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 ملخص:

يعنى هذا البحث ببيان أهمية الوقف اإلسالمي في الحياة االجتماعية واالقتصادية، 
الباحث ببيان مفهوم الوقف وكيفية االرتقاء به، ودوره في الحياة المعاصرة، ويطوف 

ومشروعيته، ثم يبين أركان الوقف وهي الواقف والموقوف، والموقوف عليه، 
 والصيغة،  ثم يقدم صورا من التطبيقات له.

بأن تكون في الحياة المعاصرة، ويوصي ويخلص البحث إلي أهمية تفعيل الوقف 
ة اإلسالمية وبرامج دراسة نظام الوقف اإلسالمي ضمن مقررات كليات وأقسام الدعو

بالعمل على نشر ثقافة الوقف، بحيث تتحرك  يوصيإعداد الدعاة حيثما كانت، كما 
قلوب أهل الخير واليسار إلى المسارعة في إنشاء وقف على شتى وجوه الخير، كما 

بالعمل على اتخاذ اإلجراءات المتطورة لحماية الوقف والترهيب من التعدي  يوصي
 .عليه

 الدالة:الكلمات 

 اإلسالمي-الوقف
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 ةـــــــــمقدم

 آله وعلى محمد سيدنا للعالمين، رحمة المبعوث على والسالم والصالة العالمين، رب هلل الحمد
 :وبعد... الدين يوم إلى بهديه اقتدى ومن أجمعين، وصحبه
 إلى الوقف في مبحث إضافة: قطر جامعة – اإلسالمية والدراسات الشريعة كلية قررت فقد

 بحثا   يكون  أن رأيت المبحث هذا كتابة مهمة إلي   ُأسندت ولما بالجامعة، اإلسالمية الثقافة مقرر
 بقدر المقرر هذا طالب منه يأخذ بحيث مي،اإلسال الخيري  المالي النظام هذا تقريب إلى يهدف
 .وقوته هللا بحول الفائدة به وتعم مقررهم، يناسب

 امتداد على واستقراره اإلسالم انتشار أذهلهم قد الغربيين والكتاب المؤرخين من كثيرا   إن: أقول
 لحقوا أهوائهم، حسب ذلك تفسير والحاقدون  الجاهلون  حاول وقد شتى، شعوب بين شاسع جغرافي

 وقوة الحق قوة هي وجل عز هللا بفضل اإلسالم انتشار في السر أن من العارفون  به صرح ما
 ومعامالت وعبادة عقيدة اإلسالم جوانب جميع في تسري  التي القوى  هذه الجمال، وقوة الخير

 .وأخالقا  
 من تنبع روافد تغذيه بالخير، المتدفق النهر بمثابة كان اإلسالم شرعه الذي الوقف نظام وإن

 .المسلمين قلوب
ُ َمثاَلً َكِلَمةً َطيهِبَةً َكَشَجرٍة َطيهِبٍَة أَْصلَُها ثَابٌِت َوفَْرُعَها فِي السََّماء.  تُْؤتِي أُُكلََها أَلَْم تََر َكْيَف َضَرَب ّللاه

ُ األَْمثَاَل ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم يَتَذَكَّ   [.25، 24]سورة إبراهيم، اآليتان  ُرونَ ُكلَّ ِحيٍن بِإِْذِن َربهَِها َويَْضِرُب ّللاه
وإذا كان قد أتى على بعض أجيال المسلمين حين من الدهر سيطر فيه الركود واالنبهار بالدخيل 
على كثير منهم، فإن العالم اإلسالمي ليشهد منذ عقود نهضة وإحياء على أسس اإلسالم الحنيف، 

المي إبرازا  لدوره في الماضي دفعا  عن المسلمين وفي هذا السياق جاءت العناية بنظام الوقف اإلس
ما يحاول الحاقدون رسمه من صور نمطية تخالف الحقيقة، وتصم المسلمين بضعف اإلقبال على 
العمل الخيري. كما جاءت العناية بالوقف اإلسالمي تحسينا  ألداء القائم من األوقاف وتحفيزا  

 من دروب الخير والفالح.للمسلمين على مواصلة السير في هذا الدرب 
  . أسأل هللا تعالى أن يكلل جهود المصلحين بالنجاح وأن يوفقنا جميعا  لخير

 ال ينقطع ثوابه، إن ربي قريب مجيب.
 الدكتور عبد السالم بشر محمد سعيد                                             

 قطر –الدوحة                 
 م2011السادس من ديسمبر ـ/ ه1433العاشر من محرم  في                  
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 األول الفصل
 اإلسالمي الوقف إلى مدخل

 
 :اإلسالمي الوقف إلى مدخل

 . الوقف مفهوم: األول المبحث

 . الوقف مشروعية: الثاني المبحث

 . تطبيقاته من وصور اإلسالم في الوقف ارتقاء: الثالث المبحث

 .الحاضر العصر في الوقف دور اءإحي أهمية: الرابع المبحث
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 األول المبحث

 الوقف مفهوم

 .النظام بمعنى التعريف يحسن الوقف مفهوم بيان في البدء قبل
 منه شعبة وكل وغيره، خيط من الشيء فيه نظمت ما" على العربية اللغة في النظام يطلق

 .نظام: وأصل
 .ونظم وأناظيم أنظمة والجمع مالكه، شيء كل ونظام
 شيء كل في هو كذلك واحد، نظام في بعض إلى بعضه الخرز نظمك النظم: الليث يقول

 وكل اللؤلؤ، به ينظم الذي الخيط :والنظام طريقته، تستقيم ال أي: نظام ألمره ليس: يقال حتى
 ونحوهما، والخرز الجوهر من العقد: والنظام نظم، وجمعه نظام فهو غيره أو لؤلؤ به ينظم خيط

 .خيطه: وسلكه
 . (1) استقامة وال متعلق وال هدى، له ليس: أي نظام، ألمره وليس والسيرة، الهدية :والنظام

 اللفظة هذه جرت وقد والمعنوية، المادية األشياء على يطلق النظام أن يتضح: سبق ومما هذا
 النشاط من لجانب منسوبة جرت كما ،الخ.. هيئة أو دولة إلى منسوبة المؤلفين ألسنة على
 .اللفظ هذا فيها يتداول ميادين من ذلك وغير المجتمع، في انياإلنس

 في الحياة عليها تقوم التي والتقاليد والمبادئ القوانين مجموعة من تتكون  دولة أية ونظم" هذا
 القضائي والنظام المالي، والنظام اإلداري، والنظام السياسي، النظام: النظم هذه ومن. الدولة هذه

(2) . 
 نصا   شرعا   الثابتة واألحكام القواعد مجموعة إنه اإلسالمي الوقف نظام في لقولا ويمكن هذا
 أو بثمرته ويتصدق أصله يحبس الذي التطوع صدقات من المعروف النوع لهذا المنظمة واجتهادا  

 .منفعته
 أصول فيها تتجلى اجتهادية، هي إنما اإلسالمي، النظام هذا أحكام جل أن" بالذكر وجدير

 وهذا ،)("عندهم التشريعية الملكة وقوة واطالعهم، مداركهم وسعة تصورهم، وعمق لفقهاء،ا مذاهب
 .االجتهاد من لمزيد مفتوح الباب أن يعني

                                                 
 ، مادة )نظم( بتصرف  .4469ص  6م، ج1979ابن منظور، لسان العرب، دار املعارف مبصر،  (1)

م، 1970د/ حسن إبراهيم حسن، و د/ علي إبراهيم حسن، النظم اإلسالمية، مكتبة النهضة املصرية ابلقاهرة، ط. الرابعة،  (2)
 ص: د .
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 :لغة الوقف تعريف

 مجاوز، وهذا وقفا ، الكلمة ووقفت الدابة، وقفت قولك مصدر الوقف": الليث" منظور ابن قال
 .توقيفا   وقفته: قلت كلمة على الرجل وقَّفت إذاو  وقوفا ، وقفت قلت: الزما   كان فإذا

 واألرضين الدابة ووقفت حبسها،: وقفا   للمساكين الصحاح وفي المساكين، على األرض ووقف
 .شيء وكل

 وقف: وقيل رديئة، لغة فهي وغيرهما واألرضين الدواب من تقدم ما جميع في أوقف فأما
 . (1) سواء وأوقف

 باسم اإلسالم صدر في معروفا   كان ولقد" االصطالحي عنىالم يأتي الحبس: معنى وعلى
: قال عمر بن هللا عبد رواه  الذي الشريف الحديث جاء وبه التحبيس، والمصدر والصدقة، الحبس

 ماال   أصب لم أرضا ، أصبت: فقال وسلم عليه هللا صلى النبي فأتى أرضا ، بخيبر عمر أصاب)
: عمر فتصدق ،«بها وتصدقت أصلها حبست شئت إن: »قال به؟ تأمرني فكيف منه، أنفس قط
 والضيف، هللا، سبيل وفي والرقاب، والقربى، الفقراء، في يورث، وال يوهب، وال أصلها، يباع ال أنه

 (فيه متمول غير صديقا   يطعم أو بالمعروف، منها يأكل أن وليها من على جناح ال السبيل، وابن
)*(".. (2)  . 

 باب) عنوانه ويجعلون  الباء، وسكون  الحاء بضم بالُحُبس الوقف ن يسمو  المالكية كتب وفي
 .  (3) (.."الحبس

 .الوقف مشروعية عن القول لدى الحقا   سيرد كما" األحباس" أيضا   وتسمى
 :اصطالحا   الوقف تعريف

 في الفقهاء بين خالفا   القى قد اإلسالمية الشريعة في الوقف نظام" بأن التنويه يجدر بداية
 سبق كما (4) اجتهادية هي إنما: اإلسالمي النظام هذا أحكام جل وأن خاصة ومراحله، مسائله أكثر

                                                 
، مادة )وقف( 360، 359، ص 9م، ج1968هـ/ 1388ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، بريوت،  (1)

 بتصرف . 

 سيأيت خترجيه عند احلديث عن مشروعية الوقف .  )*(

هـ/ 1402ة، الشيخ/ حممد مصطفى شليب، أحكام الوصااي واألوقاف، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، بريوت، ط. الرابع (2)
 .  303م، ص 1982

 بتصرف .  3، ص 1د/ حممد عبيد الكبيسي، أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، ج (3)

 بتصرف .  3، ص 1املرجع السابق، ج (4)
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 على هنا نركز يجعلنا مما الفقهية المذاهب أصحاب تعريفات في ذلك انعكس وقد بذلك، التنويه
 هذه عليه انبنت ما على للوقوف الفقهية المباحث فليطالع المزيد أراد ومن الوقف، حقيقة بيان

 .لذلك هنا المقام يتسع ال حيث اختالفهم، وأسباب التعريفات
: حجر ابن وقال ،(1) "الثمرة وتسبيل األصل تحبيس" إنه الوقف معنى في قدامة ابن يقول

 . (2) "مخصوص وجه على بالمنفعة والتصدق الرقبة بيع منع والوقف"
 الذي الموقوف رقبة في الواقف تصرف تقطع صيغة ورود: شرعا   الوقف وحقيقة: "أيضا   وقال

 يتصرف فال العين، حبس: الوقف فقوام". "الخير جهة في منفعته صرف وثبت به، االنتفاع يدوم
 مقتضى على الوقف لجهات فتصرف المنفعة أما بالميراث، تنتقل وال الهبة، أو الرهن أو بالبيع فيها

 . (3) "الواقفين شروط
 من ألحد تمليكها عن العين حبس فهو لفقهاءا اصطالح في معناه أما: "يكن زهدي ويقول

 قد بالمنفعة التصدق أن يعني البر، وجوه من وجه على أو الفقراء، على بالمنفعة والتصدق العباد،
 الريع يكون  وقد والمالجئ، والمستشفيات والمساجد كالفقراء خيرية جهة إلى األمر أول من يكون 

 يعينها لجهة الريع يصرف الذرية انقرضت فإذا بعده، من ألوالده ثم )*( حيا   دام ما للواقف أوال  
 فيه صرف ما وهو خيري  وقف قسمين، إلى ينقسم الواقف أن التعريف هذا من ويؤخذ الواقف،

 أوال   فيه الريع استحقاق جعل ما وهو ،(أهلي أو) ذري  ووقف خيرية، جهة إلى األمر أول من الريع
 .تنقطع ال بر لجهة ثم ألوالده، ثم مثال ، (4) الوقف إلى

 يد في والمنفعة الرقبة ملكية فيه تجتمع ال ألنه الناقصة الملكية أسباب من سبب والوقف
 بوقفه االنتفاع ويجعل والتملك، التمليك دائرة عن الرقبة يخرج فالواقف واحد، وقت في واحدة،

 . (5) "وأوصافهم بأعيانهم أشخاص أو جهات، أو جهة في محصورا  
 

                                                 
ش، املكتب أبو حممد موفق الدين عبد هللا ابن قدامة املقدسي، الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: زهري الشاوي (1)

 .  448، ص 2م بريوت، ج1982هـ/ 1402، 3اإلسالمي، بريوت ودمشق، ط/

، ص 5أمحد بن علي بن حجر العسقالين، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار املعرفة، بريوت، لبنان، بدون اتريخ، ج (2)
380  . 

 بتصرف .  39املرجع الساق، ص  (3)

 الفقهاء .على خالف يف الوقف على النفس بني  )*(

 سيتم التعرض هلذين القسمني بشيء من التفصيل عند احلديث على املوقوف عليه من أركان الوقف .  (4)

 . 708ه، ص 1388زهدي يكن، الوقف يف الشريعة والقانون، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، لبنان،  (5)
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 ثانيال المبحث

 الوقف مشروعية

 التي الكريم القرآن آيات كانت وإن األمة، إجماع وإلى النبوية السنة إلى الوقف مشروعية تستند
 .الوقف مجال في اإلنفاق إلى – شك بال – تدفع عامة بصفة اإلنفاق على تحض

 هللا رسول عن روي  فما األمة، وإجماع السنة الوقف في واألصل: "الجويني الحرمين إمام قال
 له، يدعو صالح ولد: ثالث من إال عمله انقطع آدم ابن مات إذا: )قال أنه وسلم عليه هللا صلى
 وجوه على الوقف هي: الجارية الصدقة: العلماء فقال ،(جارية وصدقة موته، بعد به ينتفع وعلم

 .الخير
  هللا رسول فراجعت اإلسالم في مثله أصب لم خيبر، من ماال   أصبت: » عمر وقال

 «.الثمر وسب ل األصل حب س: وسلم عليه هللا صلى فقال – ونخال   حدائق وكان
 . (1) "التفصيل في اختلفوا وإن الوقف، أصل على المسلمون  وأجمع

 اإلنسان مات إذا: »قال  هللا رسول أن هريرة أبي عن صحيحه في بسنده مسلم أخرج 
 .  (2) «له يدعو صالح ولد أو به، ينتفع علم أو جارية، صدقة من إال ثالث، من إال عمله انقطع

 الثواب تجدد وينقطع بموته، ينقطع الميت عمل أن: الحديث معنى العلماء قال: "النووي  قال
 من خلفه الذي العلم وكذلك كسبه، من الولد فإن سببها، لكونها الثالثة األشياء هذه من إال له،

 . (3) "لوقفا وهي الجارية الصدقة وكذلك تصنيف، أو تعليم
 . (4) "ثوابه وعظيم الوقف أصل لصحة دليل وفيه: "أيضا   النووي  وقال

 رسول عهد على له بمال تصدق عمر أن } عمر ابن عن صحيحه في بسنده البخاري  وأخرج
 عندي وهو ماال ، استفدت إني: هللا رسول يا عمر فقال نخال ، وكان )*( َثْمغ   له يقال وكان  هللا

                                                 
وي،ي، اهاية املطلب يف دراية املذهب، حتقيق: د/ عبد العظيم الديب، وزارة األوقاف والشوون إمام احلرمني عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف اجل (1)

 .  339، ص 8م، ج2011هـ/ 1422اإلسالمية، دولة قطر، ط. الثالثة، 

ما يلحق اإلنسان من ، كتاب: اهلبات )ابب 85، ص 11م، ج1972هـ/ 1392صحيح مسلم بشرح النووي، دار الفكر، بريوت، لبنان، ط. الثانية،  (2)
 الثواب بعد وفاته( . 

 .  85، ص 11م، ج1972هـ/ 1392، 2شرح النووي على صحيح مسلم، دار الفكر، بريوت، لبنان، ط/ (3)

 .  85، ص 11املرجع السابق، ج (4)

على حنو ميل من املدينة، وكان هبا مال لعمر بن  قال اإلمام بدر الدين العي،ي "مثغ، وهو بفتح الثاء املثلثة وامليم، ويف آخره غني معجمة، هي بقعة )*(
ألوىل، " خنبة األفكار يف تنقيح مباين األحبار يف شرح معاين اآلاثر، لبدر الدين العينني وزارة األوقاف والشوون اإلسالمية، دولة قطر، ط. ااخلطاب 
 .  392، ص 14م، ج2008هـ/ 1429
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 ولكن يورث، وال يوهب وال يباع ال بأصله تصدق: » النبي فقال به، أتصدق أن فأردت نفيس،
 . (1) "عمر به فتصدق« ثمره ينفق

  النبي فأتى بخيبر، أرضا   عمر أصاب: "قال عمر ابن عن صحيحه في بسنده مسلم وأخرج
 منه، عندي فسأن هو قط ماال   أصب لم بخيبر، أرضا   أصبت إني: هللا رسول يا: فقال فيها يستأمره

 يباع ال أنه عمر بها فتصدق: قال ،«بها وتصدقت أصلها حبست شئت إن: »قال به، تأمرني فما
 . (2) "يوهب وال يورث وال يبتاع وال صلهاأ

 . (3) "الوقف مشروعية في أصل هذا عمر وحديث: "حجر ابن قال
 الجاهلية، لشوائب مخالف وأنه الوقف أصل صحة على دليل الحديث هذا وفي: "النووي  وقال

 . (4) "الجارية الصدقة وهي الوقف فضيلة وفيه
 مندوب شرعا ، مستحب الوقف أن على متفقون  والفقهاء إليه، مندوب شرعا   مستحب فالوقف

 .  (5) "عليهم الموقوف على صدقة تصبحان وغلته الموقوف المال ثمرة وأن إليه،
 :الوقف في المخالف على الرد

 اإلمام فعل ما نحو على القاطعة بالحجة العلماء لهم فتصدى الوقف، في البعض خالف وقد
 (.األم) كتابه في الشافعي
 تصدق من: وقال المحرمات، الصدقات في الناس بعض فخالفنا: "~ الشافعي اإلمام قال
 قبضها موته، بعد ولوارثه حياته، في المتصدق ملك وهي باطلة، فالصدقة وسبلها، محرمة بصدقة

 الصدقات رددنا إنا: هذا قائل قول يحفظ من بعض لي وقال يقبضها، لم أو عليه بها تصدق من
 :هي؟ ما: له قلت بأمور، الموقوفات

  هللا رسول جاء التي الحبس وتعرف: فقلت. الحبس بإطالق  محمد جاء: شريح قال: فقال
 .غيرها؟ الحبس اسم عليه يقع شيئا   تعرف فهل بالتحريم، الحبس إال حبسا   أعرف ال: قال بإطالقها؟

                                                 
، كتاب: الوصااي )ابب وما 59، 58، ص 4بعة إدارة الطباعة املنريية مبصر، جصحيح البخاري، عامل الكتب، بريوت، عن ط (1)

 للوصي أن يعمل يف مال اليتيم وما أيكل منه بقدر عمالته( .

 ، كتاب: الوصية )ابب الوقف( . 86، ص 11صحيح مسلم بشرح النووي، مرجع سابق، ج (2)

 .  402، ص 5لبنان، بدون اتريخ، ج فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار املعرفة، بريوت، (3)

 بتصرف .  86، ص 11شرح النووي على صحيح مسلم، مرجع سابق، ج (4)

م، 1982هـ/ 1402، 4حممد مصطفى شليب، أحكام الوصااي واألوقاف، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، ط/ (5)
 .  303ص 
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 ذهبت ما غير وهي بإطالقها  هللا رسول جاء التي الحبس أعرف: له فقلت(: الشافعي قال)
 ژ ي  ی ی  ىئ ىئ  ىئ   ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ژ:  هللا قال: قلت فاذكرها، قال ، هللا كتاب في بينة وهي إليه،

فهذه  (1)
بإبطال هللا  روطهم، وأبطلها رسول هللا هللا ش فأبطلالحبس التي كان أهل الجاهلية يحبسونها، 

إياها، وهي أن الرجل كان إذا نتج فحل إبله ثم ألقح فأنتج منه: هو حام، أي قد حمى ظهره، فيحرم 
ركوبه، ويجعل ذلك شبيها  بالعتق له، ويقول في البحيرة والوصيلة على معنى يوافق بعض هذا، 

وال علي  عقلك، قال فهل في السائبة غير هذا؟  ويقول لعبده أنت حر سائبة، ال يكون لي والؤك
 فقلت: نعم، قيل إنه أيضا  في البهائم: قد يسيبك.

ملك البحيرة والوصيلة والحام إلى  قال الشافعي: فلما كان العتق ال يقع على البهائم رد رسول هللا 
 مثل حكم النسب.وحكم له ب (وهي هنا العبد الُمْعَتق)مالكه وأثبت الوالء لمن أعتق السائبة 

دارا  وال أرضا  تبررا ، وإنما حبسها أهل اإلسالم، )قال  –فيما علمته  –ولم يحبس أهل الجاهلية 
الشافعي(: فالصدقات يلزمها اسم الحبس، وليس لك أن تخرج مما لزمه اسم الحبس شيئا  إال بخبر 

 يدل على ما قلت. عن رسول هللا 
ن عبد هللا بن عمر بن حفص العمري، عن نافع عن عبد وقلت ]أي الشافعي[ أخبرنا سفيان ع

فقال: يا  هللا بن عمر أن عمر بن الخطاب ملك مائة سهم من خيبر اشتراها، فأتى رسول هللا 
، فقال )حبس رسول هللا: إني أصبت ماال  لم أصب مثله قط، وقد أردت أن أتقرب به إلى هللا 

 األصل وسب ل الثمرة(.
ال ]أي المخالف[ إن كان هذا ثابتا  فال يجوز إال أن يكون الحبس التي )قال الشافعي( فق 

أطلق، غير الحبس التي أمر بحبسها، قلت: هذا عندنا وعندك ثابت، وعندنا أكثر من هذا، وإن 
 . (2) كانت الحجة تقوم عندنا وعندك بأقل منه"

از الوقف كما فعل ما استدل به من رأي عدم جو  (3) كما فند صاحب )المقدمات الممهدات(
 كثير من العلماء في ردهم على من أبطل الوقف.

                                                 
 . ژ  جئ جئ   جئ جئ جئجئ جئ جئ جئ       جئ جئ  جئ يي  ی ی  ىئ ىئ  ىئ   ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ژ( من سورة املائدة، ومتامها: 103اآلية ) (1)
 .  375، ص 3م، ج1968هـ/ 1388الشافعي، أيب عبد هللا حممد بن إدريس، كتاب: الشعب، مصر،  (2)

وىل، أبو الوليد حممد بن أمحد ابن رشد القرطيب، املقدمات املمهدات، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط. األ (3)
 .  418ـ  414، انظر ص 2م، ج1988هـ/ 1408
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"فاألحباس سنة قائمة: عمل بها النبي عليه السالم والمسلمون من بعده، وقد قيل لمالك: إن 
شريحا  كان ال يرى الحبس، ويقول ال حبس عن فرائض هللا، فقال مالك: تكلم شريح ببالده، ولم ير 

هلم  –ابر من أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه والتابعين بعدهم المدينة، فيرى آثار األك
 . (1) إلى اليوم، وما حبسوا من أموالهم ال يطعن فيه طاعن" –جرا  

 القول في لزوم الوقف:

بعد أن رفض العلماء قول من أبطل الوقف، لكونه رأيا  جاء على خالف ما ثبت من دليل، وما 
 من البعض القول بعدم لزوم الوقف. تواتر من الوقائع، وقع

قال ابن عابدين: "والصحيح أنه ]أي الوقف[: جائز عند الكل، وإنما الخالف بينهم في اللزوم 
وعدمه، فعنده ]أي أبي حنيفة[ يجوز جواز اإلعارة، فتصرف منفعته إلى جهة الوقف مع بقاء العين 

لكراهة، يورث عنه، وال يلزم إال بأحد على حكم ملك الواقف، ولو رجع عنه حال حياته جاز مع ا
أمرين، إما أن يحكم به القاضي أو يخرجه مخرج الوصية، وعندهما يلزم بدون ذلك، وهو قول 

 . (2) عامة العلماء وهو الصحيح
 "ويقول زهدي يكن: والوقف عند أبي حنيفة ال يلزم إال:

 إذا حكم القاضي بلزومه. أوال :

 ، إذا ينقطع حق الواقف بإقامة الشعائر.أن يكون الوقف مسجدا   ثانيا :

أن يخرج الوقف مخرج الوصية، فيلزم الوقف إذا خرج من الثلث، وقد خالف أبا حنيفة وزفر  ثالثا :
فيما يتعلق بلزوم الوقف جميع أصحاب أبي حنيفة، وكان أبو يوسف يقول بقول أستاذه أبي 

ف الصحابة بالمدينة ونواحيها، رجع حنيفة بجواز الوقف وعدم لزومه إال أنه حين رأى وقو 
 . (3) فأفتى بلزوم الوقف"

                                                 
 .  418ـ  417، ص 2املرجع السابق، ج (1)

هـ، 1272ابن عابدين، رد احملتار على الدر املختار، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، عن طبعة دار الطباعة املصرية،  (2)
 . 357، ص 3ج

 .  10ـ  9هـ، ص 1388ضة العربية للطباعة والنشر،بريوت، لبنان، زهدي يكن،الوقف يف الشريعة والقانون،دار النه (3)
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القيود السابقة في لزوم الوقف فقال: "وهذا بعيد، ألن ما ال يجوز  (1) وقد ناقش ابن رشد )الجد(
للرجل أن يفعله في حياته، فال يجوز أن يوصي به بعد وفاته، وما ال يحل، ال يحله حكم الحاكم، 

 ژ ھ ھ ھ ہ ہ ہ   ہ ۀ ۀ ڻ ڻ   ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ ڱ ژقال تعالى: 
 (2)   . 

ومن ثم فقد ثبت جواز الوقف ولزومه، وكونه من الصدقات التي حضت عليها الشريعة عموما  
 وخصوصا .

يقول ابن حجر: "وقال أبو حنيفة )في الحبس(: ال يلزم، وخالفه جميع أصحابه إال زفر بن 
كان أبو يوسف يجيز بيع الوقف، فبلغه حديث  الطحاوي عن عيسى بن أبان قال: فحكيالهذيل 

عمر.. فقال من سمع هذا من ابن عون؟ فحدثه به ابن عليه، فقال: هذا ال يسع أحد خالفه، ولو 
 هـ".. بلغ أبا حنيفة لقال به، فرجع عن بيع الوقف حتى صار كأنه ال خالف فيه بين أحد.. أ

   
 

                                                 
 .  418، ص 2أيب الوليد حممد بن أمحد ابن رشد، املقدمات املمهدات، مرجع سابق، ج (1)

 ( . 188سورة البقرة، اآلية ) (2)



 13 

 الثالث المبحث

 تطبيقاته من وصور اإلسالم في الوقف ارتقاء

 سائر مع شأنه هو ذلك في شأنه اإلسالم فإن األقدمين، عند وجد قد الوقف معنى كان إذا
 الوقف بدا حتى الجاهلية، شوائب من طهرها حيث قبل، من الناس تداولها التي المعامالت
 في مياإلسال النظام هذا وتجلى مجاله، وسع كما الرباني، إطاره في فريدة صورة في اإلسالمي

 .السمحة تعاليمه مع اإلسالم أهل لتفاعل ثمرة جاءت صور
 يسم لم وإن اإلسالم، قبل األقدمين عند ثابتا   كان الوقف ومعنى: "زهرة أبو محمد الشيخ يقول

 على غالته من ينفق عقار من عليها رصد وما ثابتة، قائمة كانت المعابد ألن وذلك االسم، بهذا
 أو الوقف معنى في أنه على إال هذا تصور يمكن وال ثابتا ، قائما   كان المعابد هذه على القائمين

 .    (1)"وقف التحقيق على هو
 :الوقف نشأة في الشافعي اإلمام قول

 وإنما تبررا ، أرضا ، وال دارا   – علمته فيما – الجاهلية هلأ  يحبس ولم: "الشافعي اإلمام قال
 .  (2) "اإلسالم أهل حبسها

 بينها الفرق  فإن اإلسالم، قبل معروفة األحباس كانت فإذا: "الكبيسي عبيد محمد الدكتور يقول
 المسلمين، أحباس بخالف للفخر، موضوعة الجاهلية أحباس أن: هو المسلمين، عند الحبس وبين
 بل مطلقا ، الحبس وجود ينف لم  الشافعي فاإلمام. وتبررا   هلل قربة تكون  أن فيها األصل فإن
 . (3) "والبر القربة منها يقصد التي ألحباسا وجود نفى

 الصدقات أن يالحظ الشافعي اإلمام قول سياق في المتأمل كان وإن وجاهته، له القول هذا
 شيء أنها يالحظ الجاهلية، أهل دون  اإلسالم أهل حبسها إنما الشافعي اإلمام يرى  التي الموقوفات

 في مبدأه [ الموقوفات أي] الصدقات صارت ولما: "يقول فإنه عليها، والوقف المعابد بناء فوق 
 . (4) "عمر  هللا رسول علمها – قبله لها مثال ال – اإلسالم

                                                 
 .  5م، ص 1972 حممد أبو زهرة، حماضرات يف الوقف، دار الفكر العريب ابلقاهرة، مصر، ط. الثانية، سنة (1)

 .  375، ص 3م، ج1968هـ/ 1388أبو عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي، األم، كتاب: الشعب، مصر،  (2)

 .  22، ص 1د/ حممد عبيد الكبيسي، أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، ج (3)

 .  281، ص 3اإلمام الشافعي، األم، مرجع سابق، ج  (4)
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 على المقصور غير نطاقه على أي الوقف، –  هللا رسول تعليم هنا يذكر الشافعي فإن
 ولكن اإلسالم، في وقف أول كان – للوقف األوسع المعنى على – قباء مسجد فإن المساجد،

 رسول صدقة إنها يقول من ومنهم ، عمر صدقة كانت موقوفة صدقة أول أن يذكرون  العلماء
 .مقالة الرواية هذه في كان وإن ، فحبسها ، هللا لرسول مخيرق  بها أوصى التي  هللا

 مساكين، على وال هللا سبيل في وال ولد، على حبس جاهليا   علمنا ما: "أيضا   الشافعي وقال
 وهللا بإطالقها،  هللا رسول فجاء والحام، والوصيلة والسائبة البحيرة من وصفناه ما تكان وحبسهم

 .أعلم
 في البعض لدى – به يقصد الوقف اسم ويكاد هذا. (1) "إطالقها  هللا كتاب في بينا   وكان

 رضي عمر تبرع قصة في ورد ما يشبه ما إلى إطالقه عند وينصرف – التاريخية المراحل بعض
 . خيبر في بأرضه عنه هللا

 جائزة الوقوف" كون  عن حديثه معرض في ـه261 سنة المتوفى الخصاف، قاله ما وتأمل
 بناء: فقالوا عليها، أجمعوا جميعا   الناس فإن المساجد، بناء ويصححه ذلك يؤيد ومما: ماضية

: فيها لىيص للمسلمين مساجد وتصييرها أمالكهم من ذلك المساجد أرض مالكي وإخراج المساجد
 وكذلك للسبيل، الخانات بناء وكذلك بثمارها، والصدقة أصولها وحبس األرض، وقف في أصل
 الدور بناء وكذلك الغزاة، تنزلها للسبيل الثغور في الدور بناء وكذلك للمسلمين، السقايات عمارة
: وأبانه هملك من وأخرجه للمسلمين طريقا   بعضها أو داره جعل رجل وكذلك الحاج، ينزلها بمكة
 مالكها أمالك عن خارجة كلها األشياء فهذه ملكه، إلى رده وال ذلك من شيء في الرجوع له فليس

 .مثلها فالوقوف جعلوها، التي السبل إلى
 الواقف يتصدق إنما الوقوف أن: قبل من ذكرتها التي هذه تشبه ال: قائل قال[: وقال]

 .له جعلت فيما أصولها صارت قد األشياء وهذه غلتها، من يخرج وبما بثمرتها
 جعلها من أصولها حبس إنما: والمقبرة والطرق  والسقايات المساجد بناء وكذلك: له قلنا

 طهر فاإلسالم. )( (2) "واحد الوقوف وفي فيها واألمر للمسلمين، منافعها وجعل فيه، جعلها فيما
 . مجاله ووسع الجاهلية شوائب من الوقف

                                                 
 .  280، ص 3فعي، األم، مرجع سابق، جاإلمام الشا (1)

اخلصاف، أبو بكر أمحد بن عمرو الشيباين، كتاب: أحكام األوقاف، مكتبة الثقافة الدينية ابلقاهرة، مصر، عن طبعة مطبعة  (2)
 .  18هـ، ص 1322ديوان األوقاف مبصر، سنة 
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 اإلسالم، قبل بمعناه موجودا   كان الوقف أن نقرر أن من لنا مناص ال: "زهرة أبو الشيخ يقول
 اإلسالم، وأقرها اإلسالم، قبل موجودة كانت العقود من وغيرها والنكاح واإلجارة البيع أن كما

 . (1) "والعدل الحق دائرة في وتجعلها والغبن، الغش تمنع نظما   لها ووضع
 أموال من عليها أرصد وما والمناسك المعابد على مقصورا   ليس اإلسالم في الوقف أن كما

 على الوقف يشمل فهو الصدقات، أنواع جميع إلى المعابد يتجاوز إنه بل عليها، غالتها من ينفق
 . (3) .."(2) الغالت من ويكون  الحسن، القرض على والوقف اإلعتاق،
 في – األخرى  لحضاراتا منه استفادت جديدا ، نظاما   اإلسالمي ثوبه في الوقف بدأ ثم ومن

 أهل من المنصفون  ذلك قرر كما وتوجيهاته، اإلسالم نظم من غيره من استفادت كما – الغالب
 .األخرى  الحضارات

 يكن فلم اإلسالم، في الجديدة التصرفات من الوقف"و: شلبي مصطفى محمد الشيخ يقول
 عليهم أنكرها بعيد، شبه في معه تلتقي تصرفات لهم كانت بل نظامه، يعرفون  جاهليتهم في العرب

 [.103: المائدة]  ژ  جئ جئ   جئ جئ جئجئ جئ جئ جئ       جئ جئ  جئ يي  ی ی  ىئ ىئ  ىئ   ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ژ شدة في
 أهل حبس وإنما – علمت فيما – الجاهلية أهل يحبس لم: " الشافعي اإلمام يقول هذا وفي
 . (4) .."اإلسالم
 :وقفـــال ورـــص من

 ژ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ الىـتع فقال األمة لهذه عنوانا   الخير جعل الىتع هللا إن: أقول بداية

 وحبب ،(5) 
 ومن الصحابة أن حتى قلوبهم، في الخير ينابيع تفجرت حتى قلوبهم، في وزينها الخيرات فعل

 هللا ألمر استجابة والنفيس الغالي بذل إلى فتدفعه نفسه في الخير نوازع لتتحرك بإحسان تبعهم
 ژ  ڻ ڻ ں ں    ڱ ڱ ژ: تعالى لقا تعالى،

 (6)  . 

                                                 
 .  5أبو زهرة، حماضرات يف الوقف، مرجع سابق، ص  (1)

 يان ملا جادت به قرائح املسلمون يف هذا الصدد .سيأيت مزيد ب (2)

 .  5املرجع السابق، ص  (3)

 .  278، ص حكام الوصااي واألوقاف، مرجع سابق، أالشيخ/ حممد مصطفى شليب (4)

 ( . 110سورة آل عمران، من اآلية ) (5)

 ( . 77سورة احلج، من اآلية ) (6)
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 أبو جاء (1)  ژ پ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ ژ نزلت لما: قال  أنس عن صحيحه في بسنده البخاري  أخرج
 أحب وإن   ژ پ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ ژ: وتعالى تبارك هللا يقول: هللا رسول يا فقال  هللا رسول إلى طلحة
 من ويشرب بها ويستظل يدخلها -  هللا سولر  كان حديقة وكانت – قال – بيرحاء إلي أموالي
 فقال هللا، أراك حيث هللا رسول أي فضعها وزحره، بره أرجو رسوله، وإلى  هللا إلى فهي – مائها

 أبو به فتصدق ،«األقربين في فاجعله عليك، ورددناه منك قبلناه رابح، مال ذلك بخ»  هللا رسول
 . (2) "رحمه ذوي  على طلحة

 رضوان الصحابة استجابة كانت كيف يوضح أنه إال الوقف، في نص يكن لم وإن والحديث،
 يعرض مشابهة واقعة في  عمر ليأتي ، هللا إلى قربة للنفقة لهم الكريم القرآن لدعوة عليهم هللا

 – هللا بتوفيق – المسلمون  فيه وجد الذي الوقف إلى  الرسول ليوجهه خيبر، بأرض صدقته
 .نفوسهم في اإلسالم فجرها التي الخير اتطاق فيه تصب مجاال  

 تفنيده سياق في( اإلسالمي العالم حاضر) كتاب على حواشيه في رسالنأ شكيب يقول
 اتبعوه الذين عدد جهة من رجح قد اإلسالم كان فإذا وبالجملة: "يقول إذ موري  المسيو الفتراءات

 وجه يوجد ال ثم واالقتصادية، بيةاألد النتائج أهمية في الرجحى كانت فالنصرانية السود، من
 أسسوا اإلنجيل مبشري  كون  عن فضال   الزوايا، كتاتيب وبين النصرانية المدارس بين للمقايسة
 مع زراعية ومدارس Lovedal لوفيدال ومدرسة Bagamoyo باقامويو في صناعية مدارس

 األيتام دور من اإلسالم ةدعا عند تجد وأين ،Kita كيتا في البيض اآلباء مؤسسة نظير أنموذجاتها
 العالم في واين النصرانية، دعاة عن تجده ما المجاذيم ومستشفيات والزمني العجزة ومالجئ

 ال المبشرين، ونساء اإلنجليات، واألخوات الكاثوليك، الرحمة راهبات مثل الالئي النسوة اإلسالمي
 . (3)  "العليا هي الموطن هذا في النصرانية أن جرم

 تجعل إنسانية، مآثر من المسلمين ماضي في سلف بما أرسالن شكيب عليه يرد وهنا
 أسباب من شيء إلى يشير ذلك يذكر أن قبل ولكن المفاخرون  افتخر إذا السبق، قصب للمسلمين
 .اإلسالمية الخيرية المؤسسات انحطاط

                                                 
 ( . 92سورة آل عمران، من اآلية ) (1)

، كتاب: الوصااي )ابب من 378، ص 5ح البخاري بشرح فتح الباري، دار املعرفة، بريوت، لبنان، بدون اتريخ، ج( صحي2)
 تصدق إىل وكيله مث رد الوكيل إليه( . 

 .  7، 6، ص 3م،ج1973هـ/ 1294شكيب أرسالن، حاضر العامل اإلسالمي، دار الفكر، بريوت والقاهرة،ط.الرابعة، (3)
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 بين للمقايسة وجه ال أنه من( موري  بونه المسيو) قاله ما ننكر ال فنحن: "رسالنأ شكيب يقول
 والصناعات، العلوم وتنوع والتفنن، اإلتقان جهة من وغيرها فريقياأ في والنصرانية اإلسالم مؤسسات

 انحطاط أن – أيضا   – ينكر ال اـــمم ولكن الخيرية، المشروعات هذه في الرجال مع النساء واشتراك
 أما األخيرة، األعصر في إلسالميةا السياسية القوة بانحطاط وقع إنما اإلسالمية الخيرية المؤسسات

 والمجاذيب، المجاذيم ودور البيمارستانات وفيها إال اإلسالم في تذكر مدينة تكن فلم ذلك قبل
 ينفق رزق  ومنابع دارَّة أوقاف لها كانت المؤسسات هذه وكل العميان، ومالجئ الزمني ومالجئ

 .سعة عن عليها منها
 ويقال الحيوانات، على أوقاف والمجاذيم، والمجاذيب المجانين دور عدا دمشق في كانت فقد

 وأسن ت، تعبت التي الخيل على وقفا   كانت الحاضرة، أهل متنزه اليوم هي التي هذه دمشق مرجة إن
 .غيرها دون  فيها لها يطول

 وقد دمشق، في كان الذي الزبادي وقف: المعنى هذا في اإلسالم في وجد ما لطفأو  أرق  ومن
 وقفها القدر الجليل الصيني الخزف من صحاف فيه توجد مكان وهو بطوطة، ابن عنه حد ث

 المكان هذا إلى يذهب لغضبه، بذلك وتعرض لسيده آنية كسر غالم كان إذا أنه ألجل أصحابها
 اإلفرنج من اتر المبر  أرباب لحظ فهل عنه، بدال   صحيح بإناء ويأتي المكسور، اإلناء ويضع
 .الشعور؟ ولطف الكياسة نم المبلغ هذا بلغ معروفا  

 ال فهي[ المستشفيات] البيمارستانات أوقاف أما الفقيرات، البنات لتزويج وقف الشام في ووجد
 .اإلسالم في تحصى

 إلطعام ووقف الفقراء، أوالد لكسوة آخر ووقف األيامى، لسكنى وقف بمصر يوجد أنه وبلغني
 .الكالب

 لهم للصبيان ووقف واليتيمات، الفقراء بنات جلتزوي ريعه مرصد وقف الخضراء بتونس ويوجد
 ذلك بعد ويعطونهم األسبوع، في قرأوه ما جميع عن فيه يسألونهم الخميس يوم هو مخصوص يوم

 كل الدراهم، من صرر فيه توضع مجانا ، لالستحمام ووقف لقلوبهم، وتفريحا   لهممهم بعثا   دراهم
 إحدى ويتناول الجنابة، إزالة أو االستحمام إلى المحتاج فيدخل الحمام، أجرة مقدار فيها صرة

 .ويستحم بعينها فيدفعها الحمام، إلى ويذهب الصرر
 .الطرقات من الحجارة لرفع منه ينفق فاس في ووقف
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 الرخيم، بصوته ساعة نحو هللا يسبح منهم كل بالنوبة، الليل يحيون  الذين للمؤذنين ووقف
 يوجد وال ينام أن يقدر ال المريض ألن( المرضى مؤنس) أو( الغرباء بمؤنس) المؤذن هذا ويسمى

 بصوته يشجيه الذي المؤذن هذا من أحسن أنيس له فليس ألجله، الليل يحيي من األحيان كل في
 .األخيرة الليل ساعات في تعالى الباري  تسبيح في الرخيم

 نفور يقع ئيالال النساء إليه تذهب ملجأ وهي( الدقة دار) اسمها مؤسسة مراكش مدينة وفي
 من أزواجهن وبين بينهن ما يزول أن إلى شاربات آكالت يقمن أن فلهن بعولتهن، وبين بينهن

 .دار ة عديدة أوقاف هذه الدقة دار وعلى النفور،
 مدنية في أن مراكش إلى رحلتهما في الفرنسيان الكاتبان األخوان( تارو وجيروم جان) وروى 

 ال الطرف يكاد ساحة وله بلدة، يكون  يكاد بناء وهو بأسرها، ياالدن في مثله يوجد ال ملجا مراكش
 أنظمة ولهم ويقرأون، ويشربون  ويأكلون  ينامون  أعمى آالف ستة الملجأ هذا وفي آخرها، على يأتي

 .إلخ.. وصندوق  إدارة وهيئة وقوانين
 يتفطن لم امم اإلنسانية، والمآثر الخيرية المشروعات من اإلسالمي العالم في مما مثال فهذا

 والدرجة العمران في القصوى  الغاية من إليه وصل ما إلى وصل أن بعد األوروبي العالم ألكثره
 .اإلنسان علل إلزاحة االحتياط في العليا

 لسوء بريعه نظاره استأثر أو درس أو انحط قد والمالجئ األوقاف هذه من كثير كان وربما
 قد الدقيقة الخيرية الخواطر وهذه الجليلة لمؤسساتا هذه تكون  أن من يمنع ال هذا ولكن الحظ،
 على( موري  بويه المسيو) وافتخار موجودا ، منها كبير قسم يزال وال عزه، يامأ اإلسالم في وجدت

 ليس اإلسالمي العالم دون  النصرانية، في الخير معاهد وكثرة األيتام ودور المالجئ بوفرة اإلسالم
 اتر المبر  من اإلسالم في مما كثير من قليل هي التي معلوماتال هذه على اطلع ولو محله، في

 . (1) كالمه عن لرجع العامة
 .  (2)  ژ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ڻ ڻ ٹ       ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ژ 

   
 

                                                 
 بتصرف .  10ـ  7، ص 3حاضر العامل اإلسالمي، املرجع السابق، جشكيب أرسالن،  (1)

 ( . 37سورة ق، اآلية ) (2)
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 الرابع المبحث

 الحاضر العصر في الوقف دور إحياء أهمية

 ما ويتأمل عاقبة،المت العصور عبر اإلسالمي الوقف أداه  الذي الدور في الناظر فإن بداية
: الواجبة الزكاة فوق  أموال من الخير أهل ينفقه ما مع وحرمان فقر من المسلمين من كثير يعانيه
 تعالى هللا بفضل أجدى سيكون  اإلسالمي، الوقف نظام إطار في التبرعات هذه تنظيم بأن يقطع

 .األمة هذه في الخير أهل بها يجود التي األموال هذه استهالك مجرد من
 فاستنبطه ،)*( يعرفونه ال الجاهلية أهل وكان الوقف،: التبرعات ومن: "الدهلوي  هللا ولي يقول

 كثيرا ، ماال   هللا سبيل في يصرف ربما اإلنسان فإن الصدقات، سائر في توجد ال لمصالح  النبي
 .رومينمح فيبقون  الفقراء من آخرون  أقوام ويجيء أخرى، تارة الفقراء أولئك فيحتاج يفنى، ثم

 وهو منافعه، عليهم تصرف السبيل، بناءأو  للفقراء حبسا   شيء يكون  أن من للعامة أحسن فال
 ال أنه عمر، بها فتصدق ،(بها وتصدقت أصلها حبست شئت إن: ") الخطاب بن لعمر  قوله
 . (1) .."يورث وال يوهب، وال أصلها يباع

 جهة، من الخير أهل تبرعات من جانبا   يستوعب حتى الوقف دور إحياء إلى حاجة وهناك
 .المتعددة الوقف مجاالت في وخاصة أوسع بصورة لإلنفاق والتشجيع

 بحيوية األولى العصور في ساهم حيث اإلسالم، في الوقف أغراض وتنوعت تعددت فقد"
 .والثقافية واالجتماعية االقتصادية التنمية مجاالت شتى في لها مشهود
 المتأخرة، العصور خالل بعيد حد إلى خبت قد اإلسالمي للوقف ائدالر  الدور هذا جذوة أن إال

 وبالتالي بها، يقوم كان التي بالوظائف القيام هي الحكومات مسؤولية أن من البعض اعتقده لما
 . (2) "الفردية المشكالت بعض تعالج التي الخيرية األعمال بعض في دوره حصر

 لبعض العامة الموازنة عجز عند حيوية مرافق رانهيا من ووقاية للمجتمع ردء األوقاف إن
  ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ژ :يقول تعالى وهللا المجتمع، في الحيوية القطاعات بعض بحاجات الوفاء عن الدول

                                                 
 سبق التعليق على هذا القول يف املبحث الثاين من هذا البحث . )*(

م، 2005هـ/ 1426أمحد بن عبد الرحيم، املعروف بشاه ويل هللا الدهلوي، حجة هللا البالغة، دار اجليل، بريوت، لبنان،  (1)
 .  180، ص 2ج

سلطان حممد حسني املال، تنظيم أعمال الوقف وتنمية موارده، من حبوث مومتر األوقاف األول ابململكة العربية السعودية  (2)
 .  44هـ، اجمللد اخلامس )تنظيم أعمال الوقف وتنمية موارده( وزارة الشوون اإلسالمية واألوقاف السعودية، ص 1422
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 ژ ېئ    ۈئ ۈئ
 ژ گ گ  گ گ ک ژ، ويقول تعالى: (1) 

، وغير ذلك كثير من آيات القرآن الكريم والتوجيهات (2) 
سع المسلم بعدها أن يقف موقف المتفرج ليرى غيره يغيث الملهوف، ويسد النبوية الشريفة التي ال ي

حاجات أصحاب الحاجات من إخوانه في اإلسالم وأبناء مجتمعه، وهو قادر على اإلغاثة 
 واإلعانة، حتى لو كان القائم على اإلغاثة واإلعانة الدولة أو الحكومة، وهذا في أحسن األحوال.

 ژ ەئ  ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ژ، ويقول  (3)  ژ پ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ ژوهللا تعالى يقول: 
 (4)   . 

وينادي اإلسالم بالدعوة إلى الخير نداء تنهزم معه في النفس اإلنسانية بواعث الشح ووسوسة 
 ژ  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۇۆ ۇ   ڭ   ڭ ڭ ژالشيطان في التخويف من الفقر، فيقول القرآن بعد الحث على اإلنفاق: 

 (5)  

"... (6) . 
هذا ويقول الدكتور عبد هللا بن ناصر السدحان: "وفي عصرنا الحالي ورغم وجود مفهوم الدولة 
بشكله المعاصر وقيامها بكثير من الخدمات التعليمية والصحية واالجتماعية التي كانت تقوم بها 

يقي في المساهمة في األوقاف سابقا ، إال أن الظروف المالية للدول: توجب إعطاء الوقف دوره الحق
 جوانب الحياة المختلفة.

وهذه المشاركة من قبل أثرياء األمة ال تعني تقليل األعباء الحكومية بقدر ما تؤدي إلى ترسيخ 
قيم االنتماء في النفوس للمجتمع المسلم الكلي، وجعل أفراد األمة أكثر استعدادا  للمشاركة الفعالة 

ول لمشاكله بقدر االستطاعة، والتخفيف من االتكالية الشائعة في تبني هموم المجتمع وتقديم الحل
 . (7) لدى الناس، اعتمادا  على جهود الدولة، والدولة فقط"

الواقفون يتوجهون بأوقافهم إلى مجاالت محددة،  فأصبحنعم وقع انحسار في مجاالت الوقف 
المجاالت، حتى اضطر بحاجة هذه  –لسبب أو آلخر  –وإن كانت أوقاف الواقفين لم تعد تفي 

الناس في بعض األقطار اإلسالمية إلى إقامة الجمعة أسفل البيوت الضيقة، حيث يصلي معظم 

                                                 
 ( . 2ن اآلية )( سورة املائدة، م1)

 ( . 71سورة التوبة، من اآلية ) (2)

 ( . 92سورة آل عمران، من اآلية ) (3)

 ( . 245سورة البقرة، من اآلية ) (4)

 ( . 268سورة البقرة، اآلية ) (5)

سالم الدكتور/ مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا، دار السالم للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، ط. األوىل، دار ال (6)
 هـ . 1418م/ 1998

الدكتور/ عبد هللا بن انصر بن عبد هللا السدحان، دور الوقف يف بناء احلياة االجتماعية، من حبوث مومتر الوقف األول  (7)
 .  216)أثر الوقف يف تنمية اجملتمع( وزارة الشوون اإلسالمية واألوقاف السعودية، ص  6ابلسعودية، ج
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المصلين في الشوارع أمام المساجد، إذ لم يوف الوقف القديم ولم يوفق البعض في توظيف 
ن المساجد تبرعاتهم، حتى نشأت في بعض األقطار أحياء سكنية مكتظة بالسكان دون ما يكفيهم م

الجامعة، ومع ذلك فالحاجة ملحة إلى جهود أهل الخير وتعاونهم للنهوض بكل مجاالت الوقف 
 اإلسالمي.

"إن الحاجة ماسة لتكثيف الدعوة نحو إعادة الوقف لموقعه الطبيعي في نهضة األمة 
األعيان  اإلسالمية، ولعل من أهم هذه الخطوات هي توعية أفراد المسلمين بضرورة التنوع في وقف

واالقتداء بسلفنا الصالح، حينما كانوا يتلمسون مواطن الحاجة للمجتمع، وما نتج عن ذلك من 
 . (1) تطور نوعي في األوقاف لم يشهد له التاريخ مثيال "

إن "الوقف مهيأ للقيام بدور كبير في الحياة االقتصادية المعاصرة اليوم، كما أن الوقف يمكن 
 –سواء في داخل الدول اإلسالمية أو خارجها  –ل للدعوة اإلسالمية أن يكون أول وأفضل ممو 

وذلك عن طريق الوقف على آليات االتصال الحديث، وبالذات القنوات الفضائية وشبكة المعلومات 
 العالمية )اإلنترنت(.

وهناك مجاالت أخرى مهمة، والوقف مهيأ أكثر من غيره لدعمها، ولعل من أبرزها: دعم 
 مي في الدول اإلسالمية والمحافظة على البيئة.البحث العل

إن الوقف آلية إسالمية يمكن أن تحل كثيرا  من مشاكل التمويل التي تواجه الكثير من 
 .(2) المؤسسات والهيئات اإلسالمية التي تتطلب تمويال  مستمرا "

أوجه لقد "اضطلع الوقف بدور مميز، وأسهم بل كان هو األساس في تطور ورقي كثير من 
الحركة التعليمية والصحية وعدد كبير من المرافق العامة، كما قام بدور بارز في التكافل عبر 

 . التاريخ اإلسالمي"

وال يليق بخير أمة أخرجت للناس أن ينكفأ الناس فيها على ذواتهم أو دوائرهم الضيقة من 
وئة لإلسالم لتقدم العون األقارب، بينما تتقدم البعثات التنصيرية وغيرها من الحركات المنا

 للمحتاجين من المسلمين بأثمان باهظة، ال يخفى على أحد.

   
                                                 

 بتصرف .  240، ص 6ور الوقف يف بناء احلياة االجتماعية، املرجع السابق، ج د/ عبد هللا السدحان، د (1)

 6هـ، اجمللد 1422د/ أمحد عبد العزيز الباحوث، الوقف والتنمية االقتصادية، ضمن حبوث مومتر األوقاف األول ابلسعودية  (2)
 بتصرف .  170)أثر الوقف يف تنمية اجملتمع(، ص 
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 ان الوقــفـــــــأرك

 
 . المبحث األول: الواقـــــــف
 . المبحث الثاني: الموقوف

 . المبحث ا لثالث: الموقوف عليه
 . المبحث الرابع: الصيغة أو ما يقوم مقامها
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 األول المبحث

 ـفـــــالواقــــــ

 :أركان أربعة على الوقف ينبني
 .الصيغة – عليه الموقوف - الموقوف – الواقف

 من واحد لكل مستقل مبحث وتخصيص المبحث هذا في األول الركن تناول يتم وسوف
 .األركان هذه

 . أوقفها التي المنفعة أو للذات المالك وهو" المتبرع، هو الواقف
 .المختار الرشيد الحر، البالغ وهو التبرع، أهل من يكون  أن: رطهوش
 . (1) "مكره وال سفيه، وال عبد، وال مجنون، وال منصبي، يصح فال

 . (2) "للتصرف أهال   العبارة، صحيح كونه يشترط: "النووي  وقال
 .وقفه على والنظارة الوقف، عقد في يذكرها التي شروطه بالواقف، يتعلق ومما هذا،

 :الواقف يشترطه ما

 مراعاته، يجب مما: الشرع تخالف ال التي الواقف شروط فإن التبرعات من الوقف إن حيث
 الواقف شرط" أن وهي الواقفين، شروط على القداسة تضفي عبارة، الفقهاء بين اشتهر لقد حتى

 ".الشارع كنص
 إنكار محل كان مما دي،للتع أحيانا   – ذاتها األوقاف بل – الواقفين شروط تعرضت قد ولكن

 .والصلحاء الفقهاء
 ورأوا والراجحة، الخالصة المصالح تحقيق من الوقف مقاصد إلى النظر البعض رأى ولقد

 .الشروط دون  المقاصد رعاية
 أبواب على الوقف يكثرون  الماضي في الواقفين بعض كان: "زهرة بوأ محمد الشيخ يقول

 في األوقاف لوزارة األعلى للمجلس أجيز ولذلك المقابر، لىع كالوقف خيرا ، يظنونه ما أو الخير،

                                                 
د الدردير، الشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك، دار املعارف مبصر، د/ أمحد بن حممد بن أمح (1)

 بتصرف .  101، ص 4م، ج1986

، ص 5م، ج1985هـ/ 1405، 2اإلمام النووي، روضة الطالبني وعمدة املفتني، املكتب اإلسالمي، بريوت ودمشق، ط/ (2)
317  . 
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 ما حسب على وجه إلى وجه من الخير أوجه يحول أن: المختصة المحكمة استئذان بعد مصر
 ".المصلحة يرى 

 ويوافقه األوقاف وزير يراها التي المصلحة إزاء تاما ، إهماال   الواقف إرادة أهملت قد أنه ونالحظ
 .والقضاء افاألوق مجلس عليها
 :أمرين بأحد التقيد بشرط الواقف إرادة مخالفة تجوز أنه نرى  ولكننا[: زهرة أبو الشيخ ويقول]

 وقف قد الواقف كان فإذا إليها، يتجه التي السامية الغاية دائرة في التغيير يكون  أن :أحدهما
 دائرة في يكون  نأ فيجيب المصرف، تغيير وأريد شيوخه أو الحنفي المذهب في العلم طالب على

 منه، الدقيقة المخطوطات بإخراج وذلك دراسته، وتنشيط الحنفي المذهب حماية وهي الغاية، تحقيق
 .كتبه اقتناء تسهيل أو فيه يكتب من تشجيع أو

 القوى  كل توجيه وأريد حرب، حالة في الدولة تكون  كأن للتغيير، ضرورة ثمة تكون  أن :ثانيها
 الجهاد وهو هللا، سبيل في الغالت صرف مؤقتا   يجوز فإنه األوقاف، تغال ومنها الغاية، هذه نحو
 .إليه ودعا  النبي عليه حث الذي

 .(1) "لالستمرار صالحة غير تكن لم ما مصارفها إلى الغالت تعود الضرورة زوال بعد ومن

 لصالح األوقاف غالت توجيه هللا رحمه زهرة أبو الشيخ فيه يرى  الذي الثاني القيد إن: أقول
 لصالح األوقاف ريع من تحويله تم ما رد عدم الضرورة من ليس أنه أرى  الحربي، المجهود
 حددها التي مصارفها إلى ترد العامة، الخزانة على ديون  بمثابة تبقى أن األولى بل الحرب،
 المصرف كان إذا أنه البيان عن وغني" لالستمرار، صالحة المصارف تلك كانت إن الواقفون 

 تغيير فإن الوقف، مقدار في إسراف ثمة كان أو المقابر، على كالوقف خيريته في كا  مشكو 
 . (2) "له ضابط ال فرطا   األمر يترك وال واجبا   يكون  بعضه أو المصرف

 عليها تطاول التي القديمة لألوقاف بالنسبة السابق النحو على النظر يكون  أن وأقترح هذا
 واألولويات الحاجة بمواطن الناس توعية يتم أن أقترح كما ،عهدا   األحدث األوقاف دون  الزمن

 يدفع مما الواقفين، شروط في التغيير يد إطالق إن حيث الواقفين، همة إليها تتوجه حتى القائمة
 قد إنه: "يقول إذ زهرة أبو محمد الشيخ بالفعل الحظه ما وهو الخيري، الوقف عن اإلحجام إلى

                                                 
 بتصرف .  887مرجع سابق، ص حممد أبو زهرة، حماضرات يف الوقف،  (1)

 .  88أبو زهرة، حماضرات يف الوقف، املرجع السابق، ص  (2)
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 إذا – هـيتج كان واقف كل ألن جملة، الخيري  الوقف عن الناس أحجم نأ)*( القانون  هذا على ترتب
 فإذا عالجها، في يسهم أن نفسه على أوجب قد معينة اجتماعية آفة عالج إلى – مقصده حسن

 اشترطت من موافقة مع األوقاف وزير بإرادة سيلغى أنه توهم أو الحسن، المقصد هذا في حورب
 .حسن ذاته في هو أمر من إليه اتجه ما إلى يتجه ال فإنه موافقته،

 الدفاع بقصد مجلة على اإلنفاق مصارفه بعض يكون  أن على المال من مقدارا   واقف وقف فلو
 إذا إرادته على االستمرار في يتردد فإنه المثقفين، لفقراء المجلة هذه اقتناء وتسهيل اإلسالم، عن

 أنه يثبت لم ما المصارف في االختيار حرية اسللن يترك أن حقا   وكان الجارية، صدقته إلغاء توقع
 . (1) "فيه مشكوكا   خيرها يكون  أو فيها، خير ال

 :إدارته أو الوقف على النظارة

 رأى وإن وقفه، إدارة يتولى أن له يشترط، أن له جاز ما واشترط وقفه، بما تبرع وقد الواقع إن
 .الوقف لمصلحة رعاية ذلك، في البعض

 العدد يزل لم: الشافعي قال لغيره، يسنده لم إذا وقفه على النظر يلي الواقف إن: "حجر ابن قال
 . (2) "فيه يختلفون  ال األلوف عن األلوف ذلك نقل أوقافهم، يلون  بعدهم فمن الصحابة من الكثير

 عمر ألن الواقف، شرط حيث من الوقف في ينظر: "قدامة ابن هللا عبد الدين موفق ويقول
 إلى سبله وألن أهلها، من الرأي ذوي  ثم ابنته، حفصة غلى وقفه في النظر لجع عنه هللا رضي

 . (3) "فيه النظر فكذلك شرطه،
 عن سعيد، بن يحيى عن سعد، بن الليث عن الكبرى  السنن في بسنده البيهقي أخرج وقد

 هأن غثم في الخطاب بن عمر بن هللا عبد بن الحميد عبد لي نسخها: قال الخطاب بن عمر صدقة
                                                 

 247م، يقول الشيخ/ حممد مصطفى شليب: "أما القانون )املصري( رقم 1953( لسنة 247يشري إىل القانون املصري رقم ) )*(
ازة احملكمة املختصة: أن يصرف ربع الوقف كله أو م، فقد أجاز لوزير األوقاف مبوافقة جملس األوقاف األعلى وإج1953لسنة 

بعضه على اجلهة اليت يعينها دون تقيد بشرط الواقف، وهبذا أصبحت شرط الواقفني غري ملزمة وإن كانت صحيحة يف نظر الفقه 
حممد مصطفى شليب، والقانون، وسلبت قداستها اليت أضفاها عليها الفقهاء يف عبارهتم املشهورة )شرط الواقف كنص الشارع( .." 

 .  377أحكام الوصااي والوقف، مرجع سابق، ص 

 بتصرف .  88أبو زهرة، حماضرات يف الوقف، مرجع سابق، ص  (1)

 .  403، ص 5ابن حجر العسقالين، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مرجع سابق، ج  (2)

قه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل، املكتب اإلسالمي، بريوت أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن قدامة املقدسي، الكايف يف ف (3)
 .  463، ص 2م، بريوت، ج1982هـ/ 1402ودمشق، ط. الثالثة، 
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 ال أهلها، من الرأي ذي إلى فإنه توفيت فإن هللا، راهاأ حيث ثمره تنفق عاشت، ما حفصة إلى
 متأثل غير صديقا ، آكل أو أكل إن ثمره في عليه حرج فال وليه ومن يوهب، وال بدا ،أ أصله يشرى 
 حيث تنفق هللا، سبيل وفي القربى، وذي والضيف والمحروم للسائل فهو ثمره من عنه عفا فما ماال ،
 . (1) "ولدي من الرأي ذي فإلى توفيت فإن ذلك من هللا أراها

 وهو بالوقف، يلحق ضرر من األمن بحصول الوقف على الواقف نظر المالكية قيد وقد هذا
 عمر آل من الرأي ذوي  وبنظر بعد، من > حفصة المؤمنين وأم ، عمر بنظر حاصل شك بال
 . 

 دفعه إن: وقيل يجوز، ال أنه[: للنظر الواقف والية أي] نهأ المالكية وعند: "حجر ابن قال
 من مالك منع وإنما: بطال ابن قال. جاز الواقف إال تفرقتها يتولى وال غلته، ليجمع لغيره الواقف

 يفلس أو الوقف، فينسى العهد يطول أو ،)*( نفسه على وقف كأنه يصير لئال للذريعة، سدا   ذلك
 األمن حصل إذا الجواز يمنع ال وهذا ورثته، فيه فيتصرف يموت أو ،لنفسه فيه فيتصرف الواقف،

 . (2) "ذلك من
 االنفراد غلى للذريعة قطعا   ذلك منع فإنما وقفه، يلي أن للواقف يجز لم ومن: "الملقن ابن وقال

 . (3) فيه رجوعا   ذلك فيكون  بغلته،
 بل مطلوبا ، الوقف على شهاداإل كان غيرها، ومن محاذير، من آنفا   ذكر مما األمن ولحصول

 .به إال يتم ال وأنه وجوبه إلى البعض ذهب
 عن ملك خروج وهو البيع، في به أمر وإذا فيه، اإلشهاد مطلوبية في شك وال: "الملقن ابن قال

 .أولى فالوقف واضح، بعوض ملك
 .(4) "نوافقه وال به، إال يتم وال الوقف في واجب اإلشهاد: بطال ابن وعبارة: الملقن ابن قال

                                                 
، كتاب 264، ص 6م، ج2003هـ/ 1424البيهقي، السنن الكربى، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط. الثانية،  (1)

 الوقف )ابب الصدقات احملرمات( . 

وقف اإلنسان على نفسه ابتداء، مث ينتهي على جهة من جهة اخلري بعض الفقهاء، ومنع منه البعض، وسيتم وقد أجاز  )*(
 التعرض لذلك يف موضعه ن احلديث عن أركان الوقف . 

 .  383، ص 5ابن حجر العسقالين، فتح الباري، مرجع سابق، ج (2)

نصاري الشافعي، التوضيح لشرح اجلامع الصحيح، وزارة األوقاف ابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد األ (3)
 .  232، ص 17م، ج2008هـ/ 1429والشوون اإلسالمية، دولة قطر، ط. األوىل، 

 بتصرف .  253، ص 17املرجع السابق، ج  (4)
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 عليه للموقوف الشرعية اإلثبات طرق  من بأي الوقف ثبت متى أنه ذلك على وعالوة
 .عليها الموقوف الجهة عن نيابة معطيها يد من أخذها يتولى من وكذلك فيه، المخاصمة

 استهلك وإن إليه، دفعها على يجبر بل حال، على عنه حبسها لمعطيها وليس: "الشافعي قال
 من خرج إذا ألنه استهلكه، لو أجنبي يضمنه كما استهلك ما ضمن بإعطائها إشهاده بعد شيئا   منها
 . (1) "سواء استهلك فيما واألجنبي فهو ملكه

 .الوقف حق في الواقف ورثة أو النظار تجاوز منع للحكام كما
 ورث وقد قائمة، معروفة بالمدينة واألنصار المهاجرين صدقات إن: "أيضا   الشافعي وقال

ين ذوو واألوالد الغرائب، النساء واألنصار المهاجرين  أي] بيعه إلى والحاجة ألموالهم واإلهالك الد 
 . (2) "اليوم إلى دهر كل في الحكام فمنعهم[ الوقف

 عبد الدين موفق ذكرهما وجهان ففيه يشرط، ولم وقفه، على النظر الواقف يتول لم وإن هذا،
 : وجهان ففيه الناظر يشرط لم وإن: "يقول إذ قدامة ابن هللا

 .عليه الموقوف فيه ينظر: أحدهما
 فيه األمر ففوض إليه، ينتقل من وحق عليه الموقوف حق به يتعلق ألنه البلد، حاكم :والثاني

 . (3) "الحاكم إلى
 "للقاضي فالنظر وإال أتبع، غيره أو لنفسه النظر شرط إن: وعندنا[: "الشافعي] الملقن ابن وقال

(4) . 
 إدارة ذلك من الوقف، إدارة تتولى ووزارات إدارات الحديثة اإلسالمية الدول في تطورت وقد ذاه

 للوقف الدعوة تتولى التي الجهة هي اإلسالمية والشؤون  األوقاف وزارة إن: "المغرب في األوقاف
 وبموجب أجلها، من وقف التي البر وجوه على ريعه وصرف واستثماره أمواله على والمحافظة

                                                 
 .  669السعودية، ص  أبو عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي، األم، بيت األفكار الدولية، عمان، األردن، والرايض، (1)

 .  672املرجع السابق، ص  (2)

، ص 2أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن قدامة املقدسي، الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل، مرجع سابـــق، ج (3)
 بتصرف .  463

 .  232، ص 17سراج الدين ابن امللقن، التوضيح لشرح اجلامع الصحيح، مرجع سابق، ج (4)
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 كما العمومية، األوقاف الوزارة هذه تدير ـه1333 رجب 19 ظهير من والسبعين الخامس الفصل
 . (1) "الرقابة حق الخاصة واألحباس الزوايا، أحباس على تباشر

 في الواقف وحق الوقف، يحفظ بما الوقف م1996 لسنة 8 رقم القطري  الوقف قانون  نظم وقد
 .14 ،13 ،12 وادهم في جاء ما على الوقف، على النظارة

 :12 المادة"
 .الغير أمام له الشرعي الممثل وهو ورعايته، الوقف على المحافظة عن المسئول هو الوقف ناظر

 :13 المادة
 توفي أو ألحد، النظارة الواقف يشترط لم فإن لغيره، أو لنفسه النظارة الواقف يجعل أن يجوز

 يتولى من يشترط أن دون  والخير البر بأعمال وأ بوقف الموصى توفي أو قبله، من المعين الناظر
 فتكون  عليهما، متنازع الوصية أو الوقف أن ثبت أو قبله، من المعين الوصي توفي أو الوصية،

 .للوزير الوصاية أو النظارة
 :14 المادة
 بأعمال أو بوقف الوصاية على العام واإلشراف األوقاف، جميع على العامة النظارة حق للوزير

 أعماله، من يسوغ ماال على يعترض أن وله المعين، الوصي أو الناظر أعمال وعلى والخير، البر
 أو الوقف بمال المضرة األعمال من يأتي أنه تبين إذا الشرعية المحكمة على أمره يعرض أن وله

 . (2) "وعزله إليه أمين ضم يوجب ما الوصية
 تطوير سبيل في الباحثين وتشجيع ؤتمراتم بعقد لألوقاف ووزارات إسالمية هيئات وتقوم هذا،

 .إليه الحاجة الباحثون  قرر ما وهو الوقف،
 بحوث من( موارده وتنمية الوقف أعمال تنظيم) بحثه في المال، حسين محمد سلطان يقول

 .السعودية العربية بالمملكة األول الوقف مؤتمر
 وأخالقي ديني واجب وهو وينميها، عليها ويحافظ يرعاها من إلى تحتاج الوقف أموال إن
 الواقفين، بشروط اشترطت التي مصارفها إلى الموارد إيصال إلمكان الوقفي، العمل طبيعة تفرضه

                                                 
الدرويش عبد العزيز، التجربة الوقفية ابململكة املغربية، ضمن )نظام الوقف يف التطبيق املعاصر(، حترير: حممد مهدي، البنك  (1)

 . 20، ص 45هـ، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، وقائع ندوات، رقم: 1423اإلسالمي للتنمية 

 اخلليجي، على شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت( .  شبكة املعلومات القانونية لدول جملس التعاون (2)



 30 

 ريعه وصول من وتتيقن أمانته وتحفظ مصلحته تتفهم( إدارة) تتطلب الوقف رعاية عملية فإن لذا
 .بالعدل مصارفه إلى

 التجربة على يعتمد عشوائي عمل خالل من أتىيت لن للوقف المنشود التطور أن في جدال وال
 متغيرات كل لتشمل الرؤية فيه تتسع عملي إداري  منظور خالل من يتم أن يتعين إنما والخطأ،

 فيه تتضافر منظم مؤسس عمل خالل من األداء على قدرة يتطلب بدوره وهذا وظروفها، البيئة
 والتخطيط األفضل، التطبيق إلى ولالوص أجل من الدراسات وتتعمق الخبرات وتلتقي الجهود
 في أسهمت طالما التي واالجتماعية الدينية رسالته أداء من وتمكينه الوقف مسيرة إلنعاش األمثل
 في العلوم من استحدث وما اليوم، حضارة استخدام مع العصور مر على المختلفة التنمية نواحي
 . (1) "ذاتها األهداف خدمة

   
 

                                                 
اجمللد اخلامس من حبوث مومتر الوقف األول ابململكة العربية السعودية )تنظيم أعمال الوقف وتنمية موارده(، مرجع سابق، ص  (1)

44 ،45  . 
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 الثاني المبحث

 ـوفــــــموقــــــال

 . (1) "عينها بقاء مع بها ينتفع عين كل" وهو
 .األرض وقف جواز على دل فيما داال   بخيبر ألرضه وقفه في  عمر حديث تقدم وقد

 قد فإنه خالد أما) وسلم عليه هللا صلى النبي لقول جائز السالح ووقف: "قدامة ابن وقال
 (.وأعتدة) رواية وفي عليه، متفق( هللا سبيل في واعتده أدرعه احتبس

 . (2) "المنصوص على قياسا   دائما ، عينها بقاء مع بها ينتفع عين كل وقف ويصح
 . (3) "فيه الصحيح للخبر ومنقول باإلجماع، عقار وقف ويصح: "المحتاج نهاية صاحب قال
 وقف باب: "قائال   الصحيح جامعة من الوصايا كتاب أبواب ألحد البخاري  اإلمام ترجم وقد
 إلى ودفعها هللا، سبيل في دينار ألف جعل فيمن الزهري  وقال والصامت، والعروض والُكراع الدواب

 األلف تلك ربح من يأكل أن للرجل هل للمساكين، صدقه ربحه وجعل بها، يتجر تاجر له غالم
 . (4) "منها يأكل أن له ليس: قال المساكين؟ في صدقة ربحها يجعل لم وإن شيئا  

 بخالف المساكين، بها خص قد الزهري  اإلمام فتوى  في الواردة األلف أن بداية لتنويها يجدر
 .المعروفة قصته في خيبر بأرض عمر صدقة

 معقودة الترجمة هذه( والصامت والعروض والكراع الدواب وقف باب) قوله: "حجر ابن قال
 من الدواب بعد فهو الخيل، لجميع اسم: الراء وتخفيف الكاف بضم والكراع المنقوالت، وقف لبيان

 النقد عدا ما جميع وهو بالسكون، عرض جمع المهملة بضم والعروض العام، على الخاص عطف
 .والفضة الذهب: النقد من والمراد الناطق، ضد بالمهملة والصامت المال، من

 . (5) "ذلك مثل جواز إلى الزهري  ذهاب هو(: إلخ.. الزهري  وقال) قوله

                                                 
 .  448، انظر ص 2ابن قدامة، الكايف، مرجع سابق، ج (1)

 .  448، ص 2املرجع السابق، ج (2)

مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة ابن شهاب الدين الرملي، اهاية احملتاج إىل شرح املنهاج يف الفقه على مذهب  (3)
 .  362، ص 5م، ج1968هـ/ 1386اإلمام الشافعي، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب مبصر، 

 .  405ص  ،5فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مرجع سابق، ص  (4)

 بتصرف .  405، ص 5ابن حجر العسقالين، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مرجع سابق، ج (5)
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 :النقود وقف

 وقف البيان" عقدها ترجمة البخاري، اإلمام أوردها التي الزهري  اإلمام فتوى  للتو مرت
 والفتوى . العسقالني حجر ابن ذكر كما ،"ذلك مثل جواز إلى الزهري  ذهاب" إلى مشيرا   ،"المنقوالت

 .سياقها في جاء كما النقود وقف إلى تشير بعينها
 : (1) "نوجها والدنانير الدراهم وقف وفي: "النووي  قال

 جاز مما غيرها في كما النقود في متحققة ومقاصده الوقف معنى أن وجدوا قد الناس أن على
 .به تعاملوا فقد ثم ومن وقفه

 في زماننا في التعامل جرى  ولما: المنح في المصنف قال: "حاشيته في عابدين ابن وقال
 كل وقف في به المفتي محمد ولق تحت دخلت: والدنانير الدراهم وقف في وغيرها الرومية البالد

 اإلمام لمذهب بجواز القول تخصيص إلى هذا على يحتاج فال يخفى، ال كما تعامل فيه منقول
 .أعلم تعالى وهللا األنصاري  رواية من زفر

 .المنح في ما ه.أ..خالفا   يحك ولم وقفها، بجواز البحر صاحب موالنا أفتى وقد
 يباع: يوزن  ما أو يكال ما أو الدراهم، وقف فيمن – زفر أصحاب من وكان - األنصاري  وقال

 . (2) "بضاعة أو لمضاربة ثمنه ويدفع
 الوقف، طبيعتها تقبل التي المالية األوراق النقود وقف بجواز القطري  الوقف قانون  أخذ وقد هذا

 أي وقف يجوز: "أنه على 4 المادة من األول البند م،1996 لسنة 8 رقم الوقف قانون  نص حيث
 طبيعتها تقبل التي المالية األوراق وجميع والسندات، األسهم ذلك في بما منقوال ، أو كان عقارا   مال،

 النقود وقف يجوز كما شرعا ، جائزا   استغالال   مستغلة األموال تلك كانت متى وذلك الوقف،
 جهاتال على رباحهاأ وصرف اإلسالمية، بالمصارف استثمار حساب في إليداعها أو لإلقراض،

 . (3) "عليها الموقوفة
 .آخر جانب من تداولها وقبول جهة، من األمور هذه صالحية على – يبدو فيما – فالمدار

                                                 
 .  315، ص 5م، ج1985هـ/ 1405النووي، روضة الطالبني وعمدة املفتني، املكتب اإلسالمي، بريوت ودمشق، ط. الثانية،  (1)

 بتصرف .  374، ص 3حاشية ابن عابدين، مرجع سابق، ج (2)

 شبكة املعلومات القانونية لدول جملس التعاون اخلليجي، على شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت( .  (3)
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 في التعامل جرى  ولما: المنح في المصنف وقال: "يقول إذ عابدين، ابن أورد ما ذكر سبق وقد
 . (1) ..."والدنانير الدراهم وقف في وغيرها الرومية البالد في زماننا

 باقية فكأنها مقامها، قائم بدلها لكن عينها، بقاء مع بها ينتفع ال كانت وإن: "عابدين ابن وقال
 جرى  بأشياء محمد أجازه فيما دخلت: تعامل فيها جرى  فحيث المنقول، من كونها في شك وال فيه،
 ذكره ما ىعل المنقول من أشياء زادوا المشايخ بعض إن: الفتح في وقال زمانه، في التعامل فيها

 حيث والمكيل، الدراهم ومسألة اآلتية البقرة مسألة منها وذكر فيها، التعامل جريان رأوا لما محمد
 إن: قال السبيل، ألبناء يعطى وسمنها لبنها من يخرج ما أن على بقرة وقف: الخالصة ففي: قال
 .جائزا   يكون  أن رجوت: أوقافهم في ذلك غلب موضع في ذلك كان

 يباع: يوزن  ما أو يكال ما أو الدراهم، وقف فيمن – زفر أصحاب من وكان – ي األنصار  وعن
 يقرض أن شرط الحنطة من كراء وقف أذا القياس فعلى: قال بضاعة، أو لمضاربة ثمنه ويدفع
 لغيرهم يقرض ثم القرض، قدر اإلدراك بعد منهم يؤخذ ثم ألنفسهم، ليزرعوه لهم بذر ال الذين للفقراء

 وناحية الري، في كثير هذا ومثل: قال جائزا ، يكون  أن يجب السبيل، هذا على بدا  أ الفقراء من
 .ـه.أ.. دوماوند

 . )*( (االستهالك عارية) بـ القانوني المصطلح في يعرف ما يشبه وهذا
 المفتى محمد قول على المتعارف بالمنقول إلحاقها من المصنف ذكره ما صحة ظهر وبهذا

 وألنه ذاك، إذا متعارفة تكن لم ألنها زفر، عن بالنقل خصوها وإنما ،[نفيالح المذهب في أي] به،
 .ابتداء بها قال الذي هو

 األقطار في الحنطة وقف أي ذلك، جواز عدم محمد عن مر ما ومقتضى: النهر في قال
 .منفعة أو غلة دون  لألموال تعطيل مجرد الوقف يكون  ال حتى.(2) "بالكلية تعارفه لعدم المصرية

 الموقوف كان إذا الواقف، مقاصد تحقق التي الغلة لتوفير الوقف استبدال عند يالحظ ما هوو 
 . األحوال بتغير منفعته بطلت أو المناسبة الغلة إدرار عن توقف قد

                                                 
 .  374، ص 3حاشية ابن عابدين، مرجع سابق، ج (1)

: عقد بني معري ومستعري يتفق مبوجبه األول على أن يسلم الثاين أشياء loan for consumption"عارية االستهالك  )*(
قابلة لالستهالك ويوافق الثاين على أن يرد يف املستقبل ما مياثل تلك األشياء من حيث النوع والصنف والكمية )قانون(.."  منقولة

 م .  2003. قاموس أطلس املوسوعي، دار أطلس للنشر، القاهرة، مصر، ط. الثانية، 
 .  374، ص 3حاشية ابن عابدين، املرجع السابق، ج (2)
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 الثالث المبحث

 هــــــعلي الموقــــوف

 الجهة أو األشخاص أو الشخص وهو عليه، الموقوف: الوقف أركان من الثالث الركن
 .منفعته أو الوقف غلة من المستفيدة

 على الوقف" يكون  أن وإما ،(1) "معينين جماعة أو معينا ، شخصا   يكون  أن" إما عليه فالموقوف
 الفقر جهة يقصد الواقف ألن الجهة، على وقفا   يسمى وهذا والمساكين، كالفقراء معين، غير

 ال" إذ ،(2) "قطعا   فباطل معصية ىعل كانت إن الجهة إلى فينظر: بعينه شخصا   ال والمسكنة
 . (3) "والراجحة الخالصة المصالح على المشتمل إال التصدقات من الشرع يصحح

 وقف بين ذلك في يفرقوا لم: وأحكامه الوقف مشروعية عن يتكلمون  عندما الفقهاء"و هذا،
 . (4) "العامة البر جهات على وقفه وبين وقرابته، ذريته على اإلنسان

 على يكون  أن ويجوز خيرية، جهة على األمر أول من يكون  أن يجوز" - سبق كما - فالوقف
 .تنقطع ال التي (5) "والخير البر جهات من جهة على بعدهم من ثم معينين، أناس

 األهلية، باألوقاف األخيرة العصور في" وقرابته ذريته على اإلنسان يقفه الذي الوقف سمي وقد
 . (6) "الشام في لذريةا باألوقاف وسميت مصر، في

 القسمين هذين على ويطلق ،(الخيري  الوقف) ابتداء العامة البر جهات على الوقف سمي كما
 .الخاصة واألحباس العامة األحباس: المغرب في

 المحب س يكون  وال الخير، أو البر جهات من جهة على توقف التي وهي العامة، األحباس"
 والمدارس والمستشفيات المساجد خدمة على المحبسة قاراتالع ذلك ومثل معينا ، شخصا   عليه

 أوقاف وكذلك وغيرها، التوقيت وآالت كاإلسطرالبات األجهزة وبعض واأليتام، العجزة ومالجئ
 . (7) "الشريف والقدس الشريفين الحرمين على المغاربة

                                                 
 .  317، ص 5الطالبني وعمدة املفتني، مرجع سابق، جالنووي، روضة  (1)

 .  320، ص 5املرجع السابق، ج (2)

 م . 1994شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف،الذخرية،حتقيق:سعيد أعراب، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط. األوىل  (3)

 .  33، ص 1ابق، جالدكتور/ حممد الكبيسي، أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية، مرجع س (4)

 . 111زهدي يكن، أحكام الوقف، املطبعة العصرية للطباعة والنشر، بريوت وصيدا، ط. األوىل، بدون اتريخ، ص  (5)

 .  12حممد أبو زهرة، حماضرات يف الوقف، مرجع سابق، ص  (6)

تطبيق املعاصر ـ مناذج خمتارة من جتارب الدول واجملتمعات اإلسالمية(، الدرويش عبد العزيز، التجربة الوقفية ابململكة املغربية، ضمن )نظام الوقف يف ال (7)
  . 19هـ، ص 1423، حترير: حممود مهدي، البنك اإلسالمي للتنمية، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، 45وقائع ندوات رقم 
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 أو الذري  بالحبس الشرق  في وتعرف المعقبة، األحباس أيضا   وتسمى: الخاصة واألحباس"
 وأبنائهم أوالده على دارا   اإلنسان حبس مثل معينين، أشخاص على حبس ما: بها ويقصد األهلي،
 . (1) "انتفاعهم ليستمر تناسلوا أو تعاقبوا ما الذكور

 ذلك في يفرقوا لم: وأحكامه الوقف مشروعية عن يتكلمون  عندما الفقهاء" بأن التنويه سبق وقد
 بنوعيه الوقف" إن حيث ،"العامة البر جهات على وقفه وبين وقرابته، تهذري على اإلنسان وقف بين
 بعده جاء لما أساسا   يعد الذي عمر وقف إن بل اإلسالم، في الوقف وجود أول من موجودا   كان
 القربى وذوي  الفقراء في عمر بها فتصدق) القربي وذوي  البر جهات بين موزعا   كان أوقاف من

 أن على ،(2) "الصحيحة ةــالسن كتب في عمر وقف كتاب في جاءت العبارة وهذه ،(السبيل وابن والضيف
 .هللا حفظ من إال غيره، في انحرفوا كما الوقف باب في وافر انح قد الناس

 التي المستقيمة الجادة عن بأوقافهم انحرفوا قد الناس إن: "شلبي مصطفى محمد الشيخ يقول
 بجانبيه يحيط باألشواك، مليء معوج طريق في – ائهمأهو  حسب – بها وساروا اإلسالم، رسمها
 عليهم فحقت هللا، حدود تعدوا حتى براء، منه اإلسالم ما فيها فأحدثوا الحرمان، فيه ويجري  الظلم،

 فألغت الفجور، من أحدثوا ما بقدر أقضية للناس يحدث) العزيز عبد بن عمر العادل الخليفة كلمة
 . (3) "األيام مستقبل في إنشائها من ومنعتهم القائمة، األوقاف من رالكثي[ ومصر سوريا في] الدولة

 ومصارفها، األوقاف كتب من نرى  كما الواقفين إن: "زهرة أبو محمد الشيخ ويقول هذا،
 :قسمين إلى ينقسمون  وشروطها
 .تعالى هللا إلى التقرب بالوقف يقصد وفريق كلهم، أو ورثته بعض حرمان بوقفه يقصد فريق

 اآلخرين وحرمان بعضه، أو كله بالميراث الورثة بعض إيثار بها يقصد التي األوقاف أن[ و]
 هذا في بدعا   ولسنا بحمايته، يرعاها وال الشرع، يقرها وال جائزة غير أوقاف حقوقهم تطفيف أو

 الروضة صاحب قاله ما – المقام هذا في قرأناه ما وأحسن الفقهاء، من كثيرون  به حكم فقد الرأي،
 .طاغوتيا   وقفا   الورثة بعض حرمان به يقصد الذي الوقف سمى الذي الندية

 .باطال   يكون  أن يجب الوارث، مضارة به يقصد وقف كل أن هذا من ونرى 

                                                 
 . 19الدرويش عبد العزيز، املرجع السابق، ص  (1)

 .  320الوصااي واألوقاف، مرجع سابق، ص  حممد مصطفى شليب، أحكام (2)

 .  323املرجع السابق، ص  (3)
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 إن: فنقول قضاء، عليها يبنى فال الصدور، عليها انطوت قد أمور والنية الغرض إن: يقال وقد
 والقاضي الواقف، عبارات إليه تومئ وما نشائه،إ عند بالوقف يحيط ما يكشفها األغراض هذه

 شواهد له معروف أمر المضارة إذا األوقاف، وصيغ األحوال بدراسة المقصد يتبين الحصيف
 . (1) "وبينات

 ال الذي السبيل يكن لم الواقفين، بعض تصرف سوء بسبب الذري  أو األهلي الوقف فإلغاء
 األحكام على المتحايلون  يعلم وعندما حدة، على لةحا كل في النظر الممكن من وكان منه، مناص

 الوقف إن حيث أولى هذا بل بذلك، لالشتهار اتقاء كثيرون  فسيحجم بالمرصاد، لهم القضاء أن
 .الخير جهات من جهة إلى مآله فإن مصالح من فيه ما مع الذري  أو األهلي

 ال بنيه، على صدقة دوره جعل الزبير أن: أبيه عن هشام عن سننه في بسنده الدارمي أخرج
 فال بزوج استغنت هي فإن مضارة، وال مضرة غير تسكن، أن بناته من للمردودة تورث، وال تباع
 . (2) "لها حق

 عبد آل من الحاجات لذوي  سكنى عمر دار من نصيبه عمر ابن وجعل" ترجمة البخاري  وقال
 . (3) "هللا

 في عونا   يكون  أن بنوعيه للوقف كنيم - النيات صدقت إذا - معاصرة كثيرة أزمات إن
 .األقطار بعض في بله الطين زادت بتشريعات مواجهتها من بدال   مواجهتها،
 اتجهت قد الدول بعض فإن الذري، أو األهلي الوقف إلغاء غلى الدول بعض اتجهت وإن هذا،

 انون ق" إصدار من لبنان في حدث كما له، المنظمة القوانين وأصدرت وإصالحه، ضبطه إلى
 . (4) "م1947 سنة آذار 10 في لبنان في الصادر الذري  الوقف تنظيم

 فأصبحت خاصة، الذري  الوقف قضايا في هامين وتبديل تغيير طرأ وقد: "يكن زهدي يقول
 .وضعه من الشريعة ومقاصد األساس، في المشترع نوايا مع متفقة أحكامه

                                                 
 بتصرف .  47ـ  44حممد أبو زهرة، حماضرات يف الوقف، مرجع سابق، ص  (1)

اإلمام أبو حممد عبد هللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن هبرام الدارمي مسند الدارمي )سنن الدارمي(، دار املغ،ي للنشر  (2)
، كتاب: الوصااي )ابب الوقف(، وقد أورده البخاري 2080، 2079، ص 4هـ، ج1420، اململكة العربية السعودية، والتوزيع

 ضمن ترمجته )ابب إذا وقف أرضاً أو بئراً أو اشرتط لنفسه مثل دالء املسلمني( من كتاب: الوصااي من صحيحه . 

 ذكره ضمن ترمجة الباب املذكور آنفاً يف اهلامش .  (3)

 .  6زهدي يكن، أحكام الوقف، مرجع سابق، ص  (4)
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 العقاري  السجل في تسجيلها خال فيما ي،جوهر  تعديل بال بقيت فقد الخيري، الوقف أحكام أما
 . (1) "الغير على حجة لتصبح
 والحماية باإلشراف المشمولة األوقاف بأنواع 1996 لسنة 8 رقم القطري  الوقف قانون  جاء وقد

 :التالي النحو على
 :2 المادة"

 : هي الوقف أنواع
 ابتداء بر لجهة منافعه خصصت ما وهو خيري، وقف. 
 أو معا ، عليهما أو ذريته، أو نفسه الواقف على الوقف فيه يكون  ما وهو أهلي، وقف 

 في ينتهي أن على جميعا ، عليهم أو ذريتهم، أو آخرين، أشخاص أو شخص، أي على
 .معينة بر جهة إلى األحوال جميع

 معا   أهلية وجهة خيرية لجهة منافعه خصصت ما وهو مشترك، وقف. 
 كمشتر  أو أهلي أو خيري  بوقف وصية. 
 (2) "والخير البر بأعمال وصية . 

عه لباب تضييق فيه الذري  أو األهلي الوقف منع إن  يمكن ما منع جاز ولو الشرع، وسَّ
 البعض انحرف لو وماذا كثير، لنا بقي لما به البعض انحراف بذريعة عليه واإلبقاء إصالحه
 الواجبة؟ بالصدقة
 في األول مآل إذ الخيري، الوقف على لضرربا عاد قد الذري  أو األهلي الوقف منع أن وكما

 .خيريا   وقفا   يكون  أن إلى – معلوم هو كما – نهايته
 منع ولقد: "الدول بعض إليه اتجهت الذي األهلي، الوقف منع على تعليقا   زهرة أبو الشيخ يقول

 للوقف الباب تفتح أن في مصر حكومة فكرت حتى الخيري، الوقف معه وانقطع الذري  الوقف
 . (3) "األهلي الوقف بعض بإجازة لخيري ا

                                                 
 .  6املرجع السابق، ص  (1)

 شبكة املعلومات القانونية لدول جملس التعاون اخلليجي، على شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت( .  (2)

 .  4حممد أبو زهرة، حماضرات يف الوقف، مرجع سابق، ص  (3)
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 :عليهم الموقوف دائرة اتساع

 محاطة الموقوفة الصدقة بينما ، صرفها يلزم حيث المصارف محددة المفروضة الزكاة إن
 وهي الوقف، عوائد إليها توجه التي المصارف الختيار مجاال   للمتبرع وتعطي عامة، بضوابط
 .موجهة ضوابط ذات متنوعة مصارف
 العلم وطلبة والمساكين كالفقراء منقطع، غير سبيل على إال الوقف يكون  وال: "قدامة ابن يقول

 . (1) "ينقطع ماال على ثم يعينه رجل أو والمساجد،
 :والضيف والفقير للغني الوقف

 (.والضيف والفقير للغني الوقف باب) صحيحه من الوصايا كتاب في البخاري  اإلمام أخرج
 فأتى بخيبر، ماال   وجد  عمر أن: عمر ابن عن نافع عن عون  ابن حدثنا عاصم أبو حدثنا

 .(2) (والضيف القربي وذي والمساكين الفقراء في بها فتصدق( بها تصدقت شئت إن: ) النبي
 بالحاجة، يقيد لم والضيف القربى ذوي  ألن األغنياء، على الوقف جواز وفيه: "حجر ابن قال

 . (3) "الشافعية عند األصح وهو
 . (4) "تطوعا   الغني يعطى أن بأس وال عطاء، هي إنما تطوعا   الصدقة وأن: "الشافعي قال

 :هاشم بني على الوقف

 أن إال ال، فقلت أحد؟ على تطوعا   الصدقة تحرم فهل[ المخالف أي] قال: الشافعي اإلمام قال
 رفعه ما على إياها تركه جوزي وقد الهدية، ويأخذ يأخذها، ال كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 إليراد هبه: العطايا من الصدقات معنى ألن ذلك، لغير ويجوز تحريما ،: خلقه من وأبانه به هللا
 . (5) "ثوابها يراد: الهدية ومعنى ،[عليه المتصدق من مقابلها أي] ثوابها

 أنه واخبرني ، طالب أبي بن علي صدقة المدينة والي إليَّ  وأخرج: "أيضا   الشافعي وقال
، فقرئت بها فأمر عندهم، كانت وأنها رافع، أبي آل من أخذها  علي بها تصدق: بها فإذا علي 
 .غيرهم معهم وسم ى المطلب وبني هاشم بني على عنه هللا رضي

                                                 
 .  452، ص 2ابن قدامة، الكايف، مرجع سابق، ج (1)

 .  399، ص 5صحيح البخاري بشرح فتح الباري، مرجع سابق، ج (2)

 .  403، ص 5ابن حجر العسقالين، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مرجع سابق، ج (3)

 .  674اإلمام الشافعي، األم، طبعة بيت األفكار الدولية، مرجع سابق، ص  (4)

 .  674فكار الدولية، املرجع السابق، ص اإلمام الشافعني األم، طبعة بيت األ (5)
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 منهم فاطمة وال علي يسم ولم المفروضة، الصدقة عليهم تحرم المطلب وبنو هاشم وبنو: قال
 .فقيرا   وال غنيا  

 من يشرب كان أنه: أبيه عن محمد بن جعفر عن محمد بن إبراهيم أخبرنا: الشافعي قال
 الصدقة علينا حر مت إنما: فقال له؟ قيل أو له فقلت والمدينة، مكة بين الناس يضعها كان سقايات

 .المفروضة
 والمطلبي الهاشمي على الرجل يتصدق أن أفتجيز: - المخالف أي – فقال: الشافعي قال
 غيرهم؟ ومن منهم والغني

 يعطى أن بأس وال عطاء، هي إنما: تطوعا   الصدقة وأن وصفت، بما استدالال   نعم،: فقلت
 . (1) "تطوعا   الغني

 :نفسه على والوقف بوقفه الواقف انتفاع

 بوقفه؟ الواقف ينتفع هل
 صحيحه، من الوصايا كتاب أبواب ألحد ترجمته ضمن السؤال هذا البخاري  اإلمام طرح

 :يقول إذ نفسها الترجمة في السؤال هذا عن بليجي
 بوقفه؟ الواقف ينتفع هل باب"

 وغيره، الواقف يلي وقد منها، يأكل أن وليه من على جناح ال: عنه هللا رضي عمر اشترط وقد
 . (2) "يشترط لم وإن غيره بها ينتفع كما بها ينتفع أن فله هلل شيئا   أو بدنة جعل من كل وكذلك

 مثل لنفسه اشترط أو بئرا   أو أرضا   وقف إذا باب: "قال أيضا ، ترجمة البخاري، اإلمام وذكر
 .  (3) "نزلها قدم إذا فكان دارا ، أنس ووقف المسلمين، دالء

 بأن أو غيره، على ثم نفسه على يقف بأن أي( بوقفه الواقف ينتفع هل) قوله" حجر ابن قال
 الناظر؟ هو ويكون  شيئا   وقفه على للناظر ليجع أو معينا ، جزءا   المنفعة من لنفسه يشرط
 . (4) "خالف كله هذا وفي[ حجر ابن قال]

                                                 
 . 674املرجع السابق، ص  (1)

 .  383، ص 5فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مرجع سابق، ج (2)

 . 406، ص 5املرجع السابق، ج (3)

 .  383، ص 5فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مرجع سابق، ج (4)
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 منه بشيء فانتفاعه ملكه، عن وقطعه هلل أخرجه ألنه بوقفه ينتفع أن للواقف يجوز وال: بطال ابن قال"
 .تهىان.. ورثته أو هو افتقر أو الوقف في شرطه إن ذلك له يجوز وإنما: قال ثم صدقته، في رجوع
 (1) "الخاصة دون  العامة الجهة على وقفه إذا ذلك جواز الجمهور عند والذي[: حجر ابن قال]

 .يشترط لم وإن غيره انتفاع بها ينتفع أن فله ونحوهما، وسقاية مسجد من أي
 بين خالف ال: "الملقن ابن فيقول المنفعة، من شيئا   لنفسه وشرط جهة أي على وقف إن أما
 . (2) "جائز ذلك أن: وقفه في نصيبا   ولورثته لنفسه شرط من أن – بطال ابن الهق كما – العلماء

 :نفسه على الوقف

 األرجح على وأحمد ليلى بيأ ابن قول وهو" نفسه على الوقف صحة إلى ذهب من العلماء من
 قال]و ،يسيرا   شيئا   لنفسه استثنى إذا إال المنع على وجمهورهم والمالكية شعبان، ابن به وقال عنه،

 هللا عبد بن محمد فيه وصنف وطائفة، سريج ابن: الشافعية من[ نفسه على الوقف بصحة
 ،(4) البدنة راكب وبقصة ،(3) هذه عمر بقصة له واستدل ضخما ، جزءا   البخاري  شيخ األنصاري 

 من أخرجها أنه به االستدالل ووجه ،(صداقها عتقها وجعل صفية أعتق أنه" في أنس وبحديث
 .انتهى.. بالشرط وردها بالعتق، ملكه

 شبرمة وابن الفترة، عن النفس على الوقف جواز( البحر) في حكي وقد: الشوكاني وقال
 .الصباغ وان والزبيري 

 يصح فال تمليك ألنه: قالوا النفس، على الوقف يصح ال أنه: والناصر ومحمد الشافعي وعن
: الثمرة وتسبيل« الثمرة سبل» وسلم عليه هللا لىص ولقوله والهبة، كالبيع نفسه من لنفسه يتملكه أن

 . (5) "للغير تمليكها

                                                 
 .  384، ص 5املرجع السابق، ج (1)

 .  301، ص 17قن سراج الدين أيب حفص عمر بن علي بن أمحد األنصاري الشافعي، التوضيح لشرح اجلامع الصحيح، مرجع سابق، ج ( ابن املل2)

النظر على  روف، وقد ويل عمر ـ: ال جناح على من وليه أن أيكل منها" ابملع، ووقفه ألرضه خبيرب "وقد اشرتط عمر يشري إىل قصة عمر  (3)
 وقفه . 

رأى رجاًل يسوق بدنة فقـال: )اركبها( فقـال: اي رسول هللا إاها بدنة، قال: يف  أن النيب  ديث أخرجه البخاري يف صحيحه بسنده عن أنس احل (4)
رجع سابق، م الثالثة أو الرابعة )اركبها ويلك ـ أو وحيك(، أخرجه يف )ابب هل ينتفع الواقف بوقفه؟( من كتاب: الوصااي، صحيح البخاري بشرح الباري،

 .383، ص 5ج

، 340، ص 7م، ج2005هـ/ 1426حممد بن علي بن حممد الشوكاين، نيل األوطار، دار ابن القيم ابلسعودية ودار ابن عفان ابلقاهرة، ط. األوىل،  (5)
341 .  



 41 

 والقائدة الفائدة، لعدم هو إنما: لنفسه تمليكه منعه" إن وقالوا القول، هذا العلماء بعض وتعقب
 .انتهى.. وقفا   إياه استحقاقه غير ملكا   إياه استحقاقه ألن حاصلة، الوقف في

 عليه هللا صلى للنبي قال الذي الرجل حديث النفس على وقفال صحة ويؤيد: الشوكاني قال
 .والنسائي داود أبو أخرجه ،«نفسك على به تصدق» فقال دينار، عندي: وسلم

 كان فإذا ،(1) "النفس إلى بالصرف حاصلة وهي القربة، تحصيل الوقف من المقصود وأيضا  
 يوجد وال الخير، جهات من جهة إلى الحال بطبيعة الوقف ومآل بوقفه، المضارة يقصد ال الواقف

 بحيث بالتعاقب، المصالح أو المصلحتين تحصيل من مانع فال ثم فمن ذلك، جواز من مانع نص
 ألنه"و بعده، من تكون  التي الجهة أو األشخاص إلى ثم حياته، مدة بوقفه االنتفاع من الواقف مصلحة تتحقق

 . (2) "كالوصية حياته أيام به صيخت أن جاز شيئا ، منه لنفسه يشترط أن جاز لما
 .نفسه على الوقف في العلماء اختالف ذكر أن بعد يكن زهدي وقال

 وإكثارا   الوقف في للناس ترغيبا   يوسف أبي قول على[ نفسه على الوقف بصحة أي] والفتوى "
 .للخير

 فالشرط أيضا ، هو منها يأكل أن الوقف حين واشترط خيرية، لجهة وقفه أحدهم جعل إذا وعليه
 .صحيح معتبر

 حيا ، دمت ما لي غلته تكون  أن شرط على وجل عز هلل أبدا   موقوفة صدقة هذا عقاري : )قال لو وكذلك
 .للفقراء وفاته بعد الغلة وتعود معتبر والشرط صحيح فالوقف: شيئا   هذا قوله على يزد ولم

 عقاري  وقفت: )قال فإذا .تأخيره له يصح الغلة أخذ في لنفسه الشرط تقديم للواقف يصح وكما
 . (3) (.."معا والشرط الوقف صح: الفقراء إلى ثم نفسي على بعده ومن فالن على هذا

 .المبحث هذا في ذكره سبق كما النفس على الوقف بجواز القطري  الوقف قانون  أخذ وقد
 :الذمي على الوقف

 والداني، القاصي لمهيع ما والحقوق، الخصوصية من بعضا   بعضهم المسلمين بين للعالقة إن
 .قصر من بها القيام في وقصر قام من الحقوق  بتلك قام

                                                 
 .  341، ص 7الشوكاين، نيل األوطار، املرجع السابق، ج (1)

 .  451، ص 2، مرجع سابق، جموفق الدين عبد هللا، ابن قدامة، الكايف (2)

 .  359زهدي يكن، أحكام الوقف، الطبعة األوىل، املطبعة العصرية للطباعة والنشر، بريوت وصيدا، ص  (3)



 42 

 كما الدين، في إخوانهم ليغمر الصادقين المسلمين قلوب به تفيض الذي الخير فإن ذلك ومع
 أخرج من يظاهر ولم ديارهم، من يخرجهم ولم المسلمين يحارب ال ممن المسلمين لغير يصل

  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ     ڳ ڳ ڳ  گ گ گ گ  ک ک ک    ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ      ڍ   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ چ     چ ڃ ژ: تعالى قال ديارهم، من المسلمين

 ژ ہ    ۀ ۀ  ڻ  ڻ ڻ ںڻ ں
 (1) . 

 ومن ثم فقد صرح أهل العلم بجواز التطوع على فقراء ومساكين أهل الذمة، من غير الزكاة الواجبة.
، و"عن (2) وعن الحسن البصري، وعن عطاء وعن قتادةورد ذلك عن ابن إبراهيم النخعي، 

الحسن قال: ليس في الواجب ألهل الذمة من كفارة وال زكاة، إال أن يتطوع عليهم بشيء، إنما 
 . (3) الواجب لمساكين ألهل اإلسالم"

وقد ذكر حميد بن زنجويه، بعد أن أورد أقوال من سبق ذكره من العلماء، قال: "وعلى هذا: 
ندنا أنه ال يعطى من الزكاة، وال من كفارة اليمين، وال من كفارة الظهار، وال من جزاء األمر ع

الصيد، وال من الفدية، وال من كفارة الصوم أحد من المشركين، فمن فعل: فعليه أن يعيد، وال بأس 
 . (4) أن توصل أرحامهم، ويتطوع عليهم ويوصي لهم من غير الواجب"

 التطوع فقد جوز العلماء الوقف على أهل الذمة.وحيث كان الوقف من صدقة 
يقول ابن قدامة: "وال يصح الوقف إال على بر، كالمساجد، والقناطر، والفقراء، واألقارب، أو 
آدمي معين، مسلما  كان أو ذميا ، ألنه موضع القربة، ولهذا جازت الصدقة عليه، وال يصح على 

 . (5) صد بالوقف القربة"غير ذلك، مما فيه إعانة على المعصية، والق
: "قال ابن عرفة: تبع ابن الحاجب ابن شاس ـه954قال صاحب مواهب الجليل المتوفى سنة 

السالم، وال أعرف فيها نصا  للمتقدمين،  في قوله: يجوز الوقف على الذمي، وقبله ابن عبد
 واألظهر جريها على حكم الوصية.. انتهى.

                                                 
 ( . 9، 8سورة املمتحنة، اآليتان ) (1)

المية، ط. محيد بن زجنويه، كتاب األموال، حتقيق: د/ شاكر ذيب فياض، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلس (2)
 .  1210، 1209، انظر: ص 3م، ج1986هـ/ 1406األوىل، 

 .  1210، ص 3املرجع السابق، ج (3)

 .  211، 210، ص 3املرجع السابق، ج (4)

 بتصرف .  450، 449، ص 2موفق الدين عبد هللا ابن قدامة املقدسي، الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل، مرجع سابق، ج (5)
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من حبس على مساكين اليهود والنصارى جاز لقوله تعالى: وقال المواق في نوازل ابن الحاج: 
 ژ ٿ ٿ  ٿ ٺ ژ

 . (2) ، ونقله ابن غازي في قول المصنف وأقاربه: أقارب جهتيه وإن نصارى"(1) 
وهذا بال شك ترجمة عن تسامح اإلسالم واتساع دائرة الخير فيه، وانظر كيف تبدلت األحوال 

الفقر والحرمان في كثير من األقطار اإلسالمية، حتى أصبح كثير من المسلمين يعانون من 
في السابق يستجدي بعضهم المعونة ممن ال يعطي إال بشروط ال تخفى أبعادها، وكان الوقف 

 يتسع لهم ولغيرهم فال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

   

                                                 
 . ژ ڻ  ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ژ(، ومتامها: 8ة اإلنسان، من اآلية )سور  (1)
أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف ابحلطاب، كتاب: مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل، الطبعة  (2)

 هـ . 1329م عن طبعة مطبعة السعادة ابلقاهرة، سنة 1978هـ/ 1398الثانية 
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 المبحث الرابع

 الصيغة أو ما يقوم مقامها

: "الصيغة أو ما يقوم مقامها في الداللة على الوقفية عرفا  الركن الرابع من أركان الوقف
كاإلذن المطلق في االنتفاع على اإلطالق، كإذنه في الصالة في المكان الذي بناه لها إذنا  ال 

 يختص بشخص وال زمان.
مسلم إال عن  أمريءال يحل مال : »ألن مقصود الشرع: الرضا بانتقال األمالك لقوله 

 . (1) «شيء دل على حصول مقصود الشرع كفى طيب نفسه" فأي
 هذا، وسوف نعود لما يقوم مقام اللفظ، بعد الحديث عن ألفاظ الوقف والقول في القبول.

 ف:ـــاظ الوقــألف

 وهي الكناية. صريحةوغير  صريحة، أو يةالوقف إلى صريحة وكنا ألفاظتنقسم 
وقفت أو حبست أو سبلت أو غير الرابع )صيغة( صريحة بقال في الشرح الصغير: والركن 

صريحة نحو )تصدقت، إن اقترن بقيد( يدل على المراد نحو: ال يباع وال يوهب، أو تصدقت به 
على بني فالن طائفة بعد طائفة، أو عقبهم ونسلهم، فإن لم يقيد تصدقت بقيد يدل على المراد: 

ساكين: بيع وتصدق بثمنه عليهم فإنه يكون ملكا  لمن تصدق به عليه، فإن لم يحضر كالفقراء والم
 باالجتهاد.

والحاصل أن التحقيق أن حبست ووقفت يفيدان التأييد مطلقا  قيد أو أطلق، وكذا سبلت حتى 
 . (2) ، وأما تصدقت فال يفيد الوقف إال بقيد")*( يقيد بأجل أو جهة تنقطع

صريحة: وقفت، وحبست، وقال ابن قدامة: "وألفاظ الوقف ستة: ثالثة صريحة وثالثة كناية، فال
وسئلت، متى أتى بواحدة من هذه الثالث، صار وقفا  من غير انضمام أمر زائد، ألن هذه األلفاظ 
ثبت لها عرف االستعمال بين الناس، وانضم إلى ذلك عرف الشرع بقول النبي صلى هللا عليه 

الوقف كلفظ  ، فصارت هذه األلفاظ في«إن شئت حبست أصلها، وسب لت الثمرة»وسلم لعمر: 
 التطليق في الطالق.

                                                 
 .  315، ص 6م، ج1994د بن إدريس القرايف، الذخرية، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط. األوىل، شهاب الدين أمح (1)

 سيأيت الكالم على القول بتأقيت الوقف فيما بعد .  )*(

مبصر،  أبو الربكات أمحد بن حممد بن أمحد الدردير، الشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك، دار املعارف (2)
 بتصرف .  104، 103، ص 4م، ج1986
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وأما الكناية فهي: تصدقت، وحرمت وأبدت: فليست صريحة ألن لفظة الصدقة والتحريم 
مشتركة، فإن الصدقة تستعمل في الزكاة والهبات، والتحريم يستعمل في الظهار واأليمان، ويكون 

د الوقف، ولم يثبت لهذه األلفاظ تحريما  على نفسه وعلى غيره، والتأبيد يحتمل تأبيد التحريم، وتأبي
 فيه. –ككنايات الطالق  –عرف االستعمال، فال يحصل الوقف بمجرها 

: أن ينضم إليها لفظة أخرى أحدهافإذا انضم إليها أحد ثالثة أشياء: حصل الوقف بها، 
 فيقول: صدقة موقوفة أو محب سة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة، –من األلفاظ الخمسة  –تخلصها 

 أو يقول: هذه محرمة موقوفة، أو محبسة أو مسبلة أو مؤبدة.
أن يصفها بصفات الوقف، فيقول: صدقة ال تباع وال توهب وال تورث، ألن هذه القرينة  الثاني:

 تزيل االشتراك.
 أن ينوي الوقف، فيكون على ما نوى، إال أن النية تجعله وقفا  في الباطن دون الظاهر الثالث:

طالع على ما في الضمائر، فإن اعترف بما نواه: لزم في الحكم، لظهوره، وإن قال ما ، لعدم اال)*(
 . (1) أردت الوقف، فالقول قوله، ألنه أعلم بما نوى"
 :القول في قبول الموقوف عليه للوقف

للصيغة في أغلب العقود ركنان هما: اإليجاب والقبول، وإن كانت ال تتوقف على القبول في 
لعتق حيث يثبت العتق بإرادة واحدة هي إرادة المعتق، ومن هنا وقع الخالف بين بعض العقود كا

 الفقهاء في توقف عقد الوقف على القبول من عدمه.
على أن الوقف إذا كان في أولى طبقاته على جهة غير  –مع اختالفهم  –"وقد أجمعوا 

واحد، وال يحتاج في لزومه إلى  في إنشائه بالعبارات الدالة على االلتزام من جانب يكتفيمحصورة: 
 .  (2) قبول من جانب آخر"

قال ابن قدامة: "قال أبو الخطاب: إن كان الوقف على معين، كالمساكين، أو من ال يتصور 
 منه، كالمساجد والقناطر: لم يفتقر إلى قبول، وإن كان على آدمي، ففي اشتراطه وجهان: 

                                                 
 وهنا يلزمه الوقف داينة ال قضاء حىت يعلن ما نواه .  )*(

موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد ابن قدامة املقدسي، املعىن على خمتصر اخلرقي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  (1)
 .  228، 227، ص 7م، ج2009، 1ط.

 .  49اضرات يف الوقف، مرجع سابق، ص أبو زهرة، حم (2)
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فكان من شرطه القبول، كالهبة والوصية، يحققه أن اشتراطه، ألنه تبرع آلدمي معين،  أحدهما:
الوصية إن كانت آلدمي معين ُوقفت على قبوله، وإذا كانت لغير معين أو لمسجد أو نحوه: لم 

 تفتقر إلى قبول، كذا هاهنا.
ال يشترط القبول، ألنه أحد نوعي الوقف، فلم يشترط له القبول كالنوع اآلخر،  والوجه الثاني:

ملك يمنع البيع والهبة والميراث، فلم يعد فيه القبول كالعتق، وبهذا فارق الهبة والوصية، وألنه إزالة 
والفرق بينه وبين الهبة والوصية: أن الوقف ال يختص المعين، بل يتعلق به حق من يأتي من 
البطون في المستقبل، فيكون الوقف على جميعهم، إال أنه مرتب فصار بمنزلة الوقف على الفقراء 

 لذي ال يبطل برد واحد منهم، وال يقف على قبوله، والوصية للمعين بخالفه، وهذا مذهب الشافعي.ا
 فإذا قلنا: ال يفتقر إلى القبول: لم يبطل برده، وكان رده وقبوله وعدمهما واحد كالعتق.

 .  (1) وإن قلنا: يفتقر إلى القبول فرده من وقف عليه: بطل في حقه"
 ما يقوم مقام الصيغة:

سبق ذكر ما أورده صاحب الذخيرة فيما يقوم مقام الصيغة في الداللة على الوقفية عرفا ، 
 وأضيف هنا بعض تفصيل.

قال موفق الدين ابن قدامة: "وظاهر مذهب أحمد: أن الوقف يحصل بالفعل مع القرائن الدالة 
الدفن فيها، أو سقاية عليه، مثل أن يبني مسجدا  ويأذن للناس في الصالة فيه، أو مقبرة ويأذن في 

في من أدخل بيتا  في المسجد وأذن  –ويأذن في دخولها، فإنه قال في رواية أبي داود وأبي طالب 
فيه: لم يرجع فيه، وكذلك إذا اتخذ المقابر وأذن للناس، والسقاية: فليس له الرجوع، وهذا قول أبي 

 حنيفة.
 . (2) لقول، وهذا مذهب الشافعي"وذكر القاضي رواية أخرى: أنه ال يصير وقفا  إال با

قال النووي في الروضة: "ال يصح الوقف إال بلفظ، ألنه تمليك للعين والمنفعة أو المنفعة، 
 . (3) فأشبه سائر التمليكات، ألن العتق مع قوته وسرايته: ال يصح إال بلفظ، فهذا أولى"

الوقف، فجاز أن يثبت به  ، وفيه داللة على)*( قال ابن قدامة: "ولنا أن العرف جار بذلك
كالقول، وجرى مجرى من قدم إلى ضيفه طعاما  كان إذنا  في أكله، ومن مأل خابية ماء على 

                                                 
 .  228، 227، ص 7موفق الدين عبد هللا ابن قدامة املقدسي، املغ،ي على خمتصر اخلرقي، مرجع سابق، ج (1)

 .  231، ص 7ابن قدامة، املغ،ي على خمتصر اخلرقي، املرجع السابق، ج (2)

 .  332ص ، 5النووي، روضة الطالبني وعمدة املفتني، مرجع سابق، ج (3)

 يع،ي حصول الوقف ابلفعل مع القرائن الدالة عليه .  )*(
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أخذه، وكذلك دخول  وأبيحالطريق، كان تسبيال  له، ومن نثر على الناس نثارا ، كان إذنا  في التقاطه 
 الحمام واستعمال مائه من غير إذن مباح بداللة الحال.

الوقف على المساكين، فلم تجر به عادة بغير لفظ، ولو كان شيء جرت به العادةـ، أو وأما 
 .  (1) دلت عليه الحال: كان كمسألتنا، وهللا أعلم"

م على التالي: "ينشأ 1996لسنة  8من قانون الوقف القطري رقم  6هذا، وقد نصت المادة 
يصح بالكتابة إال إذا اقترنت بما يرجح الوقف بالكتابة، ويصح بالقول والفعل الدال عليه، وال 

 . (2) إفادتها الوقف، ويثبت الوقف بجميع وسائل اإلثبات الشرعية"
منه على التالي: "تعتبر المساجد، أرضا  وبناء،  14كما نص القانون نفسه في المادة رقم 

للكافة، وتدخل في كيفما كانت الجهة التي شيدتها، وقفا  هلل تعالى، متى فتحت وأقيمت فيها الصالة 
 حكمها المرافق المخصصة لخدمتها".

 القول في توقيت الوقف:

أشار ابن حجر إلى من يقول بجواز الوقف مؤقتا  إذ يقول: "وال يفهم من قوله )وقفت وحبست( 
، ويعني بذلك المالكية، فقد قال: "ويصح (3) إال التأبيد حتى يصرح بالشرط عند من يذهب إليه"

د المالكية، وبه قال ابن سريج، وقال: تعود منافعه بعد المدة المعنية إليه ثم إلى تعليق الوقف عن
 .  (4) ورثته"

هذا، وينتصر الشيخ محمد أبو زهرة لهذا الرأي إذ يقول: "قد سقنا لك اختالف الفقهاء في تأبيد 
وأن القلة من الوقف، فرأيت أن األكثرين عددا  قد قالوا: التأبيد جزء من معنى الوقف ومفهومه، 

الفقهاء رأت أن التأبيد ليس جزءا  من معنى الوقف، فيجوز مؤقتا  ومؤبدا  معا ، وقد علمت أن القلة 
]هنا[ تستمد رأيها من معاني الشريعة ومغزاها ومرماها، وهي بهذا قد استعاضت عن قلة عددها 

 السنة اإلمام مالك. بقوة دليلها، وكان من هذه القلة إمام جليل، هو من أئمة الرأي وعلماء

                                                 
 بتصرف . 232، ص 7ابن قدامة، املغ،ي على خمتصر اخلرقي، مرجع سابق، ج (1)

 شبكة املعلومات القانونية لدول جملس التعاون اخلليجي على شبكة املعلومات الدولية )اإلنرتنت( .  (2)

 .  403، ص 5باري بشرح صحيح البخاري، مرجع سابق، جابن حجر العسقالين، فتح ال (3)

 بتصرف .  402، ص 5املرجع السابق، ج (4)
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فجواز توقيت الوقف مع قوة دليله قد زاده قوة فوق قوته أنه قول من ال يحيد عن السنة قيد 
 . (1) أنملة، ومن يدرك وجوه الرأي السليم"

ومدار األمر هو أن يصرح بالشرط كما قال ابن حجر العسقالني بخالف ما لو لم يصرح به، 
 ومن ثم يكون مؤبدا .

الرأي مما يشجع على إنعاش الوقف في هذا العصر، ويفتح بابا  لتمويل كثير من  والعمل بهذا
 المشروعات الخيرية اإلسالمية، وقد يكون فيه منافع للواقف نفسه بجوار الثواب المرجو من هللا 

. 
هذا، وقد سبق التنويه بمطلوبية اإلشهاد على الوقف، وترجمة اإلمام البخاري ألحد أبواب كتاب 

 ايا بقوله: "باب اإلشهاد في الوقف والصدقة".الوص
 ژ ائ ى ى ژقال ابن حجر: "واستدل المهلب لإلشهاد في الوقف بقوله تعالى: 

، قال: فإذا أمر (2) 
 باإلشهاد في البيع وله عوض فألن يشرع في الوقف الذي ال عوض فيه أولى.

وقف من أعمال البر فيخفيه، وقال ابن المنير: كأن البخاري أراد دفع التوهم عمن يظن أن ال
 .  (3) فبين أنه يشرع إظهاره، ألنه بصدد أن ينازع فيه، وال سيما الورثة"

أقول لقد سعيت لتقريب هذا النظام المالي الخيري اإلسالمي، وأوصي بأن تكون  :وختاما  
الدعاة دراسة نظام الوقف اإلسالمي ضمن مقررات كليات وأقسام الدعوة اإلسالمية وبرامج إعداد 

حيثما كانت، كما أوصي بالعمل على نشر ثقافة الوقف، بحيث تتحرك قلوب أهل الخير واليسار 
إلى المسارعة في إنشاء وقف على شتى وجوه الخير، كما أوصي بالعمل على اتخاذ اإلجراءات 
 المتطورة لحماية الوقف والترهيب من التعدي عليه، كما أوصي بنشر جهود الباحثين المعاصرين

 الجادين في مجال الوقف على نطاق واسع.
 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين....

 
 

                                                 
 .  69، 68أبو زهرة، حماضرات يف الوقف، ص  (1)

 ( . 282سورة البقرة، من اآلية ) (2)

 .  391، ص 5ابن حجر العسقالين، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مرجع سابق، ج (3)
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 المراجـــع

 . الكريم القرآن: أوال  

 :النبوية سنةلا: ثانيا  

 ط لبنان، – بيروت العلمية، الكتب دار البيهقي، الحسين بن أحمد بكر أبو الكبرى، السنن -1
 .م2003/ـه1424 الثانية،

 إدارة طبعة عن لبنان، – بيروت الكتب، عالم البخاري، إسماعيل بن محمد خاري،الب صحيح -2
 .بمصر المنيرية الطباعة

 الثانية، ط لبنان، – بيروت الفكر، دار القشيري، الحجاج بن مسلم النووي، بشرح مسلم صحيح -3
 .م1972/ ـه1392

 الدارمي، بهرام بن الفضل بن منالرح عبد بن هللا عبد محمد أبو( الدرامي سنن) الدرامي مسند -4
 .ـه1420 السعودية، العربية المملكة والتوزيع، للنشر المغني دار
 :العامة والمراجع والشروح الفقه: ثالثا  

 الدينية، الثقافة مكتبة بالخصاف، المعروف الشيباني عمرو بن أحمد بكر أبو األوقاف، أحكام -1
 .ـه1322 مصر،ب األوقاف ديوان طبعة عن مصر، – القاهرة

 ط بيروت، والنشر، للطباعة الجامعية الدار شلبي، مصطفى محمد واألوقاف، الوصايا أحكام -2
 .م1982/ ـه1402 الرابعة،

 األولى، ط وصيدا، بيروت والنشر، للطباعة العصرية المطبعة يكن، زهدي الوقف، أحكام -3
 .تاريخ بدون 

 مطبعة العراقية، األوقاف وزارة الكبيسي، عبيد مدمح. د اإلسالمية، الشريعة في الوقف أحكام -4
 .م1977/ ـه1397 بغداد، الرشاد،

 بن محمد بن أحمد البركات أبي مالك، اإلمام مذهب إلى المسالك أقرب على الصغير الشرح -5
 .م1986 بمصر، المعارف دار مطابع الدردير، أحمد

 .م1968/ ـه1388 مصر، لشعب،ا كتاب الشافعي، إدريس بن محمد هللا عبد أبي األم، -6
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 والرياض األردن، – عمان الدولية، األفكار بيت الشافعي، إدريس بن محمد هللا عبد أبي األم، -7
 .السعودية –

 التطبيق في الوقف نظام) ضمن العزيز، عبد الدرويش المغربية، بالمملكة الوقفية التجربة -8
 المعهد للتنمية، اإلسالمي البنك مهدي، دمحمو  تحرير 45 رقم ندوات، بحوث وقائع( المعاصر
 .ـه1423 السعودية جدة، والتدريب، للبحوث اإلسالمي

 األوقاف مؤتمر بحوث من المال، حسين محمد سلطان. د موارده، وتنمية الوقف أعمال تنظيم -9
 وتنمية الوقف أعمال تنظيم) الخامس المجلد ،ـه1422 السعودية العربية بالمملكة األول
 .واألوقاف اإلسالمية الشؤون  وزارة( هموارد

 أحمد بن علي بن عمر حفص أبو الدين سراج الملقن ابن الصحيح، الجامع لشرح التوضيح -10
/ ـه1429 األولى، ط قطر، دولة اإلسالمية، والشئون  األوقاف وزارة الشافعي، األنصاري 

 .م2008
 بيروت الجيل، دار الدهلوي، هللا ولي بشاه المعروف الرحيم عبد بن أحمد البالغة، هللا حجة -11

 .م2005/ ـه1426 لبنان، –
/ ـه1294 الرابعة، ط لبنان، – بيروت الفكر، دار أرسالن، شكيب اإلسالمي، العالم حاضر -12

 .م1973
 من السدحان، هللا عبد بن ناصر بن هللا عبد. د االجتماعية، الحياة بناء في الوقف دور -13

 وزارة( المجتمع تنمية في الوقف أثر) السادس المجلد ه،1422 ولاأل الوقف مؤتمر بحوث
 .السعودية واألوقاف اإلسالمية الشؤون 

 اإلسالمي، الغرب دار أعراب، سعيد تحقيق القرافي، إدريس بن أحمد الدين شهاب الذخيرة، -14
 .م1994 األولى، ط لبنان، – بيروت

 العزيز، عبد بن عمر بن أمين محمد( ابدينع ابن حاشية) المختار الدر على المحتار رد -15
 المصرية الطباعة دار طبعة عن لبنان، – بيروت العلمية، الكتب دار عابدين، بابن الشهير
 .ـه1272

 اإلسالمي، المكتب النووي، شرف بن يحيى زكريا بكر أبو المفتين، وعمدة الطالبين روضة -16
 .م1985/ ـه1405 الثانية، ط ودمشق، بيروت
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 ط لبنان، – بيروت النووي، شرف بن يحيى زكريا أبو مسلم، صحيح على النووي  شرح -17
 .م1972/ ـه1392 الثانية،

 بيروت المعرفة، دار العسقالني، حجر بن علي بن أحمد البخاري، صحيح بشرح الباري  فتح -18
 .تاريخ بدون  لبنان، –

 شبكة على الخليجي، التعاون  جلسم لدول القانونية المعلومات شبكة القطري، الوقف قانون  -19
 (.اإلنترنت) الدولية المعلومات

 أبو النسائي الخراساني هللا عبد بن قتيبة بن مخلد بن حميد زنجويه، بن حميد األموال، كتاب -20
 اإلسالمية، والدراسات للبحوث فيصل الملك مركز فياض، ديب شاكر. د تحقيق األزدي، أحمد

 .م1986/ـه1406 األولى، ط
 قدامة بن هللا عبد الدين موفق محمد أبي حنبل، بن أحمد المبجل اإلمام فقه في الكافي -21

 .م1982/ ـه1402 الثالثة، ط ودمشق، بيروت اإلسالمي، المكتب المقدسي،
 الثانية، ط مصر، – القاهرة العربي، الفكر دار زهرة، أبو محمد الوقف، في محاضرات -22

 .م1972
 المقدسي، قدامة ابن محمد بن أحمد بن هللا عبد الدين موفق الخرقي، مختصر على المغني -23

 .م2009 األولى، ط لبنان، – بيروت العلمية، الكتب جار
 اإلسالمي، الغرب دار القرطبي، رشد بن أحمد بن محمد الوليد أبو الممهدات، المقدمات -24

 .م1988/ ـه1408 األولى، ط لبنان، – بيروت
 مصر، – القاهرة والنشر، للطباعة السالم دار السباعي، مصطفى. د نا،حضارت روائع من -25

 .ـه1418/ م1998 األولى ط
 المغربي عبدالرحمن بن محمد بن محمد هللا عبد أبو خليل، مختصر شرح الجليل مواهب -26

 طبعة عن م1978/ه1398 الثانية ط بالقاهرة، الفكر دار بالحطاب، المعروف المالكي،
 ـ .ه1329 سنة مصر، – بالقاهرة ةالسعاد مطبعة

 بن محمود العيني الدين بدر اآلثار، معاني شرح في األخبار مباني تنقيح في األفكار نخبة -27
 دولة اإلسالمية، والشئون  األوقاف وزارة الحنفي، القاهري  ثم الحلبي العينتابي موسى بن أحمد
 .م2008/ ـه1429 األولى، ط قطر،
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 المصرية النهضة مكتبة حسن، إبراهيم علي. ود حسن، إبراهيم حسن. د اإلسالمية، النظم -28
 .م1970 الرابعة، ط بالقاهرة،

 محمد الدين شمس الشافعي، اإلمام مذهب على الفقه في المنهاج شرح إلى المحتاج نهاية -29
 البابي مصطفى ومطبعة مكتبة الرملي، الدين شهاب ابن حمزة بن أحمد العباس أبي بن

 .م1967/ ـه1386 بمصر، الحلبي
 الجويني، يوسف بن هللا عبد بن الملك عبد الحرمين إمام المذهب، دراية في المطلب نهاية -30

 الثالثة، ط قطر، دولة اإلسالمية، والشؤون  األوقاف وزارة الديب، العظيم عبد. د تحقيق
 .م2011/ـه1432

 عفان ابن ودار بالسعودية، القيم نالب دار الشوكاني، محمد بن علي بن محمد األوطار، نيل -31
 .م2005/ ـه1426 األولى، ط بالقاهرة،

 – بيروت والنشر، للطباعة العربية النهضة دار يكن، زهدي والقانون، الشريعة في الوقف -32
 .ـه1388 لبنان،

 األوقاف مؤتمر بحوث ضمن الباحوث، العزيز عبد أحمد. د االقتصادية، والتنمية الوقف -33
 الشؤون  وزارة ،(المجتمع تنمية في الوقف أثر) السادس المجلد ،ـه1422 السعودية،ب األول

 .السعودية واألوقاف اإلسالمية
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 لفهرســــــــتا

الصفح وعـــــــــــــــــــــــــــــــــالموض
 ة

 3 : المقدمة

 5  اإلسالمي الوقف إلى مدخل: األول الفصل

 7 الوقف مفهوم :األول المبحث

 8 لغة الوقف تعريف

 10 اصطالحا الوقف تعريف

 12 الوقف مشروعية: الثاني المبحث

 14 الوقف في المخالف على الرد

 17 الوقف لزوم في القول

 20 تطبيقاته من وصور اإلسالم في الوقف ارتقاء: الثالث المبحث

 20 الوقف نشأة في الشافعي اإلمام قول

 24 الوقف صور من

 30 الحاضر العصر في الوقف دور إحياء أهمية: لرابعا المبحث

 35 الوقف أركان :الثاني الفصل

 37 الواقف: األول المبحث

 37 الواقف يشترطه ما

 40 إدارته أو الوقف على النظارة

 47 الموقوف: الثاني المبحث

 48 النقود وقف

 52 عليه الموقوف: الثالث المبحث

 58 عليهم الموقوف دائرة اتساع

 58 والضيف والفقير للغني الوقف

 59 هاشم بني على الوقف

 60 نفسه على والوقف بوقفه الواقف انتفاع

 64 الذمي على الوقف

 68  مقامها يقوم ما أو الصيغة: الرابع المبحث
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الصفح وعـــــــــــــــــــــــــــــــــالموض
 ة

 68 الوقف ألفاظ

 70 للوقف عليه الموقوف قبول في القول

 72  الصيغة مقام يقوم ما

 73 الوقف توقيت في القول

 75 ختام

 77 المراجع

 83 الفهرست

 
 
 
 
 
 

 
 


