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أنفعنا  خرينا  وجعل  للناس،  أخرجت  أمة  خري  جعلنا  الذي  هلل  احلمد      
أو  بصدقة  أمر  )من  جنوانا:   خري  وجعل  وأخراهم،  دنياهم  يف  خللقه 
معروف أو إصالح بني الناس( , والصالة والسالم على خري الربية وأزكى 
البشرية، املبعوث للعاملني رمحًة وهاديًا، شاهدا ومبشرا ونذيرا، نبينا حممد 
عليه وعلى آله وصحبه جنوم الدجى ومنارات اهلدى وأوعية العلم والتقى 
أفضل صالٍة وأزكى تسليم ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين , أما بعد : 

بناء  العظيمة لألوقاف يف  األهمية  للتاريخ يرى بكل وضوح  الناظر  فإن 
األوقاف؛  على  كلها  قامت  اإلسالمية  فاحلضارة  اإلسالمية  احلضارة 
وأكسبها ذلك خصائصها اليت ميزتها عن احلضارات األخرى فهي حضارة 
الفراعنة  أيدي  على  قامت  اليت  األخرى  احلضارات  عكس  على  شعبية، 
واألباطرة والقوى السياسية والعسكرية، وهي حضارة إنسانية ، إذ الدافع 
لألوقاف بل شرطها الذي ال تصح إال به قصد الرب ومصلحة اإلنسان وهي 
حضارة متجددة، ومستمرة قاومت كل العوامل اليت بادت بها احلضارات 
األخرى كاحلروب والنظام الطبقي والكوارث الطبيعية ،  ولذلك مل يكن 
غريبا أن يعنى بها السلف الصاحل  فقهًا وتنظريا ودعوة وتطبيقًا، وقدوتهم 
حبيبنا وسيدنا حممد m، فحينما سأله عمر h عن أمثل طرق اخلري 
ووجوه الرب للتصدق بأنفس مال لديه فقال : يا رسول اهلل إني أصبُت مااًل 
خبيرب ، مل ُأِصْب مااًل أنفس عندي منه ، فما تأمرني ؟ فقال m : )إن شئت 
يورث(،  وال  ُيوَهب  وال  أصُلها  ُيباع  أال  غري   ، بها  قت  وتصدَّ أصلها  حبَّْسَت 
فتصدق بها عمر h يف الفقراء ، ويف القربى ، ويف الرقاب، ويف سبيل اهلل، 
وابن السبيل، والضعيف ، ال جناح على من َوِلَيها أن يأكل منها باملعروف، 
أو ُيْطِعم صديقًا غري متمول فيه، وكما كان m املعلم األول هلذا النظام 
فقد طبقه بنفسه  فكان كل ما خلفه بعد موته من عقار أو منقول وقفًا، 
ويف حياته m وبعد موته تتابع أصحابه على ذلك، حيدث عن ذلك جابر 
h فيقول : )ما بقي أحد من أصحاب رسول اهلل m ذو مقدرة إال وقف(، 

تقريظ معالي الشيخ صاحل بن عبدالرمحن احلصني
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وعلى هذا الطريق سار املسلمون يف كل تارخيهم ويف خمتلف أقطارهم 
البوادي واحلواضر، يف كل شأن من شؤون احلياة،  والقرى، يف  املدن  يف 
ويف كل جمال حيتاجه املسلم بل امتد للحيوان األعجم يف صور تدهشنا 
اآلن، ونكاد ال نصدق بها لوال توثيقها يف صكوك احملاكم ، وخمطوطات 

املكتبات .

هذا  يف  عليه  طرأ  ما  ثم   ، املسلم  حياة  يف  وجتذره  الوقف  بأصالة  ووعيًا 
األمر  واإلنهيار،  اهلدم  عوامل  من  واجهه  وما  ونكبات  نكسات  من  العصر 
يف  والتوعوية،  والتشجيعية  الفــكرية  اجلــهود  أقصى  بذل  يوجب  الذي 
حماوالت جادة إلحياء هذه الشعرية العظيمة من شعائر اإلسالم، ووضعها 

يف مسار احلركة النشطة .

العلم  طلبة  من  جمموعة  به  قام  ما  على  الوقوف  بفضله  اهلل  يسر  وقد 
علمي  مركز  تأسيس  من  الرياض  مبنطقة  اخلريي  بالعمل  واملهتمني 
خمتص بدراسات األوقاف ، أطلقوا  عليه اسم : )مركز استثمار املستقبل 
عملهم  على  واطلعت  عليه،  القائمني  قابلت  وقد  الوقفية(،  للدراسات 
ومنجزاتهم، فسررت مبا رأيت من جهوٍد مشكورة يف هذا الباب، وقد علمُت 
تزيد   1431  -  1430 عامي  يف  املركز  هذا  طريق  عن  املوقوفة  األصول  بأن 
على ملياري ريال , كلها تصب يف دعم مسرية العمل اخلريي وهلل احلمد 

واملنة.

ومن مجلة األهداف اليت يرجى أن حيققها مركز استثمار املستقبل :
من  بأهميتهما  اجملتمع  وتوعية  والوصية  الوقف  سنة  نشر  على  العمل 
اليت  والقانونية  اإلدارية  والدراسات  الفقهية  املطبوعات  خالل مجلة من 
الشرعية  االحكام  مراعية  امليسرة  وطرقه  الوقف  إقامة  سبل  توضح 
واألنظمة املرعية، فشكر اهلل تلك اجلهود وسدد على طريق اخلري خطاها , 

وشكر اهلل من أعان على إقامة مثل هذه املشاريع النوعية املتميزة .
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وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,
واحلمد هلل أواًل وآخراً ,,,

وكتبه
صاحل بن عبدالرمحن احلصني

الرئيس العام لرئاسة شؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي
عضو اهليئة االستشارية مبركز استثمار املستقبل
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نبــذة عن الوقـــف

آله  وعلى   ، حممد  نبينا  على  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
وصحبه أمجعني ، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد :

فتنفيًذا ملا أقرته إدارة الدراسات واالستشارات مبركز استثمار املستقبل 
لألوقاف والوصايا من سياسات وأهداف- ومنها إحياء سنة الوقف ونشرها 
يف اجملتمع - فإنه يسرنا أن نقدم باكورة إصداراتنا املطبوعة وهي نبذة عن 
فقه الوقف , نلتمس أن تكون معينة ملعرفة أحكام الوقف ، داعمة للجهود 
الطيبة واخلطوات املباركة يف التجارة الراحبة والسوق اليت ال تبور وال 
تنقص : )    ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ(,  أماًل أن 

نشارك أصحابها األجر فنحظى معهم برضوان اهلل وحمبته ومغفرته.
وتتضمن هذه النبذة العناصر اآلتية :

أنواع  وفضله.  الوقف  حكمة  وحكمه.  الوقف  مشروعية  الوقف.  تعريف 
أحكامه.  وأهم  الناظر  الواقف.  بشروط  العمل  الوقف.  أركان  الوقف. 
الوقف  بني  الفرق  الوقف.  فقه  يف  عامة  أحكام  اخلريي.  الوقف  مصارف 

والوصية. خطوات إجرائية توثيق الوقف.
معنا  تواصلكم  واغتباطنا  سرورنا  دواعي  من  أنه  إىل  نشري  اخلتام  ويف 

بالدعاء الصاحل بظهر الغيب، وباالقرتاح والنصح والنقد البناء.

إدارة الدراسات واالستشارات
مبركز استثمار املستقبل لألوقاف والوصايا
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الـوقـــف

تعريف الوقف :
حتبيس األصل وتسبيل املنفعة.

وهو يعين بقاء عني الوقف ، وحبسه عن انتقال امللكية من عامة إىل خاصة 
وجوه  إىل  ومثرتها  غلتها  وتصرف  فيها،  غريه  أو  مالكها  تصرف  بقطع 

اخلري مما عينه الواقف .
: h الوقف حني قال لعمر بن اخلطاب m وبهذا املعنى عرف النيب

)حبِّس أصله وسبِّل مثره ( ) 1 ( .

مشروعية الوقف وحكمه :
وهو  مشروع  أنه  على  الفقهية  املذاهب  اتفقت  القرب  من  قربة  الوقف 
إىل  القربة  وسائل  من  ووسيلة  واخلري،  الرب  أعمال  من  ألنه  مستحب؛ 
القرآن  ابتغاء مثوبته، دلت على مشروعيته نصوص عامة من  اهلل تعاىل 
لته أحاديث من السنة النبوية املطهرة ، وعمل به الصحابة ،  الكريم ، وفصَّ

وأمجعوا على مشروعيته ومن أدلة مشروعيته :

أواًل: القرآن الكريم:
ففيه نصوص عامة تشمل مجيع أنواع اخلري والرب واإلحسان، فيدخل فيها 

الوقف وغريه، من مثل قوله تعاىل: ) گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
أعظم  من  هو  والتحبيس   ، ں(  ں   ڱ      ڱ   ڱ   ڱ   
أنواع اخلري الذي أمرت به اآلية؛ ألنه يطول نفعه ويكثر املستفيدون منه. 

فاهللهّ   ، ې(  ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   )ۋ    : تعاىل  قوله  ومنها 
سواء  أفعاهلم،  عن  تنجم  اليت  اآلثار  ويكتب  العباد  أفعال  يكتب  وجل  عز 
يف حياتهم أو بعد مماتهم، وسواء كانت خرياً أو شراً. والشك أن األموال 
واألمالك احملبَّسة ، تبقى آثارها اخلرية الطيبة بعد موت صاحبها ، ويستمر 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

) 1 ( أصل هذا احلديث يف الصحيحني وغريهما ،وأخرج هذه الرواية ابن خزمية يف صحيحه يف أبواب الصدقات احملبسات ـ باب أول 
صدقة يف اإلسالم 117/4، احلديث رقم )2483( وصححها.
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ثوابها ما دام هلا نفع ألحد من عباد اهلل ، أو من عامة خلقه.

ثانيًا: مشروعية الوقف من السنة النبوية وعمل الصحابة :

1. عن أبي هريرة h ، أن النيب m قال: » إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال 
من ثالث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له « 

رواه مسلم.

ألنفسهم  جيعلوا  أن  على  املسلمني  احلديث  هذا  يف  حث  قد   m فالنيب 
صدقات جارية بعد موتهم تعود على عموم املسلمني بالنفع ، وتعود عليهم 

باألجر حتى بعد موتهم.
 m َّقال : أصاب عمر أرضا خبيرب  َفَأَتى النَِّبى : h 2. عن عبد اهلل بن عمر
ْيرَبَ مَلْ ُأِصْب َمااًل َقطُّ  َيْسَتْأِمُرُه ِفيَها َفَقاَل َيا َرُسوَل اهللَِّ ِإنِّى َأَصْبُت َأْرًضا خِبَ
ْقَت  ُهَو َأْنَفُس ِعْنِدى ِمْنُه َفَما َتْأُمُرِنى ِبِه َقاَل » ِإْن ِشْئَت َحَبْسَت َأْصَلَها َوَتَصدَّ
َق ِبَها ُعَمُر َأنَُّه اَل ُيَباُع َأْصُلَها َواَل ُيْبَتاُع َواَل ُيوَرُث َواَل ُيوَهُب.  ِبَها «. َقاَل َفَتَصدَّ
َقاِب َوِفى َسِبيِل اهللَِّ َواْبِن  َق ُعَمُر ِفى اْلُفَقَراِء َوِفى اْلُقْرَبى َوِفى الرِّ َقاَل َفَتَصدَّ
ْيِف اَل ُجَناَح َعَلى َمْن َوِلَيَها َأْن َيْأُكَل ِمْنَها ِبامْلَْعُروِف َأْو ُيْطِعَم  ِبيِل َوالضَّ السَّ

َصِديًقا َغرْيَ ُمَتَموٍِّل ِفيِه. 
3. عن عمرو بن احلارث بن املصطلق h قال : » ما ترك رسول اهلل m إال 

بغلته البيضاء ، وسالحه ، وأرضًا تركها صدقة « رواه البخاري .
4. أن خالد بن الوليد h احتبس أدراعه وأعتده يف سبيل اهلل. رواه البخاري.

احتبس : أي  حبس مبعنى وقف. وأعتده : أي عتاده من دواب وسالح.
يكن  :»مل   h اهلل  عبد  بن  جابر  يقول  عنهم  اهلل  رضي  الصحابة  عمل   .5
إال وقف« وهذا إمجاع منهم،  m ذو مقدرة  اهلل  أحد من أصحاب رسول 
فإن الذي قدر منهم على الوقف وقف ، واشتهر ذلك ومل ينكره أحد ، فكان 
من  صحابيًا  مثانني  أن  »بلغين  تعاىل:  اهلل  رمحه  الشافعي  قال   , إمجاًعا 

األنصار تصدقوا بصدقات حمرمات يعين أوقافًا«..
6. عن أنس h قال : »كان أبو طلحة أكثر أنصاري جبوار املدينة مااًل، 
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املسجد  قرب  وخنيل  ماء  فيه  بستان   ( »بريحاء«  إليه  أمواله  أحب  وكان 
النبوي (، فلما نزلت هذه اآلية : ) ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ( ، قام أبو 

طلحة إىل رسول اهللهّ m فقال: إن اهلل  تعاىل يقول يف كتابه : ) ٱ  ٻ  ٻ   
ٻ  ٻ  پ  پ( وإن أحب أموالي إليَّ بريحاء، وإنها صدقة هللهّ أرجو 

برها وذخرها عند اهللهّ ، فضعها يا رسول اهلل حيث شئت...«
قال الرتمذي : ال نعلم بني الصحابة واملتقدمني من أهل الفقه خالفا يف 

جواز وقف األرضني.
وقال الشوكاني r : »اعلم أن ثبوت الوقف يف هذه الشريعة وثبوت كونه 

قربة أظهر من مشس النهار«.

وللوقف فضائل وِحَكٌم مجة منها ما يأتي:
- األجر والثواب فيما بعد املمات : فماذا يبقى البن ادم من ماله إال ما أنفقه 
يف سبيل اهلل ، فيبقى له أجره بعد موته قال m : »إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إال من ثالث، صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صاحل يدعوا 

له« رواه مسلم.
وقال أيًضا m : » إن مما يلحق املؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علما 
نشره ، أو ولد صاحل تركه ، أو مصحًفا ورثه ، أو مسجًدا بناه ، أو بيت البن 
السبيل بناه ، أو نهًرا أجراه ، أو صدقة أخرجها من ماله يف صحته وحياته 

تلحقه من بعد موته «رواه ابن ماجه.
قال اإلمام النووي رمحه اهلل : فيه دليل لصحة الوقف وعظيم ثوابه.

ٻ   ٻ   ٻ    ٻ    ( تعاىل:  قال   : واملعوزين  الفقراء  من  كثري  حاجات  سد   -
پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڦ  ڦ ( .
َدَقِة َأْعَظُم َأْجًرا ؟  - يعد من أفضل أنواع الصدقات , وقد سئل m :»َأيُّ الصَّ
ِهُل  َشى اْلَفْقَر َوَتْأُمُل اْلِغَنى ، َواَل ُتْ َق َوَأْنَت َصِحيٌح َشِحيٌح َتْ َقاَل : َأْن َتَصدَّ
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ْلُقوَم ُقْلَت ِلُفاَلٍن َكَذا َوِلُفاَلٍن َكَذا َوَقْد َكاَن ِلُفاَلٍن«.  َحتَّى ِإَذا َبَلَغِت احْلُ
أخرجه البخاري.

- إجياد مصدر تويلي دائم لتحقيق مصاحل خاصة ومنافع عامة ، وعلى 
أساس هذه احلكمة ميكن وصف الوقف بأنه وعاء يصب فيه خريات العباد 
، ومنبع يفيض باخلريات على البالد والعباد قال بعض أهل العلم : الوقف 
مااًل  صرف  رمبا  اإلنسان  فإن   , الصدقات  سائر  يف  توجد  ال  ملصاحل  شرع 
فقراء  يأتي  أو  أخرى  مرة  الفقراء  حيتاج  ثم  املال  هذا  يفنى  ثم  كثرًيا 
آخرون فيبقون حمرمني , فال أحسن وال أنفع للناس من أن يكون هناك 

وقف للفقراء وابن السبيل يصرف عليهم من منافعه ويبقى أصله . 
ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ( العاملني يقول اهلل تعاىل:  املال مع رب  - استثمار 
امللك  مع  الرابح  االستثمار  هو  فالوقف   .  ) ەئ  ەئ    ائ   ائ   ى  
اجلواد الكريم سبحانه , ذلك أن عاقبته الفوز بالدرجات واحلسنات,كما 
قال m : » َمْن اْحَتَبَس َفَرًسا يِف َسِبيِل اهللَِّ ِإمَياًنا ِباهللَِّ َوَتْصِديًقا ِبَوْعِدِه َفِإنَّ 

ِشَبَعُه َوِريَُّه َوَرْوَثُه َوَبْوَلُه يِف ِميَزاِنِه َيْوَم اْلِقَياَمِة « رواه البخاري .

أنواع الوقف:

أصل الوقف أنه صدقة من الصدقات اجلارية الثواب من غري انقطاع من 
نوع  , وخيتلف  الشرعي  الوقف  مادام متوافقا مع مقاصد   , نوع كان  أي 

الوقف باختالف املوقوف عليه ، وهو بذلك ينقسم إىل أنواع ثالثة: 

النوع األول : الوقف األهلي  الذري : ما جعلت فيه املنفعة ألفراد معينني أو 
لذريتهم سواء من األقرباء أو من الذرية أو غريهم ، وقد يشرتط الواقف 
فيه أن يؤول إىل جهة بر بعد انقطاع املوقوف عليهم  )ويف هذه احلالة يعد 

وقفا أهليا ابتداًء خرييًا مآاًل( .
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النوع الثاني : الوقف اخلريي :وهو ما جعلت فيه املنفعة جلهة بر أو أكثر 
وكل ما يكون اإلنفاق عليه قربة هلل تعاىل .

النوع الثالث : الوقف املشرتك : ما جيمع بني الوقف األهلي واخلريي ،كأن 
يكون عقاًرا فيجعل جزًءا من غلته ألوالده، وجزًءا منه جلهة بر.

أركان الوقف :

للوقف أربعة أركان : الصيغة، والوقف، واملوقوف عليه، واملوقوف :

قسمني  إىل  وينقسم  الوقف،  إرادة  على  الدال  اللفظ  أي  الصيغة:  أواًل: 
)صريح, وكناية( 

أما الصريح : فكأن يقول الواقف : وقفت أو حبست أو سبلت , أما الكناية: 
املال  وجعلت   , الصدقة  ومثاله:  وغريه،  الوقف  معنى  حتمل  اليت  فهي 
للفقراء، أو يف سبيل اهلل, وحنوها، وال ينعقد الوقف بألفاظ الكناية إال إذا 

قرنها الواقف بقرينة تدل على أنه يريد بها الوقف .

ثانيًا: الواقف: ويشرتط فيه: 
بالغ، حر، غري  عاقل،   ( الكاملة  باألهلية  يتمتع   ، للتربع  أهاًل  يكون  أن   .1

حمجور عنه لسفه أو غفلة ،خمتار غري مكره(.
حكم  الوقف  يأخذ  احلالة  هذه  ويف  املوت  مرض  مريًضا  يكون  أال   .2

العطية.

ثالثًا: املوقوف عليه: 
وهي اجلهة املنتفعة، ويشرتط أن يكون عملها مباحًا.
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رابعًا: املوقوف: 
املنقول  املال  وقف  ويصح  للواقف،  معلوًما  مااًل  يكون  أن  فيه  ويشرتط 

واملشاع.

العمل بشروط الواقف :

األصل يف شروط الواقفني املعتربة شرًعا أن تكون ملزمة للنظار وملتولي 
الوقف ، وليس هلم خمالفتها.

به  تتحقق  هلل  طاعة  فيها  كان  ما  إال  بالشروط  العمل  ينبغي  ال  ولكن 
املصلحة , وأما ما كان بضد ذلك فال اعتبار له. وقد نصَّ الفقهاء على أن 

الوقف إذا اشتمل على شرط غري صحيح بطل الشرط وصح الوقف .

املراد بناظر الوقف:

هو الذي يتوىل إدارة الوقف ويقوم على شؤونه وتنظيمه إداريًا وماليًا وْفَق 
الوالية  هذه  له  من  ويسمى   ، الوالية  أمور  من  ذلك  وغري  الواقف  شرط 

مبتولي الوقف ، أو الناظر ، أو القيِّم عليه.

ملن النظارة على الوقف؟

الوالية على الوقف إما أن تكون جلهة خمتصة يف الدولة كوزارة الشؤون 
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد– حسب النظام املوضوع لألوقاف– 
يف الوالية على األوقاف العامة اليت ليس هلا ناظر خاص، فهي تقوم مقام 

الناظر يف مباشرة الوالية بدل أن ينشغل بذلك.
أو تكون الوالية ملن عينهم الواقف إذا شرط ذلك وحينئٍذ ال ميلك القاضي 
أو غريه من اجلهات كهيئة األوقاف وغريها التصرف مع وجود الناظر ؛ 
العامة حق  للوالية  العامة، ولكن  الوالية  أقوى من  الوالية اخلاصة  ألن 

اإلشراف .
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وإذا شرط الواقف للنظر على وقفه لنفسه أو غريه واحًدا كان أو أكثر 
أو جعله مرتًبا بينهم كأن جعل الوالية لفالن فإذا مات فلفالن، إذا شرط 

ذلك وجب العمل بشرطه ؛ملا روي أن عمر h كان يلي أمر صدقته 
- أي وقفه - ثم جعله إىل حفصة تليه ما عاشت ثم يليه أولو الرأي من 

أهلها ]رواه أبو داود[.
فإن مل يشرتط الواقف ناظرا ، فللقاضي تعيني الناظر ؛ ألنه صاحب النظر 

العام. 
قال الشيخ حممد ابن عثيمني r :»إن كان املوقف قد عني ناظراً بشخصه 
أو بوصفه فالنظر ملن عينه، وإن كان املوقف مل يعني ناظراً ال بشخصه وال 
بوصفه فإنه إن كان الوقف على جهة عامة كالوقف على الفقراء وعلى 
املساجد وحنوها فالنظر للحاكم، وإن كان الوقف على معني كاألوالد 

وحنوهم كان النظر للموقوف عليهم مجيعا«.

شروط الناظر:

1 .  اإلســالم: ألن النظر والية وال والية لكافر على مسلم.
2 .  الـعــــقـل:  فال يصح تولية النظارة للمجنون .

3 .  الـبــــلوغ:  فال يصح تولية النظارة للصغري .
4 .  العــدالة:  وهي احملافظة الدينية على اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر

      وأداء األمانة 
     وحسن املعاملة فال يصح تولية النظر لفاسق أو خائن لألمانة .

5 .  القوة والقدرة على القيام بشؤون الوقف.

ومما سبق يتضح أن الناظر جيب أن يكون شخصية خمتارة بدقة تتوفر 
عمل  يف  يعمل  ؛ألنه  وذلك  اخليانة  وعدم  واألمانة  الصدق  معامل  فيها 

خريي وألهل احلاجة يف الغالب.
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واجبات الناظر:
ورعاية  الوقف  على  احلفاظ  شأنه  من  ما  بكل  القيام  لناظر  ا  على  جيب 

مصلحته ومن ذلك:
1. عمارة الوقف: بأن يقـوم بأعــمال الرتميم والصــيانة وحنـوه ذلك حـفظًا 

   للوقـف من 
   اخلراب واهلالك.

2. تنفيذ شروط الواقف، فيجب االلتزام بها وعدم إهماهلا إال يف أحوال  
    شرعية حقيقية .

3. الدفــاع عـن حــقـوق الوقــف فـي املخــاصمات القـضـائية رعــاية هلــذه 
    احلــقوق مـن الضياع.

4. أداء حقوق املستحقني يف الوقف وعدم تأخريها إال لضـرورة كحـاجة 
    الوقــف إىل العمارة واإلصالح أو الوفاء بدين.

تصرفات الناظر: 
  للناظر على الوقف القيام بكل ما جيلب مصلحة للوقف , وله احلق يف 
أن يصرف  فله   , الوقف  الشرعية من مصارف  واملصلحة  تقدير احلاجة 
احلاجة  مراعًيا  بعضها  على  يقتصر  أن  وله  واحد،  عام  يف  مجيًعا  عليها 
واألكثر نفًعا للحي وامليت وما كان أدومها بقاء وأعمها نفًعا ثم أشدها 

حاجة.
وإن احتاج أصل الوقف إىل صيانة أو إصالًحا فهو مقدم على غريه.

وهناك مجلة من التصرفات مينع منها الناظر ملا فيه من اإلضرار مبصلحة 
الوقف، ومن ذلك:

1. التلبس بشبهــة املـحاباة، كـأن يؤجـر عـني الوقـف لنفسه أو لولـده ملـا يف 
    ذلك من التهمة أو السكن دون أجرة. 

2. االستدانــــة لصاحل الوقـــف ليكون الســــــداد من ريـــــع الوقف إال يف حالــة 
    الضرورة،  وذلك ملا فيه من تعريض الريع للحجر ملصلحة الدائنني.
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3. رهن الوقف ملا قد يؤدي إىل ضياع العني املوقوفة.

أجرة الناظر:   
اتفق العلماء على جواز أخذ األجرة على نظارة الوقف من ريع الوقف. 

والدليل على ذلك: ما رواه عبداهلل بن عمرh :» أن عمر اشرتط يف وقفه 
أن يأكل من وليه ويؤكل صديقه غري متمول مااًل« ) 2 ( . ويف رواية: 

» أنه ال جناح على من وليه أن يأكل باملعروف« ) 3 (
فاشرتاط عمر h أكل ولي الوقف منه دليل واضح على مشروعية أجرة 

الناظر.
فيستحق الناظر ما شرط له الواقف من األجرة وإن زادت على أجرة املثل، 
فإذا مل يشرط له شيء رفع أمره للقاضي ليقرر له أجرة املثل، وكذلك 
إذا عني الوقف للناظر أجًرا أقل من أجر املثل فللناظر رفع أمره للقاضي 

ليقرر له أجرة املثل.

عزل الناظر:

الناظر سواء كان منصوبًا من قبل  من عموم والية القاضي أن له عزل 
إذا  أو  الناظر  قبله وذلك يف حال خيانة  أو من  املوقوف عليهم  أو  الواقف 

فقد أهليته. 
فاألصل أنه ليس ألحد عزل الناظر الذي نصبه الواقف أو احلاكم وتولية 
العزل  يقتضي  لسبب  إال  وأهله  الوقف  بواجبه جتاه  قائم  أنه  مادام  غريه 
أو عدم قدرته  ، فإن تبني سوء تصرفه  للوقف  أو كان يف ذلك مصلحة 
ضم احلاكم إليه أمينًا يعينه، حتى ال تدخل األغراض اخلاصة يف نصب 
ار وعزهلم ؛ وألن تصرف القاضي إمنا هو منوط باملصلحة، وهو نائب  النُّظَّ
الناظر بال موجب تصرف  ، وعزل  املصلحة  إمنا يتحرى  والشرع  للشرع 

بغري املصلحة وهو مؤٍد إىل ضياع األوقاف باختالف أيدي النظار عليها .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

) 2 ( أخرجه البخاري في كتاب الوصايا ـ باب نفقة القيم للوقف 197/3.
) 3 ( صحيح البخاري )2737( ؛  صحيح مسلم )1632( .
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واشرتاط الواقف أال ُيعَزل الناظر شرط باطل، فُيجرى على الناظر حكم 
الشرع من اإلبقاء أو العزل من غري اعتبار لذلك الشرط.

موجبات العزل:
1.  ثبوت اخليانة : ومن ثبتت خيانته انتفت أمانته. 

2.  العجز عن التصرف : باملرض أو اجلنون. 
3. التصـــرف الـمــخـالف لـمــصلحة الوقــف ببيع الوقــف أو تأجـريه بـدون

     أجـرة املـثل ، وكاالمتناع عن تعمري الوقف واملطالبة حبقوقه .
4.  الفسق عند بعض الفقهاء ) 4 ( .

، فكل تصرف يباشره  الناظر معزواًل إال بعد علمه بالعزل  تنبيه: ال يعد 
قبل علمه بعزله يكون نافذا ما دام له احلق يف مباشرته.

مصارف الوقف اخلريي:
تتنوع مصارف الوقف من أنواع الرب واإلحسان حسب ما تستدعي احلاجة 

إليه , وميكن أن تكون كالتالي:

دورات  ،رعاية  دراسية  منح  علم،  طالب  )كفالة  مثل  العلمي:  اجملال   .1
علمية ،رعاية مسابقات علمية، طباعة وتوزيع كتب علمية ،نسخ وتوزيع 

أشرطة علمية ،كفالة معلم أو معلمة حتفيظ(.

رعاية  الدعوية،  واللقاءات  املخيمات  رعاية   ( مثل  الدعوي:  اجملال   .2
التوجيهية، كفالة  الكتب واألشرطة  الدعوية، نشر  اجلوالت والرحالت 
الدعاة، دعم املؤسسات الدعوية، دعم مكاتب دعوة اجلاليات، رعاية رحالت 

العمرة واحلج للجاليات وحديثي اإلسالم (.

3. اجملال االجتماعي واإلغاثي: مثل ) مساعدة الفقراء واملساكني وأصحاب 
الزواج، وحفر  الديون واحلوادث، وكفالة األيتام واألرامل واإلعانة على 

اآلبار، ودعم يف حالة الكوارث والطوارئ (.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

) 4  ( انظر يف موجبات العزل : حاشية ابن عابدين)580/6(؛ االختيارات للبعلي 174؛ كشاف القناع )272/4(.



نبذة عن الوقف - إعداد مركز استثمار المستقبل

17

4. املساجد: مثل ) البناء والتأسيس، الرتميم والتوسعة، بناء منازل األئمة 
إنشاء  إمام،  كفالة  وأدوات،  أجهزة  تأمني  مصاحف،  تأمني  واملؤذنني، 

مكتبات خريية يف املساجد، إنشاء مغاسل أموات (.

5. اجملال الصحي: مثل ) تأمني األجهزة واألدوات للمرضى واملعاقني، الدعم 
يف حالة الطوارئ واألمراض العارضة، دعم مستشفيات عالج اإلدمان،دعم 
وإنشاء مراكز صحية عامة ومتخصصة مثل مراكز غسيل الكلى، دعم 

العيادات اخلريية، تأمني الدواء للمرضى احملتاجني (.

لنشر  تلفزة  قنوات  دعم  أو  وتأسيس  )إنشاء  مثل  اإلعالمي:  اجملال   .6
اإلسالم والعقيدة الصحيحة، إنشاء ودعم اجملالت والدوريات اإلسالمية، 
دعم وإنشاء مواقع إسالمية على الشبكة العاملية، رعاية أي عمل إعالمي 

جاد ينفع اإلسالم واملسلمني (. 

7.  جمال األمن والدفاع : رمبا كان مستند هذا اجملال ما فعله خالد بن 
النهج  اهلل. وقد سار على هذا  أدرعه وعتاده يف سبيل  الوليد حينما وقف 
الصحابة الكرام والتابعون ومن تبعهم بإحسان من العلماء واحلكام وذوي 
اليسار يف األمة فوقفوا األموال على سد الثغور واحلفاظ على حرمة ديار 

املسلمني.

أحكام عامة يف فقه الوقف :
بكتابة  املوقف  يقوم  بأن   , احملكمة  مراجعة  دون  الوقف  توثيق  ميكن   •
وثيقة الوقف ويشهد عليها شاهدين ، لكن األفضل أن يكون التوثيق عند 

احملكمة لضمان استمراره وثبوته .

أو غريه مدًة  لنفسه  أو بعضه  املوقوف  العقار  ريع  أن يستثين  • للموقف 
فال  نفسه  املوقوف  العقار  أما   , يشاء  كما  فيه  يتصرف  حبيث   , معيَّنة 

ميكن التصرف فيه وإمنا له حق التصرف يف الريع .
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يلزم  الوقف  ألن   , إثباته  بعد  الوقف  عن  يرتاجع  أن  للموقف  ليس   •
مبجرد صدوره.

املناقلة به إال يف حالني: الوقف وال  • ال جيوز بيع 
ريع  من  عمارتها  تكن  ومل  انهدمت  كدار  منافعه،  تتعطل  أن   : األوىل 
وُيْصَرف  الذي هذه حاله  الوقف  فُيَباع   , أو أرض زراعية خربت   , الوقف 
ر مثله كأن تكون القيمة ال تفي بشراء مثله فإنه  مثنه يف مثله . فإن تعذَّ

ہ   ہ   ہ    ( تعاىل:  لقوله  املقصود,  به  حيصل  ما  يشرتي  احلالة  هذه  يف 
ھ   چ ( .   

احلالة الثانية : جواز بيع الوقف للمصلحة ، كأن يكون املوقوف مزرعة , 
أو ُدكانًا ، ومل تتعطل منفعتهما ولكن رأى ناظر الوقف أن املصلحة بيع 
الوقف وإبداله مبا هو أفضل وأنفع فإن له ذلك, ولكن البد من الرجوع إىل 

احملكمة حتى ال َيَتالعب الناس باألوقاف .

وله  عينه  بقاء  مع  به  ينتفع  مما  يكون  أن   : وقــفه  جيـوز  ما  ضــابط   •
 ، مــااًل  ، ومــا ال ينتفع به ال يعـد  الناس،  فيجوز وقـــفه  قيمة مادية بني 

وال جيـوز وقـفه فالعـربة باملالية واالنتفاع، وبقاء العني .

الذي  والنظــام  واملـرجـع  األسـاسي  الركـن  هـي   : الوقــفية  الصـيغة   •
وكل  عليهم  واملوقف  النظارة  وجملس  الواقف  من  اجلميع  إليه  يرجع 
اإلرشادي  الدليل  وهي  التخاصم  عند  والقاضي  بالوقف  عالقة  له  من 
والتنظيمي وخارطة الطريق وعليها تبنى اسرتاتيجيات الوقف وخططه 
فينبغي  ملــصارفه،  الســبل  أفضل  عن  والبحث  واستثماراته  املستقبلية 
بالقضاء  واملختصني  العلم  أهل  العــناية وعرضها على  غــاية  بها  العـناية 
والتخطيط واإلدارة ممن حيملون اهلم واهلمة ولديهم أفق واسع ومعرفة 

بأحوال األوقاف والعمل اخلريي.



نبذة عن الوقف - إعداد مركز استثمار المستقبل

19

الفرق بني الوقف والوصية :

خطوات إجرائية لتوثيق الوقف :
العامة . الوقف: هي احملكمة  • اجلهة املختصة بتوثيق 

: الوقف  • املطلوب عند توثيق 
1. حضور املوقف لتوثيق الوقف حبضور شاهدين .
2. إحضار صك العقار املراد إيقافه إن كان عقاراً .

3. بيان جهات مصارف الوقــف والنـاظر عــليه وحتـديد أجـرته وطـريقة 
     اختيار النـاظر مـن بعده .

                وأخريًا: نسأل اهلل تعاىل أن ينفع مبا ُكتب , وجيعله صوابًا ,
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.

وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني.
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