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 الوقف

 :تعريف الوقف

 :الوقف لغة

 ،أصل واحد يدل على تمكُّث في شيء ثّم يقاس عليه  :الواو والقاف والفاء"  :قال ابن فارس

 .. "..والوقف مصدر

ً "  :وقال الفيومي  ... ".سكنت، ووقفتها يتعدى، وال يتعدى :وقفت الدابة تقف َوْقفاً ووقوفا

 .وقفت الدابة وقفاً حبستها في سبيل هللا :والتسبيل، يقال ،الحبس :والوقف هو

إذا جعلهها حبيسهاً  ،وقف فالن أرض  وقفاً مؤبداً  :يقال ،وهو يدل على التأبيد. المنع :والحبس

 .ال تباع وال تورث

 :الوقف اصطالحا تعريف

اختلف الفقهاء في تعريف الوقف في الشريعة اإلسالمية تبعا الختالفهم في حقيقت ، ونوع الملكية 

 .الثابتة ب 

إلى أن الوقف حبس العين على حكم ملك الواقف، والتصدق بالمنفعة ولو في  فذهب أبو حنيفة

 .رف فيهاومعناه بقاء العين على ملك الواقف، مع منع  من التص. الجملة

حبس الواقف العين الموقوفة على حكم ملك هللا : )من الحنفية، إلى أن الوقف وذهب الصاحبان

 .(تعالى، وصرف منفعتها على من أحب

إعطاء منفعة شيء مدة وجوده الزما : )إلى أن الوقف من حيث هو مصدر هو وذهب المالكية

 .(ما أُعطيَت منفعت  مدة وجوده)، ومن حيث هو اسم (بقاؤه في ملك معطي  ولو تقديرا

فه الشافعية حبس مال يمكن االنتفاع ب  مع بقاء عين  بقطع التصرف في رقبت  على : )بأن  وعرَّ

  (.مصرف مباح موجود

ف تحبيس مالك مطلق التصرف مالَ  المنتفع ب  مع بقاء عين  بقطع تصرف  : )بأن  ه الحنبليةوعرَّ

  (.وغيره في رقبت ، يصرف ريع  إلى جهة بر تقربا إلى هللا تعالى

تظل ملكية العين الموقوفة باقية لصاحبها الواقف في مذهب المالكية، وفي رأي اإلمام أبي  :أوالً 

  .أو يعلق  بموت  ،ذا لم يحكم ب  حاكمحنيفة رحم  هللا تعالى إ

 ً أو كتابة  ،في حين أن ملكية الواقف للعين تزول ويقطع تصرف  فيها بمجرد  إعالن الوقفية لفظا

والمذهبين  ،ودمحم بن الحسن ،أو مجلس القضاء عند اإلمامين أبي يوسف ،في مجلس خاص

  .والحنبلي ،الشافعي



 ً ين مملوكة للواقف عند المالكية، بل يصح أن تكون ليس من الضروري أن تكون الع :ثانيا

وليس األمر كذلك لدى بقية  ،ويسبل المستأجر منفعتها لتلك الفترة ،مستأجرة لفترة معينة

 المذاهب  

 ً والحنبلي أن تأبيد العين الموقوفة شرط من شروط  ،والشافعي،الحنفي:تتفق المذاهب الثالثة :ثالثا

وغير  ،كية ؛حيث إنهم  ال يشترطون في  التأبيد فالحبس عندهم مؤبديخالفهم في هذا المال ،الوقف

 ً   .مؤبد كما تقدم آنفا

 أدلة مشروعية الوقف

  .واإلجماع ،والسنة ،الكتاب :دل على شرعية الوقف

  :من القرآن

 . لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون   :قول  تعالى

أن مما يدخل في نيل البر الوقف بدليل أن أبها طلحهةلما سهمعها بهادر إلهى وقهف  :وج  الداللة

 . فدل على مشروعية الوقف .-حديقة مشهورة  -وهي بيرحاء  ،أحب أموال  إلي 

 .وما يفعلوا من خير فلن يكفروه وهللا عليم بالمتقين  :قول  تعالى

 . أن مما يدخل في فعل الخير الوقف :وج  الداللة

 . إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم   :  تعالىوقول

أن مههن آثههار المههوتى التههي تكتههب لهههم ويههؤجرون عليههها الوقههف فههدل علههى  :وجهه  الداللههة

 .مشروعية الوقف

 :من السنة

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال  »: عن أبي هريرة رضي هللا عن ، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال – 1
 . « من ثالث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص قد حث في هذا الحديث المسلمين على أن يجعلوا ألنفسهم صدقات جارية بعد 
 .وتعود عليهم باألجر حتى بعد موتهم ،موتهم تعود على عموم المسلمين بالنفع

يا  :فقال ،أرض خيبر أن عمر أصاب أرضاً من ،عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما – 2
إن »  :؟ قال فما تأمرني ،لم أصب ماالً قط أنفس عندي من  ،إني أصبت أرضاً بخيبر ،رسول هللا

 ،وال تورث ،وال توهب ،عمر على أن ال تباعفتصدق بها  ،« وتصدقت بها ،شئت حبست أصلها
ال جناح على من وليها أن يأكل  ،وابن السبيل ،والضيف ،والرقاب ،وذوي القربى ،في الفقراء

ً  ،منها بالمعروف  .غير متمول ماالً  ،ويطعم صديقا

ما ترك رسول هللا صلى »  :عن عمرو بن الحارث بن المصطلق رضي هللا عن  قال - 3
 .« كها صدقةوأرضاً تر ،وسالحه ،هللا عليه وسلم إال بغلته البيضاء



كما أن  قد ورد عن جمع كبير من الصحابة رضوان هللا عليهم أنهم أوقفوا أمواالً لهم  – 4
 .وغيرهم ،وعمرو بن العاص ،وأبو طلحة ،والزبير ،وعلي ،منهم عثمان ،في سبيل هللا

قد وقف أصحاب رسول هللا صلى هللا علي  » : يقول اإلمام أحمد رحم  هللا في رواية حنبل
 .«وسلم، ووقوفهم بالمدينة ظاهرة، فمن رد الوقف فإنما رد السنة 

  :اإلجماع 

َّ -فقهد قهال القرطبهي  وذلهك أن أبها بكهر، وعمههر،  ،إن المسهألة إجمهاع مهن الصهحابة"  :-رحمه  

 ،وعثمان، وعلياً، وعائشة، وفاطمة، وعمرو بن العاص، وابن الزبير، وجهابراً، كلههم وقفهوا األوقهاف

 ".بمكة والمدينة معروفة مشهورة وأوقافهم 

 ً  حكـم الوقـف: رابعا

 :اختلف العلماء في حكم الوقف هل هو الزم أم جائز ؟ على قولين

وهو مذهب  .وليس ل  الرجوع في  ،الوقف الزم بمجرد صدوره من الواقف :القول األول
 .جمهور الفقهاء

فيلزم،  ،إال إذا أوصى ب  بعد موت  ،وللواقف الرجوع في  ،ال يلزم الوقف بمجرده :القول الثاني
أما الصاحبان  .وهذا قول أبي حنيفة وزفر ابن الهذيل .أو يحكم بلزوم  حاكم

 .فهما مع الجمهور

 :األدلـــة

 :استدل الجمهور بما يأتي

وال  ،ال يباع أصلها»  :أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال لعمر بن الخطاب رضي هللا عن  في وقف  – 1
  .«وال يوهب وال يورث  ،يبتاع

فيلزم بتنجيزه حال الحياة من غير  ،إن  إزالة ملك يمنع من البيع والهبة ويلزم بالوصية – 2
 . توقف على حكم حاكم ؛ كالعتق

وأن حقيقت  ليس  ،ولو قلنا إن ملك الواقف على الموقوف مستمر وأن ل  بيع  متى شاء - 3
ً للواقف قبل الوقف بال ذكر لفظ الوقف ،إال التصدق بالمنفعة وحينئذ ال  ،فإن هذا القدر كان ثابتا

فدل ذلك على أن هذا اللفظ  ،فائدة من لفظ الوقف إن كان أثر هذا اللفظ واحداً قبل وجوده وبعده
وهذا المعنى هو اللزوم وخروج  عن ملك  ،أفاد معنى زائداً عما كان علي  قبل النطق بلفظ الوقف

 .الواقف

فيزول ملك الواقف عن  إلى هللا تعالى  ،أن الوقف حبس للعين على حكم ملك هللا تعالى – 4
 .فيلزم وال يباع وال يورث ،على وج  تعود المنفعة إلى العباد

 :واستدل أبو حنيفة على قول  بما يأتي



ي  وجعل  إلى رسول هللا صلى هللا عل ،ما  روي أن عبد هللا بن زيد جعل حائط  صدقة – 1
فردّه  .لم يكن لنا عيش إال هذا الحائط ،يا رسول هللا :فقاال ،فجاء أبواه إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،وسلم

 .فورثهما ،ثم ماتا .رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

أن  قد ورد من قول عمر في قصة تحبيس  نصيب  أرض خيبر ما يدل على أن  غير  – 2
الداللة أن عمر لما ووج  . «لرددتها  ،ي ذكرت صدقتي لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصلو أن»  :حيث قال ،ملزم

فكره عمر أن يفارق أمراً  ،أوقف األرض لم يمنع  من الرجوع عن وقفها إال كون  ذكره للنبي ملسو هيلع هللا ىلص
كما أن ابن عمر كره أن يرجع عن الصوم الذي فارق النبي  ،ذكره للنبي ملسو هيلع هللا ىلص ويخالف  إلى غيره

 .ملسو هيلع هللا ىلص وهو مداوم علي 

 . كالصدقة ،فلم يلزم بمجرد القول ،إن  إخراج للمال على وج  القربة من ملك  - 3

 

 :أركان الوقف

 :الوقف مثل سائر االلتزامات والعقود ال بد ل  من توافر أركان معينة لقيام  وهي

 (.المحِبس ) الشخص الواقف  -1 

 (.المحَبس ) المال الموقوف  -2 

 (.المحبَس ل  ) الشخص أو الجهة الموقوف عليها  -3 

 .الصيغة المعتبرة فهي هنا اإليجاب من الواقف -4 

 :شروط الواقف وتتمثل في

  لسف  بالغا، حرا، غير محجور عن ،عاقال ،يتمتع باألهلية الكاملة ،أن يكون أهالً للتبرع .1

 .أو غفلة

 .أال يكون مريًضا مرض الموت إذ يأخذ الوقف حكم الوصية في هذه الحالة .2

 :شروط المحل

 :فيشترط في  ما يلي. وهو المال الموقوف الذي يرد علي  الوقف

كاألتربة في  ،إذ ال يتأتى وقف ما ليس من األموال :أن يكون الموقوف ماالً متقوًما .1

 .وما ليس بمتقوم كالخمر والخنزير ،مواقعها

األراضي الموات وشجر  :مثل ،فال يصح وقف غير المملوك :أن يكون الوقف مملوًكا .2

 .وحيوان الصيد قبل صيده ،البوادي

فال يصح وقف الشيء المجهول، كقول  وقفت جزاًءا من  :أن يكون معلوًما حين الوقف .3

 .أو داري ،مالي



كالثمار،  ،ب  ما ال يبقى على حال  التي يتحقق بها االنتفاعفيخرج  :أن يكون ماالً ثابتًا .4

 . والثلج ،والخضر وات

  :شروط الموقوف عليه

أن تكون الجهة الموقوف عليها قربة من القربات فال يجوز الوقف على المعاصي  .1

وقد . والكنائس والشعائر الدينية غير اإلسالمية ،وال على الحربيين ،والمنكرات وأهلها

 :حنفية اعتبار القربة بأمرين اثنين هماحدد ال

 .أن يكون الموقوف علي  قربة في نظر الشريعة - أ

 .أن يكون قربة في اعتقاد الواقف - ب

أما انقطاع . أن يكون الموقوف علي  موجودًا إذا كان الوقف لمعين وذلك عند إنشاء العقد .2

األصل عدم صحة الجهة الموقوف عليها فهو محل خالف بين الفقهاء بين من يرى أن 

 الوقف المنقطع انتهاء فقط أو ابتداء وانتهاء، وبين من يرى صحة الوقف المنقطع مطلقا

 .أن تكون الجهة الموقوف عليها دائمة الوجود عند من يشترط التأبيد :تأبيد الوقف .3

 :شروط الصيغة

د أن إذ ال ب ،أي ال تقترن بتعليق أو إضافة إلى مستقبل :أن تكون صيغة الوقف منجزة .1

. وقفت أرضي على الفقراء والمساكين :تدل على إنشاء الوقف وقت صدوره، كقول 

إذا  :كقول . والصيغ المقترنة بالتعليقات تبطل عقود التمليكات كالهبة والصدقة والعارية

وقفت  :كقول  ،اشتريت هذه األرض فهي وقف للفقراء، والصيغة المضافة إلى زمن قادم

 .القادمة يصححها بعض الحنفية في صور معينة أرضي ابتداًء من السنة

كقول  سأقف أرضي أو داري على  ،أن يكون العقد فيها جازًما إذ ال ينعقد الوقف بوعد .2

 . الفقراء

كقول  وقفت أرضي بشرط أن لي بيعها  ،أال تقترن الصيغة بشرط يناقض مقتضى الوقف .3

 . متى أشاء

 :ملكية الوقف .حة تأقيت أن تفيد الصيغة تأبيد الوقف لمن ال يقول بص .4

 .اتفق الفقهاء جميعًا على أن ملكيتها للموقوف عليهم(: غلة الوقف) بالنسبة لمنفعة الوقف .1

ويمكن تصنيف  ،فهي محل خالف بين الفقهاء(: األصل الموقوف) أما العين الموقوفة .2

 :أقوالهم في ذلك إلى ثالثة آراء

وهو قول . زوال ملكية الواقف للعين الموقوفة وانتقال ملكيتها للموقوف علي  :الرأي األول

ومذهب الحنابلة إذا كان الوقف آلدمي معين كزيد وعمرو  ،الشافعية في المشهور من مذهبهم

 .وهو قول عند اإلمامية. أو عالن ،أو جمع محصور كأوالد فالن

بل هي في  ،ة دون انتقال ملكيتها للموقوف علي زوال ملكية الواقف للعين الموقوف :الرأي الثاني

واألظهر في  ،(وهو المفتى ب  ) وهو رأي الصاحبين في المذهب الحنفي . حكم ملك هللا تعالى

 ،ورباط ،وهو قول الحنابلة إذا كان الوقف على مسجد ونحوه كمدرسة ،مذهب الشافعية

 .وما أشب  ذلك ،وفقراء، وغزاة ،وقنطرة



وهو مذهب المالكية  .بل تظل ملكيتها ل  ،دم زوال ملكية الواقف للعين الموقوفةع :الرأي الثالث

أما أصل ملك  فهل يسقط أو هو باق على ملك الواقف ؟ : )...يقول القرافي ،في غير المسجد

أوجب الزكاة في الحائط الموقوف على غير المعين  -رحم  هللا–وهو ظاهر المذهب ألن مالكاً 

ولكل رأي من هذه اآلراء أدلت  . واإلمامية ،وقول للحنابلة ،هو رأي أبي حنيفةو..( نحو الفقراء

 .ليس هذا البحث محل بسطها

 :وقف المنقول

 :وقد اختلف في  النظر الفقهي إلى رأيين. ما سوى العقار: المنقول من األموال هو

مع . الذين قالوا بجواز وقف المنقول( والحنابلة  ،والشافعية ،المالكية) لجمهور الفقهاء  :أولهما

توسع عند المالكية في عدم اشتراط بقاء المنقول بقاًء متصالً كما يقول الشافعية 

 .والحنابلة

إذا وقف المنقول مستقالَ وكان . للحنفية وهو عدم صحة وقف المنقول من حيث األصل :ثانيهما

و معتاد بينهم، كوقف السالح والُكراع في سبيل هللا، مما يجري في  التعامل وتعارف  الناس وه

 .وكذلك وقف الكتب والمصاحف، وأدوات غسل الموتى

 :توقيت الوقف بمدة محددة

هذه المسألة وقع الخالف فيها بين الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وبين المالكية 

 :حسب التفصيل التالي

د للوقف باإلجماع، إال أن محمدًا اشترط النص علي  وقع عندهم اشتراط التأبي :الحنفية .1

 .ال يتعين التأبيد إال بالتنصيص :من قبل الواقف، فقال

ال يجوز عندهم تأقيت الوقف إلى مدة ؛ ألن الوقف إخراج مال على وج   :الشافعية .2

 .القربة فال يتأتى مع  التوقيت

.. .وفي  وج  وكذا مؤقتًا ،شرطال يصح ـ الوقف ـ معلقًا ب)  :جاء في الفروع :الحنابلة .3

 (.وقيل يلغو توقيت  

فقالوا أن الوقف يقع مؤقتا، لكن إذا كانت الصيغة بلفظ التأبيد فيكون  :أما المالكية .4

 .مؤبدًا على الوج  الذي جعل في  ملًكا لمالك ، وينتقل إلى ورثت  كسائر أمالك 

 مشروعية الوقف الحكمة من 

في يد أحد، والعمل على عدم تجميعها في يد الورثة، ألن تفتيت الثروة كلما تجمعت  -1

الوقف في الغالب يكون للورثة وغير الورثة معا، فال يكون خاصا بهم، وهو وإن كان لهم 

 .وحدهم أحيانا، فلن يكون إرثا عنهم بعد وفاتهم، ولكن لمن بيَن  الواقف خاصة



ها إلى مدة طويلة، وربما إلى أخر تأمين صدقة جارية يستمر خيرها للواقف، ويلحق  أجر -2

إذا مات ابن آدم انقطع : )الدنيا، وهو من أهم ما يفيد اإلنسان المسلم بعد موت ، لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص

تأمين مورد دائم ( صدقة جارية، وعلم ينتفع ب ، وولد صالح يدعو ل : عمل  إال من ثالث

المستفيدين من الوقف، من الورثة وغيرهم، ذلك لكثير من المحتاجين والفقراء والمعوزين 

أن الموقوف من المال خارج عن التركة، وغير داخل في اإلرث، وألن نهايت  يجب أن 

 .تكون لجهة دائمة ال تنقطع، وهي الفقراء والمساكين

تلبية رغبة الواقف في نقل االستفادة من أموال  الموقوفة لمن يريده ويحب ، ذلك أن  -3

 .من المال خارج عن التركة، وال يدفع إال للموقوف عليهمالموقوف 

تفويت الفرصة على الجاهلين من الورثة في إضاعة ما ورثوه، لسوء تصرفهم، حيث  -4

يمنعون من بيع عين الموقوفات والتصرف بأعيانها، سوى االنتفاع بها انتفاعا معتادا مدى 

 .الحياة، بحسب شرط الواقف

جهات الخيرية والدينية العامة التي ربما يتساهل الناس في العناية بها تأمين مورد دائم لل -5

ذلك أن الوقف الخيري . …واإلنفاق عليها، كالمساجد، والمستشفيات، والمبَرات، والزوايا

إنما شرع لمثل هذه األمور، وأن  ال يخلو عادة وقف من جهة خير، حاال أو مآال، ألن 

أن تؤول إلى الخيرات عند انعدام المستحقين لها، وإال لم األوقاف األهلية يشترط لصحتها 

 .تصح

 وجهاته المشروعة ،ما يجوز وقفه وما ال يجوز

 .ما يجوز وقفه وما ال يجوز: أوالً 

 :افترقت أقوال أهل العلم حول ما يجوز وقف  من األشياء وما ال يجوز

وكان أصالً  ،بقاء عين وجاز االنتفاع ب  مع  ،يجوز وقف كل ما جاز بيع  :القول األول
 .وأشباه ذلك ،واألثاث ،والسالح ،والحيوان ،كالعقار .يبقى بقاًء متصالً 

 .وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة

ال يجوز وقف ما ينقل ويحول مما ال لم يجر التعامل بوقف  ؛ كالثياب والحيوان  :القول الثاني
أما إذا كان مما يجري في  التعامل فيجوز التعامل في  كالقدّوم والفأس والسالح  ،والرقيق

 –أو كان المنقول تبعاً للعقار ؛ كوقف ضيعة ببقرها وأكرتها  ،والكراع والدراهم والدنانير
 .وهذا مذهب الحنفية .–أي عبيده 

ً  ،وأجازوا حبس الخيل في سبيل هللا  .استحسانا

 :األدلـــة

 :القائلون بالجواز بما يأتياستدل 



قد احتبس أدراعه  ،أما خالد فإنكم تظلمون خالداً »  :ما جاء عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن  قال - 1 .1
 .« وأعتاده في سبيل هللا

: أراد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الحج فقالت امرأة لزوجها :عن ابن عباس رضي هللا عن  قال – 2
أحجني على  :قالت .ما عندي ما أحجك علي  :فقال.  ملسو هيلع هللا ىلص على جملكأحجني مع رسول هللا

إن امرأتي  :فأتى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال .ذاك حبيس في سبيل هللا عز وجل :قال .جملك فالن
 .أحجني مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :تقرأ عليك السالم ورحمة هللا وإنها سألتني الحج معك قالت

ذاك حبيس في سبيل  :فقلت .أحجني على جملك فالن :ما عندي ما أحجك علي   فقالت :فقلت
 .«.. .أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل هللا»  :فقال .هللا

لى أن  يجوز وقف المنقول ، وإقرار النبي ملسو هيلع هللا ىلص ل ، دليل ع«ذاك حبيس في سبيل هللا »  :فقول 
 .كالحيوان وغيره

من احتبس فرساً في سبيل »  :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :عن أبي هريرة رضي هللا عن  قال – 3
 .« هللا إيماناً واحتساباً فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات

والحيوان من المملوك . «ف الحيوانفي  دليل على أن  يجوز وق»: يقول اإلمام الشوكاني
 ً ولو لم يجز وقف  لما رتب علي  النبي صلى  ،المنقول الذي تبقى عين  بعد االنتفاع ب  غالبا

 .هللا علي  وسلم ذلك األجر العظيم

وألن  يحصل في  تحبيس األصل وتسبيل المنفعة، فصح وقف  كالعقار، والفرس  – 4
 .الحبيس

 .فصح وقف  منفرداً كالعقار ،لغيرهوألن  يصح وقف  تبعاً  – 5

أما  ،والتأبيد ال يتحقق في المنقول ،بأن من شرط الوقف التأبيد :واستدل الحنفية على قولهم
ووجه   ،في سبيل هللا فمبناه االستحسان –وهي الخيل والسالح  –تجويز وقف الكراع 

 .اآلثار المشهورة التي استند إليها الجمهور

 .أن  يحتمل أن  حبس  بمعنى أمسك  للجهاد ال للتجارة :باس خالدوأجابوا عن حديث احت

 ،« حبس األصل»  :ويرد علي  بأن لفظ االحتباس يفيد معنى الوقف ؛ إذ قول  ملسو هيلع هللا ىلص في حديث عمر
فيشترك اللفظ في الداللة على معنى واحد، ما لم تدل  ،أفاد لفظ  في  أن الحبس بمعنى الوقف

وهو الغاية  ،قرينة على خالف ، والقرينة في الحديث تؤيد معنى الوقف؛ لكون  جعلها في سبيل هللا
 .أعلم وهللا ،من الوقف

 ً كان السياق في أمر زكاة هذه  ،إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص لما تحدث عن ظلمهم لخالد :ويقال أيضا
فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص أسقط وجوب الزكاة علي  باعتبار كونها موقوفة ومحبوسة في سبيل  ،ألحباسا

لوجبت فيها الزكاة باعتبار أن   ،ولو كان معناه ما ذكروا من إمساكها للجهاد ال للتجارة ،هللا
 .ىوأن  صارت ملكاً هلل تعال ،فلما أسقط عن  زكاتها علمنا أن  ال يملكها ،مالكها

 :الترجيــح

الذي يظهر لي من هذه األقوال ما ذهب إلي  الجمهور من إطالق جواز الوقف في كل ما 
 ،سواء كان في العقارات أو المنقوالت أو الحيوان ،ويجوز بيع  ،ينتفع ب  مع بقاء أصل 

التي ال وج  لمعارضة المخالف لها بما استدل ب  من  ،للنصوص الصحيحة الثابتة في ذلك



ألن ثبوت الدليل في موضع الخالف يعدّ أصالً  ،بل إن  ال وج  لالستحسان هنا .عقليةأدلة 
 .وهللا أعلم ،وليس استثناء من األصل

 الجهات التي يصح الوقف عليها:ثانيا

وعلى سبل  ،والفقراء والمساكين ،اتفق العلماء على أن  يصح الوقف على األوالد واألقارب
 ،والمقابر والسقايات ،وعلى كتب العلم والفق  والقرآن ،اطرالبّر من بناء المساجد والقن

 .وغيرها .وسبيل هللا

 .ولعلنا نعرض لشيء من التوضيح فيما يتعلق بهذه الجهات

تعد المساجد في الزمن السابق منارة للعلم باإلضافة إلى دورها كأماكن  :المساجد - 1
بل كان يشمل  ،لمسجد كبناء فقطولم يقتصر الوقف على ا .للعبادة وأداء شعيرة الصالة

حيث خصصت أوقاف كبيرة  ،جميع من يرتاده ويعمل في  من مصلين وطلبة علم وخدام
في المساجد، األمر الذي أبرز دور يستغل ريعها في توفير هيئة تعليمية تتولى التدريس 

 .العلم المسجد كمنارة وصرح من صروح طلب

عناية كبيرة من قبل األمراء والسالطين، ومن ذلك ففي مصر مثالً شهدت أوقاف المساجد 
أن الملك المنصور الجين جعل إلى األمير علم الدين سنجر الدواداري شراء األوقاف على 

وبلّط  وبيّض  ورتب في  دروساً  ،فقام بإزالة كل ما في  من تخريب ،الجامع الطولوني
 .العلوم والفنون وغير ذلك من مختلف ،إللقاء الفق  على المذاهب األربعة

كما أوقف األمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير عدة أوقاف في الجيزة والصعيد 
 . واالسكندرية على جامع الحاكم الذي أسس  الفاطمي العزيز باهلل نزار

حتى إن  ال يكاد يوجد فيها مسجد إال  ،وفي دمشق بلغت العناية بأوقاف المساجد مبلغاً كبيراً 
 .لي  بالنفقةول  أوقاف يعود ع

وقد حكى النعيمي أن المولى الصاحب بهاء الدين علي بن دمحم حين دخل دمشق مع السلطان 
فنظمها بعد  ،نظر في األوقاف التي جعلت على المسجد األموي( هـ966)خلد هللا ملك  سنة 

 ً وتطلّب كتب الوقف فأجرى الوقوف على شروطها من  ،أن نال العبث والتلف منها نصيبا
 .هاواقفي

تلك األوقاف التي أنشئت على المسجد  ،ولعل من الشواهد المعاصرة على مثل هذه األوقاف
 .الحرام والمسجد النبوي

كان لإلقبال الواسع لطلبة العلم على حلقات المساجد بعد اتساع رقعة دولة  :المدارس - 2
بدوره فتح باباً ألهل وهذا  ،اإلسالم دوٌر في إيجاد مدارس علمية تعنى بتدريس العلوم الشرعية

الفضل والخير لالستفادة من مشروعية الوقف في بناء المدارس وإيقافها على طلب العلم 
بل تسارع األمراء والسالطين إلى إنشاء هذه المدارس ؛ فمثالً نجد أن السلطان  ،والدرس

 ،ن صالح الدين األيوبي عمل على إنشاء مدارس في جميع المدن التي كانت تقع تحت سلطا
 .وكذا فعل نور الدين الشهيد



ولم تقتصر المدارس التي أوقف عليها المحسنون أموالهم على المدارس التي تعنى بالعلم  
بل شملت أيضاً المدارس األخرى التي عنى بعلوم الدنيا من طب وصيدلة وفلك  ،الشرعي
 . وغيرها

 ،فكذلك الحال بالنسبة للمدارس ،وكما أن الوقف في المساجد كان يشمل البناء والعاملين
حيث شملت أوقافها كل من يلتحق بها من الطلبة على اختالف أوطانهم وأجناسهم، بل 

وغيرها من متطلبات  ،وشملت كذلك إشباع حاجات الطعام والسكن والعالج ،وأديانهم
 .الحياة

 .م وأهل هذا باإلضافة إلى أوقاف المكتبات التي كانت تلحق بتلك المدارس خدمة للعل

ً مراكز للعلم  ،لم تكن المستشفيات مجرد أماكن للعالج :المستشفيات - 3 بل كانت أيضا
بل تعدى الوقف في المستشفيات عالج اإلنسان إلى  .والبحث في الشؤون الطبية والصيدلية

 .والوقف على بنائها والعاملين فيها ،العناية بعلوم البيطرة

مستشفيات تعليمية متخصصة ؛ ففي المدرسة بل امتدت أموال الوقف إلى إنشاء 
واشترطت الوقفية التي أنشأت هذه الكلية أن يتردد  ،المستنصرية ألحقت مدرسة للطب

كما  .األطباء األساتذة مع طلبتهم على مرضى المدرسة صباح كل يوم لغايات العالج
اهيك عن ن ،اشترطت وجود أقسام داخلية للطلبة مع مخصصات شهرية تدفع لدارسي الطب

 .المواد العينية

وجد حيًّا من أحيائها كان يسمى بسوق  ،أن  لما ورد بغداد :ويذكر ابن جبير في رحلت 
 ،فكان بمثابة حّيٍّ طبّيٍّ  ،كل ما تحوي  من مرافق ومبان أوقاف لعالج المرضى ،المارستان

ذين أخذوا حيث يجد في  طلبة الطب واألطباء والصيادلة ال ،وكان هذا الحي قبلة كل مريض
 .على عاتقهم تقديم خدمات  لقاء ما كان يجري عليهم من الخدمات والنفقات من أموال الوقف

كانت هناك أنواع أخرى من الوقف  ،وباإلضافة إلى المرافق العامة :البنية األساسية - 4
مما يعدّ من البنية األساسية  ،والمقابر ،واآلبار ،مثل الوقف على الطرق والجسور ،تتم

 .للدولة والمجتمع

وجعلها سبيالً ووقفاً للمسلمين على أن ل   ،ولعل في شراء عثمان رضي هللا عن  لبئر رومة
يدل على مشروعية وقف مثل هذه الخدمات والبُنى ما  ،أن يشرب منها كما يشربون

اري رحم  هللا حيث بوب على وهذا ما فهم  اإلمام البخ ،األساسية لمصلحة عموم المسلمين
ً أو بئراً أو اشترط لنفس  مثل دالء المسلمين »  :هذا ، ثم ذكر حديثاً «باب إذا وقف أرضا

أنشدكم : رضي هللا عن  حيث حوصر، أشرف عليهم وقالعن أبي عبد الرحمن أن عثمان 
 : هللا ملسو هيلع هللا ىلص قالهللا، وال أنشد إال أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ألستم تعلمون أن رسول 

من جهز جيش العسرة فل  » : فحفرتها، ألستم تعلمون أن  قال« من حفر بئر رومة فل  الجنة » 
في بعض روايات  التصريح بأن  جعلها  وقد جاء. فصدَقوه بما قال :قال ،فجهزت « الجنة 

 .سبيالً للمسلمين

المسلمين لدفن موتاهم ال يجوز ألحد أن  المقابر وقف من أوقاف»  :ويقول اإلمام العيني
 .«.. .يملكها



 ،والمراصد الفلكية كالوقف على معامل الورق، :المصانع والمؤسسات اإلنتاجية - 5
 .وأحواض المياه

إنما هي من سبيل الطاعات  ،وهكذا نلحظ أن جميع األشياء الموقوفة أو الموقوف عليها
ومما ل   ،والبر، أو مما يعدّ من المقومات األساسية التي تبنى عليها المجتمعات المتحضرة

 .تأثير بالغ في تطور اقتصاد الدولة

 

  



 الهبة

 :تعريف الهبة

من وهب بمعنى مر لمرورها من يد إلى يد أخرى، أو بمعنى تيقظ لتيقظ فاعلها للخير  :الهبة لغة

 هي مأخوذة من هبوب الريح،أو 

هي  :أو نقول تمليك منجز مطلق في عين حال الحياة بال عوض ولو من األعلى، :الهبة شرعا 

 .تمليك تطوع في الحياة

فالهبة والعطية، والهدية والصدقة معانيها متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بغير عوض، وهذا 

شامل للجميع أما الصدقة والهدية فهما متغايران، صحيح بالنسبة السم العطية، فإن اسم العطية 

 .فإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يأكل الهدية وال يأكل الصدقة

 :حكم الهبة

وهي  ،"تهادوا تحابوا" :الهبة مندوب إليها لما روت عائشة رضي هللا عنها أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال

قال رسول هللا صلى هللا علي  : قال :رضي هللا عنهمالألقارب أفضل لما روى عبد هللا بن عمر 

الراحمون يرحمهم هللا، ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء، الرحم مستقة " :وسلم

 .، وفي الهبة صلة الرحم1 "من الرحمن، فمن وصلها وصل  هللا، ومن قطعها قطع  هللا

لما روى النعمان بن بشير والمستحب أن ال يفضل بعض أوالده على بعض في الهبة 

وإن  يا رسول هللا إني أعطيت ابني عطية، :فقال أعطاني أبي عطية، فأتى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، :قال

فهل أعطيت كل ولدك مثل " :فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال أرضى حتى تشهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، :أم  قالت

اتقوا هللا واعدلوا بين أوالدكم، أليس يسرك أن يكونوا لك في  :ل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصقا .ال :قال ذلك؟

 ."فال إذا: بلى قال :قال البر سواء؟

 :أركان الهبة

 .عاقدان، وصيغة، وموهوب :أركان الهبة ثالثة

ال ، فال العاقدان ولهما شروط، فيشترط في الواهب الملك، وإطالق التصرف في م :الركن األول

تصح من ولي في مال محجور، ويشترط في الموهوب ل  أن يكون في  أهلية الملك لما يوهب ل  

 .من تكليف، وصحة تصرف، وسيأتي أن غير المكلف يقبل ل  ولي ، فال تصح لحمل وال لبهيمة

ومن صريح اإليجاب أن  الصيغة وهي إيجاب وقبول لفظا من الناطق، :الركن الثاني

ومنحتك، وملكتك بال ثمن، ومن صريح القبول قبلت ورضيت، وال يصح القبول  وهبتك :يقول

حال الحياة  :ألن  تمليك يصح على التراخي والصحيح األول؛ :وقال أبو العباس إال على الفور،

 .فكان القبول في  على الفور كالبيع



هبت ؛ ألن  عقد الشيء الموهوب وضابط  أن كل ما جاز بيع  من األعيان جاز  :الركن الثالث

 .ولو شائعا يقصد ب  ملك العين، فملك ب  ما يملك بالبيع، وما جاز بيع  جاز هبة جزء من ،

 :حكم الرجوع في الهبة

الرجوع في الهبة بعد القبض حرام إال هبة الوالد لولده، وكذا سائر األصول على المشهور، 

 .بل ل  ذلك متى شاءوهذا يشمل الهدية والصدقة على الراجح، وال يتعين الفور 

ال يحل للرجل أن " :وطاووس مرفوعا أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال والدليل على هذا ما رواه ابن عباس،

يعطي العطية، فيرجع فيها إال الولد فيما يعطي ولده، ومثل الرجل يعطي العطية، ثم يرجع فيها 

 .على التحريمهذا مبالغة في الزجر، فيدل  ،"كمثل الكلب يرجع في قيئ 

اتفقوا على أن  ال يجوز  :قال ابن حجر ومما ال رجوع في  مطلقا الصدقة يراد بها ثواب اآلخرة،

 .الرجوع في الصدقة بعد القبض

وإنما جاز للوالد الرجوع في هبت  لوالده النتفاء التهمة في ، فإن ما طبع علي  الوالد من إيثاره 

 .لحاجة، أو مصلحةلولده على نفس  يقضي بأن  إنما يرجع 

 :الثواب على الهدية

والبخاري  أما الهدية فقد ثبت أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن  كان يقبلها، ويثيب عليها، فقد روى أحمد،

كان رسول هللا صلى هللا علي  " :وأبو داود والترمذي من حيث عائشة رضي هللا عنهما قالت

وأقل  ما  يعطي المهدي بدلها، والمراد بالثواب المجازاة،، أي "وسلم يقبل الهدية، ويثيب عليها

 :يساوي قيمة الهدية

 .ووج  الداللة أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أعطى بدل الهدية، وواظب على ذلك

وهذا دليل على وجوب المكافأة على الهدية إذا أطلق المهدي، وكانت ممن مثل  يطلب الثواب 

 .األعلى لألدنى كالفقير للغني بخالف ما يهب

فإن مما يدل على وجوب رد الهدية أن الذي أهدى يقصد أن يأخذ أكثر مما أهدى، فال  :وأيضا

 .أقل من أن يعوض بنظير هديت ، وهذا ما قال 

 :أحكام عامة

اتفق الفقهاء على عدم جواز رجوع المتصدق في صدقت  إذا قُبضت ألجنبي كانت أو لغير  - أ

من وهب ِهبةً على وج  الصدقة، فإن  ال : "طاب رضي هللا عن  قالأجنبي؛ ألن عمر بن الخ

 .يَرِجع فيها

  .اتفق الفقهاء على عدم جواز الرجوع في الهبة، إذا كانت بِعَوض - ب 

 .اتفق الفقهاء على سقوط الدَين، إذا وهب الدائن الدين للمدين؛ ألن الساقط ال يعود - جـ



ا مات أحد طرفي عقد الهبة بعد قبض المال الموهوب؛ ألن ال يجوز الرجوع في الهبة، إذ - د 

 .المال الموهوب ينتقل بحكم الشرع بالموت إلى الورثة

ال يجوز الرجوع في الهبة، إذا كانت الهبة من أحد الزوجين لآلخر، أو لذي رحم محَرم؛  - هـ 

مر متَفق علي  كاألخت، ما لم يترتب على ذلك مفاَضلة بين هؤالء دون مسوغ شرعي، وهذا أ

 .في القق  والقانون

فًا ناقاِلً  - و  ال يجوز الرجوع في الهبة، إذا تصَرف الموهوب ل  في المال الموهوب تصرُّ

ف على بعض المال الَموهوب، جاز للواهب أن يرجع في الباقي،  للملكية، فإذا اقتصر التصرُّ

 .وقد أخذ القانون بذلك

إذا زادت العين الموهوبة زيادةً متَصلة ذات أهمية تزيد من ال يجوز الرجوع في الِهبَة  - ز 

 .قيمتها، أو غيَر الموهوب ل  المال الموهوب على وج  تبدل في  اسم ، وقد أخذ القانون بذلك

ال يجوز الرجوع في الِهبَة إذا هلك المال الموهوب في يد الموهوب ل ، فإذا كان الهالك  - ح 

 .لباقي، وقد أخذ بذلك القانونجزئيًّا، جاَز الرجوع في ا

يجوز الرجوع في الهبة برضا طرفَي عقد الِهبَة، ويعدُّ ذلك ِمن قَبيل اإلقالة أو الفسخ  - ط 

 .االتفاقي، وهذا أمر متَفٌق علي  في الفق  والقانون

 .تَنتهي الِهبَة بموت الواهب أو إفالس  قبل تسليم  الِهبة للموهوب ل  - ي 

الفقهاء في جواز رجوع الواهب إذا وهب لولده أو ألجنبي، وفي غير الحاالت اختلف  - ك 

 .والصور والموانع السابقة

  


