لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
الوقــف
" عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال:أصاب عمر بخيبر أرضا؛فأتى النبي صمى اهلل عميو و سمم

فقال:إني أصبت أرضا لم أصب ماال قط أنفس عندي منو,فكيف تأمرني بو؟ فقال:إن شئت حبست أصميا
و تصدقت بيا .فتصدق عمر أنو ال يباع أصميا و ال يوىب و ال يورث و تصدق بيا في الفقراء و القربى
و الرقاب و في سبيل اهلل و الضيف و ابن السبيل.ال جناح عمى من ولييا أن يأكل منيا بالمعروف أو
يطعم صديقا غير متمول فيو" رواه البخاري (كتاب الوصايا).
ما يستفاد من النص
 .1مشروعية تحبيس أصل المال و التصدق بمنفعتو.
 .2النيي عن التصرف في المال تصرفا يزيل عنو صفة الوقف.
 .3جواز تخصيص الموقوف عميو
 .4مشروعية أخذ راعي المال الموقوف أجرة مقابل عممو بالمعروف.
 .5إشارة الحديث إلى دور الوقف االجتماعي و االقتصادي
 .6احتواء الحديث عمى أركان الوقف (الواقف-الموقوف -الموقوف عميو-الصيغة)

التحميل:

تعريف الوقف لغة و اصطالحا

الوقف لغة ىو المنع و الحبس عن التصرف.و شاع إطالق الوقف عمى اسم المفعول وىو

الشيء

الموقوف .و يراد بو التسبيل أيضا و ىو كل شيء وقفو صاحبو لوجو اهلل.
أما اصطالحا :فقد عرفو ابن عرفة بقولو"ىو إعطاء منفعة شيء مدة وجوده الزما بقاؤه في ممك معطيو و
لو تقدي ار ".
ما يخرج من التعريف فال يعتبر وقفا
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 -1يخرج بقيد "إعطاء منفعة " إعطاء الممك والذات فال يسمى وقفا وىو أنواع:صدقة -ىبة -نحمة-
حباء -صمة -ىدية -عرية.

 -2يخرج بقيد "مدة وجوده الزما بقاؤه في ممك معطيو " إعطاء المنافع بصفة مؤقتة ثم يعود بعد

ذلك إلى صاحبو  ,فال يدخل في الوقف العارية و العمرى و اإلسكان
حكم الوقف و أصمو الشرعي

و اإلرفاق و المنحة

الوقف سنة في اإلسالم و ىو من التبرعات المندوبة و أصمو الشرعي السنة القولية و الفعمية و

التقريرية و فعل الصحابة

فمن السنة القولية قول الرسول صمى اهلل عميو و سمم في حديث ابن عمر" :إن شئت حبست أصميا و
تصدقت بيا .فتصدق عمر أنو ال يباع أصميا و ال يوىب و ال يورث" كما يدخل في مطمق الصدقة

الجارية في قولو صمى اهلل عميو و سمم" إذا مات اإلنسان انقطع عنو عممو إال من ثالثة إال من

صدقة جارية أو عمم ينتفع بو أو ولد صالح يدعو لو ( صحيح مسمم كتاب الوصية )  .و ثبت أن

كثي ار من الصحابة حبسوا منيم عمر(حبس أرضو بخيبر) و عثمان ( حبس بئر رومة) و منيم عمي
و طمحة و الزبير و زيد و غيرىم رضي اهلل عنيم أجمعين

لزومو :يمزم بالقول عند األئمة الثالثة و خالفيم أبو حنيفة في غير تحبيس المسجد و القناطر و
الطرق و المقابر ,و عنده أنو يمزم بحكم الحاكم و ىو قبل الحكم عمى ممك الواقف و لو بالقبض ,و
لو الرجوع قبل ذلك بالبيع و اليبة.

حكمة مشروعيتو ودوره االجتماعي و االقتصادي
من حكمة مشروعيتو


التشجيع عمى أعمال البر و اإلحسان



إنجاز المشاريع التي يعود نفعيا عمى أفراد المجتمع اإلسالمي



تدارك ما فات لإلنسان من أعمال الخير لتكثير األجر و الثواب

من دوره االجتماعي


مساىمة الوقف عمى تحقيق االستقرار االجتماعي بالتعميم و العالج و المتطمبات األساسة
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تحقيق مبدأ التضامن االجتماعي و شيوع روح التراحم و التواد و حمايتو من األمراض
االجتماعية



االىتمام بالتنمية البشرية من خالل بناء اإلنسان روحيا وجسميا و عقميا بتوفير المشاريع



تعزيز روح االنتماء المجتمعي بين عند أغنياء المسممين و فقرائيم



تقوية الجانب األخالقي و السموكي في المجتمع من خالل التضييق عمى منابع االنحراف

الكفيمة بتحقيق ذلك ( المساجد – المعاىد – المراكز الصحية  -الزوايا )...

من ذلك الوقف عمى بعض النساء المطمقات أو الميجورات و اإلنفاق عمى السجناء وأسرىم

و تعميميم و الرعاية بيم من أموال الوقف
من دوره االقتصادي


دوام مال الوقف في التنمية االقتصادية بحفظ األصول المحبسة من التالشي



المساىمة عمى توزيع جانب من المال عمى الطبقات المحتاجة الذي ساعد عمى تدوير رأس
المال و إنعاش حركة التجارة و تشجيع االستثمارات



المساىمة في زياد معدالت اإلنتاج و عمى توافر فرص عمل بإنشاء المدارس و المعاىد و

المستشفيات ودور األيتام فتنخفض معدالت اإلنفاق العام
أركان الوقف

الركن األول :الواقف  :و ىو المالك لما حبسو و يشترط فيو أن يكون:

.1عقال .2بالغا .3ح ار

.4سالما من الدين المستغرق  .5رشيدا  .6صحيحا  .7مالكا لما حبسو ,فال يصح من محجور
لجنون أو صغر :ممي از كان الصغير أو غير مميز ,و لو بإذن وليو بخالف تحبيس المفمس و

المريض فيو صحيح ,و لمورثة الخيار في رد ما زاد عمى الثمث فيعامل معاممة الموصي ,و لمغرماء

الخيار في رد الجميع أو إمضائو

الركن الثاني :الموقوف عميو :و ىو المستحق لصرف المنافع عميو؛ معينا كان أو غير معين ,حقيقة
كان ( كزيد و الفقراء) أو حكما ( كقنطرة و مسجد ) و يشترط فيو كونو جية بر و خير تحقق الغاية
من الوقف كالفقراء و المجاىدين و دور العمم و المصحات ,بخالف مما ال يجوز صرف الوقف فيو
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شرعا فال يستحق الوقف عميو مثل الكانسة و شراب الخمر و القتمة و الممحدين من أىل المعاصي
ألن فيو إعانة عمى اإلثم والعدوان
ويصح التحبيس عمى المسمم و الكافر غير المحارب و الكبير و الصغير و عمى الجنين في بطن

أمو و من سيولد في المستقبل .ويمزم الوقف بمجرد وقوعو في غير الجنين و من سيولد في المستقبل
و ال رجوع فيو لمواقف أما الوقف في األخيرين فال يمزم إال بوالدتيما حيين  .وتكون الغمة لمواقف أو

ورثتو قبل ذلك ولو الرجوع قبل والدة الموقوف عميو  ,ويبطل الحبس بسقوط الجنين ميتا أو اليأس من
والدة من سيولد فيعود إرثا إال أن يكون حبسو عمى من سيولد ثم عمى الفقراء بعد وفاة الولد فيكون

ليم .
و يشترط في الموقوف عميو قبول الوقف إن كان لو أىمية لذلك كالمعين لمرشيد و ال بد من قبولو قبل

حدوث مانع ولو بعد طول إذا لم يرفض أوال  ,و الغمة لو من يوم التحبيس

فان قبل بعد رفضو أوال لم ينفعو قبولو ودفع الموقوف لغيره لمن يستحق ذلك االجتياد القاضي و ال
يرجع لمواقف إال إذا عينو بذلك أما المحجور عميو فانو ينوب عنو وليو في القبول وليس لو الرفض .
الركن الثالث  :الموقوف :وىو ما أعطيت منفعتو مدة وجوده ويشترط فيو أن يكون  -1متموال -2
ينتفع بو انتفاعا شرعيا  -3بقاء ذاتو  .فال يصح تحبيس ما ال منفعة فيو أو ينتفع بو انتفاعا غير

شرعي مقل آالت الميو و الخمر كم ال يصح تحبيس ما يتمف بسبب انتفاع بو كالمأكوالت في غير

السمف و ما يصرع إليو من المشمومات كالورود .
و الموقوف عمى خمسة أنواع  -1األصول  -2و حكمو الجواز اتفاقا لحديث الباب
 -2العين المسكوكة و ما في معناىا  :وحكمو الجواز في قصد إسالفيا و رد مثميا و إال منع إذا

كان المقصود منو تحبيس ذاتيا أو كانت أثر ال تروج  -3الطعام و لو الحكم  :العين يجوز تحبيسو
لقصد إسالفو و يمنع بقصد حبسو ألنو يؤدي إلى فساده و ضياعو و ذكر ابن عاصم أن منع مطمقا

و ىو ضعيف  -4الحيوان حكم وقفو  :مسألة خالفية و الصواب جوازه في حديث ذلك  -5العروض

كالسالح و الحمي و الكتب و غير ذلك و قد اختمف في حكمو قيل يكره و قيل يمنع و الصواب جوازه

وقف دار السكنى :لوقف دار السكنى شروط ثالثة :


أن يخمييا كميا أو جميا من شواغمو  :فإن بقي ساكنا بيا أو ترك أىمو أو أمتعتو أو أسكن

بيا غيره عمى وجو العمرى أو اإلسكان بطل الحبس إذا حدث مانع.كما يبطل في الجميع إن
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أسكن األكثر و أخمى األقل .و إن أسكن النصف و أخمى النصف فكل عمى حكمو .و يجوز
ٌٌقل.
تحبيس الدار و استثناء بيت يسكنو طول حياتو إذا كانت قيمتو ثمث الدار فأ ٌ


أن تشيد البينة بمعاينتيا خالية منو و من أمتعتو  :و ذلك بإشياد عدلين و إن لم يسكنيا



أن تستمر خالية سنة فأكثر ال يعود إلييا  :فإن عاد لسكناىا قبل العام بكراء أو غيره بطل

المحبس عميو.

الوقف إذا حدث مانع إال أن يؤويو المحبس عميو من تشرد أو مرض فال يبطل.و إن رجع

بعد العام بكراء أو غيره صح الحبس كان المحبس عمييم كبا ار أو صغا ار خالفا لبن عاصم

في نظمو الذي فرق بين الصغير و الكبير ,و ىو ضعيف.
الركن الرابع" الصيغة :و ىي كل ما دل عمى الوقف لفضا أو فعال ( كأن يبني مسجدا ثم يأذن لمناس

الصالة فيو) أو إشارة مفيمة صادر عن غير القادر عن الكتابة .و المفظ الدال عمى الوقف نوعان:
الصريح و ىو ما دل داللة ال تحتمل إال القف ,كوقفت و حبست و سبمت
الكناية ( غير صريح) :ما ال يدل داللة صريحة عمى الوقف لكن وجدت قرينة صرفتو إليو ,كقولو
تصدقت نايا بو الوقف أو قرنو بقيد يدل عميو كقولو :تصدقت عمى فالن عمى أنو ال يباع و ال

يوىب.

ألفاظ الواقف التي فسرىا و التي لم يفسرىا
إن حبس الواقف عمى أبناء سماىم بأسماىم فال يدخل في الوقف إال من سماىم دون غيرىم  ,و إن لم
يسميم بأسمائيم دخل الموجودون و من سيجود منو دون من سيوجد من أوالدىم.

و إذا أطمق الواقف لفظ الولد من غير تفسير منو و لم يكن عرف باطالق الولد عمى الذكر خاصة

دخل في الوقف أوالده من الصمب ذكو ار و إناثا ,و أوالد أوالده ذكو ار و إناثا ,و ال يدخل أوالد بناتو

ذكو ار و إناثا .سواء حبس عمى ولده بمفظ المفرد أو بالجمع ,بالعطف أو دونو مثل  " :حبست كذا
عمى ولدي أو " حبست كذا عمى ولدي و ولد ولدي "أو

" حبست كذا عمى أوالدي " أو حبست

كذا عمى أوالدي و أوالد أوالدي " ففي ذلك كمو ال تدخل البنت لعدم التصريح باألم .فإن صرح بأنثى
في وقفو دخل أبناؤىا كأن يقول " :حبست عمى أوالدي فالن و فالن و فالنة و أوالدىم" أو " حبست
عمى أوالدي الذكور و اإلناث و أوالدىم " ففي ذلك كمو يدخل أوالد األنثى إلى الدرجة التي ينتيي

إلييا المحبس ثم يخرجون بعد ذلك ,و لو قال في حبسو " ما تناسموا ".
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والحكم نفسو فيما سبق إذا أطمق لفظ االبن مفردا أو جمعا ,بالعطف أو دونو .و كذا الحبس عمى
العقب ,إال أن المعمول بو في العقب دخول ولد البنت إلى الدرجة التي سماىا الواقف.
و إذا أطمق الحبس عمى الذرية فإنو يشمل كل من لو عميو والدة من جية األب أو جية األم ما

تناسموا

و إذا حبس عمى بنتو و أبنائيا الذكور و اإلناث دخل أبناؤىا الذكور و اإلناث ثم أوالد الذكور ذكو ار
و إناثا ,و ال يدخل أبناء بناتيا ذكو ار و إناثا.
بيع الوقف و تفويتو
بيع الوقف
يمنع بيع الموقوف منعا مطمقا :عمم المحبس عميو أو لم يعمم .إال أنو إذا عمم أنو حبس يعاقب تعزي ار

إال لعذر فال يؤدب ,و يرد البيع مطمقا و ال يفوت بحال,إال أن يجعل لو البيع في أصل الوقف فمو

بيعو حينئذ .و الغمة لممشتري قبل الرد إال أن يشتري عالما أنو حبس ,أو يتمادى بعد العمم فإنو يرد

الغمة .و يرد مثل الثمار كيال إن عمم ,و قيمتو إن لم يعمم  ,و يؤدي كراء الدار أو األرض ,و يرجع
المشتري بثمنو عمى البائع إن كان موس ار ,و إن كان معس ار أخذه من غمة الحبس حتى يستوفيو, ,و

إن مات المحبس عميو البائع قبل استيفاء الثمن فال شيء لممشتري ,و يدفع الحبس لمن يستحقو بعده

.

تعويض الشيء الموقوف
تعويض األصول كالدور و األراضي و الشجر و شبو ذلك  :ال يجوز بيعيا و تعويضيا و لو خربت

عمى المشيور ,و قيل يجوز بيعيا و معاوضتيا بغيرىا و بو العمل بشروط .1 :أن يكو الحبس خربا
ال نفع فيو أو فيو نفع تافو  .2أال تكون لو غمة يصمح بو  .3أال يوجد من يتطوع بإصالحو .فإذا
توفرت ىذه الشروط يباع و يشترى بثمنو مثمو و يحبس.
تعويض غير األصول

من عروض و حيوانك يجوز بيعيا إن لم يبق فييا نفع فيما حبست

فيو؛كالسيف ينكسر و الفرس ييرم و سيارة اإلسعاف تتقادم و شبو ذلك ,فيباع و يشترى بثمنو مثمو إن

أمكن ,و يستعان في مثمو إن لم يمكن ,و يحبس الجميع في الغرض نفسو الذي كان محبسا فيو

