاف المعمرة« 

لوضعها ضمن دليل 

األوقاف المعمرة في 

الموقع اإللكتروني 

الستثمار المستقبل

لتعريف المهتمين 

باألوقاف بوقفك 

وبأسباب استدامته

يمكنك إضافة وقفك المعمر واالطالع 

على الدراسة اإللكترونية من هنا
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استثمار المستقبل بيت خبرة متخصص، يعتني 
أن  بعد  ومستقبلها  حاضرها  في  باألوقاف 
عرف ماضيها ووعى فلسفتها، ويقدم حزمة 
لتأسيس  والحلول  والمدخالت  الرؤى  من 
الموجود منها، وعالج  أوقاف خالدة، وتطوير 
أي طارئ أو خلل، ويضم ضمن فرقه العاملة 
وعناية  اختصاص  ذات  كفاءات  واالستشارية 

وتعلم مستمر في مجال األوقاف.
 

وآخرته،  دنياه  في  اإلنسان  تستهدف  قيمنا 
على  وتصر  واالتقان،  بالمصداقية  وتلتزم 
الشريك،  إلرضاء  وتسعى  والنمو،  التعلم 

وتحافظ على خصوصية المعلومات.
ومنذ ١٤ عاًما تأسس استثمار المستقبل في 
قدم  2006م  عام  يوليو   –  1427 عام  رجب  شهر 

العديد من الخدمات للقطاع الوقفي.

تيسير إثبات الوقف. 	

اختصار مدة إنجاز المعامالت الوقفية. 	

تحقيق مزيد من  اإلحكام في الصيغ الوقفية. 	

اإلسهام في تطوير البنية الرقمية لألوقـاف. 	

توعية المجتمع بأهمية الوقف ونشر ثقافته. 	

إعداد الدراسات والبحوث.   	

تقديم خدمات عملية وفنّية للواقفين. 	

تأسيــس الكيانــات الوقفيـة و دراسـة أفضــل  	
الخيارات واألشكال القانونيــة المتاحــة التــي 

تلبي احتياجات الوقف التنظيمية.

إعداد اإلجـراءات التنظيمية وحوكمة األوقاف  	
و المتضمنـــة النظـــام األساســـي واللوائــــح 

والسياسات التنظيمية. 

إعداد اللوائح المختصة كالئحة مجلس النظارة  	
ولوائح المنح الخيري.

تقديم خدمـــات إدارية احترافيـــة تقدم حلــواًل  	
ابداعيــة لألوقاف وبجودة عالمية.

من خدماتنا:من نحن؟

هذا المشروع برعاية كريمة من:

ردمك: 978-603-03-9844-7


