يف ضوء الشريعة اإلشالمية

ح مدار الوطن للنشر1433 ،هـ

فورسة مكتبة امللك فود الوطنية أثناء النشر

اجلاسر ،سليمان اجلاسر
الوقف وأحكامى يف ضوء الشريعة اإلسالمية  /سليمان جاسر
اجلاسر ـ الرياض.1433 ،هـ
 78ص; 24×17سم
ردمك978 -603 -90346 -3 -6 :
أ -العنوان
 -1الوقف ( فقى إسالمي)
1433/7619
ديوي 253.902
رقه اإليداع1433/7619 :
ردمك978 -603 -90346 -3 -6 :

1433
اإليداع/4891 :
رقه
اخلامسة
الطبعة
1436
هـ978-603-
90346
ردمو-0-5 :
حكوم الطبع حمفوظة
إالَّ ملً أزاد طباعتَا وتوشيعَا لوجُ اهلل تعاىل
التالي
بعد أخر اإلذٌ خطيًا مً املؤلف على العيواٌ :
الصعودية ـ الرياض ـ ص.ب 240150 .الرمس الربيدي 11322
جوال00966505472533 :
فانض0112496241 :
الربيد اإللهرتوىي ()saljaser1@gmail.com

الرئيصي الرياض ــ الروضة
:
اململكة العربية الصعودية ــ املكر
ص.ب  245760الرمس الربيدي  11312هاتف 0112313018 :ـــ  3( 0114792042خطوط) فاكض 0112322096
الصويدي هاتف 0114267177/فاكض0114267377/
:

الربيد اإللكرتوني :

موقعنا على اإلنرتنت
 :الرياض
 :الغربية
 :الشرقية
الشمالية:والكصيم

:
:

pop@madaralwatan.com
madaralwatan@hotmail.com
www.madaralwatan.com

واجلنوبية
 0503269316التوزيع اخلريي للشرقية :
0504143198
التوزيع اخلريي لباقي جهات :اململكة
0503193268
احلكومية
 0504130728التصويل للجهات :

0503193269
0506436804
0500996987

سؾسؾة إصدارات مركز واقػ ()2

يف ضوء الشريعة اإلشالمية
مجع وإعداد

شليناٌ بً جاشر بً عبد الهريه اجلاشر
املشسف على مسكص واقف
(خرباء الوصايا واألوقاف)

مدار الوطن للنشر

***

5
ص
ف
ح
ة

الوقف وأحكامه يف ضوء الشريعة اإلشالمية 







إن الحؿد هلل تعالك ،كحؿده  ،وكستعقـف ،وكستغػره ،وكعقذ باهلل مـ شرور
أكػسـا ،وسقئات أطؿالـا ،مـ ِ
يفد اهلل تعالك فال مضؾ لف ،ومـ يضؾؾ فال هادَي لف:
وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل  ،وحده ٓ شريؽ لف ،وأشفد أن محؿدً ا طبده ورسقلف ،
وبعد:
ضخؿا،
فنن أحؽام إوقاف تملػ مـ الػؼف اإلسالمل جاك ًبا
ً

وتشتؿؾ

طؾك ققاطد ومدارك واطتبارات يف مباكقفا ،تؽاد تجعؾ مـ تؾؽ إحؽام الققػقة
تػفؿف والتػؼف فقف إلك مؾؽة فؼفقة طامة،
ً
فؼفا ً
خاصا متشعب الـقاحل ،يحتاج ُّ
()
ٍ
ودراسة وقػقة خاصة .
لؿا كان كذلؽ أحببت أن أضع بقـ يد ي الؼارئ الؽريؿ مـ أحؽامف ً
كبذا،
ومـ شروصف ومسائؾف كت ًػا تبقـ لؾجاديـ فضؾف ،وترغب الؿحسـقـ فقف ،و ُتؼبِؾ
بؼؾقب الراجقـ ثقاب اهلل إلقف يف وقت ُألؼل فقف الشح ،وتآمر الـاس فقف بالبخؾ
قتقرا ،وهذه الؿسائؾ الؿختصرة ،والػقائد
-إٓ ما رحؿ ربل ،-وكان اإلكسان ً

الؿعتصرة جعؾتفا بؿثابة الطؾقعة لبحث أشؿؾ ،ودراسة أوىف وأكؿؾ يف الققػ
ومسائؾف
أردت هبا أن يسفؾ تـاولفا طؾك الؿبتدئ وٓ يستغـل طـفا الؿـتفل،
ُ
وتؽقن لؾؿحسـقـ معقـًا ،ولؽؾ داطقة وذي كؾؿة مميدً ا ومبقـًا.

و ُ
اهلل السداد يف الؼقل والعؿؾ ،وأن يجعؾ كؾ ذلؽ
خالصا لقجفف
ً
أسلل َ
( ) مؼتبس مـ أحؽام إوقاف لؿصطػك الزرقا (ص.)5:
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 حؼشٌف انِلف:
يف اللغة:
قال ابـ فارس« :القاو والؼاف والػاء :أصؾ واحد يدل طؾك تؿؽث يف
شلء»( ).
وقال الػقروز آبادي« :وقػ يؼػ وقق ًفا :دام ساكـًا ،ووقػ الدار:
ح ّبسفا .يؼال :وقػ الشلء :أي حبسف فال يباع وٓ يقرث ،وجعؾف يف سبقؾ
اهلل»( ).
ويف االصطالح:
قال ابـ قدامة« :هق تحبقس إصؾ وتسبقؾ الثؿرة»( ).
اختؾػ العؾؿاء يف تعريػ الققػ
اصطالحا فقؿا ٓ يتعدى الخالف
ً
الؾػظل مع بعض الحدود الؿعربة طـ بعض الػروق الػرطقة فقؿا بقـفؿ ،وكختار
ٍ
مالؽ ُم ِ
مـ هذه التعريػات أن الققػ هق :تحبقس
طؾؼ التصرف ما َلف
الؿـتػع بف،
َ
مع بؼاء طقـف ،بؼطع تصرفف وغقره يف رقبتف ،يصرف ريعف إلك جفة بر تؼر ًبا إلك
اهلل تعالك ،ويستػاد مـ ققلفؿ« :قطع تصرفف وغقره يف رقبتف » أن الققػ مؾزم
( ) معجؿ مؼايقس الؾغة (ص.)1062:
( ) الؼامقس الؿحقط (ص ،)860:واكظر الصحاح ( ،)1440/4ولسان العرب (.)359/9
( ) اكظر :طؿدة الػؼف (ص.)127:
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الجربيـ رحؿف اهلل« :الققػ يخرج طـ مؾؽقة القاقػ ولقس لف أن يستعقده،
ولقس لف إٓ أجره ما دام أكف يـتػع بف»( ) ،وإجر هـا أي الثقاب مـ اهلل( ).
وهق يعـل بؼاء طقـ الققػ ،وحبسف طـ أسباب التؿؾؽ بؼطع تصرف
صرف مـػعتفا يف وجف مـ وجقه الخقر.
مالؽفا أو غقره فقفا ،و ُت َ

وهبذا الؿعـك طرف الـبل ﷺ الققػ حقـ قال« :احبس أصلها وس ِّبل
ثمرتها»( ).
أيضا طؾك الشلء الؿقققف تسؿقة بالؿصدر ،وجؿعف
ويطؾؼ الققػ ً
أوقاف (كثقب وأثقاب)( ).
واشتفر طـد بعض الػؼفاء التعبقر طـ إوقاف بإحباسٕ :هنا هل
الؾػظة القاردة طؾك لسان الشرع ،وطـد بعضفؿ بإوقاف ،وهؿا يف الؾغة لػظان
مرتادفان( ).
 أىِاع انِلف:
يـؼسؿ الققػ بحسب الجفة إولك التل وقػ طؾقفا يف آبتداء إلك
كقطقـ :خقري ،وأهؾل أو ُذ ّري( ).
( ) إهباج قؾقب الؿممـقـ (.)130/2
( ) شرح مـتفك اإلرادات لؾبفقيت (  ،)489/2واإلكصاف لؾؿرداوي (  ،)3/7الؿغـل مع الشرح الؽبقر
( ،)185/6واإلقـاع لؾشربقـل ( ،)26/2وفتح القهاب لألكصاري (.)256/2
( ) سقليت تخريجف ص .10
( ) لسان العرب ٓبـ مـظقر (  ،)359/9والؿصباح الؿـقر لؾػققمل (  ،)696/2واكظر:الؿقسقطة الػؼفقة
الؽقيتقة(.)283/16
( ) لؾؿزيد الػؼف اإلسالمل وأدلتف لؾزحقؾل (.)290/10
( ) الققػ لألستاذ الشقخ طقسقي (ص.)21:
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أما الوقف اخلريي:

ففق الذي يققػ يف أول إمر طؾك جفة خقرية ،ولق لؿدة معقـة ،يؽقن
بعدها وق ًػا طؾك شخص معقـ أو أشخاص معقـقـ .كلن يؼػ أرضف طؾك
مستشػك أو مدرسة ،ثؿ مـ بعد ذلؽ طؾك كػسف وأوٓده.
وأما الوقف األٍلي أو الرُّزِّي:
ففق الذي يققػ يف ابتداء إمر طؾك كػس القاقػ أو أي شخص أو
أشخاص معقـقـ ،ولق جعؾ آخره لجفة خقرية ،كلن يؼػ طؾك كػسف ،ثؿ طؾك
أوٓده ،ثؿ مـ بعدهؿ طؾك جفة خقرية.
***
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ذهب جؿفقر الػؼفاء إلك مشروطقة الققػ ولزومف واطتباره مـ الؼرب
الؿـدوب إلقفا( ) ،وإصؾ يف ذلؽ الؽتاب والسـة واإلجؿاع كؿا يؾل:
 أُالً مو انكخاب:
يدخؾ الققػ تحت طؿقم أيات الدالة طؾك اإلكػاق يف الرب  ،كؼقل اهلل
 ﴿ :ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

وققلف

﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﴾

﴾

[آل طؿران:

،]115

 ،]77وققلف

﴿:

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞﮟ

﴾

[الحج:

[البؼرة.]267:
وققلف ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﴾ [آل طؿران :]92 :قال ابـ
 :كان أبق صؾحة أكثر إكصار بالؿديـة ً
مآ،
كثقر( )« :قال أكس بـ مالؽ
وكان أحب أمقالف إلقف بقرحاء ،وكاكت متؼبؾة الؿسجد ،وكان الـبل ﷺ يدخؾفا
ويشرب مـ ماء فقفا صقب ،قال أكس :فؾؿا كزلت﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ
ﭗ﴾ قال أبق صؾحة :يا رسقل اهلل ،إن اهلل يؼقل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ

إلل بقرحاء ،وإهنا صدقة هلل أرجق ّبرها وذخرها طـد
ﭗ﴾ ،وإن أحب أمقالل ّ
ب( )؛ ذذِ َ
اهلل -تعالك ،-فضعفا يا رسقل اهلل حقث أراك اهلل ،فؼال الـبلﷺَ ٍ َ « :خٍ
لت َوإِىِّي َأ َرى َأ ْد ت ْدَج َ َل َها فِي
ت َا ُ َ
َ ٌاا َرا ِ ٌ ذذِ َ َ ٌاا َرا ِ ٌ َو َ ْد َس ِم ْد ُ
( ) اكظر الؿغـل ٓبـ قدامة ( ،)598-597/5وشرح مـتفك اإلرادات ( ،)489/2حاشقة الدسققل طؾك الشرح
الؽبقر ( ،)75/4والؿفذب لؾشقرازي ( ،)477/1ومغـل الؿحتاج لؾشربقـل (.)386/2
( ) تػسقر الؼرآن العظقؿ (.)408/1
( )  :كؾؿة تؼال طـد الؿدح والرضا بالشلء ،وتؽرر لؾؿبالغة .الـفاية (.)101/1
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وي»( ).
ااَ ْد َر ِ َ
 ثاىًٍا :انغيت انيبٌِت:
الكولية
:
األول الطية
 اجلاىب :

 -1ويدخؾ الققػ كذلؽ تحت طؿقم ققلِف ﷺ« :إِ َذا َ َ
ات اا ْدى َ ا ُ ا ْدى َ َ َ
ِ
ٍ
ٍ
ارر ٍة َأ ْدو ِ ل ٍل ُرنْد َ َ ُ ِ ِ َأ ْدو َو َذ ٍ َصاذِ ٍ َر ْد ُ و َذ ُ »( ).
َ َم ُل ُ إِ َّال ْدي َث ثَ :ص َ ة َج َ
الدارة الؿتصؾة ،كالققػ وما يجري مجراه( ).
قالقا :الصدقة الجارية :هل ّ
قال الؼاضل طقاض« :وفقف دلقؾ طؾك جقاز الققػ والحبس ،ور ٌّد طؾك
مـ مـعفٕ :ن الصدقة الجارية بعد الؿقت إكؿا تؽقن بالقققف».
قال :أصاب طؿر بخقربَ

 -2ما رواه البخاري مـ حديث ابـ طؿر
أرضا لؿ أصب مآ ّ
قط أكػس مـف ،فؿا تلمرين
أرضا ،فلتك الـبل فؼال:
ُ
أصبت ً
ً
ت ِ َ »  ،فتصدق هبا طؿر أكف
ت َأ ْدص َل َها َو َت َ َّال ْد َ
ْدت َح َب ْد َ
بف؟ قال ﷺ« :إِ ْد ِ َ

يقرث ،يف الػؼراء والؼربك والرقاب ويف سبقؾ
ٓ ُيباع أصؾفا وٓ َ
يقهب وٓ َ
)
(
اهلل والضعقػ وابـ السبقؾ  .ويف رواية أكف ﷺ قال « :احبس َأصلها وس ِّبل
ثمرتها »( ).

وققلف ﷺ« :إ

ت حب ت أصلها» ،يدل طؾك أن الققػ ٓ يؽقن إٓ

( ) أخرجف البخاري ( ،)2607ومسؾؿ (.)998
( ) أخرجف مسؾؿ (.)1631
( ) اكظر الديباج طؾك مسؾؿ (  ،)226/4و الـفاية يف غريب إثر (  ،)739/1و شرح الـقوي طؾك مسؾؿ
(.)85/11
( ) أخرجف البخاري ( ،)2586ومسؾؿ(. )1632
( ) أخرجف الـسائي يف الؽربى (  ،)94/4رقؿ ( ،)6430وابـ ماجف (  ،)801/2رقؿ ( .)2397وأحؿد (،)156/2
رقؿ ( ،)6460وققلف ﷺ« :سبل ثمرتها» أي  :اجعؾ ثؿرهتا يف سبقؾ اهلل.
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لف أصؾ يققػ ،وتمخذ مـف مـػعة كؾ سـة ،والغرس الؿثؿر يصح وقػف،
والغرس غقر الؿثؿر ٓ يصح وقػفٕ :كف ٓ فائدة فقف لؾؿقققف طؾقفؿ ،إٓ إذا
قؾـا :يـتػع هبا بلن يمخذ مـفا حطب ،ويباع ويـبت غقره ،كؿا كان الحال يف
الؿديـة ،يمخذ الخشب مـ شجر الطرفاء ،وكاكت الطرفاء وجذوع الـخؾ هل
أدوات البـاء والسؼػ.
أن الـبل ﷺ قدم الؿديـة ولقس هبا ماء يستعذب
 -3و طـ طثؿان
ِِ
ِ ِ
غقر بئر رومة ،فؼال « :ي ر ْدش َرِى ِ ْدر رو َة( ) َفو ُو ُ د ِ
وي
َ ُ
اذم ْد لم َ
ذو ُ ف َوها َ َ د َ ُ
َ
َ ُ َ
َ ْد َ
()
ِ ِ
اذجن َِّالة؟» قال طثؿان« :فاشرتيتفا مـ صؾب مالل» .
ِخَ ْدورٍ َذ ُ ن َْدها فى َ
الفعلية
:
الثاىي الطية
 اجلاىب :

وأما فعؾ الـبل ﷺ لؾققػ فؼد ابتدأ بؿسجد قباء :الذي أسسف الـبل ﷺ
حقـ قدم إلك الؿديـة قبؾ أن يدخؾفا ،ثؿ الؿسجد الـبقي يف الؿديـة

الؿـقرة.

كؿا وقػ ﷺ سبعة حقائط ( ) لرجؾ مـ القفقد يدطك مخقريؼ ،قتؾ يقم أحد،
وكان قد أوصك« :إن أصبت فلمقالل لرسقل اهلل ﷺ يضعفا حقث أراه اهلل »( ):
فؽان الـبل ﷺ يعزل مـفا ققت أهؾف سـة ،ويجعؾ الباقل يف السالح والؽراع
( ) بئر رومة بئر طذبة كبقرة مـ آبار الؿديـة الؿـقرة ،اشرتاها طثؿان مـ يفقدي ووقػفا طؾك الؿسؾؿقـ،
وهل مقجقدة إلك الققم داخؾ مركز إبحاث الزراطقة بالؿديـة ،ويطؾؼ طؾقفا أن :بئر طثؿان .اكظر:
إماكـ لؾفؿداين(ص ،)439:ومعجؿ البؾدان(.)299/1
( ) أخرجف الرتمذى ( ،)627/5رقؿ ( ،)3703وقال :حسـ .والـسائي ( ،)235/6رقؿ (.)3608
( ) حقائط :جؿع حائط ،وهق البستان مـ الـخقؾ إذا كان طؾقف جدار (الـفاية).
( ) أخرجف ابـ طساكر ( ،)229/10واكظر البداية والـفاية(.)41/4
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ومصالح الؿسؾؿقـ( ).
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وما رواه طؿرو بـ الحارث ختـ رسقل اهلل ﷺ أخق جقيرية بـت الحارثة
زوج الـبل ﷺ قال« :ما ترك رسقل اهلل ﷺ طـد مقتف
ديـارا وٓ طبدً ا
درهؿا وٓ ً
ً
()
وٓ أم ًة وٓ شق ًئا إٓ بغؾتف البقضاء وسالحف
وأرضا جعؾفا صدق ًة» .
ً
التكسيسية
:
الثالث الطية
 اجلاىب :

وأما إقراره فؼد روى أبق هريرة
 ،أن الـبل ﷺ قالَ « :و َأ َّال ا َخاذِ ٌ َف َ ْد
ِ ()
اِ ْدح َ َب َس َأ ْدد َرا َ ُ َو َأ ْد َا َد ُ فِي َسبِ ِ
ول اا»  .احتبس :أي حبس ،بؿعـك :وقػ.
وأطتده :أي طتاده مـ دواب وسالح( ).
فػقف إقرار خالد

طؾك فعؾف ذلؽ .

 ثانثًا :اإلجناع:
طؾك جقاز الققػ ،فؼد قال جابر
أجؿع الصحابة
أحد مـ أصحاب الـبل ﷺ ذو مؼدرة إٓ وقػ»( ).

« :لؿ يؽـ

قال ابـ قدامة« :وهذا إجؿاع مـ الصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ ،فنن الذي
قدر مـفؿ طؾك الققػ ،وقػ ،واشتفر ذلؽ فؾؿ يـؽره أحد فؽان
»،
إجؿاطا
ً
ي ،ويؼال إكف مـ بـل ققـؼاع ،ويؼال مـ بـل الػطققن .اكظر:تاريخ الطربي
( ) يؼال إن مخقريؼ مـ بـل الـضر
(، )73/2واإلصابة (.)373/3
( ) أخرجف البخاري (.)2739
( ) أخرجه البخاري ( ،)1399ومسؾؿ (.)983
( ) الؿجؿقع لؾـقوي ( ،)180/16فتح الباري ٓبـ حجر (.)390/5
( ) الؿبدع شرح الؿؼـع ٓبـ مػؾح (  ،)151/5قال الشقخ ابـ جربيـ -رحؿف اهلل« :-ذكره أبقمحؿد يف
الؿغـل هؽذا ولؿ أقػ طؾقف مسـدً ا »ا.هـ ،وهق يف أحؽام إوقاف
لؾخصاف (ص  )6:بـحقه ،لؽـ يف
ّ
سـده محؿد بـ طؿر القاقدي وهق ضعقػ ،ثؿ رأيتف يف التحجقؾ يف تخريج ما لؿ يخرج يف إرواء
الغؾقؾ ( )281/2وقالٍ :
واه جدً ا.
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ابـ حز م رحؿف اهلل« :جؿؾة صدقات الصحابة
بالؿديـة أشفر مـ الشؿس ٓ يجفؾفا أحد»( ).
وقال الشافعل رحؿف اهلل يف الؼديؿ« :بؾغـل أن ثؿاكقـ صحاب ًّقا مـ إكصار
تصدققا بصدقات محرمات» .والشافعل رحؿف اهلل يسؿل إوقاف :الصدقات
الؿحرمات( ).
وقال الؼرصبل رحؿف اهلل« :إن الؿسللة
إجؿاع مـ الصحابة ،وذلؽ أن أبا
ٌ
بؽر ،وطؿر ،وطثؿان ،وطؾ ًّقا ،وطائشة ،وفاصؿة ،وطؿرو بـ العاص ،وابـ الزبقر،
وجابرا ،كؾفؿ وقػقا إوقاف ،وأوقاففؿ بؿؽة والؿديـة معروفة مشفقرة»( ).
ً

كؿا أجؿع العؾؿاء مـ بعد طصر الصحابة طؾك مشروطقتف ( ) ،حؽك ذلؽ
الرافعل وابـ قدامة ،وطـ أحؿد رحؿف اهلل قال« :مـ يرد الققػ إكؿا يرد السـة
التل أجازها الـبل

»( ).

قال الرافعل :واشتفر اتػاق الصحابة طؾك الققػ ً
ققٓ
وفعال.
ً
وقال الرتمذي يف حديث طؿر

 :هذا حديث حسن صحقح ،والعؿؾ

طؾك هذا طـد أهؾ العؾؿ مـ أصحاب الـبل ﷺ وغقرهؿ ٓ ،كعؾؿ بقـ الؿتؼدمقـ
مـفؿ يف ذلؽ اختال ًفا يف إجازة وقػ إرضقـ وغقر ذلؽ.

( ) الؿغـل ( ،)599/5الؿحؾك ٓبـ حزم ( ،)157/8واكظر لذلؽ :أحؽام الققػ
لؾخصاف (ص  )17-5:فؼد
ّ
تقسع يف ذكر وققف الصحابة ،وكتاب القققف لؾخالل( ،212/1وما بعدها).
( ) مغـل الؿحتاج (.)376/2
( ) تػسقر الؼرصبل (.)339/6
( ) كشاف الؼـاع لؾبفقيت ( ،)3031/3مقاهب الجؾقؾ ( ،)626/7الؿغـل ( ،)185/6الؿجؿقع شرح الؿفذب
لؾـقوي( ،)181/16الحاوي لؾؿاوردي (.)512/7
( ) الؿبدع شرح الؿؼـع (.)152/5
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وك ُِؼؾ فقف خالف طـ أبل حـقػة وشريح( ).

15
ص
ف
ح
ة

وكؼؾ ابـ طابديـ طـ اإلسعاف :أن الققػ جائز طـد طؾؿائـا أبل حـقػة
وأصحابف ،وذكر يف إصؾ :كان أبق حـقػة ٓ يجقز الققػ ،فلخذ بعض الـاس
بظاهر هذا الؾػظ ،وقال ٓ :يجقز الققػ طـده ،والصحقح أكف جائز طـد الؽؾ
وإكؿا الخالف بقـفؿ يف الؾزوم وطدمف ،فعـد أبل حـقػة يؼقل بجقاز اإلطادة
فتصرف مـػعتف إلك جفة الققػ ،مع بؼاء العقـ طؾك حؽؿ مؾؽ القاقػ ،ولق
رجع طـف حال حقاتف جاز مع الؽراهة ويقرث طـف ،وٓ يؾزم إٓ بلحد أمريـ ،إما
أن يحؽؿ بف الؼاضل ،أو يخرج مخرج القصقة( ).
 سابؼًا :اننصهحت اننشعهت:
وجقاز الققػ ولزومف بؿا يتضؿـف مـ الؿصؾحة العامة ،والخاصة يتػؼ
مع مؼاصد الشريعة اإلسالمقة :فؼد سـ الـبل ﷺ الققػ لؿصالح ٓ تقجد يف
سائر الصدقات إخرى ،فنن اإلكسان ربؿا يصرف يف سبقؾ اهلل مآ كثقرا ثؿ
يػـك ،فقحتاج أولئؽ الػؼرا ء تارة أخرى ،ويجلء أققام آخرون مـ الػؼراء
حبسا لؾػؼراء،
فقبؼقن محرومقـ .فال أحسـ وٓ أكػع لؾعامة مـ أن يؽقن شلء ً
وأبـاء السبقؾ :تصرف طؾقفؿ مـافعف ،ويبؼك أصؾف.
وبذلؽ يؽقن سد حاجة الؿعقزيـ ثؿرة مـ ثؿرات الققػ ،ولقست كؾ
ما يحؼؼف بؾ إفادتف طامة لجقاكب الحقاة الؿختؾػة بؿا يمدي إلقف مـ تؿاسؽ
( ) شرح فتح الؼدير ٓبـ الفؿام ( ،)216/6شرح الققاية لؾؿحبقبل الحـػل(  ،)286/1أحؽام إوقاف
لؾزرقا (ص ،)24-22:وتؽؿؾة فتح الؿؾفؿ لؾتؼل العثؿاين (.)76-75/1
( ) حاشقة ابـ طابديـ طؾك الدر الؿختار (  ،)358/3بدائع الصـائع لؾؽاساين (  ،)219-218/6وهذا مؼتضك
تخريج ابـ قدامة يف الؿغـل ( )186/8طـ خالف أبل حـقػة رحؿف اهلل.
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العديدة.

ومؿا سبؼ يتبقـ مشروطقة الققػ وفضؾف  ،لرتغقب الـبل ﷺ فقف ،والحث
طؾك اغتـامف ،كؿا يف حديث أبل هريرة الؿتؼدم ،وٓختقاره ﷺ ذلؽ لعؿر وأبل
صؾحة ،ولػعؾف ﷺ ،وفعؾ الصحابة

 ،فؼد تقاتر الـؼؾ بذلؽ طـفؿ.
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إن استؼراء كصقص الشريعة اإلسالمقة لقدلـا طؾك أهنا وضعت لؿصالح
العباد ،قال

﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﴾ [إكبقاء :]107:وتؽاللف الشريعة

اإلسالمقة ترجع إلك حػظ مؼاصدها يف الخؾـؼ.
ي رحؿف اهلل « :والشريعة ما ُوضعت إٓ لتحؼقؼ مصالح العباد
قال الشاصب

يف العاجؾ وأجؾ ودرء الؿػاسد طـفؿ»( ) .وقال ابـ الؼلم رحؿف اهلل « :الشريعة
مبـاها وأساسفا طؾك الحؽؿ ومصالح العباد يف الؿعاش والؿعاد ،وهل طدل
كؾفا ،ومصالح كؾفا ،وحؽؿة كؾف ا »( ).
وطؾك هذا الـفج حاول العؾؿاء استجالء حؽؿة الققػ مـ خالل الـظر
يف الغاية مـف ،والثؿرة الؿرتتبة طؾقف ،فلجؿؾفا البعض بؼقلف« :حؽؿة الققػ أو
سببف ،يف الدكقا بر إحباب ،ويف أخرة تحصقؾ الثقاب»( ).
***

( ) اكظر :الؿقافؼات (.)9/2
( ) إطالم الؿققعقـ (.)13/3
( ) القصايا والققػ يف الػؼف اإلسالمل لؾزحقؾل ( ص ،)137:واكظر :رد الؿحتار طؾك الدر الؿختار ٓبـ
طابديـ (.)401-399 ،392/3
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 -1بياء على أٍدافُ:
فصؾ البعـض يف ذلؽ ،فـظر إلقف مـ جفة صؾتف بؿؼاصد الشريعة ،ومـ جفة
ما يفدف إلقف بعامة  ،ففق مـ هذا الجاكب يليت ضؿـ مجؿقطة مـ التشريعات
الؿػروضة ،والقاجبة ،والؿستحبة ،لتحؼقؼ التؽافؾ ،والتعاون ،والتؽامؾ يف
الؿجتؿع اإلسالمل،وذلؽ لقجقد التػاوت ،وآختالف يف الصػات ،والؼدرات،
والطاقات ،وما يـتج طـ ذلؽ ،مـ وجقد الؿـتج ،والعاصؾ ،والذكل ،والغب ي،
والؼادر ،والعاجز ،مؿا يتطؾب مالحظة بعضفؿ لبعض ،وأخذ بعضفؿ بليدي
مـتظؿا ،مضؿقن البؼاء ،يؼقم طؾك
بعض ،ومـ صرق ذلؽ اإلكػاق ،وأفضؾف ماكان
ً
أساس ،ويـشل مـ أجؾ الرب والخقر ،وهذاما يمدي إلقف الققػ ،الذي يحػظ لؽثقر
مـ الجفات العامة حقاهتا ،ويساطد فئات مـ الؿجتؿع طؾك آستؿرار ،ويتحؼؼ
بف ضؿان العقش الؽريؿ ،حقـ اكصراف الـاس ،أو صغقان الخطر ،أو حالة
الطقارئ( ).
«إن أغراض الققػ يف اإلسالم لقست قاصرة طؾك الػؼراء وحدهؿ ،بؾ
تتعدى ذلؽ إلك أهداف اجتؿاطقة واسعة ،وأغراض خقرة شامؾة».
أما ما يفدف إلقف بصػة خاصة ففق استثؿار الدوافع الذاتقة لدى اإلكسان
بـاء طؾك ما جبؾ طؾقف ،كالرغبة يف الثقاب ،أو التؽػقر طـ الخطل ،أو الشعقر
بالؿسئقلقة ،أو طالقة الرحؿ والؼرابة ،أو بـاء طؾك ما يعرض

لف كعدم وجقد

القارث ،أو آغرتاب ،أو الرغبة يف الحػاظ طؾك ما يؿؾؽ واإلبؼاء
( ) اكظر د .محؿد الؽبقسل ،أحؽام الققػ يف الشريعة اإلسالمقة (.)138-137/1

طؾقف يف
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ذريتف فقؽقن الققػ محؼ ًؼا لؿا يطؿح إلقف اإلكسان بقجقد الحافز ،أو
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الذايت ،وإتاحة الػرصة لف لؾتعبقر طـ ذلؽ الدافع بطريؼة بر صحقحة تعقد طؾقف
بالـػع يف آخرتف ،وتـػع مجتؿعف.
 -2بياء على اآلثار املرتتبة عليُ:
إن مـ أثار التل ترتبت طؾك وجقد إوقاف ،وٓ شؽ بلهنا تدخؾ ضؿـ
حؽؿة الققػ يف إصارها العام ،تحؼقؼ مصؾحة الػرد إخروية ،وكذا مصؾحة
إمة برد الؽقد طـفا ،وتؿاسؽ بـائفا ،واستؿرار فاطؾقتفا الؿعرفقة ،والروحقة،
وآجتؿاطقة ،أو بعبارة أطؿ إكؿاء الجاكب الصالح ،ودفع العقامؾ السقئة ،و ي
تل اآلثار ا رلي:
أ  -استزادة الؿسؾؿ مـ الخقر بعد وفاتف.
ب -إقامة دور العبادة ،والؿحافظة طؾقفا.
ج  -مساطدة الضعػاء ،والؿحتاجقـ.
د  -الؿحافظة طؾك الـاحقة العؾؿقة يف الؿجتؿع اإلسالمل.
ه  -ترابط الؿجتؿع ،وإشعار الؿسؾؿ بؿسئقلقتف تجاه مجتؿعف.
و  -صؾة إرحام وإحباب.
ز  -دطؿ الجفاد والؿحافظة طؾك ققة الدولة الؿسؾؿة.
ح  -صقاكة إطقان الؿقققفة مـ العبث( ).
ط  -تحؼقؼ مـافع معقشقة ،واجتؿاطقة ،وثؼافقة مستؿرة ،ومتجددة.
( ) اكظر إبراهقؿ بـ طبد اهلل الغصـ ،التصرف يف الققػ (ص.)85-78:
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ك  -إغـاء الذرية( ).
ل  -تقفقر ضؿاكا ت اجتؿاطقة لؿقاجفة الـقائب والؿشؽالت بؿا يؽػؾ دفع
والؿادي.
ة
الـػسل
ة
إضرار
م  -إدخال السرور طؾك مـ ٓ يؿؾؽقن أسبابف.
ن  -حػظ كرامة اإلكسان ح ًقا ومقتًا( ).
***

( ) اكظر د .حسـ أبق غدة ،أضقاء طؾك الققػ طرب العصقر ،مؼال يف مجؾة الػقصؾ العدد  217رجب 1415هـ
(ص.)99-89:
( ) اكظر د .محؿد الدسققل ،دور الققػ يف التـؿقة آجتؿاطقة ،مؼال بؿجؾة القطل اإلسالمل العدد 372
شعبان 1417هـ (ص.)229:
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إن الققػ بالجؿؾة يؽشػ طـ طـاية اإلسالم باإلكسان فر ًدا
ومجؿقطا ،
ً
ويتلسس طؾك ققؿ طظقؿة تمدي إلك بـاء مجتؿع رشقد ،ومن أهم تلك القيم :
 -1العبودية هلل ع ّس وجلّ:
ذلؽ بلن الققػ قربة هلل

يـبغل أن يتقفر فقف طـصر اإلخالص لف

سبحاكف ،وابتغاء وجفف دون سقاه ،كؿا دلت طؾك ذلؽ أيات الداطقة إلك
اإلكػاق« :إىما اا ماا اذنوات وإىما ذ ل ا رئ ا ىوى»( ).
 -2التكرب إىل اهلل-تعاىل:-
كؿا قال تعالك  ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﴾ [آل طؿران ،]92 :وبذلؽ يثبت الؿسؾؿ قد ًما راسخ ًة يف اإليؿان ،ويربهـ
طؾك صدق طبقديتف هلل ومحبتف لف ،وأن الؿال ضؾ زائؾ ٓ قدْ ر لف وٓ مؼدار يف
سبقؾ إرضاء الرحقؿ الغػار ،وأن الؿال طارية مسرتدة.
 -3االشتخالف:
فالؿال يف حؼقؼتف هلل

ومؾؽ اإلكسان لف طارض ،فالققػ إطادة إماكة

لصاحبفا ،وإكػاذ ما يرضقف فقفا ﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ

ﮘﮙﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾ [الحديد.]7:

خاري ( ،)1ومسؾؿ (.)1515/3
( ) أخرجف الب
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 -4اإلحصاٌ:
فاإلحسان هق الؿرتبة العؾقا يف الديـ ،وببؾقغف يتجاوز اإلكسان أهقاءه

ويؼدم ما يحبف اهلل
فعؾ إصحاب( ).

طؾك ما تحبف كػسف ،بؾ يؼدم أكػس ما لديف تؼر ًبا هلل

كؿا

 -5الفاعلية اخلرية:
وهل الطاقة الدافعة إلكجاز كؾ طؿؾ خقر ،والؿربزة لخؾؼ التضحقة،
والبذل يف الجفد والؿال  ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠﮡ ﮢﮣ ﮤ﴾ [آل طؿران.]104:
 -6التهامل:
يف الجفقد ،والؼدرات ،والطاقات ،مـ قبؾ قاطدة إمة ،وقؿتفا« :اذ ري
اذن وحة» قؾـا :لؿـ؟ قال

« :ا وذ ا

وذرسوذ وائمة

اذم لموي

و ا هل»( ).
 -7التهافل:
بقـ فئات الؿجتؿع ،وذلؽ مؾحقظ يف العديد مـ التشريعات التل جاء هبا
اإلسالم.
 -8رعاية اليوو اآلخر:
فؿاذا يبؼك ٓبـ آدم مـ مالف إٓ ما أكػؼف يف سبقؾ اهلل ،فقبؼك لف أجره بعد
( ) كؿا ورد ذلؽ يف وقػ طؿر بـ الخطاب ،وأبل صؾحة
( ) رواه مسؾؿ(.)55

.
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مقتف ،قال ﷺ« :إذا ات ااى ا ُ اى
ل ٍل ُرنْد َ َ ُ أو وذ ٍ صاذ ٍ ر و ذ »  .قال اإلمام الـقوي رحؿف اهلل« :فقف دلقؾ
لصحة الققػ وطظقؿ ثقابف»( ).
ِ ِ
ِِ ِ
ِِ
ِِ
ِ
لما
وقال ﷺ ً
أيضا« :إِ َّال َّالما َر َ
لح ُ ُ
اذم ْدً َي ْدي َ َمل َو َح َ نَات َ ْد َ َ ْدوت ً :
ِ
َ َّالل َم ُ َوى ََش َر ُ َو َو َذ ً ا َصاذِ ًحا ت ََر َ ُ َو ُ ْد َح ً ا َو َّالر َث ُ َأ ْدو َ ْد ِ
ج ً ا َنَا ُ َأ ْدو َ ْدو ًا ْد ِي
ِ
ِِ
ِِ ِ ِ ِِ
اذ َّال بِ ِ
ول َنَا ُ َأ ْدو ى ْدَه ًرا َأ ْدج َرا ُ َأ ْدو َص َ َ ًة َأ ْدخ َر َج َها ْدي َ اذ في ص َّالح َو َح َوات ؛ َر َ
لح ُ ُ
ِ ْدي َ ْد ِ َ ْدوتِ ِ »( ).
()

أو

تؾؽ هل أهؿ الؼقؿ التل يرتؽز طؾقفا الققػ ،وتتجؾك مـ خاللفا مؽاكتف
يف إقامة بـاء حضاري ،يتسؿ

بنطالء ققؿة اإلكسان ،وتؽريؿف ،وتقسقر سبؾ

حقاتف ،كحق العقش الؽريؿ ،والسؾقك الخقر ،الـافع لؾبشر.
***

( ) أخرجف مسؾؿ (.)1631
( ) شرح صحقح مسؾؿ (.)85/11
( ) أخرجف ابـ ماجف ( ،)242وقال الؿـذري ( :)55/1إسـاده حسـ :وحسـف العالمة إلباين بشقاهده هـاك،
ولقس يف ابـ خزيؿة :أو مصح ًػا ورثف ،وبـحقه رواه البزار مـ حديث أكس ،وحسـف إلباين يف صحقح
الرتغقب ،اكظر :الرتغقب والرتهقب بعـاية مشفقر بـ حسـ (.)95/1
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طرف كظام الققػ خالل العصقر التاريخقة الؼديؿة والحديثة ،ولؽـ
تختؾػ هذه إوقاف طـ الققػ اإلسالمل مـ حقث اإلجراء والفدف والغاية
العظؿك أٓ وهل ابتغاء مرضاة اهلل

 ،فالققػ بؿـفجف الؿشرع يف اإلسالم هق

الـؿقذج القحقد الذي تتؿ فقف رطاية الؿصالح الديـقة والدكققية لؽؾ مـ القاقػ
والؿقققف طؾقف ،مع مراطاة جاكب الؿصؾحة العامة والخقرية ،لذا ففق مـ هذا
الجاكب مختص بالؿسؾؿقـ ،حتك حؼ أن يؼقل فقف اإلمام الشافعل رحؿف اهلل:
«لؿ يحبس أهؾ الجاهؾقة ،وإكؿا حبس أهؾ اإلسالم »( ) ،وققلف هذا ٓ يعارض
شرطا.
أن غقر العرب مـ إمؿ قد طرفت الققػٕ :ن مراده الققػ الؿعروف ً
وفقؿا يؾل كبذة تاريخقة طـ الققػ يف العصقر الؼديؿة مع تـاول جاكب
مـ تاريخ الققػ يف العصر اإلسالمل الحاضر ،وتاريخ الققػ لدى الؿسؾؿقـ.
 فً انؼصِس انمذٌنت:
ُطرف الققػ طـد إمؿ الؼديؿة إذ كاكت تققػ طؼاراهتا  ،وتجعؾفا أماكـ
لؾعبادة ،مـذ أن طرف اإلكسان العبادة  ،ولؿ يؼتصر الققػ طؾى دور العبادة  :بؾ
أرضا لف لقشرتى
إن أحد حؽام الـقبة « نوت» يف طفد رمسقس الرابع  ،حبس ً
بريعفا كؾ سـة طجال يذبح طؾك روحف.
كؿا دلت أثار طؾل أن الققكاكققـ الؼدامك كان الققػ
معروفلديفؿ ،فؼد
اً
أوقػت أرض إلقامة الشعائر الديـقة يف بعض مدهنؿ.
( ) الؿبدع شرح الؿؼـع (.)151/5
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كؿا أن الرومان أيام طفد جؿفقريتفؿ ،
الؿسقحقة فعقـت الحؽقمة لؾققػ مقض ًػا طؿقم ًّقا يسفر طؾك تـػقذ شروط
القاقػقـ.

ويف الجاهؾقة كاكت لؾعرب بققت طبادة ومالحؼ لؾؿعابد مقاضع يخزن
أوقففا.
فقفا ما يؼدم إلك الؿعبد مـ هدايا وكذور ،وما يرد إلقف مـ غالت ا
أما الققػ الذري فؼد ذكر أن مصر الؼديؿة طرفت حبس إطقان طـ
التؿؾؽ والتؿؾقؽ ،وجعؾ ريعفا مرصقدا طؾك إسرة وإوٓد ومـ بعدهؿ
طؾك أوٓدهؿ ،يـتػعقن بغؾتفا دون أن يؿؾؽ أحدهؿ التصرف يف أطقاكف ا تصرفًا
يثبت لؾغقر مؾؽقة طؾقفا ،كؿا طرف الرومان الحبس طؾك الذرية طـ صريؼ
ً
اإليصء ،كؿا استؿر هذا الـقع مـ الحبس طؾك الذرية يف أوربا
أجقآ تحت
ا
اسؿ آستخالف أو باسؿ إرشدية  ،وكان طبارة طـ حبس جزء مـ أمقال
إشراف طؾك أرشد العائؾة مؼابؾ التؽالقػ التل تتطؾبفا مظاهر ألؼاب الشرف ،
إرشد .ولؿا جاءت الحؿؾة الػركسقة قضت
وهك ألؼاب كان يتقارثفا إرشد ف
طؾك هذا الـظام.
ومـ إوقاف التل اشتفرت طـد العرب قبؾ اإلسالم ،الققػ طؾك الؽعبة
الؿشرفة ،بؽسقهتا وطؿارهتا كؾؿا هتدمت ،وأول مـ كسا الؽعبة ،ووقػ طؾقفا
«أسعد أبق كريب مؾؽ حؿقر»( ).
ُ فً انؼصش انحاظش:
يف بعض إكظؿة الغربقة ما يشبف الققػ ،ومـ ذلؽ أن الـظام إلؿاين
( ) اكظر :تػسقر ابـ كثقر (.)145/4
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الخقرية ،ويقجد هـاك مشرف لفذا الؿال ،يشبف الـاضر طؾك الققػ يف الـظام

اإلسالمل.
كذلؽ يقجد ما يعرف باإلكػاق طؾك الؽـائس والؿعابد مـ قبؾ الـاس،
بؼصد الؼربة..
 حاسٌخ انِلف ػيذ اننغهنٍو:
لؼد ُطرف الققػ طـد الؿسؾؿقـ يف حقاة الـبل ﷺ حقث كان ﷺ مـ
أجقد الـاس يف بذل الخقر ،والصدقات ،واإلحسان إلك الـاس ،حتك إن مـ
تـاول سقرتف ﷺ ذكروا أبقا ًبا خاصة يف بقان صدقاتف ﷺ وإكػاقف يف الخقر.
ولذا كان أوا و ف يف ااس م ما اذت ااى ار :هي ص ة اذنبي ﷺ.
وذكر الخصاف يف أحؽام إوقاف طـ محؿد بـ طبد الرحؿـ طـ سعد بـ
ﷺ مـ أهؾ بدر مـ
زرارة قال :ما أطؾؿ أحدً ا مـ أصحاب رسقل اهلل
حبسا ٓ ،يشرتى ،وٓ يقرث وٓ
الؿفاجريـ وإكصار إٓ وقد وقػ مـ مالف ً
يقهب ،حتك يرث اهلل إرض ومـ طؾقفا( ).
ر اذخل ا اذرا ري أفضل اذ ور ااس وة
ور
حقث اتسعت رقعة الدولة اإلسالمقة ،وتطقر الؿجتؿع اإلسالمل.

ر اذنبوة

وتط ّؾب ذلؽ تقجف الـاس لؾـشاصات الؿختؾػة .يف مجال الرب واإلحسان
وكان مـ أثر ذلؽ أن كثرت إوقاف اإلسالمقة يف مختؾػ الؿجآت ولعؾـا
كربز هـا بعض الـؿاذج لألوقاف ،التل وجدت يف طصر الخؾػاء الراشديـ.
-1املطاجد:
( ) أحؽام إوقاف ،لؾخصاف (ص.)15:
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إن الققػ طؾك الؿساجد يف طصر الخؾػاء
كاكت الؿساجد مربقصة بالخؾػاء الراشديـ ،وإمراء مباشرة ،ففؿ أئؿة
الؿساجد ،والجقامع الؽربى.
عامة
-2أوقاف :

يف طصر الخؾػاء الراشديـ بإوقاف العامة

لؼد اهتؿ الصحابة
والتل مـ أهؿفا:

أ  -و ف اذ ور وهل أشفر إوقاف طـد الصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ.
ب -و ف ااراضي اذزرا وة ومـ أشفر الؿققػقـ لفا  :طؿر بـ الخطاب ،
وطثؿان ،وطؾل ،والزبقر بـ العقام
ج  -حبس اذماا واذ واب واذ

.

ح ذلجهاد يف سبول اا

 :كؿا يف الحديث

السابؼ« :أ ا خاذ ف اح بس أدرا وأ اتد يف سبول اا»( ).
وقد كان طؿر

يجفز الؽثقر مـ الغزاة يف سبقؾ اهلل ،بلمتعة خاصة

لؾجفاد يف سبقؾ اهلل.
د  -ح ر اآل ار وت بول اذموا

ومـ أشفرها بئر رومة ( ) التل اشرتاها طثؿان

وأوقػفا لؾؿسؾؿقـ.
 انحث ػهى ػبادة انِلف :
إن التعاون يف أطؾك صقره ،والرحؿة بالـاس يف أجؿؾ معاكقفا يتجسد يف
حؼ يف أمقال مـ بسط اهلل
آهتؿام بالضعػاء مـ طباد اهلل .ف
لفمٓء الضعػاء ٌّ
خاري ( ،)1399ومسؾؿ (.)983
( ) أخرجه الب
( ) سبؼ تخريجف ،ص(.)11
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وإن اإلحسان يف اإلسالم واسع إبقاب متعدد الطرق  ،متـقع الؿسالؽ ،
قال تعالك ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩ ﭪ
ﭫ ﭬﭭ ﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ﴾ [البؼرة.]177 :
***
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 أسكاه انِلف:
لؾققػ طـد جؿفقر الػؼفاء أربعة أركان ( ) ،طدا الحـػقة ،فالركـ طـدهؿ
هق الصقغة فؼط( ).
الصقغة ،والقاقػ ،والؿقققف طؾقف ،والؿقققف.
انشكو األُل :انصٍغت:
أي الؾػظ الدال طؾك إرادة الققػ ،ويـؼسؿ إلك قسؿقـ( :صريح وكـاية).
اذ ل ااوا :صررحة :كلن يؼقل ( :وقػت ،وحبست ،وسبؾت) ( ) هذه
إلػاظ صريحةٕ ،هنا ٓ تحتؿؾ غقر الققػ ،فؿتك أيت بصقغة مـفا ،صار وقػا،
مـ غقر اكضؿام أمر زائد إلقفا.
اذ ل اذثاين :اذ نارة :كلن يؼقل ( :تصدقت ،وحرمت ،أبدت) ( ) سؿقت
كـاية ٕهنا تحتؿؾ معـك الققػ وغقره ،فؿـ تؾػظ بقاحد مـ هذه إلػاظ
اشرتط كقة الققػ معف.
أو اقرتان أحد إلػاظ الصريحة أو الباقل مـ ألػاظ الؽـاية معف ،واقرتان
إلػاظ الصريحة ،كلن يؼقل ( :تصدقت بؽذا صدقة مقققفة أو محبقسة أو
( ) روضة الطالبقـ لؾـقوي ( ،)377/4حاشقة الجؿؾ طؾك شرح الؿـفج(  ،)579/5مقاهب الجؾقؾ
( ،)626/7الذخقرة لؾؼرايف ( ،301/6وما بعدها) ،وحؾقة العؾؿاء لؾؼ ّػال ( ،)21/6ومختصر اختالف
العؾؿاء لؾطحاوي ( ،)167/4وأحؽام إوقاف لؾزرقا (ص.)38:
( ) رد الؿحتار طؾك الدر الؿختار (  ،)359/3وشرح الخرشل طؾك مختصر خؾقؾ (  ،)78/7ومغـل
الؿحتاج لؾشربقـل ( ،)376/2وشرح مـتفك اإلرادات لؾبفقيت (.)490/2
( ) اإلكصاف (.)5/7
( ) اإلكصاف (.)5/7
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يؼقل (تصدقت بؽذا صدقة ٓ تباع وٓ تقرث).

وققؾ :إكف يصح بالؼقل والػعؾ الدال طؾقف طر ًفا كجعؾ أرضف مسجدً ا ،أو
اإلذن لؾـاس بالصالة فقف ( ) ،وهق الصقاب إن شاء اهلل  .واكعؼاد الققػ بالػعؾ
هق ققل جؿفقر أهؾ العؾؿ خال ًفا لؾشافعقة ( ).
قال فضقؾة الشقخ محؿد بـ طثقؿقـ رحؿف اهلل« :أما الػعؾ فقشرتط فقف أن
يؽقن هـاك قريـة تدل طؾك أكف وقػ ،فنذا وجدت قريـة تدل طؾك أكف وقػ ففق
وقػ ولق كقى خالفف»( ).
انشكو انثاىً :انِالف( ):
وهق الحابس لؾعقـ ،ويشرتط أن يؽقن الق اقػ جائز التصرف ويؼصد بف
صالحقة الشخص لؿؿارسة إطؿال التل يتققػ اطتبارها الشرطل طؾك العؼؾ،
ويؿؽـ إجؿال شروط القاقػ فقؿا يؾل:
 - 1اذ ل :فال يصح وقػ الؿجـقنٕ :كف فاقد العؼؾ ،وٓ وقػ الؿعتقهٕ :كف
كاقص العؼؾ ،وٓ وقػ مختؾ العؼؾ بسبب مرض أو كربٕ :كف غقر سؾقؿ
( ) شرح مـتفك اإلرادات (  ،)49/2اكظر اإلكصاف (  ،)4-3/7وحاشقة ابـ طابديـ (  ،)370-369/3ومغـل
الؿحتاج ( ،)381/2وهق اختقار ابـ تقؿقة يف آختقارات (ص ،)170:واكظر :الروض الؿربع بتحؼقؼ أ.د
خالد بـ طؾل الؿشقؼح وآخريـ(.)433/7
( ) البحر الرائؼ ٓبـ كجقؿ (  ،)268/5وشرح الخرشل (  ،)88/7وهناية الؿحتاج لشؿس الديـ الرمؾل
( ،)268/4والؿغـل مع الشرح الؽبقر (.)192/6
( ) الشرح الؿؿتع ٓبـ طثقؿقـ (.)7/11
( ) بدائع الصـائع (  ،)219/6رد الؿحتار طؾك الدر الؿختار (  ،394/3وما بعدها) ،434 ،الؼقاكقـ الػؼفقة
ٓبـ جزي ( ص ،)369:مغـل الؿحتاج (  ،376/2وما بعدها) ،كشاف الؼـاع لؾبفقيت (  ،)279/4غاية
الؿـتفك لؾؽرمل الحـبؾل ( ،300/2وما بعدها).

الوقف وأحكامه يف ضوء الشريعة اإلشالمية 

العؼؾٕ :ن كؾ تصرف يتطؾب تقافر العؼؾ والتؿققز( ).
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مؿقزا أم غقر مؿقزٕ :ن البؾقغ
 - 2اذبلوغ :فال يصح وقػ الصبل ،سقاء أكان ً
مظـة كؿال العؼؾ ،ولخطقرة التربع( ).
محجقرا طؾقف لسػف أو غػؾة ،وأجاز بعض الػؼفاء وقػف
 - 3اذر  :فال يؽقن
ً
يف حالة واحدة ،وهل أن يؼػ طؾك كػسف أو طؾك جفة بر وخقرٕ ،ن يف

ذلؽ مصؾحة لف بالؿحافظة طؾقفا( ).
 - 4ا خ وار :فال يصح وقػ الؿؽره( ).
 - 5اذحررة :فال يصح وقػ العبدٕ :كف ٓ مؾؽ لف.
ٓ يصح وقػ مال الغقر ،وٓ يصح وقػ الغاصب
 - 6اذمل اذ ام :ف
الؿغصقب :إذ ٓ بد يف القاقػ مـ أن يؽقن مال ًؽا الؿقققف وقت الققػ
مؾ ًؽا با ًتا ،أو بسبب فاسد كالؿشرتى شراء فاسدً ا والؿقهقب هببة فاسدة
بعد الؼبض يف رأي الحـػقة ،ويـؼض وقػ استحؼ بؿؾؽ أو شػعة وإن
جعؾف مسجدً ا ،ووقػ مريض أحاط ديـف بؿالف.) (.

( ) بدائع الصـائع ( ،)291/6والشرح الصغقر ( ،)298/2وهناية الؿحتاج ( ،)356/5وكشاف الؼـاع (.)240/4
( ) الؿراجع السابؼة.
( ) حاشقة ابـ طابديـ (  ،)359/3والشرح الصغقر (  ،)298/2ومغـل الؿحتاج (  ،)148/2والؿغـل
(.)486/4
( ) حاشقة الدسققل طؾك الشرح الؽبقر ( ،)77/4ومغـل الؿحتاج (.)377/2
( ) بدائع الصـائع (  ،)219/6والشرح الصغقر (  ،)298/2ومغـل الؿحتاج (  ،)377/29وكشاف الؼـاع
( ،)240/4وشرح مـتفك اإلرادات (.)490/2

التعليق [ :]1uذوس وض ها هنا ل يف
اذمو وف
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الوقف وأحكامه يف ضوء الشريعة اإلشالمية 

الواقف
وجوب العنل بشسوط :
إذا شرط القاقػ يف وقػف ما ٓ يخالػ الشرع  ،أو ما ٓ يخالػ مصؾحة

الققػ أو الؿقققف طؾقفؿ  ،وجب اتباع شرصف ،ويعترب الػؼفاء أن شرط القاقػ
كـص الشارع ،قال ابـ تقؿلة رحؿف اهلل « :مـ قال مـ الػؼفاء :إن شرط القاقػ
كصقص كللػاظ الشرع ،فؿراده أهنا كالـصقص يف الدٓلة طؾك مراد القاقػ ٓ
يف وجقب العؿؾ هبا ،أي أن مراد القاقػ يستػاد مـ ألػاضف الؿشروصة كؿا
يستػاد مراد الشارع مـ ألػاضف فؽؿا يعرف العؿقم والخصقص واإلصالق
والتؼققد والتشريؽ والرتتقب يف الشرع مـ ألػاظ الشارع ،فؽذلؽ تعرف يف
الققػ مـ ألػاظ القاقػ»( ).
ومثال الشروط الؿخالػة لؾشرع :كلن يشرتط القاقػ العزوبة فقؿـ
يستحؼ الققػ.
ومثال الشروط الؿخالػة لؿصؾحة الؿققػ ما إذا شرط أٓ يمجر الققػ
إٓ بلجرة معقـة والحال أن هذه إجرة ٓ تؽػل لعؿارة الققػ ،أو شرط طؾك
الؿقققف طؾقفؿ أن ٓ يرتزققا مـ جفة أخرى مع طدم كػايتفؿ بؿا وقػ ،فػل
هذه إحقال وأمثالفا ٓ يعؿؾ بشرط القاقػ.
وكص الػؼفاء طؾك أن الققػ إذا اقرتن بشرط غقر صحقح بطؾ الشرط
وصح الققػ( ).

( ) مجؿقع الػتاوى (.)47/31
( ) اكظر أحؽام إوقاف لؾزرقا (ص 141:وما بعدها) ،وفتاوى ابـ تقؿقة (.)64-57/31

الوقف وأحكامه يف ضوء الشريعة اإلشالمية 

انشكو انثانث :اننِلِف ػهٌٍ:
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وهل الجفة الؿـتػعة مـ الققػ  ،كالؿساكقـ والؿساجد والؼـاصر
وإقارب( ) ذري ًة لؾقاقػ ،أو غقرهؿ.
وأن تؽقن غقر مـؼطعة بؿعـك أن ٓ تـتفل كالققػ طؾك الؿساكقـ ،ومـ
الػؼفاء مـ أجاز الققػ طؾك جفة مـؼطعة.
وهل الجفة الؿـتػعة مـ العقـ الؿحبقسة ،وهق أما أن يؽقن معقـًا أو غقر
معقـ.
فالؿعقـ :إما واحد أو اثـان أو جؿع ،وغقر الؿعقـ أو الجفة كؼقلف « :أحد
هذيـ الرجؾقـ »( ) .مثؾ الػؼراء والؿجاهديـ والؿساجد والؽعبة والرباط
والؿدارس والثغقر وتؽػقـ الؿقتك والعؾؿ والؼرآن.
شسوط املوقوف عليُ:


ااوا :أن يؽقن الؿقققف طؾقف جفة بر وقربة ولقست جفة معصقة( ).



أهال لؾتؿؾؽ آك ًػا( ).
اذثاين :أن يؽقن ً



اذثاذث :أن ٓ يعقد الققػ طؾك القاقػ ،سقاء وقػ طؾك كػسف أو اشرتط
الغؾة لـػسف( ).

( ) اإلكصاف (.)13/7
( ) اإلكصاف (.)20/7
( ) رد الؿحتار طؾك الدر الؿختار (  ،)361-360/3وحاشقة الدسققل طؾك الشرح الؽبقر (  ،)77/4ومغـل
الؿحتاج (  ،)380 ،379/2والؿفذب لؾشقرازي (  ،)448/1وشرح مـتفك اإلرادات ( ،)493-492/2
والؿغـل (.)646-644/5
( ) حاشقة الدسققل طؾك الشرح الؽبقر ( ،)77/4ومغـل الؿحتاج (.)379/2
( ) حاشقة ابـ طابديـ ( ،)387/3ومغـل الؿحتاج ( ،)380/2وشرح مـتفك اإلرادات (  ،)494/2واإلكصاف
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اذرا  :أن تؽقن الجفة الؿقققف طؾقفا غقر مـؼطعة( ).



اذخا س :أن تؽقن الجفة الؿقققف طؾقفا معؾقمة( ).

الوقف وأحكامه يف ضوء الشريعة اإلشالمية 

انشكو انشابغ :اننِلِف:
ويشرتط فقف أن يؽقن ً
مآ مؿؾقكًا لؾقاقػ حقـ الققػ فال يصح وقػ
الؿرهقن ،وٓ الؿحجقز لؼضاء حؼ ،ويشرتط دوام آكتػاع بف ولقس مـ
الؿستفؾؽات كالطعام( ) ،قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقف رحؿف اهلل يف آختقارات:
«ولق قال إكسان( :تصدقت هبذا الدهـ طؾك الؿسجد لقققد مـف ) جاز ،وهق مـ
باب الققػ ،وتسؿقتف وق ًػا بؿعـك أكف وقػ طؾك تؾؽ الجفة ٓ يـتػع بف غقرها،
ٓ تلباه الؾغة وٓ الشرع»( ).
وطؾؼ الشقخ محؿد بـ طثقؿقـ رحؿف اهلل يف حاشقتف طؾك آختقارات
فؼال« :وكالم الشقخ -يعـل ابـ تقؿقة -يف هذا صريح يف جقاز وقػ ما ٓ يـتػع
بف إٓ مع ذهاب طقـف والؿذهب -يعـل الحـبؾل -طدم صحتف إٓ يف الؿاء لؽـ
ما ذهب إلقف الشقخ أضفر وٓ فرق بقـ الؿاء وغقره -واهلل أطؾؿ ،-فذلؽ دلقؾ
طؾك جقاز وقػ الؿـافع التل تبؼل أطقاهنا و تستفؾؽ مـافعفا » ،ويصح وقػ

( ،)17/7وسقليت مزيد مـ التػصقؾ يف الؿسللة.
( ) حاشقة ابـ طابديـ ( ،)365/3والؿفذب ( ،)448/1والؿغـل (.)623-622/5
( ) حاشقة ابـ طابديـ (  ،)366-365/3والػتاوى الفـدية (  ،)358-357/2وفتح الؼدير (  ،)202/6والشرح
الصغقر ( ،)300/2ومغـل الؿحتاج ( ،)384/2وشرح مـتفك اإلرادات (.)498/2
( ) وققؾ بجقاز وقػ مآ يؿؽـ آكتػاع بف إٓ بنتالفف كالدراهؿ والدكاكقر ،والرياحقـ وكحقها ،وهق ققل
مالؽ ورواية ٕحؿد واختاره ابـ تقؿقة ،اكظر :الروض الؿربع بتحؼقؼ الؿشقؼح ( ،)437/7ومجؿقع
الػتاوى ( ،)243-234/31وسقليت لف مزيد بحث طـد مسللة :وقػ الدراهؿ والدكاكقر.
( ) اكظر :الػتاوى الؽربى ٓبـ تقؿقة ( ،)505/4واكظر اإلكصاف (.)8/7

الوقف وأحكامه يف ضوء الشريعة اإلشالمية 

الؿال الؿـؼقل والؿشاع( ) والعؼار .وهل العقـ الؿحبقسة.
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واتػؼ الػؼفاء طؾك اشرتاط كقن الؿقققف:
أ -ا

و ً ا:

كالعؼار والحققان والسالح والؽتب والؿصاحػ ،وغقرها مـ
الؿـؼقٓت ،ويصح وقػ الحؾل لؾبس أو اإلطارةٕ ،هنا طقـ يؿؽـ آكتػاع هبا
دائؿا ،فصح وقػفا كالعؼار ،ولؿا روى الخالل بنسـاده طـ كافع قال« :ابتاطت
ً
حؾ ًقا بعشريـ أل ًػا فحبستف طؾك كساء آل الخطاب فؽاكت ٓ تخرج
حػصة
زكاتف».
وٓ يصح وقػ ما ٓ يجقز بقعف ،كلم القلد والؽؾبَ ،ذكَره يف الؿؼـع.
ب -لو ً ا ح ًدا:
إما بتعققـ قدره كققػ دوكؿ أرض (ألػ مرت مربع) ،أو بتعققـ كسبتف إلك
معقـ كـصػ أرضف يف الجفة الػ

ٓ كقة ،فال يصح وقػ الؿجفقل

غقر

الؿتعقـ( ).
ج -ل ًا ذلوا ف ل ًا تا ً ا:
أي ٓ خقار فقفٕ ،ن الققػ
مؿؾقكًا.

إسؼاط مؾؽ ،فقجب أن يكقن الؿقققف

د -أ ر ل اذمو وف ح ذلغير:
ًا
ضؿان لديـ أو غقره مؿا تتعؾؼ بف حؼقق أخريـ.
فال يؽقن مرهقكًا ،أو
( ) اكظر :الذخقرة لؾؼرايف ( ،)314/6والشرح الؿؿتع ( ،18/11وما بعدها).
( ) اكظر :اإلكصاف (.)9/7

التعليق [ :]2hamadaالؿذكقر يف شروط
القاقػ يـؼؾ هـا  ،واهلل اطؾؿ.
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الوقف وأحكامه يف ضوء الشريعة اإلشالمية 

هـ -أ رم ي ا ى اع :
أي يؿؽـ آستػادة مـف يف تحؼقؼ الؿؼصد مـ الققػ.
***

الوقف وأحكامه يف ضوء الشريعة اإلشالمية 
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 -1وقف العكار:
يصح وقػ العؼار

()

مـ أر ٍ
ض ،ودو ٍر ،وحقاكقت ،وبساتقـ ،وكحقها

بآتػاق( )ٕ :ن جؿاطة مـ الصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ وقػقه ،مثؾؿا تؼدم مـ
وقػ طؿر

أرضف يف خقرب.

 -2وقف امليكول:
اتػؼ الجؿفقر ( ) غقر الحـػقة طؾك جقاز وقػ الؿـؼقل مطؾ ًؼا ،كآٓت
الؿسجد كالؼـديؾ والحصقر ،وأكقاع السالح والثقاب وإثاث والحؾل  ،سقاء
ً
مستؼال بذاتف ،ورد بف الـص أو جرى بف العرف ،أم تب ًعا لغقره مـ
أكان الؿقققف
العؼار ،إذ لؿ يشرتصقا التلبقد لصحة الققػ ،فقصح كقكف ممبدً ا أو ممقتًا ،خقر ًيا
أو أهؾ ًقا.

ولؿ يجز الحـػقة( ) وقػ الؿـؼقل ومـف طـدهؿ البـاء والغراس إٓ إذا كان
تب ًعا لؾعؼار ،أو ورد بف الـص كالسالح والخقؾ ،أو جرى بف العرف كققػ
الؽتب والؿصاحػ والػلس والؼدوم والؼدور (إواين) وأدوات الجـازة
وثقاهبا ،والدكاكقر والدراهؿ ،والؿؽقؾ والؿقزون ،والسػقـة بالؿتاع ،لتعامؾ
( ) هق إرض مبـقة أو غقر مبـقة.
( ) رد الؿحتار طؾك الدر الؿختار (  ،)439 ،408/3فتح الؼدير (  ،48/5وما بعدها) ،الشرح الؽبقر ( ،)76/4
الؼقاكقـ الػؼفقة(ص ،)369:مغـل الؿحتاج( ،)377/2الؿفذب ( ،)440/1الؿغـل (.)585/5
( ) الؿراجع السابؼة.
( ) رد الؿحتار طؾك الدر الؿختار ورد الؿحتار ( ،409/3وما بعدها)( ،ص ،427:وما بعدها).
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الـاس بف ،والتعامؾ ـ وهق إكثر
استعؿآ ـ يرتك بف الؼقاس ،لخرب ابـ مسعقد
ة

الوقف وأحكامه يف ضوء الشريعة اإلشالمية 

« :ما رآه الؿسؾؿقن حسـًا ،ففق طـد اهلل حسـ»

()

وٕن الثابت بالعرف

ثابت بالـص ،هذا مع العؾؿ أن وقػ البـاء صار متعار ًفا ،بخالف ما ٓ تعامؾ فقف
كثقاب ومتاع ،وهذاالققل الؿػتك بف ،وإذا أوقػ مؽقالً أو مقزوكًا فنكفيباع ،ويدفع
ثؿـف مضاربة أو مباضعة ،كؿا يػعؾ يف وقػ الـؼقد ،وما خرج مـ الربح يتصدق بف
يف جفة الققػ.
 -3وقف املشاع( ):
الؿشاع هق غقر الؿؼسقم قال ابـ مـظقر ( )« :ويؼال كصقب فالن شائع يف
جؿقع هذه الدار ،ومشاع فقفا أي :لقس بؿؼسقم وٓ معزول» ا.هـ.
فؿـ كان لف كصقب يف ٍ
دار أو أرض ،أو كحقها كؿـ يؿؾؽ الربع ،أو الثؾث
أو كحقه ،لؽـ الدار أو إرض لؿ تؼسؿ بعدُ  ،ولؿ يعزل وي

ح د كصقب كؾ

شريؽ ففذا هق الؿشاع.
وقد اختؾػ الػؼفاء يف وقػ الؿشاع ،وهذا الخالف مبـل طؾك مسللة
اشرتاط الؼبض يف الققػ ( ) ،فؿـ قال باشرتاط الؼبض مـع مـ وقػ الؿشاع
جقز وقػ الؿشاع
لعدم التؿؽـ مـ الؼبض والحالة هذه ،ومـ لؿ يشرتصف ّ
( ) رواه أحؿد( ،)3600والحاكؿ يف الؿستدرك( ،)83/3وصححف ووافؼف الذهبل.
( ) الؿغـل مع الشرح الؽبقر (  ،)238/6ومجؿقع الػتاوى (  ،31/7وما بعدها) ،والؿقسقطة الػؼفقة
الؽقيتقة (.)169/44
( ) لسان العرب مادة« :شقع» (.)395-394/2
( ) بدائع الصـائع الؽاساين (  ،)138 ،120/6الؿحؾك ٓبـ حزم (  ،)98/8وسقليت لفذه الؿسللة مزيد بقان إن
شاء اهلل.
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الوقف وأحكامه يف ضوء الشريعة اإلشالمية 

والعؾؿاء يف هذا طؾك ققلقـ:
األول اجلواش  ،وهق ققل الجؿفقر( ) ،واستدلقا بأيت:
الكول :
ما رواه البخاري وغقرهؿا طـ ابـ طؿر

قال :قال طؿر لؾـبل ﷺ :إن

الؿائة سفؿ التل بخقرب لؿ أحب ً
مآ قط أطجب إلل مـفا قد أردت أن أتصدق
مر( ).
هبا ...الحديث الؿشفقر وقد ّ
ووجف الشاهد ققلف« :الؿائة سفؿ » وهل مشاع مع غقرها لؿ تؼسؿ  ،فلمره
الرسقل ﷺ بققػفا فدل طؾك جقاز وقػ الؿشاع.
وما رواه البخاري ومسؾؿ طـ أكس

قال :أمر الـبل ﷺ ببـاء

الؿسجد ،فؼال« :را ني اذنجار ثا نوين حائ ل هذا » .قالقا ٓ :واهلل ٓ كطؾب
ثؿـف إٓ مـ اهلل( ).
قال ابـ حجر( ) :فنن ضاهرة أهنؿ تصدققا بإرض  -وهل مشاطة -هلل
فؼبؾ الـبل ﷺ ذلؽ ،واستدلقا بلدلة أخرى( ) ،هذان أبقـفؿا وأققاهؿا.
الثاىي امليع ،وطؿدة ما طـدهؿ أن الؼبض شرط وٓ يؿؽـ مـف
والكول :
هـا ،لتعذر الؼبض يف الؿشاع.

( ) مقاهب الجؾقؾ لؾرطقـل ( ،)18/6روضة الطالبقـ ( ،)314/5اإلكصاف ( ،)8/8بدائع الصـائع (.)219/6
( ) سبؼ تخريجف.
( ) رواه البخاري برقؿ ( ،)1196ومسؾؿ برقؿ (.)1391
( ) فتح الباري (.)399/5
( ) اكظر لفذه إدلة :الققػ الؿشرتك ،الؿعقـ والؿشاع لعبد الرحؿـ الؾقيحؼ (ص ،)36-27 :والؿغـل
(.)238/6
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وجقاب الجؿفقر بعدم التسؾقؿ بذلؽ وإلقؽ البقان.
قال الؼاضل أبق طاصؿ :ققل أبل يقسػ مـ حقث الؿعـك أققى ،إٓ أن

ققل محؿد أقرب إلك مقافؼة أثار .ولؿا كثر الؿصحح مـ الطرفقـ ،وكان ققل
أبل يقسػ فقف ترغقب لؾـاس يف الققػ وهق جفة بر ،أصبؼ الؿتلخرون مـ أهؾ
الؿذهب ،طؾك أن الؼاضل الحـػل والؿؼؾد يخقر بقـ أن يحؽؿ بصحتف
وبطالكف ،وإذا كان إكثر طؾك ترجقح ققل محؿد ،وبليفا حؽؿ صح حؽؿف
وكػذ ،فال يسقغ لف وٓ لؼاض غقره أن يحؽؿ بخالفف ،كؿا صرح بف غقر واحد.
وقال يف البحر :وصح وقػ الؿشاع إذا قضل بصحتفٕ :كف قضاء يف مجتفد
فقف( ).
 -4وقف حل االرتفام:
قال الشافعقة والحـابؾة ( ) :يجقز وقػ طؾق الدار دون سػؾفا ،وسػؾفا
دون طؾقهإ :هنؿا طقـان يجقز وقػفؿا ،فجاز وقػ أحدهؿا دون أخر ،وٕكف
يصح بقع العؾق أو السػؾ ،وٕكف تصرف يزيؾ الؿؾؽ إلك مـ يثبت لف حؼ
آستؼرار والتصرف ،فجاز كالبقع.
 -5وقف اإلقطاعات:
اإلقطاطات :هل أرض مؿؾقكة لؾدولة ،أططتفا لبعض الؿقاصـقـ
لقستغؾفا ويمدي الضريبة الؿػروضة طؾقفا ،مع بؼاء مؾؽقتفا لؾدولة.
فنذا وقػ الؿؼطع لف هذه إرض ٓ يصح وقػفٕ ،كف لقس مال ًؽا لفا.
وكذلؽ ٓ يجقز لؾحؽام والقٓة وإمراء وقػ شلء مـ هذه اإلقطاطات إٓ
( ) اكظر :فتح الؼدير ( ،)45/5الدر الؿختار (.)409-399/3
( ) الؿفذب ( ،)441/1الؿغـل (.)553/5
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رجال .ويجقز لؿـ أحقاح
إذا كاكت إرض مقا ًتا ،أو مؾؽفا اإلمام ،فلقطعفا ً
ة

إرض الؿقات مـ إفراد وقػفإ :كف مؾؽفا باإلحقاء ،ووقػ ما يؿؾؽ( ).
قال ابـ طابديـ  :وأغؾب أوقاف إمراء بؿصر ،إكؿا هق

إقطاطات

يجعؾقهنا مشرتاة صقرة مـ وكقؾ بقت الؿال.
ولق وقػ السؾطان مـ بقت الؿال ،لؿصؾحة طؿت ،يجقز ويمجر.
ويجقز لؾسؾطان أن يلذن بققػ أرض طؾك مسجد مـ أراضل البالد
الؿػتقحة طـقة التل لؿ تؼسؿ بقـ الغاكؿقـ ،إذ لق قسؿت صارت مؾ ًؽا لفؿ حؼقؼة:
ٕهنا تصقر مؾ ًؽا لؾغاكؿقـ بالػتح والؼسؿة ،فقجقز أمر السؾطان فقفا .أما إراضل
الؿػتقحة
صؾحا فال يـػذ أمر السؾطان بققػفإ :هنا تبؼك مؾ ًؽا لؿالكفا
ً
إصؾققـ( ).
وكذا قال الشافعقة( ) :لق وقػ اإلمام شق ًئا مـ أرض بقت الؿال ،صح.
 -6وقف أراضي احلوز:
أرض الحقز هل أرض مؿؾقكة لبعض إفراد ،ولؽـفؿ طجزوا طـ
استغاللفا ،فقضعت الحؽقمة يدها طؾقفا لتستغؾفا وتستقيف مـفا ضرائبفا .فال
يصح وقػفإ :هنا لقست مالؽة لفا ،وإكؿا ما تزال مؾ ًؽا ٕصحاهبا.

( ) رد الؿحتار طؾك الدر الؿختار ( ،430/3وما بعدها).
( ) الؿرجع السابؼ.
( ) مغـل الؿحتاج (.)377/2
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 -7وقف اإلرصاد:
أرضا مؿؾقكة لؾدولة لؿصؾحة طامة
اإلرصاد أن يؼػ أحد الحؽام ً

كؿدرسة أو مستشػك .وقد طرف أن هذا جائز بحؽؿ القٓية العامة ،ولؽـ
يسؿك هذا إرصا ًدا ٓ وق ًػا حؼقؼة.
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 -8وقف املرٍوٌ:
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قال الحـػقة ( ) :يصح لؾراهـ وقػ الؿرهقنٕ :كف يؿؾؽف ،لؽـ يبؼك حؼ
الؿرهتـ متعؾ ًؼا بالؿرهقن ،فنن وىف الديـ تطفرت وخؾصت العقـ الؿرهقكة مـ
تعؾؼ حؼ الؿرهتـ هبا ،وإٓ فؾف أن يطؾب إبطال الققػ وبقع الؿرهقن .وبـاء
معسرا
مقسرا ،أما إن كان
طؾقف :يجرب الؼاضل الراهـ طؾك دفع ما طؾقف إن كان
ً
ً

فقبطؾ الققػ ويبقع العقـ الؿرهقكة فقؿا طؾقف مـ الديـ .وكذا لق مات ،فنن كان
لف ما يقيف الديـ ،ضؾ الشلء مققق ًفا ،وإٓ بقع وبطؾ الققػ.
وقال الجؿفقر غقر الحـػقة( ) ٓ :يصح وقػ الؿرهقن.
 -9وقف العني املؤجرة:
قال الحـػقة والحـابؾة( ) ٓ :يؿؾؽ الؿستلجر وقػ مـػعة العقـ الؿستلجرة،
ٕكف يشرتط لديفؿ التلبقد ،واإلجارة ممقتة غقر ممبدة .وكذلؽ قال الشافعقة ( ):
مالؽ الؿـػعة دون الرقبة كالؿستلجر والؿقصك لف بالؿـػعة ٓ يصح وقػف إياها،
غراسا يف أرض مستلجرة لف ،فإصح جقازه،
لؽـ لق وقػ الؿستلجر بـاء أو ً

ويؽػل دوام الققػ إلك ققام مالؽ إرض بالؼؾع بعد مدة اإلجارة .والؿستعقر

والؿقصك لف بالؿـػعة مثؾ الؿستلجر يف الحؽؿ .ويصح طـدهؿ لؾؿمجر وقػ
إرض الؿمجرة.
(
الؿالؽقة ) :لؾؿستلجر وقػ مـػعة الؿلجقر مدة اإلجارة الؿؼررة لف ،إذ ٓ
وقال

( ) رد الؿحتار طؾك الدر الؿختار (ص ،432:وما بعدها).
( ) كشاف الؼـاع ( ،)271/4الشرح الؽبقر (.)77/4
( ) رد الؿحتار طؾك الدر الؿختار ( ،437-400/3وما بعدها) ،كشاف الؼـاع (.)371/4
( ) مغـل الؿحتاج ( ،377/2وما بعدها).
( ) الشرح الصغقر ( ،)98/4الشرح الؽبقر (.)77/4
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الؿلجقر.

وأجاز الحـػقة والحـابؾة لؾؿمجر وقػ العقـ الؿمجرةٕ :كف وقػ ما
يؿؾؽ ،ويبؼك لؾؿستلجر الحؼ يف آكتػاع بالعقـ الؿستلجرة إلك اكتفاء مدة
اإلجارة ،أو تراضقف مع الؿمجر طؾك فسخ اإلجارة قبؾ اكتفاء مدهتا.
واذخ صة :يصح طـد الجؿفقر لؾؿمجر وقػ العقـ الؿمجرة ،وٓ يصح
وقػفا طـد الؿالؽقة ،ويصح طـد الؿالؽقة لؾؿستلجر وقػ مـػعة الؿلجقر ،وٓ
يصح وقػفا طـد الجؿفقر.
***
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ذهب جؿفقر الػؼفاء الؿالؽقة والشافعقة والحـابؾة ،وأبق يقسػ ومحؿد
مشؽال شرائطف
ً
مـ الحـػقة إلك أن الققػ متك صدر مؿـ هق أهؾ لؾتصرف
أصبح ٓز ًما ،واكؼطع حؼ القاقػ يف التصرف يف العقـ الؿقققفة بلي تصرف

يحؾ بالؿؼصقد مـ الققػ ،فال يباع وٓ يقهب وٓ يقرث ،وذلؽ لؼقل الـبل

ﷺ لعؿر ابـ الخطاب

« :ت

()

ق يصل و رباع و روهب و رورث » .

وٕن الققػ تربع يؿـع البقع والفبة والؿقراث فؾزم لؿجرد صدور الصقغة مـ
القاقػ كالعتؼ ،ويػارق الفبة فنهنا تؿؾقؽ مطؾؼ .والققػ تحبقس إصؾ
وتسبقؾ الؿـػعة ،ففق بالعتؼ أشبف ،فؾحاقف بف أولك( ).
***

( ) سبؼ تخريجف.
( ) رد الؿحتار طؾك الدر الؿختار (  ،)358،367/3وحاشقة الدسققل (  ،)75/4وروضة الطالبقـ ( ،)342/5
والؿفذب ( ،)449/1وكشاف الؼـاع ( ،)292 ،254/4والؿغـل (.)186/8
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يبطؾ الققػ إذا اختؾ شرط مـ شروصف السابؼة.
وذ ر اذماذ وة ب

ت اذو ف وأهمها ا ريتي( ):

متصال
ً
مرضا
 - 1حدوث ماكع :مثؾ إن مات القاقػ أو أفؾس ،أو مرض ً
بؿقتف قبؾ الؼبض بطؾ الققػ ،ورجع لؾقارث يف حال الؿقت ،ولؾدائـ
يف اإلفالس ،فنن أجازه كػذ ،وإٓ بطؾ.
 - 2إن سؽـ القاقػ الدار قبؾ تؿام طام بعد أن حقز طـف ،أو أخذ غؾة إرض
لـػسف ،بطؾ التحبقس ما لؿ يؽـ وقػفا طؾك كػسف.
 - 3الققػ طؾك معصقة كؽـقسة ،وكصرف غؾة الؿقققف طؾك خؿر أو شراء
سالح لؼتال حرام.
 - 4الققػ طؾك حربل ،ويصح طؾك ذمل .وهذا متػؼ طؾقف.
 - 5الققػ طؾك كػسف ولق مع شريؽ غقر وارث ،مثؾ وقػتف طؾك كػسل مع
فالن ،فنكف يبطؾ ما يخصف ،وكذا ما يخص الشريؽ ،وققؾ يصح .
 - 6الجفؾ بسبؼ الققػ طـ الديـ إن كان الققػ طؾك محجقره :فؿـ وقػ
طؾك محجقره ( أي الذي يشرف طؾقف) وق ًػا وحازه لف ،وطؾك القاقػ ديـ،
ولؿ يعؾؿ هؾ الديـ قبؾ الققػ أو بعده ،فنن الققػ يبطؾ ،ويباع لتسديد
تؼديؿا لؾقاجب طؾك التربع ،طـد الجفؾ بالسبؼ ،مع ضعػ الحقز
الديـ،
ً
( ) الؼقاكقـ الػؼفقة (ص ،370:وما بعدها) ،الشرح الصغقر ٓبـ دردير (.)118-116 ،108-4/107
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(الؼبض).

 - 7طدم التخؾقة (أي طدم ترك القاقػ) بقـ الـاس وبقـ الؿقققف طؾقف الذي
هق مثؾ الؿسجد والرباط والؿدرسة قبؾ حصقل الؿاكع ،فنكف يبطؾ
الققػ ،ويؽقن مقرا ًثا.
الؼرب اإلسالمقة.
 - 8وقػ الؽافر لـحق مسجد ورباط ومدرسة وغقرها مـ َ
أيضا.
وهذا رأي الحـػقة ً
ويؽره طؾك الراجح كراهة تـزيف الققػ طؾك البـقـ دون البـاتٕ :كف يشبف
طؿؾ الجاهؾقة مـ حرمان البـات مـ إرث أبقفـ ،فنن حدث الققػ كػذ ولؿ
يػسخ طؾك إصح .ويؽره اتػا ًقا هبة الرجؾ لبعض ولده مالف كؾف ،أو ُج َّؾف.
وكذا يؽره أن يعطل مالف كؾف ٕوٓده ،لقؼسؿ بقـفؿ بالسقية بقـ الذكقر
واإلكاث .فنن قسؿف بقـفؿ طؾك قدر مقاريثفؿ ،ففق جائز .ويصح الققػ
بآتػاق طؾك العؽس وهق وقػف طؾك بـاتف دون بـقف.
أيضا لؾتخرب والضآلة بؼرار مـ الؿحؽؿة بـاء طؾك صؾب
ويـتفل الققػ ً
ذي الشلن .ويصقر الققػ الؿـتفل مؾ ًؽا لؾقاقػ إن كان ح ًقا ،وإٓ فؾؿستحؼف

وقت الحؽؿ باكتفائف( ).

***

() ِ
الػ ْؼ ُف
اإلسالمل وأد َّل ُت ُف  ،د.وهبة الزحقؾل(.)7670-7669/10
ُّ
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(

)

تتـقع مصارف الققػ مـ أكقاع الرب واإلحسان حسب ما تستدطل
الحاجة إلقف ،و ي أ ثلة ذذ هذ اذمجا ت اذم نو ة واذم

دة:

 -1اجملال العلني:
مثؾ :كػالة الطالب ،كػالة الؿعؾؿقـ ،مـح دراسقة ،رطاية دورات طؾؿقة،
رطاية مسابؼات طؾؿقة ،صباطة وتقزيع كتب طؾؿقة ،كسخ وتقزيع أشرصة طؾؿقة،
تعؾقؿ الؼرآن الؽريؿ ،رطاية حؾؼات تحػقظ ،رطاية دورات تلهقؾقة لؿعؾؿل
ومعؾؿات الؼرآن.
 -2اجملال الدعوي:
مثؾ :رطاية الؿؾتؼقات والؿمتؿرات والدورات والؾؼاءات الدطقية ،رطاية
الجقٓت والرحالت الدطقية ،كشر الؽتب وإشرصة التقجقفقة ،كػالة الدطاة،
دطؿ الؿمسسات الدطقية ،دطؿ مؽاتب دطقة الجالقات ،رطاية رحالت
الؿمسسات الدطقية ،دطؿ مؽاتب دطقة الجالقات ،رطاية رحالت العؿرة
والحج لؾجالقات وحديثل اإلسالم.
ِ
دطؿ
مجآت الدطقة اإلسالم ّقة ومجاهب ُة ما يتعرض لف اإلسالم الققم
ف ُ
ٍ
ممامرات باغقة صغت وما زالت وصؿس إباصقؾ ِ
مـ
والػرى التل تـال الؼرآن
ُ
الؿحؿدي ودطؿ الفقئات ِ
والجـاب
الؽريؿ
اإلغاثقة وجؿع ّقات تحػقظ الؼرآن
َ
ّ
ُ
( ) لالستزادة اكظر :أمقال الققػ ومصرفف لػضقؾة الشقخ د .طبد الرحؿـ بـ إبراهقؿ بـ طبد العزيز
العثؿان.
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ِ
الؽريؿ الخقر ّية
ُ
وتحبقس القققف طؾك أقسا ِم الؿشايف الطبقة كلقسام مرضة
()

ى

إليجاد

الؽؾك وسقاه وأكقاع اإلطاقة وكحقها ،كذلؽ اإلطالم اإلسالمل
ِ
قـقات إسالمقة فضائقة
مستؼ ّؾةُ ،تعؾـ لؾعالؿ أجؿع وسط ّق َة اإلسالم وجاللف
ويسره وجؿالف وسؿاحتَف وكؿالف ،وتسعك حثق ًثا ِّ
الؿفؿة
لحؾ قضايا إمة
َ
ّ
ِ
كؼضايا ّ
الشباب والؿرأة والػضق َؾة وال َػؼر والبطالة وإمـ والسالم ،و َتدُ ّك
والرذيؾة وأثام.
قـقات الشرور ّ
 -3اجملال االجتناعي واإلغاثي :

مثؾ :مساطدة إقارب ،كػالة إيتام وإرامؾ ،مساطدة الػؼراء والؿساكقـ،
تػريج الؽربات ،دطؿ الجؿعقات والؿربات والؿستقدطات الخقرية ،دطؿ لجان
وجؿعقات اإلطاكة طؾك الزواج ،الؿساهؿة يف تقسقر السؽـ لؾؿحتاجقـ ،إصعام
وسؼقا الحاج ،تػطقر الصائؿقـ ،حػر أبار ،سؼقا الؿاء

مثؾ تركقب برادات

مقاه ،مساطدة الؿـؽقبقـ طـد وققع الؽقارث.
 -4املصاجد:
مثؾ :البـاء والتلسقس ،الرتمقؿ والتقسعة ،بـاء مـازل إئؿة والؿمذكقـ،
تلمقـ مصاحػ ،تلمقـ أجفزة وأدوات ،كػالة إمام ،إكشاء مؽتبات خقرية يف
الؿساجد ،إكشاء مغاسؾ أمقات.
إن الؿساجد لؿ تؽـ لتـتشر هذا آكتشار يف تاريخ اإلسالم كؾف إٓ بطريؼ
إوقاف ،أوقاف يصرف ريعفا مـ أجؾ حػظ كتاب اهلل وصباطتف وكشره،
( ) وهذا سقليت يف الؿجال اإلطالمل (ص. )46:
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 -5اجملال الصحي:
مثؾ :تلمقـ إجفزة وإدوات لؾؿرضك والؿعاققـ ،الدطؿ يف حالة
الطقارئ وإمراض العارضة ،دطؿ مستشػقات طالج اإلدمان ،دطؿ مستشػقات
رطاية الؿعاققـ ،دطؿ التقطقة الصحقة ،دطؿ وإكشاء مراكز صحقة طامة ومتخصصة
مثؾ :مراكز غسقؾ الؽؾك ،دطؿ العقادات الخقرية ،تلمقـ الدواء لؾؿرضك
الؿحتاجقـ.
 -6اجملال اإلعالمي:
مثؾ( :إكشاء وتلسقس أو دطؿ قـقات تؾػزة لـشر اإلسالم والعؼقدة
الصحقحة ،وقـقات لتعؾقؿ الؼرآن الؽريؿ ،وقـقات لؾسـة الـبقية الصحقحة،
إكشاء ودطؿ الؿجالت والدوريات اإلسالمقة ،دطؿ وإكشاء مقاقع إسالمقة طؾك
الشبؽة العالؿقة ،دطؿ اإلطالكات الدطقية الؿمثرة يف الؼـقات ويف لقحات
الطرق ،رطاية أي طؿؾ إطالمل جاد يـػع اإلسالم والؿسؾؿقـ).
***
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لؽل كستثؿر إوقاف استثؿارا مؿاثال ،وكسعك يف تلثقرها بالثقاب الؿزيد
صالحف َ ،
ترج َح
فالحف  ،وكان
والـػع الؿديد لزم أن ُير َتا َد لـظارهتا مـ َّ
وغ َؾب ُ
ُ
وهتؿؿ لبؾق ِغ أزكك الؿآثر والؿـاقب ،ملمقكًا كزاهة وتع ُّػ ًػا،
حؾقػ ك َظ ٍر ثاقب ،
َ
ُّ
ِ
حؼ تؼقاه ،طامؾ طؾك
ب اهلل وتخشاه وتتَّؼقف َّ
يدرك أن الـظارة الحؼة هل التل تراق ُ
ِ
ِ
الؿػاس ِد طـف وتؼؾقؾفا ،وأما مـ سعك يف
الققػ وتؽؿقؾفا ودفع
تحؼقؼ مصالح
ٍ
وحرم
الؿقققف طؾقفؿ الثؿرة وآكتػاع
َ
تبطقؾ الققػ إلك أ َبد أو َتعطقؾف إلك أ َمد َ
فؼد كزع طـ الجادة الؼقيؿة ،وططؾ كظاما سديدا يف آقتصاد اإلسالمل.

إن تحؼقؼ الغاية الخقرة مـ الققػ سقاء بالـسبة لؾقاقػ أو لؾؿقققف
طؾقف مـقط بؿدى كجاح كاضر الققػ يف إدارة إوقاف وتـؿقتفا ،ورطاية شموهنا
يف اإلشراف

وحػظفا ،والحد مـ هقؿـة إصؿاع البشرية فقفا ،ومراقبة اهلل
طؾقفا ،وصرف َغ ّالهتا يف القجقه الؿشروطة ،وضبط الصرف والتعػػ يف أخذ
الـاضر ،ورقابة اهلل

( ).

وإذا شرط القاقػ لؾـظر طؾك وقػف لـػسف أو غقره واحدً ا كان أو أكثر ،أو
جعؾف مرت ًبا بقـفؿ كلن جعؾ القٓية لػالن فنذا مات فؾػالن ،إذا شرط ذلؽ
وجب العؿؾ بشرصف لؿا ثبت أن طؿر

كان يؾل أمر صدقتف -أي :وقػف،-

ثؿ جعؾف إلك حػصة تؾقف ما طاشت ،ثؿ يؾقف أولق الرأي مـ أهؾفا( ).
( ) إدارة الققػ الخقري لؾزحقؾل (ص.)5:
( ) حاشقة ابـ طابديـ (  ،)409/3وفتح الؼدير (  ،)231-230/6وحاشقة الدسققل (  ،)88/4ومغـل الؿحتاج
( ،)393/2والؿفذب ( ،)452/1والؿغـل (.)647-646/5
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كاضرا كان تعققـ الـاضر لؾؼاضلٕ :كف صاحب الـظر
فنن لؿ يجعؾ القاقػ ً

العام( ).

 صفاث ىاظش انِلف:
وأصؾ الـظارة هق أداء إماكة ،واهلل

يؼقل يف إمر بلداء إماكات﴿:ﭠ

ﭡﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﴾ [البؼرة ،]283:ويؼقل محذرا مـ خقاكتفا﴿:ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [إكػال.]27:
ِ
والؿم َّمؾ يف
الـظار طؾك إوقاف اإلسالمقة مراطاة جاكب الؿصؾحة
ِ
بذل الغالل و الـػقس يف ِ
ُ
شروط
تـػقذ وتحؼقؼ
العامة لؾؿقققف طؾقفؿ ،و
ِ
ِ
الققػ  ،وتعؿقر أصقلف
واستثؿار محصقلِف  ،والسؾقك
القاقػ ،وإقامة ضقابط
بالؿستػقديـ ما ِ
يقجب لفؿ اإلكرام واإلكعا َم  ،وأخذهؿ بطرائؼ الرحؿة و كريؿ
إشعري
وس ُبؾ الشػؼة واإلرفاق .طـ أبل مقسك
قال :قال
ّ
إخالقُ ،
ِ
ِ
رسقل اهلل ﷺ« :اذخَ ِ
وي ا َّالذ ِذي ُرن ِ ُذ َ ا ُأ ِ َر ِ ِ ف ُو ْد و ِ َا ِ ً ُ َو َّالف ًرا
اذم ْد ل ُل اا ُ
از ُ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
اذم َ َ ِّ وي»( ) .وفقؿا يؾل كبذ مـ
َ ِّو َب ًة ِ َى ْد ُ ُ َف َو ْد َف ُ ُ إِ َذى ا َّالذذي ُأ َر َذ ُ ِ َ
أح ُ ُ
أحؽام كظارة الققػ.

قال العالَّمة محؿد بـ صالح العثقؿقـ رحؿف اهلل( ):
«يعـل أن الخازن الذي جؿع هذه إوصاف إربعة ( :الؿسؾؿ ،إمقـ،
الذي يـػذ ما أمر بف ،صقبة هبا كػسف).

( ) اكظر :إدارة الققػ (ص )7:لؾزحقؾل.
( ) أخرجف البخاري ( ،)1371ومسؾؿ (.)710/2
( ) شرح رياض الصالحقـ (.)381/2

الوقف وأحكامه يف ضوء الشريعة اإلشالمية 

انصفت األُنى :أه ٌكِه مغه ًل ا:
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كافرا وإن كان أمقـًا ويـػذ ما أمر بف
احرتازا مـ الؽافر ،فالخازن إذا كان ً
لقس لف أجرٕ ،ن الؽػار ٓ أجر لفؿ يف أخرة فقؿا طؿؾقا مـ الخقر :قال اهلل
تعالك﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸﭹ ﭺ ﴾ [الػرقان ،]23:وقال تعالك:
﴿ ﮘ ﮙﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣ ﮤ

خقرا
ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﴾ [البؼرة :]217:أما إذا طؿؾ ً
ثؿ أسؾؿ فنكف يسؾؿ طؾك ما أسؾػ مـ خقر ويعطك أجره.
أمٍو:
انِصف انثاىً :أه ٌكِه ًا
يعـل الذي أدى ما اؤتؿـ طؾقف ،فحػظ الؿال ولؿ يػسده ،ولؿ يػرط فقف،
ولؿ يتعد فقف.
انِصف انثانث :أه ٌيفز ما أُمش بٌ:
يعـل يػعؾفٕ ،ن مـ الـاس مـ يؽقن أمقـًا لؽـف متؽاسؾ ،ففذا أمقـ
ومـػذ ،يػعؾ ما أمر بف ،فقجؿع بقـ الؼقة وإماكة.
انِصف انشابغ :أه حكِه طٍبت بٌ ىفغٌ:
إذا كػذ وأططك ما أمر بف أططاه وهق صقبة بف كػسف ،يعـل ٓ يؿـ طؾك
فضال طؾقف ،بؾ يعطقف صقبة بف كػسف.
الؿعطل ،أو يظفر أن لف ً
فؾسا واحدً ا» .ا.هـ.
هذا يؽقن أحد الؿتصدققـ مع أكف لؿ يدفع مـ مالف ً
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 ششُط انياظش( ):
يشرتط فقؿـ يتقلك الـظر طؾك الققػ جؿؾة مـ الشروط هل:
 -1ااس م :ذلؽ ٕن الـظر وٓية  ،وٓ وٓية لؽافر طؾك مسؾؿ  ،لؼقلف

تعالك﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ﴾ [الـساء.) (]141:
طاقال ،فال يصح تقلقة الصبل وٓ الؿجـقن
 -2اذ لوف :بلن يؽقن بال ًغا ً
لعدم أهؾقتفؿا( ).
 -3اذ اذة :وهل الؿحافظة الديـقة بالتزام الؿلمقرات الشرطقة ،واجتـاب
الؽبائر ،وتققل الصغائر ،وأداء إماكة ،حسـ الؿعامؾة .فال يصح تقلقة الـظر
لػاسؼ أو خائـ لألماكة( ).
 -4اذ ا ة :وهل قدرة الـاضر طؾك التصرف فقؿا كظر فقف( ).
( ) اإلقـاع يف فؼف اإلمام أحؿد بـ حـبؾ ( ،)15/3وحاشقة الجؿؾ طؾك شرح الؿـفج ( ،)604/5ومحاضرات
يف الققػ ٕبل زهرة (ص ،318:وما بعدها) ،وإدارة الققػ لؾزحقؾل (ص ،)9-7:ووٓية الدولة طؾك
إوقاف لعبد اهلل الحديثل (ص ،)7:ووٓية الدولة طؾك إوقاف لؾؿطرودي (ص.)26:
( ) كشاف الؼـاع ( ،)270/4وشرح مـتفك اإلرادات (.)504/2
( ) حاشقة ابـ طابديـ (  ،)385/3والبحر الرائؼ (  ،)244/5وفتح الؼدير (  ،)242/6وحاشقة الدسققل
( ،)88/4ومغـل الؿحتاج ( ،)393/2وروضة الطالبقـ ( ،)347/5وكشاف الؼـاع (.)270/4
( ) حاشقة ابـ طابديـ (  ،)385/3والبحر الرائؼ (  ،)244/5ومغـل الؿحتاج (  ،)393/2وهناية الؿحتاج
(.)396/5
( ) مغـل الؿحتاج (  ،)393/2وهناية الؿحتاج (  ،)397-396/5وكشاف الؼـاع (  ،)270/4وشرح الؿـتفك

الوقف وأحكامه يف ضوء الشريعة اإلشالمية 

 مغأنت :حؼذد ىظاس انِلف:
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يجقز أن يؽقن لؾققػ كاضر واحد أو أكثر ،كؿا كص طؾك ذلؽ الػؼفاء( ).
وقال الشافعقة والحـابؾة وأبق حـقػة ،لق أسـد القاقػ الـظر ٓثـقـ فال
مستؼال طـ أخرٕ ،ن القاقػ لؿ يرض برأي أحدهؿا،
ً
يصح تصرف أحدهؿا
لؽـ إذا شرط القاقػ الـظر لؽؾ واحد مـفؿا صح تصرف كؾ مـفؿا مـػر ًدا( ).
ُ اجباث انياظش( ):
يجب طؾك الـاضر الؼقام بؽؾ ما مـ شلكف الحػاظ طؾك الققػ ورطاية
مصؾحتف ،ومن ذلك:
 - 1مارة اذو ف :بلن يؼقم بلطؿال الرتمقؿ والصقاكة  ،حػ ًظا لعقـ الققػ مـ
الخراب والفالك.
 - 2تن وذ روط اذوا ف :فال تجقز مخالػة شروصف  ،أو إهؿالفا  ،ويجب
آلتزام هبا إٓ يف أحقال مخصقصة.
 - 3اذ نارة ي رض ي اذ نظومات وضوا ط اإلشراف طؾك الققػ ما يحؼؼ
مصؾحتف واستؿرار كػعف يف الؿستؼبؾ.
 - 4اذ فاع ي ح وق اذو ف :يف الؿخاصؿات الؼضائقة لرطاية هذه الحؼقق
(.)504/2
( ) حاشقة ابـ طابديـ (  ،)409/3ومغـل الؿحتاج (  ،)394/2وكشاف الؼـاع (  ،)272/4وطؼد الجقاهر
الثؿقـة ٓبـ شاش (.)430/3
( ) ومغـل الؿحتاج ( ،)394/2وكشاف الؼـاع (.)272/4
( ) روضة الطالبقـ لؾـقوي ( ،)411/4حاشقة الجؿؾ (  ،)605/5والذخقرة ( ،)329/6مغـل الؿحتاج
( ،)395/2إدارة الققػ الخقري (ص ،9:وما بعدها) ،وٓية الدولة طؾك إوقاف لؾؿطرودي
(ص ،73:وما بعدها) ،أحؽام القصايا وإوقاف لؿحؿد سراج (ص.)320:
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مـ الضقاع.

 - 5أدا درو اذو ف :تتعؾؼ الديقن بريع الققػ ٓ بعقـف ،وأداء هذه الديقن
ِ
مؼدم طؾك الصرف طؾك الؿستحؼقـٕ :ن يف تلخقرها تعري َض
الققػ بلن
يحجر طؾك ريعف.
 - 6أدا ح وق اذم ح وي يف اذو ف :وطدم تلخقرها إٓ لضرورة  ،كحاجة
الققػ إلك العؿارة واإلصالح أو القفاء بديـ.
 - 7لو أ ر ه

م اذ ررط فقؿا استممـ طؾقف مـ أمقال أو وثائؼ أو طفد.

«ويجب طؾك كاضر الققػ أن يجتفد يف صرفف  ،فقؼدم إحؼ فإحؼ ،
وإذا اقتضت الؿصؾحة الشرطقة صرفف إلك ثالثة مثؾ أن ٓ يؽػقفؿ أقؾ مـ ذلؽ
وغقرهؿ مـ الػؼراء يؽػل مـ غقر هذا الققػ أو يساويفؿ فقؿا يحصؾ مـ ريعف
وهؿ أحؼ مـف طـد التزاحؿ وكحق ذلؽ جاز ذلؽ  ،وأقارب القاقػ الػؼراء أولك
مـ إجاكب مع التساوي يف الحاجة ويجقز أن يصرف إلقف كػايتف إلك أن يقجد
أحؼ مـف ،وإن ُقدِّ ر وجقد فؼقر مضطر كان دفع ضرورتف واجبًا  ،وإن ُقدر تـؼقص
غقره مـ غقر ضرورة تحصؾ لف تعقـ ذلؽ واهلل أطؾؿ»( ).
 ما ال ٌجِص نهياظش مو انخصشفاث ( ):
هـاك جؿؾة مـ التصرفات يؿـع مـفا الـاضر لؿا فقف مـ اإلضرار بؿصؾحف
الققػ ،من ذلك:
يمجر طقـ الققػ لـػسف  ،أو لقلده  ،لؿا يف
 - 1اذ لبس شبهة اذمحا اة  :كلن ِّ
( ) مختصر الػتاوى الؿصرية ٓبـ تقؿقة (.)404/1
( ) روضة الطالبقـ ( )412/4لؾـقوي ،شرح فتح الؼدير ٓبـ الفؿام الحـػل(  ،)223/6والػتاوى (،)67/31
ووٓية الـاضر طؾك إوقاف إهؾقة لؿحؿد الرفاطل (ص ،35:وما بعدها) ،أحؽام القصايا وإوقاف
لسراج (ص ،321:وما بعدها).
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ذلؽ مـ التفؿة.

 - 2ا س اىة لى اذو ف :أي آستداكة طؾك أن يؽقن السداد مـ ريع الققػ،
إٓ يف حالة الضرورة ،وذلؽ لؿا فقف مـ تعريض الريع لؾحجر لؿصؾحة
الدائـقـ.
 - 3رهي اذو ف :لؿا قد يمدي إلك ضقاع العقـ الؿقققفة.
 - 4إ ارة اذو ف :إٓ لؾؿقققف طؾقفؿ.
 - 5ااس ا يف أ وا اذو ف دو أجرة.
 صالحٍاث انياظش ػهى انِلف:
بقـ المصارف

 - 1لف الحؼ يف تؼدير الحاجة والؿصؾحة الشرطقة مـ
الؿقققف طؾقفا ،فؾف أن يصرف طؾقفا جؿق ًعا يف طام واحد ،ولف أن يؼتصر

طؾك بعضفا  ،مراط ًقا الحاجة وإكثر كػ ًعا لؾحل والؿقت  ،وما كان أدومفا
بؼا ًء ،وأطؿفا كػ ًعا ،ثؿ أشدها حاجة.
 - 2تؼديؿ ما يحتاجف أصؾ الققػ مـ صقاكة أو إصالح طؾك غقره مـ
الؿصارف.
 - 3تحديد وجقه الصرف واطتؿاد مبالغف.
 - 4إطداد مقزاكقة تؼديرية سـقية تشؿؾ اإليرادات والؿصروفات الؿتققعة
خالل السـة الفجرية.
 - 5إطداد تؼرير سـقي.
 - 6اختقار مـ يـقب طـ الـاضر طؾك الققػ أمام الؼضاء و الجفات الرسؿقة.
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ِ
واإلدارية لؾققػ ،وتعديؾفا حسب الؿصؾحة.
وضع الؾقائح الؿالقة

 - 8لؾـاضر طؾك الققػ آجتفاد يف صرق تـؿقتف  ،وإذا رأى أن الؿصؾحة يف
كؼؾف أو بقعف أو جزء مـف والشراء ،فؾف ذلؽ بحسب الؿصؾحة.
و اذت هو ة بار اذ لما « :ويجب طؾك كاضر الققػ ادخار شلء مؿا زاد
مـ غؾتف لعؿارتف وشراء طؼار بباققف ،وأفتك بعض الؿتلخريـ بجقاز آتجار فقف
إن كان مـ وقػ مسجد وإٓ فال»( ).
شرطا وطر ًفا( ).
 - 9ولف آجتفاد يف إدارة إوقاف بلفضؾ الطرق الؿتبعة ً
طؼارا أو
 - 10التصرف يف إوقاف بلن تبؼك ً

تقضع يف استثؿارات أخرى ،

ً
حسب ما يراه  ،بشرط أن تؽقن آستثؿارات جؿقعفا
حالٓ خالقة مـ
الشبفات.
 - 11إذا احتاج الققػ إلك مجؾس كظارة ،ورأى مجؾس الققػ طزل أي طضق
يف الؿجؾس ُج ِرح يف أماكتف أو طدالتف وتقلقة غقره سقاء مـ أبـائف أو إخقاكف
أو مـ أبـائفؿ إن لؿ يؽـ لف ولد صالح أو أخ صالح ،فؾف ذلؽ.
يف حالة أن يؽقن مجؾس كظارة فتؽقن قراراهتؿ بإغؾبقة فقؿا لؿ يؽـ فقف
صقت لف أكثر
كص أو دلقؾ ،ويف حال تساوي إصقات َّ
يرجح الجاكب الذي َّ
الحاضريـ.

( ) أبحاث هقئة كبار العؾؿاء ( ،)72/5واكظر :فتاوى الققػ لؾؿملػ ط .دار القصـ.
( ) اكظر :فتاوى ابـ باز (مجؿقع رسائؾ ابـ باز) (.)21/20
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 أجشة انياظش( ):
جاء يف حديث وقػ طؿر

 « :جناح لى ي وذوها أ ري ل نها

اذم روف» ،أي  ٓ :إثؿ وٓ ذكب وٓ مماخذة طؾك مـ ولقفا أن يلكؾ مـفا
بالؿعروف ،والذي يؾقفا هؿ الـظار ،فؾؾـاضر أن يلكؾ بالؿعروف ،وهل إجرة.
أيضا بحديث أن الـبل ﷺ قال « :ت
واستدلقا ً
درهما ا تر ت

درنارا و
ل ورث ي ً

ى ة ى ائي و ًىة ا لي فهو ص ة»( ).

قال ابـ حجر« :هق دال طؾك مشروطقة أجرة العامؾ طؾك الققػ ،ومراد
العامؾ يف هذا الحديث :الؼقؿ طؾك إرض»( ).
فيستحؼ الـاضر ما شرط لف القاقػ مـ إجرة وإن زادت طؾك أجرة
الؿثؾ ،فنذا لؿ يشرط لف شق ًئا رفع أمره لؾؼاضل لقؼرر لف أجرة الؿثؾ ،وكذلؽ إذا
أجرا أقؾ مـ أجر الؿثؾ  ،فؾؾـاضر رفع أمره لؾؼاضل لقؼرر لف
ط َّقـ الققػ لؾـاضر ً
أجر الؿثؾ.

 حياصل انياظش بانيظش إنى غٍشً ( ):
إذا طزل الـاضر كػسف بلن أسؼط حؼف مـ الـظر إلك غقره فنكف ٓ يسؼط حؼف،
ويستـقب الؼاضل مـ يباشر طـف يف القضقػة ،أما إذا شرط القاقػ الـظر إلكسان
وجعؾ لف أن يػقض الـظر إلك مـ أراد فؾف ذلؽ ،وٓ يزال الـاضر طـ كظارتف هبذا
وكقال طـف.
التػقيض ،ويؽقن مـ فقضف ً
( ) اإلقـاع يف فؼف اإلمام أحؿد بـ حـبؾ (  ،)15/3و كشاف الؼـاع ( ،)2095/3والػتاوى ( ،)75/31وإدارة
الققػ (ص.)15:
( ) أخرجف البخاري(،)2624ومسؾؿ (.)1760
( ) فتح الباري (.)406/5
( ) إدارة الققػ الخقري (ص.)23:
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 ػضل انياظش( ):
يعزل الـاضر بالػسؼ الؿحؼؼ ،ويعزل إذا فؼد أهؾقتف ،فقـزع الؼاضل الققػ

مـف :وإن كان القاقػ قد شرط لف الـظر ،ويتقلك الؼاضل الـظر ،ولف أن يقلقف مـ
أراد.
وٓ يـتؼؾ الـظر إلك الـاضر التالل حسب ترتقب القاقػٕ :ن اكتؼال
الـظارة إلك الـاضر مشروط بػؼد الـاضر الحالل ولؿ يػؼد ،فنذا طادت إهؾقة إلك
الـاضر الؿعزول طادت الـظارة إلقف إن كان القاقػ هق الذي طقـف يف الـظارة
أصال ،وإٓ فال تعقد إلقف.
ً
 خطِاث إجشائٍت نخِثٍك انِلف:
انجَت اننخخصت بخِثٍك انِلف:
هل الدوائر اإلهنائقة يف محاكؿ إحقال الشخصقة يف الؿدن الرئقسقة.
اننطهِب ػيذ حِثٍك انِلف:
 - 1حضقر الؿققػ  ،ومعف إثبات الشخصقة (بطاقة إحقال  ،ودفرت العائؾة
لؾؿرأة مع معرفقـ اثـقـ لفا).
 - 2إحضار صؽ العؼار الؿراد إيؼافف.
 - 3مراجعة الؼاضل لتقثقؼ الققػ.
شخصل لؽؾ مـفؿا.
ة
 - 4حضقر شاهدَ يـ ،مع بطاقة إثبات ال
 - 5بقان مصارف الققػ  ،والـاضر طؾقف  ،وتحديد أجرتف ،وصريؼة اختقار
( ) إدارة الققػ الخقري (ص  ،)23:اإلشراف الؼضائل لفاين الجبقر (ص )37:ضؿـ كدوة الققػ ،حاشقة
ابـ طابديـ ( ،)580/6آختقار ات (ص ،)174:وٓية الـاضر طؾك إوقاف إهؾقة لؿحؿد الرفاطل
(ص.)48:
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الـاضر مـ بعد.
تيبيَات:


ٓ يؾزم أن يؽقن تقثقؼ الققػ يف محؾ العؼار الؿقققف أو محؾ سؽـ
الققػ.



يؿؽـ تقثقؼ الققػ دون مراجعة الؿحؽؿة ،بلن يؼقم الؿققػ بؽتابة
وثقؼة الققػ ويشفد طؾقفا شاهديـ ،ولؽـ ٓ بد مـ آحتقاط يف حػظفا.



لقس لؾؿققػ أن يعدل يف الققػ ومصارفف بعد إثباتفٕ ،ن الققػ يؾزم
بؿجرد صدور الققػ.



لؾؿققػ أن يستثـل ريع العؼار الؿقققف أو بعضف لـػسف أو غقره ،بحقث
يتصرف فقف كؿا يشاء ،أما العؼار الؿقققف كػسف فال يؿؽـ التصرف فقف.
***
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 اننغأنت األُنى :انِلف ػهى انيفظ ( ):
اختؾػ العؾؿاء يف هذه الؿسللة طؾك ققلقـ:
األول امليع:
الكول :
وهق مذهب الجؿفقر ،واستدلقا بلدلة مـفا:
الؿتؼدم ،وفقف« :وس ِّبل ثمرتها » ،ويف رواية لؾبخاري
حديث طؿر
ومسؾؿ« :وت ت ها » ،قالقا :تسبقؾ الثؿرة يؿـع مـ أن يؽقن لؾقاقػ فقفا
حؼ :وٕن الققػ طؼد يؼتضل زوال الؿؾؽ فصار كالبقع والفبة ،فؾؿا لؿ يصح
مبايعتف لـػسف وٓ هبتف لفا لؿ يصح الققػ طؾقفا ،فالقاقػ طؾك كػسف لؿ يصـع
شق ًئإ :كف أخرج مؾؽف إلك مؾؽف فؿا الػائدة؟!
فنن ققؾ :الػائدة أٓ يبقعف.

ِ
حرا غقر وقػ وٓ يبقعف( ).
ققؾ :ومـ يجربه طؾك بقعف وهق مؾؽف؟! فؾقبؼف ً

الثاىي اجلواش:
الكول :
وهق ققل أبل حـقػة وصاحبف أبل يقسػ ،ورواية ٕحؿد ،واختاره ابـ
تقؿقة ،واستدلقا بؼصة طؿر الؿذكقرةٕ :كف شرط لؿـ ولل وقػف أن يلكؾ
بالؿعروف ،ولؿ يستثـ إن كان هق الـاضر أو غقره.
شقخ العثقؿقـ ( ،26/11وما بعدها)،
( ) الروض الؿربع بتحؼقؼ أ.د خالد الؿشقؼح( ،)443/7والشرح الؿؿتع لؾ
والحاوي لؾؿاوردي ( ،)525/7والؿجؿقع لؾـقوي ( ،)186/16والقققف لؾخالل ( ،)265/1ومختصر
خالف العؾؿاء لؾطحاوي ( ،163/4وما بعدها) ،والذخقرة لؾؼرايف ( ،)311/6وكشاف الؼـاع لؾبفقيت
( ،)2038/3واإلشراف طؾك كؽت مسائؾ الخالف( ،)2038/3محاضرات يف الققػ ٕبل زهرة(ص،)178:
فتح الباري( ،473/5وما بعدها) ،وأمقال الققػ ومصرفف(ص.)416-407:
( ) الشرح الؿؿتع (.)26/11
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وبؼصة طثؿان يف بئر رومة ،وفقفا يؼقل الـبل ﷺ « :ي رش ري
فوج ل فوها دذو

د

اذم لموي»( ).
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قالقا :فنذا جاز اكتػاطف بققػف مع طؿقم الؿسؾؿقـ جاز اكتػاطف بف مػر ًدا إذ
ٓ فرق.
وبحديث أكس يف طتؼ رسقل اهلل ﷺ صػقة ثؿ زواجفا مـف ( ) ،قالقا ووجف
الشاهد :أكف أخرجفا مـ مؾؽف بالعتؼ وردها إلقف بالشرط ،وكذلؽ الققػ
أخرجف مـ مؾؽف بالققػ ور ّد الؿـػعة إلقف بالشرط.
قالقا :والجقاب طـ ققلؽؿ بؿـع تؿؾقؽ كػسف لـػسف كؿا يف البقع لعدم
الػائدة بلن الػائدة يف الققػ حاصؾة ٕ ،ن استحؼاقف إياه مؾ ًؽا غقر استحؼاقف إياه
وق ًػا ٓ ،س ّقؿا إذا ذكر لف ً
آخرا .واستدلقا بآثار أخرى ،اكظرها يف الػتح( ).
مآ ً
وأجاب الجؿفقر طـ قصة طثؿان

وما شاهبفا بلكف لقس مـ الؿسللة

التل يجري فقفا الخالفٕ ،ن دخقل القاقػ يف طؿقم الؿقققف طؾقفؿ ،إذا
كان الققػ طؾك مصؾحة طامة ،أو طؾك ٍ
أمر يـتػع بف كؾ الجؿاطة ،لقس محؾ
الـزاع ،إكؿا الـزاع يف حال تخصقص كػسف بالغالت كؾفا أو بعضفا ،وٓ مشاهبة
بقـ هذا ودخقل القاقػ يف طؿقم مـ وقػ طؾقفؿ يف ّبر طام أو ٍ
أمر يدخؾ فقف
القاقػ بالقصػ ٓ بالشخص.
وطـ قصة طؿر

بلكف لقس فقفا أكف وقػفا طؾك كػسف ،وكقن الـاضر

يلخذ مـفا بالؿعروف ولق كان هق القاقػ لقس محؾ خالف
( ) سبؼ تخريجف.
( ) رواه البخاري برقؿ ( ،)5086ومسؾؿ (.)1365
( ) فتح الباري (.)476/5

 ،إكؿا الخالف
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القاقػ لقن آخر.

 اننغأنت انثاىٍتُ :لف انذساٍل ُانذىاىٍش (األثناه):
هذه الؿسللة فرع مـ مسللة ما ٓ يـتػع بف إٓ بنتالفف ،ومـ شرط يف
الؿقققف الديؿقمة مـعف وهؿ الجؿفقر

()

لعدم الدوام وإصؾ يف الققػ

تحبقس إصؾ وتسبقؾ الؿـػعة  ،فؿا ٓ يدوم ٓ يحبس أصؾف

 :وذهب

()

الؿالؽقة( ) ،ورواية طـ أحؿد ( ) ،واختاره ابـ تقؿقة ( ) ،وقال « :لق تصدق
بدهـ طؾك مسجد لقققد فقف جاز وهق مـ باب الققػ وتسؿقتف وق ًػا بؿعـك أكف
وقػ طؾك تؾؽ الجفة ٓ يـتػع بف يف غقرها ٓ تلباه الؾغة وهق جا

ئز يف

الشرع».ا.هـ.
وكقن إصؾ وإغؾب وقػ ما تبؼك طقـف ٓ يدل طؾك مـع ما سقاه ،إذ
الؿراد مـ الققػ يف الشرع آكتػاع بالثؿرة ،وهل حاصؾة يف ما يـتػع بف وإن تؾػت
طقـف ،وٕكف ورد طـ السؾػ جقاز وقػ الؿاء كؿا يف قصة رومة ،والؿاء ٓ يؿؽـ
آكتػاع بف ،إٓ بنتالفف ،وٓ وجف ٓستثـائف مـ طدم الجقاز فالصقاب ققاس غقره
طؾقف( ).
( ) الؿجؿقع لؾـقوي (  ،)182 ،178/16الؿغـل مع الشرح الؽبقر (  ،)135/6والروض الؿربع تحؼقؼ
الؿشقؼح (  ،)437/7وتقسقر الػؼف الجامع ٓختقارات ابـ تقؿقة ٕحؿد مقايف (  ،905/2وما بعدها)،
والػتاوى (.)234/31
( ) حاشقة الدسققل (.)234/4
( ) الؿغـل مع الشرح الؽبقر ( ،)135/6اإلكصاف (.)10/7
( ) آختقارات (ص.)171:
( ) اإلكصاف مع الشرح الؽبقر (.)379/16
( ) الشرح الؿؿتع (.)18-17/11
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الؿراد بققػ الدراهؿ والدكاكقر وقػفا طؾك الؿحتاجقـ لؼرضفا ثم ةحإطادة

بدلفا ،أو تـؿقتفا ووقػ أرباحفا.

ثانثٍ :م انمبط ششط نصحت انِلف؟
 اننغأنت ال ة
يف هذه الؿسللة ٕهؾ العؾؿ ققٓن كؿا تؼدم ،والذيـ شرصقا الؼبض
قاسقه طؾك الفبة والقصقة وقالقا  :هق تربع بؿال لؿ يخرجف طـ الؿالقة فؾؿ يؾزم
بؿجرده كالفبة والقصقة( ).
( ):

والجؿفقر طؾك طدم اشرتاصف واستدلقا بؼصة طؿر قال الطحاوي

«ولؿا لؿ يذكر الـبل ﷺ لعؿر إخراجفا طـ يده دل طؾك جقازه غ ير مؼبقض »
ا.هـ.
وأجابقا طـ ققاس الققػ طؾك الفبة بلن الفبة تؿؾقؽ مطؾؼ لألصؾ
والؿـػعة والققػ تحبقس إصؾ وتسبقؾ الؿـػعة ففق بالعتؼ أشبف فنلحاقف بف
أولك( ).
 اننغأنت السابغةٍ :م فً انِلف صكاة ( )؟
اختُؾػ يف هذه الؿسللة فؼال بعضفؿ يف طقـ الققػ وغؾتف زكاة ،وقال
بعضفؿ ٓ زكاة فقفا ،وقال آخرون الزكاة يف الغؾة إذا بؾغت كصا ًبا ،وقال
رابع إذا بؾغت كصا ًبا يف يد معقـ كأ وٓدي وزيد أما غقر الؿعقـ كالؿساكقـ فال،

فريؼ

( ) حاشقة ابـ طابديـ (  ،)364/3وكشاف الؼـاع (  ،)254/4وشرح مـتفك اإلرادات (  ،)514/2ومعقكة أولل
الـفك ( ،)777/5الؿغـل مع الشرح الؽبقر ( ،)188/6الشرح الؿؿتع (.)32/11
( ) اكظر :إم ( ،)59/4والذخقرة (،)318/6
( ) الؿغـل مع الشرح الؽبقر ( ،)188/6والػتاوى ٓبـ تقؿقة (.)7/31
( ) اكظر :القققف لؾخالل (  )517/2ط .وزارة الشمون اإلسالمقة السعقدية ،واإلطالم بػقائد طؿدة
إحؽام ( ،)86 ،78/5والػتح (.)392/3
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الؿقققف طؾقفؿ  ،فقجبت طؾقفؿ زكاتف  ،أو مـ يؼقل بلن العقـ باق طؾك مؾؽ
القاقػ فزكاهتا طؾقف ،وأما مـ لؿ ير الزكاة يف طقـ الققػ ففؿ مـ يرى الؿؾؽ
اكتؼؾ إلك اهلل -تعالك ،-أو مـ ٓ يرى زكاة يف الققػ مطؾ ًؼا طقـف وغؾتف ،ومـ
رأى الزكاة يف غؾتف وهؿ كثقرون قالقا مـ مؾؽ كصا ًبا وهق معقـ كزيد وطؾل ففق
داخؾ يف طؿقم أيات وإحاديث أمرة بالزكاة فقجب زكاهتا.

وذهب آخرون إلك أن ٓ زكاة مطؾ ًؼا واستدلقا بحديث أبل هريرة
الؿتؼدم يف قصة خالد وفقف« :و اح بس أدرا وا اد يف سبول اا »( ) ،قالقا:
ووجف الدٓلة مـف أن الصحابة -رضقان اهلل طؾقفؿ -صالبقا خالدً ا بزكاة ققؿت ها
فلطؾؿفؿ طؾقف الصالة والسالم بلكف ٓ زكاة طؾقف فقؿا احتبس.
وطؾؾقا ذلؽ بلن الؿؾؽ ضعقػ ومـ شروط وجقب الزكاة خؾقص
مؾؽقة الؿزكل التامة لؿا يزكقف والؿقققف طؾقف لقس كذلؽ واختار هذا الرأي
سؿاحة العالمة الشقخ ابـ باز رحؿف اهلل( ).
خامظُ :لف أمِال انضكاة ( ) فٌٍ خالف:
 اننغأنت ال ة
فؿـ رأى جقاز استثؿار أمقال الزكاة بالققػ وكحقه قاس اإلمام أحؿد
طؾك وصي القتقؿ يف جقاز التصرف يف مال القتقؿ لؿصؾحتف قال وهذا مثؾف.
والصحقح الؿـعٕ :ن حاجة أهؾ الزكاة محؼؼة  ،وحصقل الػائدة مـ
إمقال بعد استثؿارها مظـقن  ،وٓ يؼدم ضـل القققع طؾك محؼؼف .وٕن الؿال
مؾؽ لؿستحؼقف مـ الػؼراء والؿساكقـ فال بد مـ إذهنؿ ٕ:ن التصرف يف مؾؽ
( ) سبؼ تخريجف.
( ) مجؿقع فتاوى ابـ باز (.)23/20
( ) أمقال الققػ ومصرفف لؾعثؿان (ص ،)174-163:أبحاث يف قضايا الزكاة الؿعاصرة لألشؼر وآخريـ.
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اهلل ،وققاس اإلمام طؾك وصل القتقؿ غقر مستؼقؿ لألسباب التالقة:

أو ً  :أن القصل كصبف الؿقصل لرطاية القتقؿ وتـؿقة مالف ولقس كذلؽ
اإلمام.
ثاى ًوإ :ن القتقؿ لقس بحاجة إلك هذه إمقال حال ًقا ويف إكؿائفا إطاكة لف إذا

احتاجفا ،والػؼراء والؿساكقـ حاجتفؿ بؾ ضرورهتؿ قائؿة ،فعالم تحبس طـفؿ
حؼققفؿ ٍ
ٕمر يتققع حصقلف.
عادط :مو أخز ماالً حشا ًما ُأساد انخحهم ميٌ بِلفٌ:
 اننغأنت ال ة
إذا طرف صاحب الؿال فال يجقز ٕ :ن الؿال مالف فؾقعده إلقف ،وٓ تربأ
ذمتف إٓ بذلؽ ،وإن لؿ يعرفف فالصحقح جقاز وقػف طؾك ذوي الحاجات
ومصالح الؿسؾؿقـٕ ،ن الؿال الذي جفؾ مالؽف أو طرف وتعذر القصقل إلقف
لؿقتف أو سػره الؿـؼطع وكحقه  ،فنن القاجب التصدق هبذا الؿال  ،والققػ
أفضؾ مـ الصدقات الؿـجزة ،وقد سئؾ اإلمام أحؿد -رحؿف اهلل :-طـ رجؾ
يف يده أرض أو كرم يعؾؿ أن أصؾف لقس بطقب وٓ يعرف صاحبف؟ قال« :يققػف
طؾك الؿساكقـ»( ).
والتحؾؾ ٓ بد فقف مـ التقبة الـصقح الؿؽؿؾة لؾشروط ومـفا رد الؿظالؿ
ٍ
فحقـئذ ترد مسللتـا.
إلك أهؾفا فنذا طجز طـ ردها لعدم معرفة صاحبفا
 اننغأنت العابػتُ :لف اننيافغ( ):
( ) فتاوى الؾجـة الدائؿة لإلفتاء (.)454/9
( ) بتصرف مـ أمقال الققػ ومصرفف (ص.)133-132:
( ) البقان والتحصقؾ ٓبـ رشد (  ،211/12وما بعدها) ،حاشقة الجؿؾ طؾك الؿـفج (  ،)581/5الػتاوى
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كؿـ وقػ غالمف طؾك رجؾ يخدمف ،فقف خالف فالحـابؾة والشافعقة طؾك

طدم الجقاز ٕن إصؾ يف الققػ الدوام  ،وذهبت الؿالؽقة إلك جقازه واختاره
شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  -رحؿف اهلل -فؼال ( )« :ولق وقػ مـػعة يؿؾؽفا كالعبد
الؿقصك بخدمتف أو مـػعة أم ولده يف حقاتف أو مـػعة العقـ الؿستلجرة فعؾك ما
ذكر أصحابـا ٓ يصح وطـدي هذا لقس فقف مشؼة فنكف ٓ فرق بقـ وقػ هذا
ووقػ البـاء والغراس »...ا.هـ.
 اننغأنت الثاموة :انخصشف فً انِلف بئبذانٌ أُ بٍؼٌ ننصهحت
ساجحت أُ نِ حؼطهج ميافؼٌ ( ):
الصحقح الجقاز وقد أوطب شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة هذه الؿسللة بح ًثا بؿا
ٓ مزيد طؾقف فراجعف يف الػتاوى( ).
قال يف طؿدة الػؼف« :وٓ يجقز بقعف إٓ أن تتعطؾ مـافعف بالؽؾقة ،فقباع
ويشرتى بف ما يؼقم مؼامف ،والػرس الحبقس إذا لؿ يصؾح لؾغزو بقع واشرتي بف
ما يصؾح لؾجفاد ،والؿسجد إذا لؿ يـتػع بف يف مؽاكف بقع وكؼؾ إلك مؽان يـتػع
بف»( ).

( ،)8/31الروض الؿربع ( ،)436/7الشرح الؿؿتع (.)15/11
( ) آختقارات (ص.)171:
( ) الػتاوى (  ،)7/31الروض الؿربع (  ،)476/7الدرر السـقة (  ،68/7وما بعدها) ،والشرح الؿؿتع
(.)59/11
( ) الػتاوى (  ،)233-212/31الروض تحؼقؼ الؿشقؼح (  ،476/7وما بعدها) .ومـفاج السالؽقـ وتقضقح
الػؼف يف الديـ (ص.)174:
( ) طؿدة الػؼف (.)69

الوقف وأحكامه يف ضوء الشريعة اإلشالمية 

وهق ما كظؿف صاحب الـظؿ الؿػقد إحؿد بؼقلف( ):
و اذخراب إ زاا ا ى اع
شـرط أ

ررجى اذ مور

( ) الـظؿ الؿػقد إحؿد (ص.)49 :

و ثل ـ أو ظم ـ رباع
ورش رى اذثمي اذنظور
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 اننغأنت الحاعؼت :كم مؤعغت خٍشٌت أُ ػامت ٌيخفغ بَا اننيخفغ
باعخؼنال أُ ما شابٌ رنك حكِه مو لبٍم انِلف عِاء كاه اننيخفغ فمٍشًا أُ
غيًٍا:
فالؿؽتبة العامة التل يستػقد مـفا مجاكًا الؼراء والباحثقن هل وقػ طام ،
وكذلؽ الؿدرسة أو الجامعة أو الؿعفد وسائر الؿرافؼ وإصقل العامة
رسؿا( ).
كالجسقر ما دام الؿستػقدون فقفا ٓ يدفعقن ً
أجرا أو ثؿـًا أو ً
 اننغأنت انؼاششة ٍ :م ٌجِص ُلف اننباىً انخً بيٍج بمشض مو
انبيك انؼماسي؟
سًاا :هل رجوز و ف اذ مائر اذ ي نوت رض ي صن وق اذ نموة
اذ اري وهي تزاا رهوىة ذ ى اذ ن وق؟
اجلواب :يف هذه الؿسللة خالف بقـ العؾؿاء مبـل طؾك مسللة أخرى ،وهل

هؾ يؾزم الرهـ بدون قبض أم ٓ؟ فؿـ قال ٓ :يؾزم إٓ بالؼبض ،قال :يصح

الققػ وغقره مـ التصرفات التل تـؼؾ الؿؾؽ ،لؽقن الرهـ لؿ يؼبض ،ومـ
قال :إن الرهـ يؾزم ولق لؿ يؼبض الؿرهقن ،لؿ يصح الققػ وٓ غقره مـ
التصرفات الـاقؾة لؾؿؾؽ ،وبذلؽ يعؾؿ أن إحقط طدم وقػف حتك يسدد ما
طؾقف لؾبـؽ
خروجا مـ خالف العؾؿاء وطؿؾ بالحديث الشريػ« :اذم لمو
ً
لى رو هل».
 اننغأنت انحادٌت ػشش ُ :لف األعَل فً انششكاث اننغاٍنت ٌجِص
بششُط:
( ) إوقاف (ص )33:لرفقؼ الؿصري.
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ٍ
كشاط مباح.
 - 1أن تؽقن إسفؿ يف شركة ذات
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 - 2أن تؽقن إسفؿ يف شركة معروفة.
 - 3أن تؽقن إسفؿ مـ إسفؿ الجائزة.
 - 4أن تؽقن إسفؿ قد دخؾت يف مؾؽ القاقػ.
 - 5أن تؽقن إسفؿ معقـة( ).
 انفشق بٍو انِلف ُانِصٍت:
 - 1الققػ مستحب كؿا تؼدم ،أما القصقة فتدخؾفا إحؽام التؽؾقػقة
الخؿسة.
 - 2الققػ يعؿؾ بف حال العزم طؾقف ،أما القصقة فال يعؿؾ هبا إٓ بعد الؿقت.
 - 3الققػ طؼد ٓزم ٓ يجقز لؾقاقػ الرجقع فقف ،أما القصقة فقجقز.
 - 4الققػ ٓ حد ٕكثره ،أما القصقة فال تجقز إٓ يف الثؾث فلقؾ ،وما زاد
فبنذن القرثة.
 - 5الققػ ٓ يؿؾؽ الؿقققف طؾقف إجارتف وٓ إطارتف ،وٓ يقرث طـف ،أما
الؿقصل لف بالؿـػعة فقؿؾؽ اإلجارة واإلطارة ،والسػر هبا ،وتقرث
طـف( ).
( ) اكظر الققػ الؿشرتك الؿعقـ والؿشاع لعبد الرحؿـ الؾقيحؼ (ص ،)48-43 :واكظر أمقال الققػ
ومصرفف لؾعثؿان (ص ،)284-277 :وإسفؿ والسـدات وأحؽامفا د .أحؿد الخؾقؾ (ص ،261 :وما
بعدها).
،)25
( ) كبذة يف القصايا مع بعض الـؿاذج الخاصة هبا ،لؾشقخ :طبد العزيز بـ إبراهقؿ الؼاسؿ (ص:
والتذكرة الـدية يف أحؽام القصقة ،لعبد الرحؿـ آل طبد الؽريؿ (ص ،)25 :والشروط الؿؾغاة وأحؽام
الؼضاة إلبراهقؿ الحسـل (ص.)54:
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الققػ يجقز لؾقارث وغقر القارث والقصقة ٓ تجقز لقارث.

 - 7الققػ طؾك الؿعقـ ٓ يشرتط لف الؼبقل طؾك الصحقح ،بخالف القصقة
طؾك الؿعقـ.
 - 8يجقز الققػ بالتساوي بقـ الذكر وإكثك بخالف القصقة فعؾك قسؿة
الؿقراث لؾذكر مثؾ حظ إكثققـ.
ٍ
 - 9يجقز الققػ طؾك بعض القرثة دون
بعض ،بخالف القصقةٕ :ن الزبقر
خص الؿردودة مـ بـاتف دون الؿستغـقة.

73
ص
ف
ح
ة

الوقف وأحكامه يف ضوء الشريعة اإلشالمية 





 - 1أحؽام إوقاف لؿصطػك الزرقا ،ط .دار طؿار ،طؿان ،إردن.
 - 2أحؽام القصايا وإوقاف يف الػؼف اإلسالمل،

تللقػ :محؿد احؿد

سراج ،دار الؿطبقطات الجامعقة.
 - 3أحؽام الققػ يف الشـريعة اإلسالمقة لـؿحؿد الؽبقسل ،مطبعة اإلرشاد،
بغداد.
 - 4اإلصابة يف تؿققز الصحابة ٓبـ حجر ،تحؼقؼ الرتكل ،ط .دار الـػائس.
 - 5إطالم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـٓ ،بـ الؼقؿ الجقزية ،مراجعة وتعؾقؼ:
صف طبد الرؤوف سعد ،دار الجقؾ.
 - 6اإلقـاع لؾشربقـل ،ط .دار الخقر ،بقروت ،لبـان.
 - 7اإلكصاف يف معرفة الراجح مـ الخالف

الؿملػ :طؾل بـ سؾقؿان

الؿرداوي ،بنشراف د.طبد اهلل الرتكل ،ط .دار هجر لؾطباطة والـشر.
 - 8البحر الرائؼ شرح كـز الدقائؼ ٓبـ كجقؿ الـؿصري ،ط .دار الؽتب
اإلسالمل.
 - 9بدائع الصـائع لؾؽاساين ،ط .مطبعة اإلمام.
 - 10البقان والتحصقؾ ٓبـ رشد ،ط .دار الغرب اإلسالمل.
 - 11تحػة الػؼفاء لؾسؿرقـدي ،ط .دار ابـ الجقزي.
 - 12التصرف يف الققػ ،إبراهقؿ الغصـ ،ط .دار الػؽر العربل.
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ط .دار السالم ،الرياض.

 - 14تؽؿؾة فتح الؿؾفؿ شرح صحقح مسؾؿ ،لؿحؿد تؼل العثؿاين ،ط .دار
الؼؾؿ ،دمشؼ.
 - 15تقسقر الػؼف الجامع ٓختقارات شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة ٕحؿد مقايف ،ط.
دار ابـ الجقزي.
 - 16الجامع ٕحؽام الؼرآن لؾؼرصبل ،دار ابـ حزم ،بقروت ،لبـان.
 - 17حاشقة الجؿؾ طؾك شرح الؿـفج لسؾقؿان بـ طؿر الؿصري الؿعروف
بالجؿؾ ،ط .دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،لبـان.
 - 18حاشقة الروض الؿربع ٓبـ قاسؿ ،رئاسة إدارات البحقث العؾؿقة
واإلفتاء والدطقة واإلرشاد بالؿؿؾؽة العربقة السعقدية.
 - 19الحاوي لؾؿاوردي ،ط .دار الؽتب العؾؿقة.
 - 20حؾقة العؾؿاء ،لؾؼػال ،تحؼقؼ ياسقـ أحؿد إبراهقؿ ،مؽتبة الرسالة
الحديثة.
 - 21الذخقرة يف فروع الؿالؽقة ،لؾؼرايف ،ط .دار الؽتب العؾؿقة.
 - 22رد الؿحتار طؾك الدر الؿختار (حاشقة ابـ طابديـ).
 - 23ســ أبق داود ،ط .دار الرسالة العالؿقة.
 - 24ســ الرتمذي ،ط .دار الرسالة العالؿقة.
 - 25ســ الدارقطـل ،ط .دار الؿحاسـ ،الؼاهرة.
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 - 26ســ الـسائل ،ط .دار الؽتاب العربل ،بقروت ،لبـان.
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 - 27الشرح الصغقر لؾدردير ،الـاشر :دار الؿعارف.
 - 28الشرح الؽبقر لؾدردير وحاشقة الدسققل ،الـاشر :دار الػؽر.
 - 29شرح الققاية لؾؿحبقبل الحـػل ،تحؼقؼ :صالح أبق الحاج ،ط .دار
القراق.
 - 30شرح رياض الصالحقـ ٓبـ طثقؿقـ ،ط .ممسسة ابـ طثقؿقـ الخقرية.
 - 31شرح صحقح مسؾؿ لؾـقوي ،ط .دار طالؿ الؽتب ،الرياض.
 - 32شرح فتح الؼدير ٓبـ هؿام الحـػل ،ط .دار طالؿ الؽتب السعقدية.
- 33شرح مـتفك اإلرادات لؾبفقيت ،ط .طالؿ الؽتب ،بقروت ،لبـان.
 - 34صحقح ابـ حبان ترتقب ابـ بؾبان الػارسل ،ط .دار الػؽر ،بقروت،
لبـان.
 - 35صحقح مسؾؿ ،لإلمام أبل الحسقـ مسؾؿ بـ الحجاج ،تحؼقؼ :محؿد
فماد طبد الباقل ،كشـر وتقزيع رئاسة إدارات البحقث العؾؿقة واإلفتاء
والدطقة واإلرشاد.
- 36طؼد الجقاهر الثؿقـة يف مذهب طالؿ الؿديـة ،تللقػ جالل الديـ بـ
شاش ،تحؼقؼ محؿد أبق إجػان وطبد الحػقظ مـصقر ،ط .دار الغرب
اإلسالمل.
- 37طؿدة الػؼف ٓبـ قدامة الؿؼدسل ،ط .دار الؿعرفة بقروت ،لبـان.
- 38غاية الؿـتفك يف الجؿع بقـ اإلقـاع والؿـتفك ،مرطل الؽرمل الحـبؾل ،ط.
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الؿؽتب اإلسالمل.

 - 39الػتاوى الفـدية ،ط .دار الػؽر.
 - 40فتح الباري شرح صحقح البخاري ،ط .رئاسة إدارات البحقث العؾؿقة
واإلفتاء والدطقة واإلرشاد.
 - 41فتح القهاب بشـرح مـفج الطالب لزكريا إكصاري ،ط .دار القطل،
حؾب.
 - 42الػؼف اإلسالمل وأدلتف ،لؾزحقؾل ،ط .دار الػؽر بدمشؼ.
 - 43الؼامقس الؿحقط ،لؾػقروز آبادي ،ط .دار صادر ،بقروت ،لبـان.
 - 44الؼقاكقـ الػؼفقة ٓبـ جزي ،ط .دار الػؽر ،بقروت ،لبـان.
 - 45كشاف الؼـاع طـ متـ اإلقـاع لؿـصقر البفقيت ،ط .دار الػؽر.
 - 46لسان العرب ٓبـ مـظقر ،ط .دار صادر ،بقروت ،لبـان.
 - 47الؿبدع شرح الؿؼـع ٓبـ مػؾح ،ط .الؿؽتب اإلسالمل.
 - 48مجؿقع فتاوى شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة ،ط .الؿطبعة الػـقة.
 - 49محاضرات يف الققػ ٕبل زهرة ،ط .دار الػؽر.
 - 50مختصر اختالف العؾؿاء لؾطحاوي ،اختصار أبل بؽر الجصاص ،تحؼقؼ:
د .طبد اهلل كدير أحؿد ،ط .دار البشائر.
 - 51مسـد اإلمام أحؿد ،ط .ممسسة الرسالة.
 - 52الؿصباح الؿـقر يف غريب الشرح الؽبقر ،لؾػققمل ،ط .دار الؿعارف.
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 - 53معجؿ مؼايقس الؾغة ٓبـ فارس ،ط .دار إحقاء الرتاث ،بقروت ،ح
لبـان.
ة

 - 54مغـل الؿحتاج لؾشربقـل ،ط .دار الؽتب العؾؿقة ،بقروت ،لبـان.
 - 55الؿغـل مع الشرح الؽبقرٓ ،بـ قدامة الؿؼدسل ،تحؼقؼ ،د.طبد اهلل
الرتكل ،كشر وزارة الشمون اإلسالمقة ،ط .دار هجر.
 - 56الؿغـلٓ ،بـ قدامة الؿؼدسل ،ط .مؽتبة الرياض الحديثة.
 - 57الؿفذب ،لؾشقرازي ،ط .دار الؼؾؿ.
 - 58الؿقافؼات لؾشاصبل ،تعؾقؼ الشقخ طبد اهلل دراز ،ط .دار الػؽر العربل.
 - 59مقاهب الجؾقؾ شرح مختصـر خؾقؾ لؾحطاب الرطقـل ،ط .دار الؽتب
العؾؿقة ،تحؼقؼ :زكريا طؿقرات.
 - 60الؿقسقطة الػؼفقة الؽقيتقة ،ط .دار السالسؾ ،الؽقيت.
 - 61هناية الؿحتاج إلك شرح الؿـفاج محؿد بـ شفاب الديـ الرمؾل ط .دار
الػؽر.
 - 62القصايا والققػ يف الػؼف اإلسالمل

لقهبة الزحقؾل ،ط .دار الػؽر،

بقروت ،لبـان.
- 63وٓية الـاضر طؾك إوقاف إهؾقة،
اإلسالمل.
***

محؿد الرفاطل ،ط .دار الؽتاب
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