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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 متهيـــــــد:

وعلى آله وصحبه أمجعني  على أشرف املرسلني احلمد هلل رب العملني  والصالة والسالم
 ، وبعد....

فإن الوقف من املؤسسات اليت اعتىن هبا املسلمون عرب اترخيهم، امتثاال لتوجيهات النيب  
 وفعل الصحابة واتبعيهم ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين. -صلى هللا عليه وسلم -الكرمي 

قتصيبيبيبيبيبيبااية واالجتماعييبيبيبيبيبيبة للم تمعيبيبيبيبيبيبات وكيبيبيبيبيبيبان ملؤسسيبيبيبيبيبيبة الوقيبيبيبيبيبيبف اور مهيبيبيبيبيبيبم   التنمييبيبيبيبيبيبة اال
اإلسيبيبالمية عيبيبرب التيبيباريم اإلسيبيبالم. الداتيبيبر. فأليبيبد تكتليبيبل الوقيبيباف بتموييبيبل العدييبيبد ميبيبن احلاجيبيبات 

 .1واخلدمات الساسية والعامة للم تمع مما ختف العبء على الدول وموازانهتا
 وكيبيبيبان الوقيبيبيبف وال ييبيبيبدال مصيبيبيبدرا لتموييبيبيبل اور العبيبيبيبااة واملسيبيبيباجد، وكيبيبيب ل  كيبيبيبل ميبيبيبا يتعليبيبيب 
ابلنشيبيبيبال التعليميبيبيب. والبحيبيبيب  العلميبيبيب.، وبنيبيبيباء امليبيبيبدارد، واملكتبيبيبيبات، وتشيبيبيبييد املعاتيبيبيبد والكلييبيبيبات، 
ورعاييبيبيبيبة ا اايبيبيبيبر والكتاتييبيبيبيبب، ورعاييبيبيبيبة املنتسيبيبيبيببني إىل قجيبيبيبيباض التعليبيبيبيبيم و ميبيبيبيبني احلاجيبيبيبيبات ال يبيبيبيبرورية 
ملنسيبيبيبوبيه كالسيبيبيبكن، واملليبيبيببء، والريبيبيب اء، والرعاييبيبيبة الصيبيبيبحية. وكيبيبيب ل  اتتميبيبيبل الوقيبيبيباف ابلألجيبيبيباض 

لرعاييبة الصيبحية ميبن خيبالل إقاميبة املستشيبتيات و هيدتيبا بكيبل ميبا يلدمهيبا لااء عملهيبا الصح. وا
من حي  مستلدمات التجبيب، والعالج. وقد مشليبل الوقيباف كيب ل  رعاييبة التأليبراء واملسيباكني 
وأبنيبيباء السيبيببيل   ا تميبيبع اإلسيبيبالم.، و  تيبيب ا املييبيبدان  أج الرعاييبيبة االجتماعييبيبة، تعيبيبدت منيبيبافع 

ايبيبا شيبيبع كرعاييبيبة املكتيبيبوفني واملألعيبيبدين واملعتيبيبوتني، بيبيبل عيبيبرف الوقيبيبف   تيبيب ا الوقيبيبف لتشيبيبمل أ را
ا يبيبال أاواعيبيبا خاصيبيبة مثيبيبل أوقيبيباف افتكيبيباق السيبيبرم، وأوقيبيباف إاعيبيبام وكسيبيباء التأليبيبراء وا تيبيباجني، 
ومسيباعدة املنألجعيبني والريبرابء. بيبل إن الوقيباف تعيبدم اويليبه اخليبدمات االجتماعييبة إىل اإلسيبهام 

عن حياض المة كتمويل الوقاف لبناء السيبوار، وعميبل اخلنيبااغ و يب     أمن ا تمع والدفاض
 .2ذل 

                                                 
1
 .إيرادات األوقاف اإلسالمية ودورها في إشباع الحاجات العامة أحمد، مجذوب أحمد،في هذا الموضوع مقال د.انظر:   

اإلحسـا  اإللاامـي فـي اإلسـالط ويابي ايـ  فـي تجكااني، . ؛ ال244، صالوقف اإلسـالمي وثرـرف فـي الحيـاج ااجيمافيـة فـي الم ـر انظر : أبو ركبة،  2
 .283-282، ص  الدور ااجيمافي للوقف. ؛ عبدالملك السيد ،  558-556، ص  الم ر 
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وقيبيبيبيبيبد أات كثيبيبيبيبيب  ميبيبيبيبيبن العواميبيبيبيبيبل وليبيبيبيبيبيء آخرتيبيبيبيبيبا االسيبيبيبيبيبتعمار اليبيبيبيبيب ج اجتيبيبيبيبيبا  أ ليبيبيبيبيبب اليبيبيبيبيببالا 
اإلسيبيبالمية، إىل تراجيبيبع االتتميبيبيبام ابلوقيبيبف ومؤسسيبيبيبته حيبيبع بعيبيبيبد االسيبيبتألالل، وميبيبيبن م يبيباتر ذليبيبيب  

أام إىل مصاارهتا بواع اليد عليهيبا، أو التصيبرف  تعجيل الألوااني املن مة ملمتلكات الوقف مما
فيهيبيبا، وايبيبال العهيبيبد حيبيبع كيبيباات أن ت يبيبيع بيبيب ل  معيبيباك الوقيبيباف ميبيبن اليبيب اكرة ا ماعييبيبة ل ميبيبة. 
فرتاجعيبيبل مؤسسيبيبيبة الوقيبيبيبف عيبيبيبن أااء اورتيبيبيبا الرسيبيبيباجم، وأايبيبحل بعيبيبيبد ذليبيبيب   يبيبيبرا أصيبيبيبول وأعييبيبيبان 

 تتتألر إىل أبسط املوارا املالية.أ لبها اور وبساتني معجلة املنافع أو مسترلة أبخبء المثان 
و  ظل الصحوة اليت اات مل أرجاء العاك اإلسالم. كاال الوقاف من أول  

املؤسسات اإلسالمية اليت ح يل ابالتتمام ملا هلا من اور إجيايب   اعم جهوا التألدم والرفاه 
 االجتماع..

إىل إحياء ت ا املرف  وقد اثل ت ا االتتمام   توجه الكث  من الدول اإلسالمية 
والعمل على اعمه وتجويره، وااشرال العديد من الباحثني واملتكرين ومؤسسات البح  
العلم. إبعداا الحباث والدراسات اليت تربز ما كان هل ا املرف  من أثر ابلغ على ا تمع 

 املستألبلة. اإلسالم.   املاا. وما ينت ر أن يكون له من إسهام   مس ة ا تمع اإلسالم.
و  إايبيبيبيبار السيبيبيبيبع. السيبيبيبيبتعااة الوقيبيبيبيبف ملكااتيبيبيبيبه وأااء اوره التاعيبيبيبيبل   اليبيبيبيبدول وا تمعيبيبيبيبات 
اإلسالمية املعاصرة، أييت ااعألاا ت ا امللتألى العلم. اهلام   ت ه الربوض من بيبالا اإلسيبالم بيبالا 

 معيبيبا  يبيبا شيبيبنأليط. وكميبيبا عيبيبواان املوريتيبيباايون بكيبيبرمهم العلميبيب. فهيبيباتو تيبيب ا امللتأليبيبى يعأليبيبد بتعيبيباليتني
امللتألى العلم. حول النصيبو  الألااواييبة املن ميبة لشيبؤون الوقيبف والدكيباة واور تدريبييبة حيبول اور 

 الوقاف والدكاة   مكافحة التألر.
وأييت تيبيبيب ا البحيبيبيب  املتواايبيبيبع وتيبيبيبو جهيبيبيبد املأليبيبيبل ليسيبيبيبهم    لييبيبيبة بعيبيبيب  املسيبيبيبا ل املتعلأليبيبيبة 

 ابلوقف وأحكامها التألهية. 
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 القسم األول
 الوقفمدخل عام لفقه 

 املبحث األول
 تعريف الوقف ومشروعيته وحكمته

 
 

 متهيــــــــد
 

اتنيبيباول   تيبيب ا املبحيبيب  متهيبيبوم الوقيبيبف ومشيبيبروعيته، واليبيب ج يثيبيبل امليبيبدخل اليبيبر يء لتهيبيبم 
املعىن العام للوقف ومستنده الشرع. من الألرآن الكرمي والسنة النبوية الشريتة وإمجاض أتل العليبم 

   مسا ل الوقف وأحكامه.وذل  قبل التتصيل والتتريع 
 مفهوم الوقف ومشروعيته

 أوال: تعريف الوقف
ومجعيبيبه : أوقيبيباف ، مثيبيبل ثيبيبوب دار وقًتيبيبا ىنعيبيبىن حبسيبيبتها، : احليبيببء  يأليبيبال : وقتيبيبل اليبيبالوقــف ل ــة

وك ل  "التسبيل" ، يألال: ) سّبلل الثمرة ابلتشديد  1وأثواب.والوقف ، واحلبء ، ىنعىن واحد
 .2الرب (جعلتها   سبل اخل  وأاواض 

اختليبيبيبف أتيبيبيبل العليبيبيبم   بييبيبيبان معيبيبيبىن الوقيبيبيبف وذليبيبيب  الخيبيبيبتالفهم   تعريـــف الوقـــف ا ـــ الح ا : 
ابيعيبيبة العأليبيبد ذاتيبيبه ميبيبن حييبيب  الليبيبدوم وعدميبيبه، وااتأليبيبال ملكييبيبة امليبيبال املوقيبيبوف، وتيبيبل الوقيبيبف عأليبيبد 
تعتيبيبرب فييبيبيبه إرااة املتعاقيبيبدين أم أايبيبيبه إسيبيبألال ر ف يبيبيباء كيبيبل تعرييبيبيبف ليعيبيبرب عيبيبيبن الوجهيبيبة اليبيبيبيت اختارتيبيبيبا 

التعريف حميبداا فييبه تيب ه العناصيبر حسيبب الوجهيبة اليبيت يراتيبا م تبيبه. وحييب  إن عيبرض صاحب 

                                                 
1
 .260، ص  الااهرانظر : األزهري ،   

2
 .265، ص  المصباح المنيرالفيومي ،   
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تل  التعريتات كلها يجول فإانا سنألتصر على التعريف املختار مع اإلحالة إىل املصاار لجليبب 
 التتصيل.

)حتبـــي  والتعرييبيبيبف اليبيبيب ج هتيبيبيباره تيبيبيبو تعرييبيبيبف احلنابليبيبيبيبة، حييبيبيب  قاليبيبيبيبوا أبن الوقيبيبيبف تيبيبيبو:  
 .1فعة (األ ل وتسبيل املن

تيبيب ا التعرييبيبف أمجيبيبع التعيبيباريف فأليبيبال: ) أمجيبيبع تعرييبيبف  -رمحيبيبه هللا  -وقيبيبد جعيبيبل أبيبيبو زتيبيبرة  
 .2، أو حبء عني للتصدغ ىننتعتها(. أاه : حبء العني وتسبيل مثرهتاملعاين الوقف .

تيبو : حيبيببء العيبني ، اليبيت ال يتصيبرف فيهيبا ابلبييبع ، أو اليبيبرتن ، أو  وقـوام ذـ ا التعريـف
ابمل اث. أما املنتعة أو الرّلة فإهنا تصرف  هات الوقف على مألت ى شيبرول  اهلبة ، وال تنتألل

 .3الواقتني
 :4ومربرات اختيار ت ا التعريف عما سواه يكن تلخيصها فيما يل.

 أاه اقتباد من توجيه الن  صلى هللا عليه وسلم لعمر ابن اخلجاب كما سيأيت. .1
 تعريتات الخرم.أاه ك توجه إليه اعرتااات قوية مثل بألية ال .2
 أاه ركد على حأليألة الوقف اون الدخول   التتصيالت. .3

 
 

                                                 
1
، ص  9، ج الـدر الن ـي،  يعبادا لاااد؛ ابا   268، ص  4، ج فلـ  الررقـيشـرح الارششـي ؛ الزركشاي ،  184، ص  8، ج الم نـيابا  دداماة ،   

ي المطلا  بقولا: : هاذا التررياف لاع يجما  شاروط الوداف. وداد عرفا: برضااع بقولا: : تحبايل مالاك مطلاق الت ارف مالا: ى هاذا التررياف فاوعلق علا .464
، ص  المالــ البلرااي ، . انظاار: رف ريراا: ىلااى جاااة باار  تقربهللااا ىلااى ا  ترااالىالمنتفاا  باا: ، ماا  بقااا  عيناا: ، بقطاا  ت اارف المالااك ، ويياار  فااي ردبتاا: ، ي اا

 وانظر ترريف الودف ومنادشة التراريف في بقية المذاهب األخرى في الم ادر التالية: .464، ص  2، ج الدر الن ي،  يعبد الااد؛ اب   285
 ؛ المجاددي  197، ص  ثنـي  الف اـا القوناوي ، ؛  493، ص 3، جالحاشـية؛ ابا  عابادي ،  27، ص12، جالمبسوا: السرخسي، الحنفية

 .536، ص  اليعريفات الف ايةالبركتي ، 

 7، جشـرح الررشـي فلـ  رليـ ؛ الخرشاي،  18، ص6، جمواه  الجليـ ؛ الحطاب،  411، ص  2، ج شرح الرصاعالر اع ، : المالشية ،
 . 74، ص7، جحاشية البناني فل  الارقاني؛ البناني،  78ص

 م نـــي ، الخطياااب الشاااربيني، 173، ص  يحريـــر الم ـــا ؛ تقاااي الااادي  الب،طنساااي ،  237، ص  يحريـــر ثلفـــاب الينبيـــ الناااووي ، : فعيةالشـــا
، 1، جييســير الوقــوف فلــ  أــواما ثحشــاط الوقــوف؛ المناااوي،  26، ص2، جاإلقنــاع فــي حــ  ثلفــاب ثبــي شــجاع؛  376، ص2، المحيــا 

 . 259، ص4، جنااية المحيا ؛ الرملي،  16ص
2
 .44، ص محاضرات في الوقف،  ةأبو زهر   

3
 .45المرج  السابق ، ص   

4
 . 88، ص1، جثحشاط الوقفالكبيسي،   
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 اثنيا: مشروعية الوقف

الوقيبيبف قربيبيبة ميبيبن الأليبيبرب ، منيبيبدوب فعليبيبه اليبيبل عليبيبى مشيبيبروعيته اصيبيبو  عاميبيبة ميبيبن الأليبيبرآن 
الكيبيبيبرمي ، وفصيبيبيبلته أحااييبيبيب  ميبيبيبن السيبيبيبنة النبوييبيبيبة املجهيبيبيبرة ، وعميبيبيبل بيبيبيبه الصيبيبيبحابة ، وأمجعيبيبيبوا عليبيبيبى 

ذل  أتل العلم وذتبوا إليه مجيعا إال ما األل عن شريح الألاايب. وتيبو رواييبة مشروعيته كما األل 
 عن أيب حنيتة.

  
 : فمنهاأما النصوص العامة من القرآن الكرمي ، 

، وميبا تنتأليبوا ميبن شيب.ء نيبالوا اليبرب حيبع تنتأليبوا مميبا  بيبونقول احليب  تبيبارق وتعيباىل : ن ليبن ت .1
صحيح. اإلمامني البخارج ومسلم . وقد جاء    92فإن هللا به عليم {.  آل عمران 

، عيبيبن أايبيبء بيبيبن ماليبيب  ، رايبيب. هللا عنيبيبه أايبيبه قيبيبال : كيبيبان أبوالحيبيبة أكثيبيبر الاصيبيبار ابملدينيبيبة 
، وكاايبيبيبل مسيبيبيبتألبلة املسيبيبيب د ، وكيبيبيبان  1ميبيبيبااًل ميبيبيبن وكيبيبيبل ، وكيبيبيبان أحيبيبيبَب أمواليبيبيبه إلييبيبيبه ب    حيبيبيباء

 أايبيبء :رسيبيبول هللا صيبيبلى هللا علييبيبه وسيبيبلم ، ييبيبدخلها ويشيبيبرب ميبيبن ميبيباء فيهيبيبا اييبيبب ، قيبيبال 
ليبيبن تنيبيبيبالوا اليبيبيبرب حيبيبيبع تنتأليبيبوا مميبيبيبا  بيبيبيبون..{ قيبيبيبام أبوالحيبيبيبة إىل فلميبيبا أ ادليبيبيبل تيبيبيب ه ا ييبيبيبة : ن

رسول هللا ، صلى هللا علييبه وسيبلم ، فأليبال : س رسيبول هللا ، إن هللا تبيبارق وتعيباىل يأليبول : 
ن ليبيبن تنيبيبيبالوا اليبيبرب حيبيبيبع تنتأليبيبيبوا مميبيبا  بيبيبيبون ... { ، وإن أحيبيبيبب أميبيبواجم إجّم ب حيبيبيباء ، وإهنيبيبيبا 

رجو بّرتا وذخرتا عند هللا ف عها س رسول هللا حي  أراق هللا. قال : فألال صدقة هلل، أ
ذليبيب  ميبيبال رابيبيبح ، ذليبيب  ميبيبال رابيبيبح ، وقيبيبد  2رسيبيبول هللا ، صيبيبلى هللا علييبيبه وسيبيبلم : ) ب يبيبمك 

مسعل ما قلل ، وإين أرم أن  علها   القربني(. فألال أبوالحة افعيبل س رسيبول هللا . 

                                                 
1
 .412، ص  2، ج لسا  العر اب  منظور ،  :انظر .بيرحا  على  يغة فريل م  البراح وهي األرض الظاهرة  

2
ذا    كارر  فاخختياار أ  يناو  األول ويساك  الذااني، وفيااا أربا  لغاا : الجازع، والخفاض، َبا،، كلماة ىعجااب ورضاا بالشاي  ومادح با: ، تخفاف وتذقال، وا 

وداد تكااو  مررباة عا  كلمااة اَبا:سي الفارساية. انظاار :  لإلنكاار. وتساترمل أحيانهللااا  61، ص1، جأريـ  الحــدي والتناوي ، والتخفياف. انظاار: الخطاابي، 
 .247، ص  1، ج معجط مي  الل ةأحمد رضا ، 



 7 

عميبه. قيبال البخيبارج: اتبعيبه رو  ، وقيبال  يبىي بيبن  يبىي فألسمها أبوالحيبة   أقاربيبه وبيب  
 .1وإمساعيل عن مال  )رايح(

ا ست الكثيب ة اليبيت  يبيب  عليبى اإلاتيبيباغ وخاصيبة التجيبيبوع. منيبه ، وقيبيبد تكيبررت   الأليبيبرآن  .2
 .2الكرمي آست كث ة   ت ا املألام

 أما السنة : فمنها :
ابيبيبن ح يبيبر   تيبيب ا  حيبيبدي  وقيبيبف عميبيبر بيبيبن اخلجيبيباب رايبيب. هللا عنيبيبه ، وقيبيبد قيبيبال احليبيباف  .1

. واحليبدي  عيبن ابيبن عميبر  3احلدي  : ) وحيبدي  عميبر تيب ا أصل   مشيبيبروعية الوقيبف(
ًرا أصاب أرًاا من أرض خيرب  را. هللا عنهما فيما رواه اإلمام البخارج و  ه : أن ع مك
، فألال س رسول هللا ، صلى هللا عليه وسيبلم، أصيببل ميبااًل خبييبرب ك أصيبب قيبط  ميبااًل خيب ًا 

ه ، فميبا  ميبرينر فأليبال : ) إن شيببل حبسيبل أصيبلها وتصيبدقل هبيبا ،  يب  أايبه ال يبيباض من
أصلها ، وال يبتاض ، وال يوتب ، وال يورث ( قال ابن عمر : فتصدغ هبا عمر على أالّ 
تباض ، وال توتب ، وال تيبورث،   التأليبراء ، وذج الأليبر  ، والرقيباب ، وال يبعيف ، وابيبن 

 . 4ليها أن أيكل منها ابملعروف ، ويجعم    متمولالسبيل ، وال جنا  على من و 
جيبيباء   اصيبيبب  الراييبيبة للديلعيبيب. : أن تنيبيباق لرجيبيبل ميبيبن بيبيب   تيبيبار عينيبيبا يأليبيبال هليبيبا : روميبيبة ،  .2

 ا نيبة ( ر وكان يبيع منها الألربة ىند ، فألال له صلى هللا عليه وسيبلم : )أتبعنيهيبا بعيبني  
جم وال لعييبيبيباجم   تيبيبيبا. فبليبيبيبغ ذليبيبيب  ، صيبيبيبلى هللا علييبيبيبه وسيبيبيبلم ، ليبيبيبيء فأليبيبيبال : س رسيبيبيبول هللا

عثمان بن عتان را. هللا عنه ، فاشرتاتا منه خبمسة وثالثني ألف ارتم ، مث أتى النيب  

                                                 
1
 .، كتاب الزكاة ، باب الزكاة على األدارب 530، ص  2، ج صحيح البراريبخاري ، انظر : ال  

2
؛  3،215،219،254،261،262،265،267،274يمكاا  لماا  أراد أ  يرجاا  ىلااى برااض مناااا أ  ينظاار علااى ساابيل المذااال : سااورة البقاارة ا يااا :   

؛ وساورة الحا، ،  53؛ وساورة التوباة، ا ياة :  3ة األنفاال ، ا ياة : ر ؛ وساو  34،38؛ وساورة النساا  ، ا ياا  :  117،134:  ا يتاا وسورة آل عمارا  ، 
 .10؛ والحديد  67؛ والفردا   42؛ والشورى  16؛ والسجدة  54؛ والق ص  35ا ية 

3
 .402، ص  5، ج فيح الباريانظر:   

4
 .70، ص  2، ج صحيح البراري  
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صلى هللا عليه وسلم، فألال : أ عل جم ما جعلل ليبه ر قيبال : اعيبم ، قيبال : قيبد جعلتهيبا 
 .1للمسلمني

ييبيب  قيبيبال : ) إذا ميبيبات ميبيبا ورا عيبيبن النيبيب  ، صيبيبلى هللا علييبيبه وسيبيبلم   الصيبيبدقة ا ارييبيبة ، ح .3
ابن آام ااألجيبع عمليبه إال ميبن ثيبالث : صيبدقة جارييبة ، أو عليبم  ينتتيبع بيبه ، أو وليبد  صيبا  

. والصيبيبيبدقة ا ارييبيبيبة تيبيبيب. اليبيبيبيت تت يبيبيبدا منافعهيبيبيبا عيبيبيبرب اليبيبيبدمن كسيبيبيبكىن اليبيبيبدار ، 2ييبيبيبدعو ليبيبيبه (
 وركوب الدابة ، وماء الببر.

 :أما اإلمجاع
ابة منعألد على صحة الوقف، فأليبد فألد صرّ     واحد من أتل العلم أبن إمجاض الصح

ذكيبيبر صيبيباحب املريبيب  ، أن جيبيبابًرا رايبيب. هللا عنيبيبه قيبيبال : ) ك يكيبيبن أحيبيبد ميبيبن أصيبيبحاب النيبيب  صيبيبلى 
هللا علييبيبه وسيبيبلم ذو مأليبيبدرة إال وقيبيبف ، وتيبيب ا إمجيبيباض ميبيبنهم ، فيبيبإن اليبيب ج قيبيبدر ميبيبنهم عليبيبى الوقيبيبف 

 .3وقف ، واشتهر ذل  وك ينكره أحد ، فكان إمجاًعا (
ر األيبيبيبيبال عيبيبيبيبن اإلميبيبيبيبام الرتميبيبيبيب ج قوليبيبيبيبه: ) ال اعليبيبيبيبم بيبيبيبيبني الصيبيبيبيبحابة وقيبيبيبيبال احليبيبيبيباف  ابيبيبيبيبن ح يبيبيبيب

 .4واملتألدمني من أتل العلم خالفا   جواز وقف الرااني، وجاء عن شريح أاه أاكر احلبء(
وقال صاحب اإلسعاف بعد ذكره لوقيباف الصيبحابة : ) وتيب ا إمجيباض ميبنهم عليبى جيبواز 

 .5(مه ، ولن احلاجة ماسة إىل جوازهالوقف ولدو 
  اإلمجاض املنألول على صيبحة الوقيبف ، أميبا الليبدوم وعدميبه فأليبد وقيبع فييبه اخليبالف ،  ت ا 

فأبو حنيتة يألول : صحيح    الزم ، وأبو يوسف وحممد وعامة التألهيباء يألوليبون أبايبه صيبحيح 
 .6الزم

                                                 
وهذ  الراي  ا عاي  روماة ي هاي التاي أشاار ىليااا ابمااع البخااري رضاي ا  عنا: ، فيماا روا  عا  أباي  .477، ص  3، ج نص  الراية ألحادي  الاداية 1

رلماو  عبدالرحم  ، أ  عذما  ب  عفا  رضي ا  عن: حيث حو ر أشرف ودال : أنشدكع وخ أنشاد ىخ أ احاب النباي ،  الى ا  عليا: وسالع ، ألساتع ت
، كتااب الو اايا ، بااب  198، ص  3، ج صـحيح البرـاري. انظار: داال : ا ما  حفار روماة فلا: الجناة ي فحفرتااا أ  رسول ا  ،  لى ا  علي: وسلع ،

ا أو بئرهللا.  ىذا ودف أرضهلل
 .300، ص  3، ج سن  ثبي داود ؛  ، كتاب الو ية. 1255، ص  2، ج صحيح مسلط روا  مسلع وأبو داود وييرهما ، انظر : 2

3
 .186ص ،  8، ج الم نياب  ددامة ،   

4
 .163، ص6، جالبيا ي في سنن  الشبرى. وخبر شريح أورد  402، ص  5، ج فيح الباري  

5
 .13، ص  في ثحشاط األوقاف اإلسعافبرها  الدي  الطرابلسي ،   

6
 .7،8، ص اإلسعاف؛ برها  الدي  الطرابلسي ،  9، ص  الروا الااهرانظر : السنوسي ،   
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 اثلثا: حكمة مشروعية الوقف
اجني والتعاون الوقف اوض من الرب يألصد به التألرب إىل هللا عد وجل واإلحسان إىل ا ت 

على الرب والتألوم، وإذا كان الناد مسلجني على أمواهلم فال جنا    إاتاغ تل  الموال فيما 
 أل  أ رااا اينية أو اجتماعية أو اقتصااية من أ راض النتع العام. ويكيبن أن اعيبرض أ يبراض 

 الوقف فيما يل. للت ك  ال للبيان واالستألصاء.
لوقف حبسب تعدا أوجه اليبرب، ويكيبن ذكيبر أ هيبا، واليبيت تتمثيبل تتنوض أ راض اأغراض الوقف: 

:  
: وميبيبن أتيبم م يباتر تيب ا الريبرض وقيبيبف املسيباجد اليبيت كاايبل عيبيبرب  نشـر الـدعوة اإلسـالمية .1

التيبيبيباريم منيبيبيبارات لنشيبيبيبر اليبيبيبدعوة وتعليبيبيبيم النيبيبيباد وتيبيبيبربيتهم وهتيبيبيب يبهم، وميبيبيبا أحليبيبيب  هبيبيبيبا ميبيبيبن أوقيبيبيباف 
كاكني وال يبيبيبيعات واملسيبيبيباكن و يبيبيب  ذليبيبيب . لإلاتيبيبيباغ عليهيبيبيبا وعليبيبيبى الأليبيبيبا مني عليبيبيبى شيبيبيبؤوهنا كاليبيبيبد 

والزال هليبيب ا الريبيبرض أ يتيبيبه فإايبيبافة إىل املسيبيباجد فهنيبيباق العدييبيبد ميبيبن املراكيبيبد الدعوييبيبة اليبيبيت تأليبيبوم 
 على الوقاف.

: من خالل صلة اليبرحم ابإلاتيباغ عليبى الألرابيبة ميبن البنيباء وبنيبيهم ميبن  الرعاية االجتماعية .2
يتيبيبيبام وأبنيبيبيباء السيبيبيببيل وذوج العاتيبيبيبات ميبيبيبن خيبيبيبالل الوقيبيبيبف التليبيبيب. أو اليبيبيب رج. وكيبيبيب ل  رعاييبيبيبة ال

خيبيبالل الوقيبيباف اخل ييبيبة اليبيبيت خيصصيبيبها الواقتيبيبون ملثيبيبل تيبيب ه ال يبيبراض. وييبيب كر أحيبيبد الدارسيبيبني 
لدور الوقاف   الرعاية االجتماعية ابملررب ، أن الوقيباف فيهيبا قاميبل بيبدور مهيبم   التيب زر 

م عليبيبى املعتيبيبوتني واملألعيبيبدين والتكافيبيبل االجتميبيباعيني ، فأليبيبد حيبيببء الواقتيبيبون كثيبيب ا ميبيبن ممتلكيبيباهت
. وقيبيبد 1واملكتيبوفني ، وأن أوقيبيباف أيب العبيباد السيبيببيت   ميبيبراكك تعتيبرب أكيبيبرب شيبيباتد عليبى ذليبيب 

عرفيبيبل الوقيبيباف املرربييبيبة أاواعيبيبا آخيبيبر ميبيبن الوقيبيباف ينيبيبدرج   الريبيبرض االجتميبيباع. تيبيب. أوقيبيباف 
جوهنيبيبيبيبا، افتكيبيبيبيباق السيبيبيبيبرم، وأوقيبيبيبيباف اإلاعيبيبيبيبام وأوقيبيبيبيباف الكسيبيبيبيباء )املالبيبيبيبيبء( وال جييبيبيبيبة مليبيبيبيبن  تا

                                                                                                                                                             

 
 .244، صالمي وثررف في الحياج ااجيمافية في الم ر الوقف اإلسانظر : أبو ركبة،  1
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وأوقاف مساعدة املصابني واملنألجعني والررابء. وقد ااتشرت ت ه الوقاف   مناا  متعيبداة 
 .1  املررب مثل فاد ، وتجوان ، ومراكك و  تا

: يعيبيبيبد تيبيبيب ا الريبيبيبرض ميبيبن أوسيبيبيبع ا يبيبيباالت اليبيبيت وقيبيبيبف ا بسيبيبيبون أمالكهيبيبيبم  الرعايــة الصـــحية .3
ت "املستشيبيبتيات واملصيبيبحات" ، والبحيبيب  عليهيبيبا، ومشليبيبل أاواعيبيبا كثيبيب ة مثيبيبل بنيبيباء البيمارسيبيبتاان

 .2العلم. املرتبط اب االت الجبية ، كالكيمياء والصيدلة
: التعليبيبيم أشيبيبهر ميبيبن أن هصيبيب  ليبيبه بعيبيب  السيبيبجر لبياايبيبه، فيكتيبيب. امليبيبدارد الوقتييبيبة التعلــيم .4

املنتشيبيبرة   سيبيبا ر أويبيباء العيبيباك اإلسيبيبالم. وعليبيبى رأسيبيبها تليبيب  املسيبيباجد وا واميبيبع اليبيبيت أايبيبحل 
لم و  مألدمتها احلرمان الشريتان، والزتر الشريف   مصر، والألرويني   املريبرب منارات للع

والديتواة   مصر، والمويني   امش . انتي  عن املكتبات واملعاتد اليت ال يكن عدتا أو 
 حصرتا   ت ه الع الة. 

نميبيبا : رىنيبيبا كيبيبان مسيبيبتند تيبيب ا الريبيبرض ميبيبا فعليبيبه خاليبيبد بيبيبن الولييبيبد حي أغــراض األمــن والــدفاع .5
وقف أاراعه وأعتااه   سبيل هللا. فألد روم أبيبو ترييبرة رايب. هللا عنيبه أن رسيبول هللا صيبلى هللا 
علييبيبه وسيبيبلم بعيبيب  عميبيبًرا عليبيبى الصيبيبدقة ، فألييبيبل منيبيبع ابيبيبن مجييبيبل وخاليبيبد بيبيبن الولييبيبد والعبيبيباد عيبيبم 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، فألال الرسول صلى هللا عليه وسلم : )ما ينألم ابيبن مجييبل إال 

ه كان فأليب ًا فأ نيباه هللا ، وأميبا خاليبد فيبإاكم ت لميبون خاليبًدا ، قيبد احتيببء أاراعيبه وأعتيبااه   أا
. وقيبيبد سيبيبار عليبيبى تيبيب ا اليبيبنها الصيبيبحابة الكيبيبرام 3سيبيببيل هللا وأميبيبا العبيبيباد فهيبيبو عليبيبّ. ومثليبيبه معيبيبه(

والتابعون ومن تبعهم إبحسان من العلماء واحلكام وذوج اليسار   المة فوقتوا الموال على 
 .4الثرور واحلتاظ على حرمة اسر املسلمنيسد 

                                                 
1
 .558-556، ص  اإلحسا  اإللاامي في اإلسالط ويابي اي  في الم ر راج  التجكاني،   

2
 .283-282، ص  الدور ااجيمافي للوقف،  السيد انظر : عبدالملك  

3
، كتااب الزكااة ، بااب دولا: تراالى : اوفاي الردااب والغاارمي  وفاي 534، ص2جانظار : البخااري،  احيح البخااري،  لمسالع.  البخاري ومسلع واللفظ ارو   

 .676، كتاب الزكاة ، ص  1، ج صحيح مسلطسبيل ا ي. مسلع ، 
4
 .103-102، ص  يحرير الم ا الب،طنسي ،   
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، وآابر الشيبرب وقيبد 1: كالوقف على إاشاء الجرغ، وا سورالوقف على البنية األساسية .6
 سبألل اإلشارة إىل ببر رومة   املدينة املنورة اليت وقتها عثمان را. هللا عنه.

 
 املبحث  الثاين

 أركان الوقف وشروطه
 

 2العألوا ال بد له من توافر أركان معينة لأليامه وت.:الوقف مثل سا ر االلتدامات و 
 الشخ  الواقف ) ا ب ء (. -1 
 املال املوقوف ) ا ب ء (. -2 
 الشخ  أو ا هة املوقوف عليها ) ا ب ء له (. -3 
 الصيرة املعتربة فه. تنا اإلجياب من الواقف. -4 

 : 3شروط الواقف وتتمثل يف
تمتيبيبع ابلتلييبة الكامليبيبة ، عيبيباقال ، ابلريبا، حيبيبرا،  يب  حم يبيبور عنيبيبه أن يكيبون أتيبيباًل للتيبربض ، ي .1

 لسته أو  تلة.
 أال يكون مريً ا مرض املوت إذ أيخ  الوقف حكم الوصية   ت ه احلالة. .2

 شروط احملل :
 : 4وتو املال املوقوف ال ج يرا عليه الوقف. فيشرتل فيه ما يل.

قيبيبف ميبيبا ليبيبيء ميبيبن الميبيبوال ، كالتربيبيبة   أن يكيبيبون املوقيبيبوف ميبيبااًل متألوًميبيبا : إذ ال يتيبيبأتى و  .1
 مواقعها ، وما ليء ىنتألوم كاخلمر واخلندير.

                                                 
1
 .128، ص  ثرر الوقف في إنجاا الينمية الشاملةدنيا،  شودي انظر :   
 
2
 .378، ص  5، جالشرح الص ير؛ الدردير،  243، صي  الف ايةال وانانظر: اب  جزي،   
 .43، ص  ثحشاط الوقف؛ الزردا  ،  127، ص محاضرات في الوقف؛ أبو زهرة،  14ص ،اإلسعافانظر: برها  الدي  الطرابلسي،  3
4
 .51-45، ص ثحشاط الوقف؛ الزردا   16، صالروا الااهرانظر: السنوسي،   
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أن يكون الوقف مملوًكا : فال يصح وقف    اململيبوق ، مثيبل : الراايب. امليبوات وشيب ر  .2
 البوااج ، وحيوان الصيد قبل صيده.

ا أن يكيبيبون معلوًميبيبا حيبيبني الوقيبيبف : فيبيبال يصيبيبح وقيبيبف الشيبيب.ء ا هيبيبول، كألوليبيبه وقتيبيبل جيبيبداءً  .3
 من ماجم ، أو اارج.

أن يكيبيبيبون ميبيبيبااًل :بتيبيبيبا : فيخيبيبيبرج بيبيبيبه ميبيبيبا ال يبأليبيبيبى عليبيبيبى حاليبيبيبه اليبيبيبيت يتحأليبيبيب  هبيبيبيبا االاتتيبيبيباض ،   .4
 كالثمار، واخل ر وات ، والثلا. 

 :  1شروط املوقوف عليه
أن تكيبيبيبيبون ا هيبيبيبيبة املوقيبيبيبيبوف عليهيبيبيبيبا قربيبيبيبيبة ميبيبيبيبن الأليبيبيبيبرابت فيبيبيبيبال جييبيبيبيبوز الوقيبيبيبيبف عليبيبيبيبى املعاصيبيبيبيب.  .1

يني ، والكنا ء والشعا ر الدينييبة  يب  اإلسيبالمية. وقيبد واملنكرات وأتلها ، وال على احلرب
 2حدا احلنتية اعتبار الألربة أبمرين اثنني  ا:

 أن يكون املوقوف عليه قربة   ا ر الشريعة. - أ
 أن يكون قربة   اعتألاا الواقف. - ب

أن يكيبيبيبون املوقيبيبيبوف علييبيبيبه موجيبيبيبوًاا إذا كيبيبيبان الوقيبيبيبف ملعيبيبيبني وذليبيبيب  عنيبيبيبد إاشيبيبيباء العأليبيبيبد. أميبيبيبا  .2
املوقوف عليها فهو حمل خالف بني التألهاء بني من يرم أن الصل عدم  ااألجاض ا هة

صحة الوقف املنألجع ااتهاء فألط أو ابتداء وااتهاء، وبني من يرم صحة الوقف املنألجع 
 3مجلألا

  بيد الوقف : أن تكون ا هة املوقوف عليها اا مة الوجوا عند من يشرتل التأبيد. .3
 4:شروط الصي ة

                                                 
1
 .54-51، ص ثحشاط الوقف؛ الزردا،  16، صا الااهرالرو انظر: السنوسي،   
 . 204، ص5، جالبحر الرائقانظر:اب  نجيع،   2
حاشــية : الدسااودي، المالشيــة.  213، ص5، جالبحــر الرائــق. ؛ اباا  نجاايع،  41، ص13، جالمبســوا: السرخسااي، الحنفيــةانظاار الموضااوع تف ااي، :  3

 384، ص2، جم نـي المحيـا . ؛ الخطياب الشاربي ،  442-441، ص1، جالماذ : الشيرازي، ةالشافعي. 85، ص4، ج الدسوقي فل  الشرح الشبير
 . 217-215، ص6، جالشرح الشبير م  الم ني: اب  ددامة، الحنابلة. 
4
 .34ص، ثحشاط الوقف، ، الزردا17،18ص، الروا الااهرانظر: السنوسي،   
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قيبف من يبدة : أج ال تأليبرتن بتعلييب  أو إايبافة إىل مسيبتألبل ، إذ ال بيبد أن تكون صيبيرة الو  .1
أن تيبيبيبيبيبدل عليبيبيبيبيبى إاشيبيبيبيبيباء الوقيبيبيبيبيبف وقيبيبيبيبيبل صيبيبيبيبيبدوره، كألوليبيبيبيبيبه : وقتيبيبيبيبيبل أرايبيبيبيبيب. عليبيبيبيبيبى التأليبيبيبيبيبراء 
واملساكني. والصيغ املألرتاة ابلتعليألات تبجل عألوا التمليكيبات كاهلبيبة والصيبدقة والعارييبة. 

لصيبيرة امل يبافة إىل زميبن قيباام ،  كألوله : إذا اشرتيل ت ه الرض فهيب. وقيبف للتأليبراء، وا
 كألوله : وقتل أرا. ابتداًء من السنة الألاامة يصححها بع  احلنتية   صور معينة.

أن يكيبيبون العأليبيبد فيهيبيبا جازًميبيبا إذ ال ينعأليبيبد الوقيبيبف بوعيبيبد ، كألوليبيبه سيبيبأقف أرايبيب. أو اارج  .2
 على التألراء. 

أن جم  أال تأليبيبيبرتن الصيبيبيبيرة بشيبيبيبرل ينيبيبيباق  مألت يبيبيبى الوقيبيبيبف ، كألوليبيبيبه وقتيبيبيبل أرايبيبيب. بشيبيبيبرل .3
 بيعها مع أشاء. 

 أن تتيد الصيرة  بيد الوقف ملن ال يألول بصحة  قيته. .4
 انعقاد الوقف ابلفعل دون القول:

أن ايب ّكر أبقيبوال أتيبل العليبم   تيب ه املسيبألة ا يبرا لوقوعهيبا    من املناسب   تيب ا املأليبام
صيبيبيرة . ويكيبيبن أن احلييباة العملييبيبة وخاصيبيبة فيميبيبا يتعليبيب  بوقيبف أميبيباكن العبيبيبااة ابملعاايبيباة اون ال

 اصنف أقوال أتل العلم من حي  اإلمجال إىل رأيني:
 :  مهور التألهاء من احلنتية واملالكية واحلنابلة ال ين يألولون اب واز.أوهلما

 : للشافعية ال ين يألولون بعدم صحة ت ا الوقف.واثنيهما
 وتتصيل م اتبهم كما يل.:

رف يألت يب. اإلذن ابلصيبالة فييبه، فيكيبون جييبوزون وقيبف املسيب د ابلتعيبل لن العيب احلنفيـة: .1
 .1ذل    حكم التعب . أما التألراء فإاه ك جير العرف فيه عااة ابلتخلية واالسترالل

اليبيب ج يبيبيبدو ميبيبن عبيبيبارات املالكييبيبة أهنيبيبم جيييبيبدون الوقيبيبف ابلتعيبيبل وأايبيبه يأليبيبوم مأليبيبام  املالكيــة: .2
النيباد وأن ال خييب  الألول مس دا كان أو   ه. ويشرتاون   املسيب د أن خيليب. بينيبه وبيبني 

                                                 
1
 . 59، صاإلسعافلسي، ؛ الطراب 268، ص5، جالبحر الرائقانظر: اب  نجيع،   



 14 

. يأليبيبيبيبول اليبيبيبيبدراير: )وانب عنهيبيبيبيبا  أج عيبيبيبيبن الصيبيبيبيبيرة التخلييبيبيبيبة بيبيبيبيبني النيبيبيبيباد 1قوميبيبيبيبا اون آخيبيبيبيبرين
، وعليبيب  الصيبيباوج بألوليبيبه: مل)وإن ك 2بكاملسيبيب د ميبيبن رابل مدرسيبيبة ومكتيبيبب وإن ك ييبيبتلت  هبيبيبا(

يتلت  هبا( أج كما لو بىن مس دا وخلى بينه وبني الناد وك خي  قوميبا اون قيبوم ال فرايبا 
 .3[اون اتل

يرم احلنابلة أاه يصح الوقف ابلألول والتعيبل اليبدال علييبه مثيبل أن يبيب  مسيب دا  احلنابلة: .3
وأيذن للناد للصالة فيه، أو مألربة وأيذن هلم ابليبدفن فيهيبا عليبى ظيباتر الرواييبة. وعيبن اإلميبام 

 .4أمحد رواية أخرم أباه ال يصح وال ينعألد إال ابلألول الدال على الوقف
الوقف عنيبدتم إال بصيبيرة االيبة عليبى الوقيبف، لايبه الييب  للعيبني  فال يصح أما الشافعية: .4

واملنتعيبيبة فأشيبيببه سيبيبا ر التمليكيبيبات، كميبيبا أن العتيبيب  ميبيبع قوتيبيبه ال يصيبيبح إال ابللتيبيب . إال أن يبيبيب  
مسيبيبيب دا   ميبيبيبوات وينوييبيبيبه مسيبيبيب دا فيبيبيبإن يصيبيبيبح الوقيبيبيبف لن امليبيبيبوات ك ييبيبيبدخل   مليبيبيب  ميبيبيبن 

 .5أحياه، وإمنا وتاج للت  إلخراج ما كان ملكه عنه
 

 :ملكية الوقف
) ليبيبة الوقيبيبف(: اتتيبيب  التألهيبيباء مجيًعيبيبا عليبيبى أن ملكيتهيبيبا للموقيبيبوف  ابلنســبة ملنفعــة الوقــف .1

 عليهم.
)الصيبيبل املوقيبيبوف(: فهيبيب. حميبيبل خيبيبالف بيبيبني التألهيبيباء ، ويكيبيبن تصيبيبنيف  أمــا العــو املوقوفــة .2

 : 6أقواهلم   ذل  إىل ثالثة آراء

                                                 
1
 . 88، 7، ج، شرح الررشيانظر: الخرشي  

2
 . 383، ص5، جالشرح الص ير  

3
 . 383، ص5، جبل ة السالك  

4
 . 370، ص1، جالمحرر في الف  ؛ مجد الدي  أبو البركا ،  308، ص2، جالم ن انظر: اب  ددامة،   

5
 .268، ص4، جاية المحيا نا؛ الرملي،  322، ص5، جروضة الاالبي انظر: النووي،   

6
؛  423، ص5، جالشــرح الصــ ير؛ الاادردير،  206، ص 6، جفــيح ال ــدير؛ الكمااال اباا  الاماااع،  375، ص3، جيحفــة الف اــا الساامردندي،  :انظاار  

شـــرح ؛ الزركشااي،  186، ص8، جالم نـــي؛ ابااا  ددامااة،  389، ص2، جم نـــي المحيـــا ؛ الشاااربيني،  237ص  ،يحريـــر ثلفـــاب الينبيـــ النااووي، 
 .99ص  ،محاضرات في الوقف؛ أبوزهرة،  270، ص 4، جالارششي فل  الررقي
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ااتأليبيبال ملكيتهيبيبا للموقيبيبوف علييبيبه. وتيبيبو قيبيبول زوال ملكييبيبة الواقيبيبف للعيبيبني املوقوفيبيبة و  الــرأا األول :
الشيبيبيبافعية   املشيبيبيبهور ميبيبيبن ميبيبيب تبهم ، وميبيبيب تب احلنابليبيبيبة إذا كيبيبيبان الوقيبيبيبف  اميبيبيب. معيبيبيبني كدييبيبيبد 

 وعمرو أو مجع حمصور كأوالا فالن ، أو عالن. وتو قول عند اإلمامية.
ه ، بل تيب. زوال ملكية الواقف للعني املوقوفة اون ااتألال ملكيتها للموقوف علي الرأا الثاين :

  حكيبيبيبيبم مليبيبيبيب  هللا تعيبيبيبيباىل. وتيبيبيبيبو رأج الصيبيبيبيباحبني   امليبيبيبيب تب احلنتيبيبيبيب. ) وتيبيبيبيبو املتيبيبيبيبع بيبيبيبيبه ( ، 
والظهر   م تب الشافعية ، وتو قول احلنابلة إذا كان الوقف على مس د وووه كمدرسيبة 

 ، ورابل ، وقنجرة ، وفألراء، و داة ، وما أشبه ذل .
ني املوقوفيبة ، بيبل ت يبل ملكيتهيبا ليبه . وتيبو ميب تب عدم زوال ملكية الواقيبف للعيب الرأا الثالث :

، يأليبيبول الأليبيبرا : )...أميبيبا أصيبيبل ملكيبيبه فهيبيبل يسيبيبألط أو تيبيبو ابغ عليبيبى  1املالكييبيبة    يبيب  املسيبيب د
أوجيبب الدكيباة   احليبا ط املوقيبوف  -رمحيبه هللا–مل  الواقف ر وتو ظاتر امل تب لن مالكيباً 

وقول للحنابلة ، واإلمامية. ولكل رأج وتو رأج أيب حنيتة ،  2على    املعني وو التألراء..(
 من ت ه ا راء أالته ليء ت ا البح  حمل بسجها.

 وقف املنقول:
 املنألول من الموال تو: ما سوم العألار. وقد اختلف فيه الن ر التأله. إىل رأيني:

. 3نأليبول مهور التألهاء ) املالكية ، والشافعية ، واحلنابليبة ( اليب ين قيبالوا زيبواز وقيبف امل أوهلما :
مع توسع عند املالكية   عدم اشيبرتال بأليباء املنأليبول بأليباًء متصيباًل كميبا يأليبول الشيبافعية 

 واحلنابلة.
للحنتييبيبة وتيبيبو عيبيبدم صيبيبحة وقيبيبف املنأليبيبول ميبيبن حييبيب  الصيبيبل. واسيبيبتثنوا بعيبيب  املسيبيبا ل  اثنيهمــا :

 منها:

                                                 
1
 . 424-423، ص5، جبل ة السالكال اوي،   

2
 ي.79فرق ا 111، ص2، جالفروق  

3
؛ ابا   378، ص3، ج يحفـة الف اـا ؛ السمردندي،  243، ص ال واني  الف اية؛ اب  جزي،  311-309، ص اليفري انظر في ذلك: اب  الج،ب،   

 .375، ص4، جالحاشيةعابدي ، 
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لألواعيبيبد فألهييبيبة حكاتيبيبا ابيبيبن  يبيبيم إذا كيبيبان ل صيبيبل وليبيبيء وقتيبيبا مسيبيبتألال، وقيبيبد أخ يبيبعوتا  .1
 هللا تعاىل. فت. الألاعدة: "التابع اتبع"، أاخل فيها قواعد فرعية شع منها: رمحه

 .)قاعدة )يرتتر   التوابع ما ال يرتتر     تا 
 .)قاعدة )يرتتر   الش.ء امًنا ما ال يرتتر قصًدا 
 )1قاعدة: )قد يثبل الش.ء امًنا وحكًما وال يثبل قصًدا. 

ج احلنتية مسألة وقف املنأليبول التيبابع للعأليبار، جيباء و  التجبي  على الألواعد السابألة يدر 
  شيبر  الألواعيبيبد: )مميبيبا يتتيبيبرض عليبيبى تيبيب ه الألاعيبيبدة... ومنيبيبه: ميبيبا ليبيبو وقيبيبف العأليبيبار ببأليبيبره وأ ك ر تيبيبه 
يصيبيبيبيبح، ويرتتيبيبيبيبر اخيبيبيبيبول البأليبيبيبيبر والكيبيبيبيبارين تبًعيبيبيبيبا، لهنميبيبيبيبا ميبيبيبيبن حيبيبيبيبوا ا املتبيبيبيبيبوض ولوازميبيبيبيبه، وعلييبيبيبيبه 

  2التتوم(.
جييبيبرج فييبيبه التعاميبيبل وتعارفيبيبه النيبيباد وتيبيبو معتيبيباا بييبيبنهم،  إذا وقيبيبف املنأليبيبول مسيبيبتألالَ وكيبيبان مميبيبا  .2

يبيبيبيبراض   سيبيبيبيببيل هللا، وكيبيبيبيب ل  وقيبيبيبيبف الكتيبيبيبيبب واملصيبيبيبيباحف، وأاوات  كوقيبيبيبيبف السيبيبيبيبال  والك 
 3 سل املوتى.

 وقف النقود وما يف حكمها
 يكن للناظر   اصو  التألهاء أن  صر آراءتم   ا اتني ر يسني:

اليبيبب فألهيبيباء احلنتييبيبة، وميبيب تب الشيبيبافعية، : وتيبيبو رأج  األول: يــرع عــدم جــواا وقــف النقــود
 والصحيح من م تب احلنابلة، والديدية.

: )وأما وقف ما ال ينتتيبع بيبه إال ابإلتيبالف كاليب تب فتح القديرجاء   نصوص أذل العلم : 
والت ة واملأكول واملشروب فريب  جيبا د   قيبول عاميبة التألهيباء، وامليبراا ابليب تب والت يبة اليبدراتم 

: )وليبو وقيبف اراتيبم أو مكيبيال أو ثييبااب ك الفتـاوع اهلنديـة. وجيباء   4حبليب.(واليبدانا  وميبا ليبيء 

                                                 
 .206، ص الوجيا في إيضاح ال وافد؛ البورنو، 229، شرح ال وافد؛ الزردا، 121، 120، ص األشباف والنبائرانظر: اب  نجيع،  1
 .207، صالوجيا؛ وانظر: البورنو، 229، ص شرح ال وافدالزردا،  2
ــة الف اــا انظاار: الساامردندي،  3 ماا  ابشااارة ىلااى أ  برااض األمذلااة المااذكورة جاارى   . 14، صاإلســعافا  الاادي  الطرابلسااي، ؛ برهاا378، ص3، جيحف

 الخ،ف في  حة ودفاا م  عدم: مستقلة بي  فقاا  الحنفية.
 . 218، ص6، جفيح ال ديرالكمال ب  الاماع،  4
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يبيبم    يبيب ك   حاشــية عمــلة علــى شــر  املنهــا . وورا   1جييبيبد( يبيبح  و قكيبيبف  آل يبيبة  هل كيبيبو  وال ا ر ات  : )ال ي ص 
و  م ع رَاة  ، و ك وكا ه  م ألكص وًاا فال ي ص ح  و قكف  ا ر ات م  م ع رَاة  ل لدّ ين ة  س   نيبكه ا ب ن حك و اٌء ايب ألكش ه ا أ وك م ا   كص ل  م 

يبيبيبَحة  إع ار هت  يبيبيبا ل لدّ ين يبيبيبة  ل ع يبيبيبد   يبيبيبا ال ا و ام  ل يبيبيبه  و ف يبيبيبار غ  ص  يبيبيبر  م ألكص يبيبيبوا ة  و   ييبكر ت  م  اعكت ب يبيبيبار     يبيبيبار ة    ل َن الدّ ين يبيبيبة    ييبك
يبا ل ت ص يبا  يبَحة  و قكت ه  يبيكخ ن ا ص  يبد  ش  غ  ح ل يًّيبا (الَدو ام  ف يه ا، و اعكت م 

قوليبه:  كشـاف القنـاع. كميبا جيباء   2
ب   ( ك ح ل أل يبيبة  ف َ يبيبة    كع يبيبل     اب  تيب ت يبيبع  ب يبيبه  م يبيبع  بيب أل ا  يبيبه  ا ا  ًميبيبا ك الك مثك يبيبان  يبيبح  ) و قكيبيبف  م يبيبا ال ييب نيبك  مل) وال ( ي ص 

يبيبيبه ا  ل   قكرت  اا  تيب ت يبيبيبع  اب  ا    ل ييب نيبك ، و اليبيبيبَدان  د ، و ك و قكيبيبيبف  اليبيبيبَدر ات م  يبيبيب   يبيبيبب يل  م سك يبيبيبل ، و ت سك َن الكو قكيبيبيبف    كب يبيبيبيء  ال صك
لك  يبد  ر ب يبه  ب بيب أل ا  يبه     م  إل تالف  ال ي ص ح  ف يه  ذ ل  ، فيب ييب د كّ . النيبألك تيب ت ع  ب ه  إال اب  ك يبه  )إال الَثم ر ة، و م ا ال ييب نيبك

يبيبيبركج  و    يبيبام  م ت َ   يبيبيبنيك   ، ( إذ ا و ق يبيبف  ال مثك يبيبان  ) تيب بيب ًعيبيبيبا ك ت يبيبر د  ب س   فيب ييب ب يبيباض  ذ ل يبيبيب   ( أ جك : م يبيبا    الَسيبيبيبركج 
يبنك مث  ن يب تيب ت ع  هب  ا )و ييب نكت    ( م ا ح ص ل  م  لَن الكت َ ة  ف يه  ال ييب نيبك ه  )ع ل يكيبه  و اللّ   ام  الكم ت َ   نيك  م نك الكت َ ة  

( أ جك : ع ل ى الكت ر د  احلك ب يء   لاَه  م نك م صكل ح ت ه [
تيب ت يبع   اإلنصافء   . وجا3 قوليبه: )وال م يبا ال  ييب نيبك

لّ يب. يبا ل لَتح  و الكيبو زكن  ،  ب ه  م ع  بيب أل ا  ه  ا ا  ًما ، ك ال مثك ان  ( . إذ ا و ق ف  الك مثك ان  . ف ال  خي كل و : إَميبا أ نك ي أل ت ه 
لّ يبيب. و الكيبيبو زكن  ، ف الَصيبيبح   يبيبا ل لَتح  يبيبح  . و ايب أل ل يبيبه  أ وك   يبيب ك  ذ ل يبيب   . ف يبيبإ نك و قيب ت ه  ت ب  : أ ايَبيبه  ال ي ص  يبيب ك يبيبنك الكم  يح  م 

 : ا ك م اع ة  ع نك اإلم ام  أ محك يبد  رمحيبه هللا . و ت يبو  ظ يبات ر  م يبا ق َدم يبه     الكم ركيب   ، و الَشيبرك   . ق يبال  احلك يبار ث .  
َحة  أ ص ح . و ق يل  : ي ص ح  . ق ي اًسا ع ل ى اإلك ج   ي   : إنك و قيب ت ه ا ل لدّ ين ة  و ع د م  الصّ  ار ة  . ق ال     التيبلكخ 

ا : إنك و قيب ت ه ا و أ اكل    : ب ج ل  الكو قكف  . ع ل ى  هب  ا . ف أل ي اد  قيب وكل ن ا    اإلك ج ار ة  : إاَه  ي ص ح  . فيب ع ل ى ت   
يح  .  و ق يل  : ي ص ح  ، و   كم ل  ع ل يكه م ا . و إ نك  يح   الَصح  يبَح . ع ل يبى الَصيبح  : ك ك ي ص  و قيب ت ه ا ل ر يب ك  ذ ل يب  

تيب ت يبيبع  هب  يبيبا    الكأل يبيبركض  و و كيبيبو ه   يبيبح  و قكيبيبف  اليبيبَدر ات م  . فيب ييب نيبك ت ب  . و ق يبيبال     الكت يبيبا     و ع نكيبيبه  : ي ص  يبيب ك يبيبنك الكم   . م 
ت ار ه  ش يكخ ن ا . ييب عك   ب ه  الَشيكم  ت أل َ. الدّ ين  رمح ت ي ار ات  : و ل وك و ق ف  الَدر ات م  اخك خك ه هللا . و ق ال     اال 
ا ب ع يًدا( ني  : ك ك ي ك نك ج و از  ت    ت اج  ع ل ى الكم حك

4 . 

                                                 
 . 362، ص2، جالفياوى الانديةالبلخي، نظاع الدي ،  1
 . 99، ص3، جلمناا حاشية فميرج فل  شرح اعميرة،  2
 . 400، ص2، جشرح المنيا . ومذل: في:  244، ص4، جششاف ال ناعالباوتي،  3
 . 11، ص7، جاإلنصافالماوردي،  4
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يبيبا  ت أكج   ت  يبيبح  ك  يبيبان  ، ي ص  ه  أميبيبا الديدييبيبة فأليبيبد جيبيباء   البحيبيبر الدخيبيبار ميبيبا اصيبيبه: )و    و قكيبيبف  اليبيبَدر ات م  و جك
ر ٌة(ل لدّ ين ة  و الَت    ب لك ك ك تيب لكد مك هل  ا أ جك م ل  والص ح  الكم نكع  ، إذك ل وك   ص 

1. 
وتيبو ميب تب املالكييبة، ورواييبة عيبن اإلميبام أمحيبد اختارتيبا شيبيم الثاين: يرع جـواا وقـف النقـود: 

 اإلسالم ابن تيميية، ورواية الاصارج من أصحاب زفر من احلنتية وقول عند الديدية.
وكيبان ميبن أصيبحاب زفيبر  –: )عيبن الاصيبارج شـر  فـتح القـديرجيباء   : من نصوص الفقهاء

فيبيبيبيمن وقيبيبيبف اليبيبيبدراتم أو الجعيبيبيبام أو ميبيبيبا يكيبيبيبال أو ييبيبيبوزن أجييبيبيبوز ذليبيبيب  ر قيبيبيبال: ييبيبيبدفع اليبيبيبدراتم  –
، وجيبيباء    صيبيبيل املسيبيبألة عنيبيبد صيبيباحب 2م يبيباربة مث يتصيبيبدغ هبيبيبا   الوجيبيبه اليبيب ج وقيبيبف علييبيبه(

تيب َب  اخلك ال نيبكأل يبول  ف أل ييبل  قيب يبوكل  حم  َميبد  ز  يبو از ه  ا مع ما يل.: )ح ك ى    الكم  ك ا الكم  ف  ع ل ى خالف  ت   
يبيبيبر م التيبع ام يبيبيبل      يبيبيبر م ف ييبيبيبه  تيب ع ام يبيبيبٌل و ل َميبيبيبا ج  يبيبيبر م التيبع يبيبيبار ف  ب يبيبيبه  أ وال و قيب يبيبيبوكل  أ يب  ي وس يبيبيبف  إنك ج  م جكل أًليبيبيبا ج 

ا    و الَدر ات م     ز م ان ز فيب ر  بيب عكد    ك  َحة  و قكت ه م ا    ر و اي ة  ا خ ل لك   كل  قيب يبوكل  حم  َميبد  و قكف  الَدان  و يد  ص 
يبي   الكأل يبوك  ا إىل  خ كص  يب   ل  الكم تكع  ب ه     و قكف  ك لّ  م نيبكأل ول  ف يه  تيب ع ام ٌل ك م ا ال خي كت ى ف ال   كت اج  ع ل ى ت 

يبيبنك ر و اي يبيبة   ت ب  ز فيب يبيبر  م  يبيب ك يبيبا ل م  يبيبا و ك ك  ز  يبيبو از  و قكت ه م  يبيبر  ز  يبيبو از  و قكت ه م  ب  الكب حك ال اكص يبيبار جّ  ، و ق يبيبدك أ فيبكيبيبع  ص يبيباح 
يبيبال  أ وك ي يبيبوز ن  ق يبيبا يبيبٌل و ق يبيبف  اليبيبَدر ات م  أ وك الجَع يبيبام  أ وك م يبيبا ي ك  يبيبن ح  و ع يبيبنك ز فيب يبيبر  ر ج  يبيبا    الكم  الفيبيبا ك م  ل    كيبيب   خ 

يكيبيبف  ي ك يبيبون  ، ق يبيبال  ي يبيبدك  يبيبه  اليبيب  ج جي  يبيبوز  ق ييبيبل  ل يبيبه  و ك  يبيبل ه ا    الكو جك َ ييب ت ص يبيبَدغ  ب ت  ك ف ع  اليبيبَدر ات م  م   يبيبار ب ًة مث 
يبيبيب اليبيبيبَدر ات م  ق يبيبيبال وا ع ل يبيبيبى ت  ف ع  مث  ن يبيبيبه  ب   يبيبيباع ًة أ وك م   يبيبيبار ب ًة ك  يبيبيبال  ييب ب يبيبيباض  فيب ي يبيبيبدك ا و ق يبيبيبف  ع ل يكيبيبيبه  و م يبيبيبا ي يبيبيبوز ن  و ي ك    

) الكأل ي اد 
يارة بعد ذكره  واز  بيء الصيبول كاليبدور وا يبات . أما املالكية فألد جاء   شر  م3

واحلواايل والرض ووو ذل    م تب مال  قال: )وأما وقف العني بألصد السلف فنألله   
 .4التوايح من كتاب الدكاة ومن املدواة وإاه جيوز وقف الدانا  والدراتم لتسلف(

سااب جارس فيصرف منه حسب : وت.  خ  حكم النألوا، فإذا كاال حوقف الودائع النقدية
شيبيبيبرول الواقيبيبيبف. إميبيبيبا لالقيبيبيبرتاض منيبيبيبه ورا مثليبيبيبه إبذن ميبيبيبن الواقيبيبيبف أو النيبيبيباظر، أو للصيبيبيبرف عليبيبيبى 

                                                 
 . 152، ص5، جالبحر الاراراب  المرتضي، أحمد ب  يحي،  1
2
البلخي، نظاع الدي ، . ،  137، ص2ج األحشاطدرر الحشاط شرح أرر . واظر: من، حسرو،  218، ص6، ج شرح فيح ال ديرالكمال ب  الاماع،   

 .  362، ص2، جالفياوى الاندية
3
 . 739، ص1، جمجم  األنار شرح ملي   األبحرداما أفندي،   

4
 . 137، ص2، جشرح ميارجالفاسي،   
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ا هات اليت  داتا الواقف. أما إذا كاال واا ع استثمار فيكون   الرالب أصل الوايعيبة تيبو 
الواقيبيبف.  املوقيبيبوف وريعيبيبه ميبيبن ربيبيبح سيبيبنوج تيبيبو اليبيب ج ييبيبتم توزيعيبيبه عليبيبى املسيبيبتتيدين حسيبيبب شيبيبرول

وا را لسهولة التعاميبل   الألجيباض املصيبر  ومرواتيبه فأليبد شيباض تيب ا  ميبن الوقيبف   التيبرتة الخيب ة 
وخباصة    ال العالقات التراية والسرية، حي  يكون الواقيبف   الراليبب أو ميبن ينيبوب عنيبه 

نيبوض ميبن املشرف على مثل ت ه احلساابت ومتابعة أااء احلأليبوغ إىل أصيبحاهبا، وال  تيباج تيب ا ال
الوقيبيبف إىل كلتيبيبة   اإلاارة واملراقبيبيبة، و البيبيبا ميبيبا تتخيبيب  مثيبيبل تيبيب ه الصيبيبور شيبيبكل الوقيبيبف املؤقيبيبل 

 حبي  تكون صيرة الوقف مؤقتة مرتواة ابحتياج الواقف إىل استعمال أمواله.
 توقيت الوقف مبدة حمددة :

بيبيبني املالكييبيبة تيبيب ه املسيبيبألة وقيبيبع اخليبيبالف فيهيبيبا بيبيبني ا مهيبيبور ميبيبن احلنتييبيبة والشيبيبافعية واحلنابليبيبة و 
 حسب التتصيل التاجم:

وقع عندتم اشرتال التأبيد للوقف ابإلمجاض، إال أن حمميبًدا اشيبرتل اليبن  علييبه  احلنفية : .1
 .1من قبل الواقف، فألال : ال يتعني التأبيد إال ابلتنصي 

ال جيوز عندتم  قيل الوقف إىل ميبدة   لن الوقيبف إخيبراج ميبال عليبى وجيبه  الشافعية : .2
 تأتى معه التوقيل.فال ي 2الألربة

جيباء   التيبروض : ) ال يصيبح يب الوقيبف يب معلأًليبا بشيبرل ، وفييبه وجيبه وكيب ا مؤقتيبا احلنابلـة :  .3
 .3... وقيل يلرو توقيته (

فألالوا أن الوقف يألع مؤقتا، لكيبن إذا كاايبل الصيبيرة بلتيب  التأبييبد فيكيبون  أما املالكية : .4
 .4إىل ورثته كسا ر أمالكهمؤبًدا على الوجه ال ج جعل فيه ملًكا ملالكه، وينتألل 

 

                                                 
1
 .42، ص  3، ج 2، عاارييارانظر: المو لي،   

2
 .441، ج ، ص  الماذ انظر: الشيرازي،   

3
 .588، ص 4، جلفروعااب  مفلح،   
 .310-309، ص  2، جالشافي؛ اب  عبدالبر،  37، ص3، جف د الجواهر الرمينةانظر: اب  شال،  4
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 املبحث الثالث
 أنواع الوقف وإبداله واستبداله

 
 

يألسم إىل ثالثة  : ي ستنبط مما ذكره التألهاء من صور الوقف أاه يكن أنأوال: أنـواع الـوقف
 أقسام ت.:

أو "الوقف العام": وتو ال ج يألصد الواقيبف منيبه صيبرف رييبع الوقيبف إىل  الوقف اخللا .1
ال تنألجيبيبيبع ، سيبيبيبواء كاايبيبيبل أشخاًصيبيبيبا معينيبيبيبني كيبيبيبالتألراء واملسيبيبيباكني ، أم  جهيبيبيبات اليبيبيبرب اليبيبيبيت

 جهات بر عامة كاملساجد واملدارد واملستشتيات إىل    ذل .
أو "اخليبيبا ": وتيبيبو ميبيبا يجليبيب  علييبيبه الوقيبيبف اليبيب رج ، ويسيبيبمى   املريبيبرب  الوقــف األذلــي .2

 ّر ال تنألجع.وتو خصي  ريع للواقف أواًل مث لوالاه مث إىل جهة ب 1الحباد املعألبة
: وتو ميبا خصصيبل منافعيبه إىل ال رييبة وجهيبة بيبر مًعيبا. جيباء   املريب  :  الوقف املشرتك .3

)وإن وقيبف ااره عليبى جهتيبني فتلتتيبني، مثيبيبل: أن يألتهيبا عليبى أوالاه، وعليبى املسيبيباكني : 
اصيبيبتني ، أو أثيبيبالً: ، أو كيتميبيبا شيبيباء ، جيبيباز ، وسيبيبواء جعيبيبل ميبيب ل املوقيبيبوف عليبيبى أوالاه 

. وقيبيبال البهيبيبويت: )وإن قيبيبال وقتتيبيبه   أج  2عليبيبى جهيبيبة أخيبيبرم سيبيبواتم( وعليبيبى املسيبيباكني أو
العبيبيبيبد ، أو اليبيبيبدار، أو الكتيبيبيباب وويبيبيبوه عليبيبيبى أوالاج وعليبيبيبى املسيبيبيباكني فهيبيبيبو بيبيبيبني ا هتيبيبيبني 

، وجيبيباء   3 اصيبيبتان ، يصيبيبرف لوالاه النصيبيبف واملسيبيباكني النصيبيبف  القت يبيباء التسيبيبوية(
وقيبيبيبيبف ااره عليبيبيبيبى جهتيبيبيبيبني  ( ميبيبيبيبن  ليبيبيبيبة الحكيبيبيبيبام العدلييبيبيبيبة احلنبلييبيبيبيبة: )يصيبيبيبيبح667امليبيبيبيبااة )

، وتيبيبيبو ميبيبيبا يتهميبيبيبه الأليبيبيبارال ايبيبيبمًنا ميبيبيبن كيبيبيبالم التألهيبيبيباء عيبيبيبن 4فتلتتيبيبيبني كيبيبيبأوالاه واملسيبيبيباكني(
 .5الوقف   أبواب الرب ، والوقف على ال رية ، والعألب ، اون التصريح ابلشراكة

                                                 
1
 . 11، صيجربة األوقاف في المملشة الم ربيةدرويش عبد الرزيز،   

2
 .233، ص 8، ج الم نياب  ددامة،   

3
 .258، ص 4، جششاف ال ناع  

4
 .279، ص العدلية مجلة األحشاطانظر: القاري،   

5
 وييرهما. 140-139، ص اإلسعافبرها  الدي  الطرابلسي، : ينظر على سبيل المذال  
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وقيبيبد اصيبيبل بعيبيب  الأليبيبوااني املداييبيبة املعاصيبيبرة املن ميبيبة ل وقيبيباف   بعيبيب  اليبيبدول اإلسيبيبالمية، 
(، والألااون املدايبيب. الراايبيب. 907املشرتق مثل الألااون املدين السوااين   مااته ) على الوقف
 .1(223  مااتيبه )

 
وقبيبل أن انتأليبل للكيبالم عيبن االسيبتبدال  سيبن بنيبا أن األيبف وقتيبة وليبو ميبوجدة عنيبد موايبيبوض 

ييبد عيبن يكتس. أ ييبة ابلريبة   عاملنيبا املعاصيبر وخباصيبة خيبالل التيبرتة احلالييبة اليبيت بيبدأ احليبدي  يتدا
(   قجيبيبيباض العميبيبيبال اخليبيبيب  وا معييبيبيبات ذات النتيبيبيبع العيبيبيبام، واملجبيبيبيب    Trustا يبيبيبام الرتسيبيبيبل )

 الدول الرربية وأمريكا ومألاراته ابلوقف، وخباصة مواوض الوقف على النتء.
 حكم الوقف على النف   واإلر اد وعالقتهما ابلرتست: 

  اتبهم فيها كما يل. :اختلف التألهاء   مسألة الوقف على النتء مث العألب، وم
ا يبيبواز عليبيبى رواييبيبة أيب يوسيبيبف ، وأميبيبا حمميبيبد فعنيبيبه روايتيبيبان: إحيبيبدا ا توافيبيب   مــ ذب احلنفيــة : .1

قول أيب يوسف ، والخرم خالته. فل ل  األلل بع  كتب احلنتية اإلمجاض على ا واز أخً ا 
 .2ابلرواية الوىل  مد

ــة : .2 ييبيبة منتيبيبراا، وليبيبو كيبيبان الوقيبيبف عليبيبى ال يصيبيبح الوقيبيبف عليبيبى اليبيبنتء أو ال ر  مــ ذب املالكي
. وقيبال أبيبو إسيبحاغ: )إن حيببء 3اتسه بشري    ىنعىن وقته على اتسه وعلى ذريتيبه أو التأليبراء

 4على اتسه و  ه صح واخل معهم، وإن أفرا اتسه ابلوقف بجل(
هليبيبيبم   املسيبيبيبألة وجهيبيبيبان ، حكا يبيبيبا صيبيبيباحب اليبيبيبوجيد فأليبيبيبال: )وال جييبيبيبوز  مـــ ذب الشـــافعية : .3

 .5ذ ال يت دا به ... وفيه وجه آخر أاه جيوز(الوقف على اتسه إ
هلم روايتان ، إحدا ا : ال يصح ، وتيب. رواييبة أيب االيبب ، واأليبل مجاعيبة  م ذب احلنابلة : .4

أن الوقف على النتء يصح ، اختاره ابن أيب موسيبى . قيبال ابيبن عألييبل : وتيب. الرواييبة الصيبح. 
                                                 

1
 . 162، صدراسة حو  ثنبمة وقواني  الوقفعلي الن ري،   

2
 .98، ص  ااسعاف؛ الطرابلسي ،  384ا362، ص 4، جالحاشيةانظر: اب  عابدي ،   

3
 .80، ص 4،جالشرح الشبير؛ الدردير، 1602،ص3،جالمعونةانظر:القاضي عبدالوهاب،   
 . 35، ص3، جف د الجواهر الرمينةاب  شال،  4
5
 .245، ص  1، جالوجياالغزالي،   
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، وأبيبو يوسيبف ، وابيبن سيبريا. أميبا الرواييبة وذكر   املر  : أاه قيبول ابيبن أيب ليليبى ، وابيبن شيبربمة 
. وقيبيبيبيبد أمجيبيبيبيبل صيبيبيبيباحب اإلسيبيبيبيبعاف اخليبيبيبيبالف 1الوىل "رواييبيبيبيبة أيب االيبيبيبيبب" فهيبيبيبيب. ميبيبيبيب تب الشيبيبيبيبافع.

السيبيباب    قوليبيبه : )جييبيبوز عليبيبى قيبيبول أيب يوسيبيبف رمحيبيبه هللا وتيبيبو قيبيبول أمحيبيبد ، وابيبيبن أيب ليليبيبى وابيبيبن 
كر الصدر الشهيد شربمة والدترج وابن سريا من أصحاب الشافع. ، وبه أخ  مشايم بلم وذ 

أن التتوم على قوليبه تر يبيبا للنيباد   الوقيبف ، وال جييبوز عليبى قييباد قيبول حمميبد وبيبه قيبال تيبالل 
 .2ا.تيب »وتو قول الشافع. ومال  

وعليب  أبيبو زتيبرة يب رمحيبه هللا يب عليبى أقيبوال أتيبل العليبم السيبابألة ، بتعلييب   سيبن إييبرااه   تيب ا 
عيبد إلريباء الوقيبف التليب. أح يبم النيباد عيبن الوقيبف املألام ، قال : )ت ا الرأج التأله. ، ولكيبن ب

وصيبيبار ميبيبن املصيبيبلحة الرت ييبيبب عيبيبن الوقيبيبف، وايبيبرم أن الرت ييبيبب   الوقيبيبف اخليبيب ج يكيبيبون إبابحيبيبة 
الوقف على النتء ، و  وزارة الوقاف مشيبروض إبجيبازة الوقيبف عليبى اليبنتء لتيبتح ابب الوقيبف 

 .3اخل ج وتك ا صار ما كان شًرا بعد  ول احلال خ ًا(
 
 (:Trustا اإلر اد والرتست )أم

 :   اللرة اإلعداا، يألال أرصد له المر أعده.فاإلر اد
. مثل أن 4: فهو خصي  اإلمام  لة بع  أراض بيل املال لبع  مصارفهاال  ال أما    

جيعيبيبيبل احليبيبيباكم  ليبيبيبة بعيبيبيب  الصيبيبيبول العاميبيبيبة واملبيبيبيباين احلكومييبيبيبة أو امليبيبيبدارض التابعيبيبيبة لبييبيبيبل امليبيبيبال عليبيبيبى 
 .5كاملساجد، أو على من راتبه على الدولة كال مة أو املؤذانيمصا  عامة  

 6ويرم بع  احلنتية: أبن اإلرصاا خصي  ريع الوقف لسداا ايواه ل رورة إعماره 
 

                                                 
1
 .194، ص  8، جالم نيانظر: اب  ددامة،   

2
 .98، ص  اإلسعاف في ثحشاط األوقافبرها  الدي  الطرابلسي،   

3
 .208، ص محاضرات في الوقف  

4
الموسوفة ؛ وزارة األوداف الكويتية،  278، ص4، جماال  ثولي النا ؛ الرحيباني،  577، ص3، جالجم  فل  مناا  الاالبي حاشية انظر:   

 . 50، صمعجط المصالحات؛ حماد، نزي:،  107، ص3، جالف اية
5
 . 50، صمعجط المصالحاتانظر: نزي:،   

6
 . 376، ص3، جالحاشيةانظر: اب  عابدي،   
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 :1ر : تناق ا اتان   التأله ذل اإلر اد وقف
ن : يعتيبيبرب أن اإلرصيبيباا  يبيب  الوقيبيبف، وذليبيب  لعيبيبدم تيبيبوافر أتيبيبم شيبيبرول الوقيبيبف وتيبيبو أاالجتــاا األول

يبيبد ال يليبيب  ميبيبا أرصيبيبده. يأليبيبول ابيبيبن  يكيبيبون املوقيبيبوف مملوًكيبيبا فيبيبال يصيبيبح وقيبيبف  يبيب  اململيبيبوق، واملرص 
عابدين: )واإلرصاا من السلجان ليء إبيألاف البتة، لعدم مل  السلجان، بل تو تعيني شيب.ء 

 .2من بيل املال على بع  مستحأليه(
الوقيبف، فاإلميبام اليب ج يأليبف  : اعتبار اإلرصاا وقتا، لعدم اخيبتالل أج ميبن شيبرولاالجتاا الثاين

شيبا من بيل املال فهو وكيل عن املسلمني   التصرف، فهو مثل وكيل الوقف. قال الصاوج: 
)فإن قلل وقف السالاني على اخل ات صحيح مع عدم ملكهم مليبا حبسيبوه... لن السيبلجان 

ملليبيب  وقيبيبف . وقيبيبال الشيبيبربي : )واسيبيبتثىن ميبيبن اعتبيبيبار ا3وكييبيبل عيبيبن املسيبيبلمني فهيبيبو كوكييبيبل الواقيبيبف(
 4اإلمام شيبا من أرض بيل املال فإاه يصح... سواء كان على معني أم على جهة عامة(

 :5وقد فصل الألول   وقف السالاني الشيم حممد املبارق الحسا . كما يل. 
  إذا كاال أوقافهم راجعة إىل مصاحلهم اخلاصة كوقتهم على أقارهبم وأصدقا هم فالوقف

 لى ا بء تناول  لتها.ال يصح وال ينت  و رم ع
  وإذا كاايبيبل عليبيبى وجيبيبوه اليبيبرب واملصيبيبا  العاميبيبة كاملسيبيباجد واملسيبيباكني فيبيبإن اسيبيببوا ذليبيب  إىل

أاتسيبيبهم عليبيبى أن امليبيبال ميبيباهلم ك يصيبيبح الوقيبيبف كميبيبن وقيبيبف ميبيبال  يبيب ه عليبيبى أايبيبه ليبيبه، وإن 
اعتيبيبربوا أن امليبيبال ملسيبيبلمني وأييبيبديهم    ذليبيب  أييبيبدج ايابيبيبة فإايبيبه يصيبيبح وتعتيبيبرب شيبيبرواهم   

 ا كاال وف  الحكام الشرعية. ذل  إذ
فهيبيبو يعيبيب  التيبيبدام ميبيبن ماليبيب  أصيبيبل بنأليبيبل ذليبيب  (: Trustأمــا الرتســت يف املصــ لح ال ــر  )

"، والعا يبد الناشيبم ميبن Trusteeالصل  ل إاارة شخ  معني يسيبمى الميبني أو الوصيب. "

                                                 
، 6، جاليعليـق الحـاوي؛ المباارك، محماد ىباراهيع،  374، ص5، جبل ـة السـالك؛  357، ص5، خناايـة المحيـا ؛ الرملاي،  6، 3، جوقالفر القرافاي،  1

 .107، ص3، جالموسوفة؛ وزارة األوداف الكويتية،  363، ص1، جثحشاط الوقف. وانظر: الكبيسي،  530-488ص
2
 ي266ا 543  376، 3، جالحاشية  

3
 . 374، ص5، جبل ة السالك  

4
 . 377، ص2، جم ني المحيا   

5
 . 530-488، ص6، جاليعليق الحاويالمبارك، محمد ىبراهيع،   
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" فيبيبيبيبإن ك Beneficiariesاسيبيبيبترالل الصيبيبيبيبل وتنميتيبيبيبه واسيبيبيبيبتثماره يكيبيبيبون لصيبيبيبيبا  املسيبيبيبتتيدين "
 .1يوجد مستتيدون أبعياهنم كاال الرلة واملنتعة ل راض  داتا الألااون

 وينألسم الرتسل   التجبيألات االقتصااية الرربية املعاصرة إىل ثالث  موعات: 
 الرتسل االستثمارج. .1
 الرتسل اخل ج. .2
 الرتسل االستثمارج اخل ج. .3

بيأليبات التألهييبة قيبد يكيبون فهو هب ا املعىن قريب ميبن اإلرصيباا لن اإلرصيباا   بعيب  التج
ميبيبيبن  يبيبيب  احليبيبيباكم وفييبيبيبه مروايبيبيبة   التصيبيبيبرف وترييبيبيب  ا هيبيبيبة عليبيبيبى ميبيبيبا تألت يبيبيبيه املصيبيبيبلحة خبيبيبيبالف 
الوقيبيبيبف اليبيبيب ج يلتيبيبيبدم الوصيبيبيب. فييبيبيبه مراعيبيبيباة شيبيبيبرول الواقيبيبيبف اون تبيبيبيبديل أو ترييبيبيب  إال إذا كاايبيبيبل 
فالتة لألواعد الشرض، أو كاال تناق ارورة أو مصلحة راجحة عنيبد بعيب  التألهيباء. مث إن 

رصاا هب ا املعىن يشبه الوقف على النتء ال ج قال به املالكييبة، وكيب ل  رأيهيبم   جيبواز اإل
 .2وقف املنتعة

وأرم أباه ليء ت ا موان التشابه الوحيد بيبني الرتسيبل والتربعيبات أو الصيبدقات ا ارييبة 
فكثيبيبيب  ميبيبيبن مسيبيبيبا لهما  يبيبيبد صيبيبيبداتا   3  التأليبيبيبه اإلسيبيبيبالم.، فهنيبيبيباق أحكيبيبيبام العميبيبيبرم واليبيبيبرقَب

 .1.   الصور املعاصرة للرتسلالتجبيأل
                                                 

1
 . 2، صاإلرصاد ويابي اي  في ضو  اليرستكامل، عمر،   

2
 اإلرصاد ويابي اي  المعاصرج.انظر تف ي،: أبو يدة،   

3
 لك شيئاهلل لشخص عمر أحدهما.: تمليك مابأناا الحنفية والحنابلةعرفاا  : ىيعرف العمر   

: تملياك مالاك شايئاهلل لشااخص عمار هاذا الشاخص. وداد عرفااا الادردير الماالكي بمااا يفياد أنااا تملياك منفراة كماا هاو رأي المالكيااة المالشيـة والشـافعيةوعرفااا 
ع  جابر با  عباد ا  رضاي ا  عناماا  نااجائزة، ودد ورد  فياا ن وص كذيرة م حشماا: فقال: اتمليك منفرِة شيٍ  مملوك حياة المرطى بغير عوضي.

ِمَرهاا حيواا وميتااهلل ولرقبا:ي. ىدال: دال رسول ا   لى ا  علي: وسلع: اأمسكوا عليكع أموالكع، وخ تفسدوها، م  أعمر عمار  ،الكاسااني انظار: فااي للاذي ْأعس
ــ؛ البرلااي، 53، ص 3، ج2، عاارييــار؛ المو االي، 116، ص6، جبــدائ  الصــنائ  اباا   ؛  307، ج، ص ششــاف ال نــاع؛ الباااوتي، 291، ص  المال

أخرجا::   أماا الحاديث فقاد .461، ص 5، ج لشـرح الصـ يرا؛ الادردير،  .370، ص 5، جروضـة الاـالبي ، الناووي، 245، ص ال واني  الف ايـةجزي، 
، 633، ص 3ج،   سـننفاي الترماذي، عناد  بااذا اللفاظ وهاو  .26، كتااب الاباا ، بااب الرماري، حاديث 1247، 1246، ص 3، ج  صحيحفي مسلع، 

 .31.  1350كتاب األحكاع، باب ما جا  في الرمرى، حديث 
: ثحــدهما اختلاف فياااا علاى دااولي :  حشماــا:و بأناااا: داول الرجاال  خاار ى  ما د دبلااك فاداري لااك، وا   ما ي دبلااي فادارك لااي.فقاد عرفاااا الفقااا   الرقبــ أماا 

: ألبااي حنيفااة رانيامــاو  الحنفيااة، وهااو الجواز.وتكااو  لماا  ْأرِدباااا، وخ ترجاا  ىلااى الْمرِدااب، ويرتباار الشاارط فياااا فاسااداهلل.للشااافرية والحنابلااة وأبااي يوسااف ماا  
  ابننج امامنن   410  ص 5  جنةايوو لالتاجووا الرملنن   ؛  245  ص القوونان الالهقة وو  ابننج ينن   انظاار:  ومحمااد، وهااو رأي المالكيااة. وهااو عاادع الجااواز.

 . 104، ص 7، جشرح الارقاني فل  رلي ، الزرداني، 520، ص 4، جالحاشيةاب  عابدي ،       ، ص8، جالم ني
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 اثنيا: اإلبدال واالستبدال
 بيع عني من أعيان الوقف ببدل من النألوا أو العيان. يقصد ابإلبدال :

شيبيبراء عيبيبني للوقيبيبف ابلبيبيبدل اليبيب ج بيعيبيبل بيبيبه عيبيبني ميبيبن أعياايبيبه لتكيبيبون وقًتيبيبا  أمــا االســتبدال : 
 حملها.

لعني ابلنألوا ، وشراء عني أخرم بتل  والبع  يتسر اإلبدال ابملألاي ة ، واالستبدال ببيع ا 
النأليبيبيبوا. ويسيبيبيبم. التألهيبيبيباء اإلبيبيبيبدال ابملناقليبيبيبة ، فأليبيبيبد عرفهيبيبيبا اليبيبيبدراير   ابب الشيبيبيبتعة بألوليبيبيبه : 

 .2)املناقلة : بيع العألار ىنثله(
اختلتل ا يبرة التألهيباء حيبول موايبوض اسيبتبدال الوقيبف ، فميبنهم :  3حكم اإلبدال واالستبدال

 جعل   المر سعة.من ا ه إىل الت يي  ومنهم من 
قالوا ال خيلو حمل الوقف من أحد أمرين: إما وقيبف منأليبول ) وتيبو ميبا  م ذب املالكية : .1

فأليبد أجيباز املالكييبة اسيبتبداله ابلبييبع ، جيباء  فأمـا املنقـول :سوم العألار ( ، أو وقف عأليبار. 
   الشيبيبر  الصيبيبر  : )وبييبيبع ميبيبا ال ينتتيبيبع بيبيبه فيميبيبا حيبيببء علييبيبه ... كثيبيبوب وحييبيبوان وعبيبيبد يهيبيبرم
وكتيبب عليبيبم تبليبيبى ، وال ينتتيبع   تليبيب  املدرسيبيبة ، وجعيبيبل ) اليبثمن (   مثليبيبه كيبيباماًل إن أمكيبيبن 
أو شيبيبأله   أج   جيبيبدء ميبيبن ذليبيب  الشيبيب.ء إن ك يكيبيبن شيبيبراء كاميبيبل ... فيبيبإن ك يكيبيبن تصيبيبدغ 

. وقال   شأن بيع احليوان : )من أوقف شيًبا من الاعام لينتتع أبلباهنيبا وأصيبوافها 4ابلثمن(
سلها كأصيبلها   التحبيبيء ، فميبا ف يبل ميبن ذكيبور اسيبلها عيبن النيبدو ، وميبا كيبرب وأوابرتا ، فن

فيبال جييبوز وال  وأما العقار :. 5من إانثها فإاه يباض ويعوض عنه إانث صرار لتمام النتع هبيبا(
يصح بيع عألار وإن خ ر ب وصار ال ينتتع به سواء كان اارًا أو حواايل أو   تا ولو بريب ه 

. وقد عل  الصيباوج   حاشيبيته "بلريبة السيبال " عليبى  6ثله    خربمن جنسه كاستبداله ىن

                                                                                                                                                             
1
 . 111-106، اايجاهات المعاصرج في ااسيرمار الوقفيراج : الرياشي، ومادي،   

2
 .476، ص  3، ج الشرح الشبيرانظر: الدردير،   

3
 ص  ادت ادية ىس،مية، المراد ابس،مي للبحوث والتدريب، جدة، مجلة دراسا، للباحث، قرا ج في رسالة ااسيبدا انظر بتوس :   

4
 .21-20، صالروا الااهر؛ وانظر: السنوسي، 412، ص5،جالشرح الص يرالدردير،   

5
 .21، ص الروا الااهر؛ وانظر: السنوسي،  412، ص 5، ج الشرح الص ير ،الدردير  

6
 .414، ص  5، جالشرح الص يرالدردير،   
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كيبيبالم اليبيبدراير بألوليبيبه : ملقوليبيبه : ) وإن خيبيبرب ( : أشيبيبار بيبيب ل  لأليبيبول ماليبيب    املدوايبيبة ، وال 
يباض العألار ا ب ء ولو خرب ، وبألاء أحباد السلف اا رة اليل على منع ذل . ورّا )بلو( 

اإلميبام بييبع ذليب  ملصيبلحة جيباز وجيعيبل مثنيبه   مثليبه على رواية أيب الترج عن مال : إن رأج 
 .1وتو م تب أيب حنيتة [

اختليبيبف فألهيبيباء الشيبيبافعية   بييبيبع الصيبيبل املوقيبيبوف إذا آل إىل عيبيبدم  مــ ذب الشــافعية : .2
االاتتاض منه ، فمنهم من أجازه ومنهم ميبن منعيبه. أميبا إذا كاايبل العيبني املوقوفيبة مسيب ًدا فإايبه 

 .2ل ا لة حوله وتترغ الناد عنها فتعجل املس دال جيوز بيعه ولو اهندمل أو خرب
 يألسمون الوقف هب ا االعتبار إىل قسمني : م ذب احلنابلة : .3

وقيبيبف قيبيبا م ك تتعجيبيبل منافعيبيبه : فهيبيب ا ال جييبيبوز بيعيبيبه ، وال املناقليبيبة بيبيبه مجلأًليبيبا ، ايبيب  
 عليه   رواية على بن سعيد ، قال : ال يستبدل به وال يبيعه. 

وز إبداليبيبه واسيبيبتبداله. قيبيبال أبيبيبو االيبيبب : الوقيبيبف ال يريبيب  وقيبيبف تعجليبيبل منافعيبيبه : جييبيب
عن حاله ، وال يباض ، إال أن ال ينتتع منه بش.ء وعلييبه الصيبحاب. وجيبوز الشيبيم تأليب. 

، وفّصيبيبيبل صيبيبيباحب املناقليبيبيبة   النيبيبيبوض  3اليبيبيبدين ذليبيبيب  ملصيبيبيبلحة. وقيبيبيبال : تيبيبيبو قييبيبيباد اهليبيبيبدج
ف أو أتليبه مرجوحيبة   الول، فرأم أاه إذا كان الوقف ك تتعجيبل منافعيبه واملصيبلحة للوقيب

إيألاض عألد االستبدال ، فه ا العألد ابال    مسوَغ ، لعدم رجحان احل   هة الوقف 
  ذل . وك ل  لو كاال املصلحة   استبداله ال راجحة وال مرجوحة. أميبا إذا كاايبل 
املصلحة راجحة للوقف وأتله   إيألاض عألد املناقلة واالستبدال فه ه سا رة   ميب تب 

 . 4ام أمحداإلم
                                                 

1
 .414، ص  5، ج الشرح الص ير، الدردير  

2
 .358-356، ص  5، ج روضة الاالبي انظر: النووي،   

3
 .101، ص  7، ج اإلنصافالمرداوي ،  :انظر  

4
 .48-47، ص  المناقلة وااسيبدا  باألوقافاب  داضي الجبل ،  :انظر  

دواعاد التشااري  الرامااة  -ىلااى جاناب الن ااوص–أعملااوا فاي اجتاااادهع فاي تناااول الردياد ماا  متاأخري الحنابلااة هاذا الموضااوع بشاي  ماا  التف ايل، و  فائـدج :
فقااد ألااف شااي،  وماا  أهماااا الم االحة وهااو مااا أضاااف فااي رأيااي براادا مامااا ألدا  الودااف رسااالت: اخجتماعيااة واخدت ااادية وبخا ااة فااي وادرنااا المرا اار.

عا  ابمااع أحماد ، اخساتبدال ، أداع فياا األدلة والبراهي  على  حة رواياة جاواز  : جواز المنادلة واخستبدال للم لحة مسالةابس،ع اب  تيمية رسالة في 
، ذاع أفارد  267-112، ص  31، ج مجمـوع الفيـاوىمطبوعة ضام  هذ  الرسالة وأن: دول في المذهب ، وهو الموافق لأل ول ، والمنقول ع  السلف. و 

أ  المساألة عنايتا: ببياا    نقال فيا: كا،ع شاي، ابسا،ع وأضااف نقاوخهلل نقلياة وعقلياة كذيارة ، ما   المناقلـة وااسـيبدااب  داضي الجبل المسألة بمؤلف ساما   
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 :1يعوا ح  االستبدال واإلبدال عند احلنتية إىل جهات أربع م ذب احلنفية : 
 .أن يكون اإلبدال واالستبدال من ح  الواقف وذل  إذا شراه لنتسه 
  أن يكون له ولر ه ، وذل    حالة اشرتال الواقف أن يشرق   ه معه   تيب ا احليب . فأليبد

االسيبيبتبدال   الصيبيبورتني السيبيبابألتني عليبيبى الصيبيبحيح ايبيب  ابيبيبن عابيبيبدين عليبيبى جيبيبواز اإلبيبيبدال و 
 وقيل اتتاقًا.

  أن يكيبيبيبون حيبيبيب  اإلبيبيبيبدال واالسيبيبيبتبدال للألاايبيبيب. إذا ك يشيبيبيبرتاه الواقيبيبيبف ، فالألاايبيبيب. ليبيبيبه الوالييبيبيبة
العامة. في وز للألاا.   ت ه احلالة إبدال واستبدال الوقف   حالة ال يبرورة حبييب  صيبار 

وال يتيب. ىنؤاتيبه ، وليبيء للوقيبف ميبااًل إلصيبالحه  ال ينتتع به ابلكلية أبن ال  صل منيبه شيب.ء
، وتو قول أيب يوسف وحممد. وك ل  إذا اعل املصلحة حبييب  يكيبن اسيبتبدال العأليبار ىنيبا 
تيبيبو أاتيبيبع منيبيبه. روج عيبيبن حمميبيبد قيبيبال : إذا ايبيبعتل الرض املوقوفيبيبة عيبيبن االسيبيبترالل ، والأليبيبيم 

يًعيبا ، كيبان ليبه أن يبييبع تيب ه يع  الناظر جيد بثمنهيبا أرًايبا أخيبرم تيب. أاتيبع للتأليبراء ، وأكثيبر ر 
. وقيبيبال ابيبيبن عابيبيبدين عيبيبن تيبيب ه الصيبيبورة ال جييبيبوز فيهيبيبا 2الرض ، ويشيبيبرتج بثمنهيبيبا أرًايبيبا أخيبيبرم

 االستبدال على الصح املختار.
  يكون من ح  الناظر   حالة  صب العني املوقوفيبة ورا الراصيبب قيمتهيبا ، فيشيبرتج النيباظر

 عيًنا بداًل منها.
 املبحث الرابع

 لوالية عليهذمة الوقف وا

                                                                                                                                                             

الواضــح اعترضا: القاضااي يوساف المارداوي برسااالة ساماها  وداد  ليسا  ما  مفاردا  المااذهب الحنبلاي بال دااال بااا كذيار ماا  الفقااا  فاي المااذاهب األخارى.
 ، "دفـ  المراقلـة فـي منـ  المناقلـة"و انف الشاي، عاز الادي  حمازة ابا  الشاي، السا،مية م انفهللا ساما  .  ي"الجلي في ن ا حشط اب  قاضي الجب  الحنبل

ا كذيارة عا  شاي، ابسا،ع، ذاع  تباي  ماا جارى حاول المنادلاة باألودااف ما  فاي الماذهب رساالة ْألفا  ويالب: م  م نف اب  داضي الجبل، ونقل في: ن و هلل
رة مترلقاة بالمساألة ، ولرلااا خبا  زرياق الحنبلاي. والرساائل الاذ،ث األخيارة ماا عادا رساالة الشاي، عاز الادي  ، طبرتااا وزارة الحكع باا أو ىلغائاا وفتاوى كذيا

 ها.1409، 1، ط مجموع في المناقلة وااسيبدا  باألوقاف"األوداف الكويتية في كتاب واحد سمت:  
1
 .385-384، ص  4، ج الحاشيةينظر : اب  عابدي  ،   
 
2
 .223، ص  5، ج البحر الرائقينظر : اب  نجيع ،   
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 أوال: ذمة الوقف وشخصيته االعتبارية

 ابلعهد وابلمان وابل مان ، ومن ذل  ال م.   أج املعاتد. الل ة   ال مةتتسر 
 .1فه.: )صتة يص  الشخ  هبا أتاًل لإلجياب له وعليه( اال  ال  الفقهيأما    
، وال ميبة هبيب ا املعيبىن منيبال : ابلشخصيبية االعتبارييبة أو املعنوييبة  أذـل القـانونويعيبرب عنهيبا  

 احلألوغ والواجبات.
وتسيبيبتند الشخصيبيبية االعتبارييبيبة   الوقيبيبيبف إىل ميبيبا سيبيبب  اإلشيبيبارة إلييبيبيبه   كيبيبالم أتيبيبل العليبيبيبم  

حول ملكية الوقف ، و ديًدا إىل الألول الألا ل خبروج ملكية الوقف عن الواقيبف وعيبدم اخوهليبا 
ستألاًل عيبن ذميبة الواقيبف واملوقيبوف علييبه   ملكية املوقوف عليه. ومعىن ت ا أن للوقف وجوًاا م

، وهل ا أجاز مجهور التألهاء على سبيل املثال االستدااة على الوقف. ورف  ذل  احلنتييبة وإن 
رجعوا إىل الألول به بجري  املصلحة. فألد جاء   الدر املختار : ال  وز االستدااة على الوقف 

ء ب ور ، في وز بشراني : إذن الألاايب. ، إال إذا احتيا إليها ملصلحة الوقف ، كتعم  ، وشرا
 .2وأن ال تتيسر إجارة العني والصرف من أجرهتا

وك ل  أجاز التألهاء أخً ا   االعتبار "الشخصية املعنوييبة للوقيبف" للنيباظر أن يسيبتأجر  
 .3له، ويشرتج له ابلجل ، وكل ت ه االلتدامات يكون حملها "ذمة الوقف" وليء ذمة الناظر

حلنتييبيبة أبن الوقيبيبف ال ذميبيبة ليبيبه ، كميبيبا ذكيبيبر ابيبيبن عابيبيبدين تعليأًليبيبا عليبيبى كيبيبالم وميبيبع تصيبيبريح ا 
احلصيبيبكت. السيبيباب  اليبيب كر، حييبيب  قيبيبال: )أميبيبا الوقيبيبف فيبيبال ذميبيبة ليبيبه ، والتأليبيبراء وإن كاايبيبل هليبيبم ذميبيبة 

. أقيبول وميبع تيب ا فإانيبا  يبد كثيب ًا 4لكن لكثرهتم ال تتصور مجالبتهم ، فيبال يثبيبل إال عليبى الأليبيم(
ن عليبى أن ظيباتر اصيبو  احلنتييبة الكثيب ة تؤكيبد عليبى أن للوقيبف ذميبة من فألهاء العصيبر ، يؤكيبدو 

                                                 
1
 .143، ص  اليعريفات؛ الجرجاني ،  300، ص  اليعريفات الف ايةالمجددي البركتي ،   
 
2
 .61، ص ااسعاف ؛ الطرابلسي ،  489، ص  4، ج الدر المريارفي ، كالح   

3
 .217، ص  1، ج الشرشاتالخياط ،  :انظر بالتف يل  

4
 .439، ص  24، ج الحاشية  ، اب  عابدي  
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مستأللة عندتم ، مثل الشيم عل. اخلتييبف   كتابيبه "احليب  وال ميبة" والشيبيم مصيبجتى الدرقيبا    
 كتابه "ا رية االلتدام" و   ا من املعاصرين.

 اثنيا: الوالية على الوقف
قيبف ، حبتيب  أصيبوله ، واسيبترالله ، : اإلاارة اليبيت ترعيبى مصيبا  الو  بوالية الوقـفيألصيبد 

وتثم  ممتلكاته ، وصيبرف الرييبع   مصيبارفه حسيبب شيبرل الواقيبف. ويسيبمى ميبن ليبه تيب ه الوالييبة 
 ىنتوجم الوقف ، أو الناظر ، أو الأليم عليه.

 : 1أما من تتثبل هلم والية الوقف فهم 
وليبيبيبو ك  : وذليبيبيب    حاليبيبيبة حياتيبيبيبه ، وتيبيبيبوافر الشيبيبيبرول الشيبيبيبرعية فييبيبيبه للتيبيبيبوجم ، حيبيبيبع الواقـــف .1

يشيبيبيبرتاها عنيبيبيبد عاميبيبيبة التألهيبيبيباء ، ورواييبيبيبة أيب يوسيبيبيبف ميبيبيبن احلنتييبيبيبة ، أميبيبيبا حمميبيبيبد فإايبيبيبه ال يثبيبيبيبل ليبيبيبه 
الوالييبيبة إال ابلشيبيبيبرل وتيبيبيبو ميبيبيب تب الشيبيبيبافعية. ويكيبيبيبن للواقيبيبيبف أن ييبيبيبدير الوقيبيبيبف بنتسيبيبيبه أو يعيبيبيبني 

 وكياًل عنه   التصرف.
 : أو من اختاره ابلشرل بعد مماته.و ي الواقف .2
: وتو   حالة وفاته بدون تعيني أحيبد لتيبوجم الن يبر   الوقيبف ايابة عن احلاكم  القاضي .3

، وكان على جهة عامة أو على    حمصورين ، أما إن كان على آامييبني معينيبني حمصيبورين ، 
عدًاا، أو كان واحًدا فعند بع  التألهاء يؤول الن ر للموقوف عليه   لاه تو املخت  بنتع 

ايبيبيبيبه ملكيبيبيبيبه واتعيبيبيبيبه ليبيبيبيبه فكيبيبيبيبان ا يبيبيبيبره إلييبيبيبيبه كملكيبيبيبيبه الوقيبيبيبيبف ، أو كميبيبيبيبا قيبيبيبيبال صيبيبيبيباحب املريبيبيبيب  : )ل
. وقد خل  ما سيبب  احلصيبكت. بألوليبه: )جعيبل الواقيبف الوالييبة لنتسيبه جيبا د ابإلمجيباض 2املجل (

. وقيبيبيبد  يبيبيبدث التألهيبيبيباء رمحهيبيبيبم هللا تعيبيبيباىل عيبيبيبن شيبيبيبرول 3... مث لوصيبيبيبية إن كيبيبيبان، وإال فللحيبيبيباكم(
وايبيبيبه ابلريبيبيبا ، عيبيبيباقاًل ، متيبيبيبوجم الوقيبيبيبف أو النيبيبيباظر ، وتيبيبيب. تليبيبيب  الشيبيبيبرول العاميبيبيبة   الوصيبيبيب. ميبيبيبن ك

                                                 
1
؛ الخطيااب  446-445، ص1، جالماــذ ؛ الشاايرازي، 37، ص 6، جمواهــ  الجليــ ؛ الحطاااب،  379، ص 4، جالــدر المريــارفي، كانظر:الح اا  

 .53، ص  اإلسعاف؛ الطرابلسي ،  237-236، ص  8، ج الم ني؛ اب  ددامة ،  393، ص 2، جم ني المحيا الشربيني، 
2
 .237، ص  8، ج الم ني،  اب  ددامة  

3
 .379، ص  4، ج الدر المريار  
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راشًدا ، أمينيبا ، يتحيبرم   تصيبرفاته كلهيبا  ألييب  مصيبلحة الوقيبف ، واملوقيبوف عليبيهم ، وتنتييب  
 .1الشرول الصحيحة للواقف

أما عدل الناظر عن ا ارتيبه للوقيبف فإايبه ييبتم ويأليبع إذا عيبني ميبن قبيبل الواقيبف، أو الألاايب.، وأرااا 
 .2ذل  لسبب من السباب

  
 املبحث اخلام 

 رتاطـات الواقفـواش
 

 أوال: ماذية اشرتاطات الواقفو
يألصد هب ه الشرول تل  الشرول اليت يشرتاها الواقف عند إاشا ه للوقف، ويدوهنا   
وثيألة أو ح ة الوقف. وت.   الرالب جارية  رم الشرول   العألوا اليبيت فصيبل الكيبالم فيهيبا 

افيبيبرا ميبيبن البحيبيب  والدراسيبيبة   الكتيبيبب أتيبيبل العليبيبم   ا رييبيبة العأليبيبد والشيبيبرول وقيبيبد أخيبيب ت ح يبيبا و 
 :3التألهية الألدية واملعاصرة

وقيبيبد ا يبيبر اإلميبيبام الشيبيباا  رمحيبيبه هللا تعيبيباىل إىل تيبيب ه الشيبيبرول ابعتبارتيبيبا تصيبيبرفات املكليبيبف 
وأفعاليبيبه وتيبيب. إميبيبا عبيبيبااات أو معيبيبامالت ، فيبيب كر أن ميبيبا كيبيبان ميبيبن العبيبيبااات ال يكتتيبيبى فييبيبه بعيبيبدم 

ن أن ت هيبر املالءميبة ، لن الصيبل أال يأليبدم عليهيبا منافاة الشرل لصيبل أو مألت يبى العأليبد ، او 
املكلف إال إبذن ، لن العبااة مبنية على التوقف. أما ميبا كيبان ميبن العيبااات فيكتتيبى فييبه بعيبدم 

. هليب ا فميبن ا يبر إىل الوقيبف عليبى 4املنافاة ، إذ الصل فيها اإلذن حع يدل الدليل على خالفيبه
اليبيبيبواقتني، وميبيبيبن تيبيبيبؤالء احلنابليبيبيبة اليبيبيب ين ع يبيبيبّدوا ميبيبيبن  أايبيبيبه قربيبيبيبة وعبيبيبيبااة منيبيبيبع اإلايبيبيبالغ   اشيبيبيبرتااات

                                                 
1
-393، ص  2، ج م نـي المحيـا ؛ الشاربيني ،  381-380، ص  4، جالحاشـية؛ ابا  عابادي ،  37، ص 6، جمواهـ  الجليـ انظار: الحطااب،   

 .238-237، ص  8، ج الم ني؛ اب  ددامة ،  394
2
 . 394، ص2، جم ني المحيا الشربيني، ؛  427، ص 4، جالحاشيةانظر: اب  عابدي ،   

3
؛ اباا   420-412، ص 8، جالمحلــ ؛ اباا  حاازع،  279-262، ص 9، جالمجمــوعالنااووي،  الم ااادر التاليااة :للموضااوع فااي يمكاا  الرجااوع بتوساا    

؛  180-126ص 29، جمجمـــوع الفيـــاوي؛ ابااا  تيمياااة،  80-72، ص 4، ج الم نـــي؛ ابااا  دداماااة،  209-202، ص 2، جبدايـــة المجياـــدرشاااد، 
 .461، ص  1، جالمدر  الف اي العاط؛ الزردا،  396-384، صاب  حنب أبوزهرة، 

4
 .198-196، ص  1، ج المواف اتنظر : الشاطبي ، ا  
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املوسعني   قبول الشرول   العألوا. ومن ا يبر إلييبه عليبى أايبه ميبن املعيبامالت كاحلنتييبة واملالكييبة 
 .1اب  عليه شرول املعامالت

والصل   شرول الواقتني املعتربة شرًعا أن تكون ملدميبة للن يبار وملتيبوجم الوقيبف ، وليبيء  
وقيبد قّعيبد ليب ل  التألهيباء قاعيبدهتم املشيبهورة   شيبرول الوقيبف حييب  ينصيبون عليبيبى هليبم فالتتهيبا. 

، أج   وجيبيبيبوب العميبيبيبل بيبيبيبه ، و  املتهيبيبيبوم والدالليبيبيبة. 2" شـــرط الواقـــف كـــن  الشـــارعأن : " 
ولكيبيبن ال ينبريبيب. العميبيبل وتنتييبيب  ميبيبن الشيبيبرول إال ميبيبا كيبيبان فييبيبه ااعيبيبة هلل و أليبيب  مصيبيبلحة للمكليبيبف 

. وت ه الشرول ليسل   ارجة واحدة وال ت. من اوض 3هوأما ما كان ب د ذل  فال اعتبار ل
واحيبيبد ليبيب ل   يبيبد ابيبيبن الأليبيبيم يألسيبيبمها إىل أربعيبيبة أقسيبيبام تيبيب.: شيبيبرول حمرميبيبة   الشيبيبرض، وشيبيبرول 
مكروتيبيبيبة، وشيبيبيبرول تت يبيبيبمن تيبيبيبرق ميبيبيبا تيبيبيبو واجيبيبيبب، وشيبيبيبرول تت يبيبيبمن ميبيبيبا تيبيبيبو واجيبيبيبب. فالقسيبيبيبام 

. 4املتبيبيبيبيبع الواجيبيبيبيبب االعتبيبيبيبيبار الثالثيبيبيبيبة الول ال حرميبيبيبيبة هليبيبيبيبا وال اعتبيبيبيبيبار، والألسيبيبيبيبم الرابيبيبيبيبع تيبيبيبيبو الشيبيبيبيبرل
والتألهيبيبيبيباء ييبيبيبيبراون   بعيبيبيبيب  الحييبيبيبيبان تيبيبيبيب ه الشيبيبيبيبرول ويبجليبيبيبيبون هبيبيبيبيبا الوقيبيبيبيبف ، و  أحييبيبيبيبان أخيبيبيبيبرم 

 يصححون الوقف ويسألجون الشرل تو ما سنتبينه فيما يل.:
 

 اثنيا: أقسام اشرتاطات الواقفو
 .5ها فيما يل.إن مجلة ما ذكره التألهاء   ت ه االشرتااات وخاصة احلنتية منهم يكن تلخيص

: وت. ما انىف لدوم الوقيبف و بييبده عنيبد ميبن يأليبول بيبه ،  اشرتاطات ابطلة ومب لة للوقف .1
كيبيبأن يشيبيبرتل الواقيبيبف حيبيب  التصيبيبرف   الوقيبيبف ابلبييبيبع ، أو اهلبيبيبة ، أو  يبيب  ذليبيب  ، أو أن 

 يعوا الوقف إىل ورثته بعد موته ، أو تؤول ملكيته إليهم عند احلاجة والعوز.

                                                 
1
 .148، ص  محاضرات في الوقفانظر : أبو زهرة ،   

2
 ا مطلب في دولاع شرط الوادف كنص الشارع ي.  432 – 400، ص  4، ج ةـالحاشي؛ اب  عابدي ،  195 ، صاألشباف والنبائراب  نجيع،   

3
 . 96، ص2، جإفالط الموقعي انظر: اب  القيع،   

4
 المرج  السابق.  

5
، ص اإلسـعافوماا برادها ؛ الطرابلساي،  403، ص 5، ج بل ـة السـالك؛ ال ااوي،  403، ص 5، ج الشـرح الصـ يرانظار فاي الموضاوع: الادردير،   

؛  193-191، ص  8، ج الم نــي؛ ابا  دداماة،  343، ص  4، جالحاشــية؛ ابا  عابادي ،  258، ص  5، ج قالبحـر الرائــ؛ ابا  نجايع،  32-39
 .151، ص  محاضرات في الوقف؛ أبو زهرة ،  468، ص  2، جثسن  الماال األن اري ، 
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: وتيبيب. اشيبيبرتااات سيبيباقجة ال يعتيبيبد هبيبيبا ، ويكيبيبون  مب لــة للوقــفاشــرتاطات ابطلــة وغــل .2
الوقف معها صيبحيًحا ، و البيبا ميبا تكيبون منافييبة للمبيبااال الشيبرعية للوقيبف ، أو ال  أليب  
مصلحة املستحألني ، كاشرتال الواقف لعا د يدفعه املوقوف عليه ا   ما يناله من  ليبة 

ا ، أو اشيبيبرتال أالّ يسيبيبتبدل بعيبيبني الوقيبيبف ، أو اشيبيبرتال عيبيبدم عيبيبدل النيبيباظر وليبيبو كيبيبان خا نيبيب
الوقف   تا ولو صارت خربة ، فعند بعيب  التألهيباء يكيبون الوقيبف صيبحيًحا ، والشيبرل 

 ابااًل وال ًيا.
: وتيبيب. تليبيب  الشيبيبرول اليبيبيت ال تنيبيبا  مألت يبيبى  اشــرتاطات معتــمة ومقبولــة مــب العمــل  ــا .3

قيبف أااء اييبن ورثتيبه العألد ، كاشرتال أن تكون  لة الوقف  هة معينيبة ، أو اشيبرتال الوا
ميبيبن  ليبيبة الوقيبيبف، أو اشيبيبرتال أن يكيبيبون ملتيبيبوجم الوقيبيبف احليبيب    زساة أو األصيبيبان مرتبيبيبات 

 املستحألني إىل    ذل  من االشرتااات املشاهبة.
 اثلثا: الشروط العشرة:

وتيبيب. مجليبيبة ميبيبن الشيبيبرول املعروفيبيبة   كتيبيبب التأليبيبه، وقييبيبدتا موثأليبيبو الوقيبيباف هبيبيب ا العنيبيبوان، 
 :1ا التألهاء وخباصة متأخرج احلنتية، وت.وقد فصل الكالم عنه

 : أن يشرتل الواقف الدساة أو النألصان   أحد أاصبة املوقوف عليهم. الزايدة والنقصان (1
أًلا   الوقيبيبف ميبيبن أتيبيبل  اإلدخــال واإلخــرا   (2 عيبيبل ميبيبن ليبيبيء مسيبيبتح  : اشيبيبرتال الواقيبيبف حيبيب  ج 

 االستحألاغ ، أو اشرتال العكء.
أبن ييب ؤكث ر بع  املستحألني ابلعجاء اا ًما ، أو مدة من  : اشرتال الواقف اإلع اء واحلرمان (3

 الدمن ، أو حرماهنم ك ل .
: وتيبيبيبو اشيبيبيبرتال حيبيبيب  إبيبيبيبدال واسيبيبيبتبدال عيبيبيبني الوقيبيبيبف بعيبيبيبني أخيبيبيبرم    اإلبـــدال واالســـتبدال (4

 مكاهنا، أو بثمن.

                                                 
1
 .163-158، ص  محاضرات في الوقفانظر: أبو زهرة ،   
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: وتيبيبو اشيبيبرتال حيبيب  الترييبيب    مصيبيبارف الوقيبيبف حبييبيب  تصيبيب  مبيبيبالغ حميبيبداة  الت يــل والتبــديل (5
 ون حصًصا مثاًل ، أو على بع  املوقوف عليهم بدل أن تكون عامة.بدل أن تك
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 القسم الثاين
  مستجدات يف فقه الوق

 
 املبحث األول

 مفهوم إدارة األوقاف وتكييفها الشرعي
إن إاارة الوقيباف ال خيبرج   معناتيبا عميبا تيبو متعيبارف علييبه    ؟ ما ذا نعـ  ددارة األوقـاف
 لخرم وخباصة الألجاض اخل ج.إاارة أج مرف  من املراف  ا

األجهزة اإلدارية املشرفة اليت تتوىل تصريف شؤون الوقف واحملافظة عليه وتعزيز واع  هبا: 
قدرته على خدمة أذدافه، سواء أكان كالناظر أو و يه أم جملسا كمجل  اإلدارة أو 

 اجلمعية العمومية.
لوالية على الوقف اليت  دث عنها إلاارة شبون الوقف تدخل   مسألة ا التكييف الفقهىو 

 تتصيال. التألهاء وأفراوا هلا عناوين مستأللة. وقد سب  احلدي  عنها
ـــة السيبيبيبلجة اليبيبيبيت ترعيبيبيبى مصيبيبيباحله، حبتيبيبيب  أصيبيبيبوله،  علـــى الوقـــف رالنظـــارةر: ويقصـــد ابلوالي

واسيبيبترالله، وتثميبيب  ممتلكاتيبيبه، وصيبيبرف الرييبيبع   مصيبيبارفه حسيبيبب شيبيبرل الواقيبيبف. ويسيبيبمى ميبيبن ليبيبه 
 1ليبيب:كمـا سـبب بيانـه الوقـف ؟  وتثبيبل والييبة  ىنتوجم الوقيبف، أو انظيبره، والأليبيم علييبه. ت ه الوالية

 :الألاا. ايابة عن احلاكمو  ص. الواقف، و الواقف
 استنتاجات:

  إذا كاايبيبل الوالييبيبة الصيبيبلية للواقيبيبف ابإلمجيبيباض، فإايبيبه ا يبيبرا لتعيبيبدا اليبيبواقتني   اإلاارة املعاصيبيبرة
 ر ااتيبراا أحيبد اليبواقتني ابإلاارة أو قييبامهم مجيعيبا هبيبا )حالة الصنااي  الوقتية( فإايبه ا يبرا لتعيب

بجريأليبيبيبة مباشيبيبيبرة فإايبيبيبه يكيبيبيبن مشيبيبيباركتهم   اإلاارة بجريأليبيبيبة  يبيبيب  مباشيبيبيبرة ميبيبيبن خيبيبيبالل ا معييبيبيبة 
                                                 

؛ الخطيااب 446، 445، ص 1؛ الشاايرازي، الماااذب، ج 37، ص 6؛ الحطاااب، مواهااب الجلياال، ج379، ص 4في، الاادر المختااار، جكانظاار: الح اا   1
 .53؛ الطرابلسي، اخسراف، ص237، 236، ص 8؛ اب  ددامة، المغني، ح393، ص2الشربيني، مغني المحتاج، ج
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العمومية للصندوغ واثيلهم    لء اإلاارة ببع  الع اء يتم ااتخاهبم بواسجة اليبواقتني 
 ا خرين.

 أو احلاكم   حاليبة تعيب ر قييبام اليبواقتني ابلن يبارة فيبإن قول التألهاء أبن والية الوقف للألاا .
 ذل  يثل مدخال إلشراف ورقابة جهة حكومية فتصة على إاارة الوقف.

   قيبيبول بعيبيب  التألهيبيباء أن للموقيبيبوف عليبيبيهم احليبيب    الوالييبيبة عليبيبى الوقيبيبف، فإايبيبه يكيبيبن الخيبيب
 ب ل  واثيلهم   إاارة الوقف من خالل ا معية العمومية للصندوغ.

   مييبيبع عيبيبدة أوقيبيباف  يبيبل إاارة واحيبيبدة: ق يبيبية تيبيبدواهلا التألهيبيباء وعيبيبربوا عنهيبيبا بتعيبيبدا اليبيبواقتني
ولو تصدغ »)الوقف ا ماعى( سواء لررض واحد أو لكثر من  رض. يألول السرخسى: 

كيبيبل واحيبيبد منهميبيبا بنصيبيبف صيبيبدقة موقوفيبيبة عليبيبى املسيبيباكني وجعيبيبال اليبيبواجم ليبيب ل  رجيبيبال واحيبيبدا 
فلأليبيبيبيبيبد صيبيبيبيبار الكيبيبيبيبيبل صيبيبيبيبدقة واحيبيبيبيبيبدة ميبيبيبيبع كثيبيبيبيبيبرة »ه ويؤكيبيبيبيبد ذليبيبيبيبيب  بألوليبيبيبيب« فسيبيبيبيبلماتا إلييبيبيبيبه جيبيبيبيبيباز

 .(1)«املتصدقني
  فا يبيبيبدة الوقيبيبيبيبف ا ميبيبيباع. تيبيبيبيب. تتتييبيبيبل ميبيبيبيبوارا الوقيبيبيباف برييبيبيبيبة تيسيبيبيب  تعببتهيبيبيبيبا ، لن ميبيبيبن أتيبيبيبيبم

اإلشيبكاالت   إاارة الوقيبف   العصيبر احلاايبر شيبيبح السيبيولة، والعيبدوف عيبن إاشيباء ، ولعيبيبل 
يسيبيباعد   حيبيب  النيبيباد عليبيبى ميبيبن أسيبيبباب ذليبيب  ارتبيبيبال متهيبيبوم الوقيبيبف ابلثيبيبراء . وتيبيب ا اليبيبرأج 

إاشيباء صيبيبنااي  وقتييبة لريبيبرض خيب ج، ميبيبن خيبالل إصيبيبدار صيبكوق وقتييبيبة بأليبيم فتلتيبيبة وتوجييبيبه 
اليبيبيبيبدعوة لكافيبيبيبيبة النيبيبيبيباد ابإلسيبيبيبيبهام فيها.وتيبيبيبيب ا ميبيبيبيبا يعيبيبيبيبرب   التكيبيبيبيبر امليبيبيبيباجم املعاصيبيبيبيبر وتجبيألاتيبيبيبيبه 

 بديوقرااية التمويل من خالل الوراغ املالية.
السـعي إىل تعظـيم منـافع املسـتفيدين بقصـد تعظـيم إن مـن أوىل واجباتـه :  الناظرتصرفات 

ربح املشروعات الوقفية لـي  ، والعمـل علـى تعظـيم ربـح املنشـقت الوقفيـة واايدة كفاء ـا 
، وقـــد أفـــاض الفقهـــاء يف  الييبيبيبه رعاييبيبيبة قصيبيبيبد الواقيبيبيبف ميبيبيبن تع يبيبيبيم منيبيبيبافع املسيبيبيبتتيدينوذـــ ا مـــا 

                                                 
 39-12/38املبسول للسرخسى:  1
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تبو مــن خــالل النقــاط احلــديث عــن  ــيانة الوقــف وعمارتــه ورعايــة مصــلحته وذــو مــا ســي
 التالية.
 جــاء يف األشــباا: )تصــرف القاضــي يف مال ـــه  إن تصيبيبرف متيبيبوجم الوقيبيبف مألييبيبد ابملصيبيبلحة

فعله يف أموال اليتامى والرتكات واألوقاف مقيد ابملصلحة، فإن مل يكن مبنيا عليهـا مل 
. وملتـــون أن يقـــوم بكـــل مـــا متليـــه مصـــلحة املســـتفيدين جـــاء يف اإلســـعاف : 1يصـــح(
  لــه أن يبــ  يف األرض املوقوفــة بيــو  لتســت ل ابإلجــارةا ألن اســت الل األرض )ولــي

ال لـة ابلزراعة، فإن كانت متصلة ببيوت املصر ، ويرغب الناس يف استئجار بيو ا ، و 
، جـــاا لـــه البنـــاء حينئـــ  لكـــون االســـت الل  ـــ ا أنفـــع مـــن البيـــوت فـــوق غلـــة الزراعـــة

 .2للفقراء(
  وقـد ذذـب 3أن الواقف له  ج  العييبان املوقوفيبيبة أبجيبرة املثيبلاتت  مجهور التألهاء على :

إىل أن اإلمار أبقل من أجر املثل ال ا قد يصل إىل حد ال نب الفاحش يؤدا  احلنتية
إىل فساد العقد ، بل  ر  يف البحر أبنه ينب ـي أن يكـون ذلـك خيانـة مـن املتـون لـو  

العقــد إذا أجــر النــاظر أبقــل مــن أجــر فقـد رأوا  ــحة  احلنابليبيبة. أمــا 4كـان عاملــا بــ لك
املثــل ، ولكــن قــالوا : بلــمان النــاظر للــنق  يف األجــرة، كمــا يقــع للوكيــل إذا ابع 

. وقــد علــب ابــن رجــب يف قواعــدا علــى قاعــدة تعــدا الوكيــل 5أبنقــ  مــن ملــن املثــل
ــــل  ــــع الوكي ــــل يف الفصــــول ببي ــــن عقي ــــه : )وهلــــ ا أحلقــــه القاضــــي يف ايفــــرد ، واب بقول

. واملالكية 6ضمناا النق  ، ومثله إجارة الناظر للوقف بدون أجرة املثل(فصححاا و 

                                                 
1
 .125المرج  السابق ، ص   

2
 .62ع األوداف ، صابسراف على أحكا للطرابلسي ،  

األشااابا  ابااا  نجااايع، ابساااراف، و والطرابلساااي،  ، 402ص ، 4، جمااا  الااادر المختاااار شااارح تناااوير األب اااارحاشاااية ابااا  عابااادي  ابااا  عابااادي ، انظااار :  3
،  2ج، مغنااي المحتاااجالشااربيني، ، و  73، ص 7ج، األن اااف ي، او الماارد، و  99، ص7شاارح الخرشااي علااى خلياال جالخرشااي، ، و  194والنظاائر، ص

 .395ص

 .407، ص  4حاشية اب  عابدي  ، جاب  عابدي ،  4

 .73،ص 7اخن اف، جالمرداوي،  5

 .63لي ، القواعد ، ص نباب  رجب الح 6
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ينهجون هنج احلنابلة إال أهنم يفرقون بو كـون النـاظر ملي ـا فيلـمن متـام أجـرة املثـل ، 
 .1وبو كونه معسرا فلجع على املستأجر ألنه مباشر

 ه املتون ذو عمارة : وقد اتفب الفقهاء على أن أول واجب يقوم بعمارة الوقف ومرمته
. قـــال اإلمـــام النـــووا : )وظيفـــة املتـــون 2الوقـــف ، ســـواء شـــرط ذلـــك الواقـــف أم ال

العمــارة ، واإلجــارة ، وحتصــيل ال لــة ، وقســمتها علــى املســتحقو ، وحفــ  األ ــول 
. وجاء يف اإلسعاف )أول ما يفعله القيم يف غلة الوقف البـداءة بعمارتـه ، 3وال الت(

.وفصل  احب اإلنصاف وظائف الناظر ، ومما ذكـرا 4مل يشرتطها( وأجرة القوام وإن
أن )وظيفة الناظر : حف  الوقـف ، والعمـارة ، واإلمـار ، والزراعـة ، واملخا ـمة فيـه 
، وحتصيل ريعه( إىل أن قال: )واالجتهاد يف تنميته ، و رفه يف جهاته ، من : عمـارة 

ين قاعــدة جليلــة يف املوضــوع . وقــد قــرر ابــن عابــد5، وإ ــال  ، وإع ــاء مســتحب(
. ونــ  6حيـث قـال : رعمـارة األعيـان املوقوفـة مقدمـة علـى الصـرف إىل املسـتحقور

ابن جنيم على أنه لو شرط الواقـف اسـتواء العمـارة ابملسـتحقو مل يعتـم شـرطه ، وإ ـا 
 .7تقدم عليهم

  الريـع كـل سـنة من األمور االحرتااية احملاسـبية الـيت يقـوم  ـا النـاظر احتجـاا مبلـ  مـن
يفا ة ال وارئ، وقد قرر بعض الفقهاء أن للنـاظر حجـز مبلـ  مـن ريـع الوقـف سـنواي 
الستعماله حو احلاجة يف عمارة األوقاف و يانتها حىت وإن مل تدع احلاجة اآلنية إىل 
ذلك . جاء يف األشباا : )إذا جعل تعمل الوقف يف سنة وق ع معلوم من املستحقو  

هم ، فما ق ع ال يبقى دينا على الوقف ، إذ ال حيب هلـم يف ال لـة امـن كلــهم أو بعل
                                                 

 .99، ص 7حاشية الردوي علي شرح الخرشي ، جالردوي، انظر:  1

ابااا  عابااادي ، ،  60ابساااراف ، صالطرابلساااي، ،  394، ص 2مغناااي المحتااااج ، جالشاااربيني، ؛  348، ص  5روضاااة الطاااالبي ، جالناااووي، : رانظااا 2
 .108، ص 3أسال المدارك، جالكشناوي، ؛  67، ص 7ابن اف ، جالماوردي، ؛  366، ص 4حاااشية  اب  عابدي  ، ج

 .348، ص  5، جالطالبي روضة النووي،  3

 .60سراف، صالطربلسي، اب 4

 .67، ص  7ابن اف ، ج الماوردي،  5

 .367،  4ة اب  عابدي  ، جحاشياب  عابدي ،  6

 .201األشبا  والنظائر، ، ص اب  نجيع،  7
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التعمــل ، بــل امــن االحتيــا  إليــه ، عمــرا أوال . ويف الــ خلة مــا يفيــد أن النــاظر إذا 
. وأطـال ابـن جنـيم احلنفـي الـنف  يف 1 رف هلـم مـع احلاجـة إىل التعمـل فإنـه يلـمن(
ــ ع للصــيانة ، وألةيــة الــن  فــإن  أوردا بيــان مــىت حيــب للنــاظر اقت ــاع جــزء مــن الري

بتمامــه ، قــال : )الواقــف إذا شــرط تقــدمي العمـــــارة ، ا الفاضــل عنهــا للمســتحقو ،  
كما ذو الواقع يف أوقاف القاذرة ، فإنه مب على الناظر إمسـاك قـدر مـا حيتـا  إليـه 

لــــى القــــول للعمــــارة يف املســــتقبل ، وإن كــــان اآلن ال حيتــــا  املوقــــوف إىل العمــــارة ع
املختار للفقيه. وعلـى ذـ ا فيفـرق بـو اشـرتاط تقـدمي العمـارة يف كـل سـنة والسـكوت 
عنــه ، فإنــه مــع الســكوت تقــدم العمــارة عنــد احلاجــة إليهــا ، وال يــدخر هلــا عنــد عــدم 

حلاجة إليها ، ومع االشرتاط تقدم عند احلاجة ويدخر هلا عند عدمها ا يفرق الباقي ا
، ألن الواقف إ ا جعل الفاضل عنها للفقـراء . نعـم إذا اشـرتط الواقـف تقـدنها عنـد 
احلاجــة إليهــا يــدخر هلــا عنــد االســت ناء ، وعلــى ذــ ا فينظــر النــاظر يف كــل ســنة قــدرا 

حاجـة إليـه ألن نقـول قـد عللـه يف النـواال نـواا أن حيـدث للعمارة ، وال يقـال إنـه ال 
 2للمسجد حدث والدار حبال ال ت ل(

 
 املبحث الثاين

 استثمار أموال الوقف ومواردا
 

يألصيبيبيبد ابسيبيبيبتثمار أميبيبيبوال الوقيبيبيبف تنمييبيبيبة الميبيبيبوال الوقتييبيبيبة سيبيبيبواء : املـــراد ابســـتثمار أمـــوال الوقـــف
شيبيبرعاً. وتيبيبو ايبيب  قيبيبرار  ميبيبع التأليبيبه اإلسيبيبالم. أكاايبيبل أصيبيبواًل أم ريعيبيباً بوسيبيبا ل اسيبيبتثمارية مباحيبيبة 

 3الدوجم خبصو  استثمار الموال الوقتية

                                                 
 .203المرج  السابق ، ص 1

 .205األشباف والنبائر، صاب  نجيط،  2
3

-بننم ووا  .2004آذار )منار     هن، 1425المحنر    الخامس  عشرة ةمورال ،بشأنلاالسجثتارلفيلالنقفلوفيلغالتهلوريعهل(6/15)ل140قرارلرقمل  

1 . 
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تتعدا صور استثمار أموال الوقف حبسب تعدا أصل املال املوقيبوف، ويكيبن اسيبتعراض أتيبم 
 تل  الصور فيما أييت:

: ويكيبيبون ذليبيب  حبسيبيبب  يبيبرض الواقيبيبف عليبيبى النحيبيبو املســألة األوىل: اســتثمار األ ــل املوقــوف
 :التاجم

 أوال: األ ل املوقوف احملدد ال رض من قبل الواقف ابالنتفاع املباشر ابلعو املوقوفة
مثل: الدار للسكىن، واملس د للصالة، واملألربة للدفن. فه ا الوقف ال يكن الألول  ابسيبتثماره 
  لايبيبيبه يلريبيبيب. شيبيبيبرل الواقيبيبيبف وتيبيبيبو االاتتيبيبيباض املباشيبيبيبر ميبيبيبن الصيبيبيبل املوقيبيبيبوف، وإمنيبيبيبا يكيبيبيبن اسيبيبيبترالله 

ني املستتيدين )أبعياهنم أو أبوصيبافهم( ميبن االاتتيباض ميبن العيبني املوقوفيبة مباشيبرة، كاالاتتيباض بتمك
بسكىن الدار، أو الصالة   املس د، أو الدفن   املألربة حسب شرول الواقف. وقد جيباء   
توصيات منتدم الوقف الول )جيب استثمار الصول الوقتية سواء كاايبل عأليبارا أو منألوليبة ميبا 

. وتيبيبيبو ميبيبيبا أكيبيبيبد علييبيبيبه قيبيبيبرار  ميبيبيبع التأليبيبيبه اإلسيبيبيبالم. 1موقوفيبيبيبة لالاتتيبيبيباض املباشيبيبيبر أبعياهنيبيبيبا(ك تكيبيبيبن 
. أما العمارة وصيااة العني املوقوفة   ت ه احلالة، فإن شرل الواقف ماال للصيااة عمل 2الدوجم

بشراه، حي  تكون العمارة والصيااة من املال ال ج شيبراه. جيباء   أسيبىن املجاليبب: )فصيبل: 
وإن  3قوف، ومؤن  هييبده، وعمارتيبه ميبن حييب  شيبرال، أج شيبراها الواقيبف ميبن ماليبه(اتألة املو 

ك يشيبيبيبيبرتاها فيبيبيبيبالقرب أن تكيبيبيبيبون عليبيبيبيبى املسيبيبيبيبتتيدين إن كيبيبيبيبااوا معينيبيبيبيبني، لهنيبيبيبيبم ينتتعيبيبيبيبون ابلصيبيبيبيبل 
، إعميبيبيبيبيباال لألاعيبيبيبيبيبدة )اخليبيبيبيبيبراج 4املوقيبيبيبيبيبوف ويسيبيبيبيبيبترلون منافعيبيبيبيبيبه فوجيبيبيبيبيبب إصيبيبيبيبيبالحهم مليبيبيبيبيبا يتعجيبيبيبيبيبل منيبيبيبيبيبه

سيبيبكىن عيبيبن الصيبيبيااة فيبيبإن الألاايبيب. يؤجرتيبيبا ويعمرتيبيبا ببيبيبدل ابل يبيبمان(. وإذا امتنيبيبع ميبيبن ليبيبه حيبيب  ال
يبا ع َميبيبر ه   يبد  ع نيبكه  يبار ة  الكو قكيبف  أ وك ع    اإلجييبار، جيباء   ارر احلكيبام : ) و ل يبوك أ     أ جك الكم ع يبنَي  ع يبيبنك ع م 

ر ت يبيبيبه  فيب يبيبيبر َاه  إل يكيبيبيبه   أ جك الكم وكق يبيبيبوف  ع ل   يبيبيبر ه  و ع َميبيبيبر ه  أب  جك يكيبيبيبه (احلك يبيبيباك م  أب  نك آج 
كميبيبيبا أن اإلميبيبيبام السرخسيبيبيب.   5

ذتيبيبب إىل أن: ميبيبن وقيبيبف ااره للسيبيبكىن فالعميبيبارة عليبيبى ميبيبن ليبيبه السيبيبكىن لن املنتعيبيبة ليبيبه فكاايبيبل 
                                                 

 . 3، موضوع اخستذمار، بند قرارات وفياوى ويوصيات منيدى قضايا الوقف الف اية األو   1

 . 3 -بند أوخ (6/15) 140قرار رقط     2
 . 110، ص 3، ج حاشييا ؛ عميرة، والبرلسي، 289، ص 6، جيحفة المحيا . الايذمي،  437، ص2، جسن  الماال األن اري، أ  3
 . 193، ص2، جفثحشاط الوقالكبيسي،   4
 . 137، ص 2، جدرر الحشاط شرح أرر األحشاطمن، خسرو،   5
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يبيب. و ع م ر   يبيبا الكأل اا  يبيبان  ف أل يبيب ًا ، آج ر ت  يبيبا أب  نك ك  ه  يبيبد رك ع ل ييبك يبيبار ة  و ك ك ييب ألك يبيبنك الكع م  تيب ن يبيبع ، م  يبيبا املؤايبيبة علييبيبه، ف يبيبإ نك امك ت 
يبيبر ة   لك جك اب 

ب ت يبيبه  بييبيبع الكو قكيبيبف  و ص يبيبر ف  مث  ن يبيبه     ف يبيب. 1 يبيبد ه  أ وك   ييبك يبيبنك الكم وكق يبيبوف  ع ل يكيبيبه  ل ع  ك ايبكت يبيباغ  م  إ نك تيب ع يبيبَ ر  اإلك 
يبيبيبون  و قيبكًتيبيبيبا للَ يبيبيبر ور ة  إنك ك ك ا كك يبيبيبنك إج ار ت يبيبيبه   يبيبيبر م ت ك  . وإن كيبيبيبان عليبيبيبى  يبيبيب  معيبيبيبني كاملسيبيبيباكني 2ع يبيبيبنيك  أ خك

. وإذا تعجيبيبيبل املوقيبيبيبوف بيبيبيب تاب منتعتيبيبيبه فيبيبيبيمكن 3امليبيبيبالفالوجيبيبيبه أن تكيبيبيبون الصيبيبيبيااة عليبيبيبى بييبيبيبل 
للنيبيبيبيباظر اسيبيبيبيبتبداله أبصيبيبيبيبل آخيبيبيبيبر  أليبيبيبيب   يبيبيبيبرض الواقيبيبيبيبف وشيبيبيبيبراه، وذليبيبيبيب  وفيبيبيبيب  ا راء التألهييبيبيبيبة   
االستبدال . كما أاه يكن أن ت عّمر ميبن وفيبور أوقيباف أخيبرم تتحيبد معهيبا   الريبرض. وقيبد األيبل 

عيبيبن متيبيبأخرج املالكييبيبة و يبيب تم زيبيبواز الشيبيبيم عبيبيبد هللا بيبيبن بييبيبه   حبثيبيبه رعيبيب. املصيبيبلحة األيبيبوال كثيبيب ة 
استعمال وفر الوقيبف    يب ه ميبن أوجيبه اليبرب وبصيبرف الميبوال املرصيبواة لوجيبه ميبن أوجيبه اليبرب   

 .4  ه من الوجوه إذا الحل مصلحة   ذل 
 اثنيا: العو املوقوفة لالست الل و رف ريعها حسب شرط الواقف

تيبو عميبارة الوقيبف، سيبواء شيبرل ذليب  الواقيبف  اتت  التألهاء على أن أول واجب يأليبوم بيبه املتيبوجم
. قيبيبال اإلميبيبام النيبيبووج: )وظيتيبيبة املتيبيبوجم العميبيبارة، واإلجيبيبارة، و صيبيبيل الرليبيبة، وقسيبيبمتها عليبيبى 5أم ال

. فمتيبيبوجم الوقيبيبف وكييبيبل   التصيبيبرف بريبيب  الن يبيبيبيبيبر عيبيبن  6املسيبيبتحألني، وحتيبيب  الصيبيبول والريبيبالت(
رمحهميبيبا هللا ،  7ذتيبيبب إلييبيبه حمميبيبد كوايبيبه وكيبيبيال للواقيبيبف كميبيبا قيبيبال أبيبيبو يوسيبيبف أو عيبيبن التأليبيبيبيبراء كميبيبا

وي من ابلتعدج والتألصيب  ، وتصيبرفه مألييبد ابملصيبلحة. جيباء   الشيبباه : )تصيبرف الألاايب.   
ميبيبا ليبيبه فعليبيبه   أميبيبوال اليتيبيبامى والرتكيبيبات والوقيبيباف مألييبيبد ابملصيبيبلحة ، فيبيبإن ك يكيبيبن مبنييبيبا عليهيبيبا ك 

الييبه مصيبلحة املسيبتتيدين حيبع . وهل ا ارم أن كث ا من التألهاء خيولون للناظر عمل ما 8يصح(
وإن أام ذل  إىل تري    مالمح الوقف برية زساة النتع هليبم. جيباء   اإلسيبعاف: )وليبيء ليبه 

                                                 
 . 221،222، ص 6، جفيح ال دير؛ اب  الاماع،  221، ص 6، جالمبسواانظر: السرخسي،   1
 . 243-242، ص 4، ج ماال  ثولي النا  شرح أاية المنيا ؛ الرحيباني،  266، ص 4، جششاف ال ناعانظر: الباوتي،   2
 انظر: المراج  السابقة.  3

 . 151-150، ص 7؛ حاشية الرهوني، ج 187، ص7. ودد نقل ن و ا م  : المريار ج 16-15ص   4
5

  ابننج عابنننم ج   60  ص اإلسوووعا   الطرابلسنن    394  ص 2  ج مغنوويلالتاجوووا ؛ الشنننرب،ن    348  ص  5  جروضووو لالبووال  اانظننرا الننن و    

 .108  ص 3  جأسةللالتدارك؛ الكشناو    67  ص 7  ج اإلنصاف؛ الماورد    366  ص 4  ج حــاش  للابالعابديا
6

 .348  ص  5  جروض لالبال  االن و    
7
 .198  ص ،لاألش اهلوالنظائرانظر ا ابج نج،م   

8
 .125المريع السابق   ص   
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أن يبيبيب    الرض املوقوفيبيبة بييبيبوات لتسيبيبترل ابإلجيبيبارة  لن اسيبيبترالل الرض ابلدراعيبيبة، فيبيبإن كاايبيبل 
البييبيبوت فيبيبوغ  ليبيبة الدراعيبيبة،  متصيبيبلة ببييبيبوت املصيبيبر، وير يبيبب النيبيباد   اسيبيبتب ار بيوهتيبيبا، والرليبيبة ميبيبن

 . 1جاز له البناء حينب  لكون السترالل هب ا أاتع للتألراء(
وال يتأتى للناظر  ألي  قصد الواقيبف حبيببء الصيبل عيبن التصيبرف و صيبيل الرييبع وصيبرفه 
للمسيبيبيبيبيبيبتحألني إال ابسيبيبيبيبيبيبترالل الصيبيبيبيبيبيبل وتنميتيبيبيبيبيبيبه وتثميبيبيبيبيبيب ه، وتيبيبيبيبيبيبو ميبيبيبيبيبيبا  أليبيبيبيبيبيب  التوا يبيبيبيبيبيبد االجتماعييبيبيبيبيبيبة 

 د يستأاء  واز االستثمار   مثل ت ه احلاالت ىنا أييت:واالقتصااية من الوقف. وق
قول التألهاء ابستثمار أموال الدكاة، وقد جيباء بيب ل  قيبرار  ميبع التأليبه اإلسيبالم. اليبدوجم  .1

توظييبيبف أميبيبوال الدكيبيباة   مشيبيباريع اسيبيبتثمارية تنتهيبيب. بتملييبيب  زيبيبدة حييبيب  أشيبيبار إىل جيبيبواز 
رعية املسيبيبؤولة عيبيبن مجيبيبع الدكيبيباة أصيبيبحاب االسيبيبتحألاغ للدكيبيباة، أو تكيبيبون اتبعيبيبة لل هيبيبة الشيبيب

وتوزيعها، على أن يكون بعد تلبية احلاجة املاسيبة التورييبة للمسيبتحألني وتيبوافر ال يبماانت 
فيبإذا جيباز اسيبتثمار أميبوال الدكيباة وتيب. أخيب  ميبن الوقيباف . 2الكافية للبعيبد عيبن اخلسيبا ر

   فإايبه جييبوز 3لن مصارفها حمداة بينما الوقف يكون   الرالب على جهات بيبر عاميبة
 الوقف من ابب أوىل.

وتيبيبو ميبيب تب املالكييبيبة، ورواييبيبة عيبيبن والسيبيبلف  قيبيبول التألهيبيباء زيبيبواز وقيبيبف النأليبيبوا للم يبيباربة .2
اإلميبيبام أمحيبيبد اختارتيبيبا شيبيبيم اإلسيبيبالم ابيبيبن تيمييبيبة، ورواييبيبة الاصيبيبارج ميبيبن أصيبيبحاب زفيبيبر ميبيبن 

وتكيبيبون اتأليبيبة الوقيبيبف ومؤاتيبيبه   تيبيب ه احلاليبيبة ميبيبن رييبيبع الوقيبيبف . 4احلنتييبيبة وقيبيبول عنيبيبد الديدييبيبة
 .5على الألول املشهور عند العلماءو لته 

                                                 
1

 .62  ص اإلسعا لعلىلأحكاملاألوقا للطرابلس     
2

 . 3/3) 15. القرار رام 33  ص راراتلوتنص اتلمجتعلالهقهقمجمع الفقه اإلسالم   انظرا   
. ومذل:  244، ص4، جششاف ال ناعالباوتي، ؛   137، ص2، جشرح ميارجانظر: الفاسي،  3.  21، ص ، اسيرمار ثموا  الوقفانظر: الرمار  3

مجم  األنار ؛   داما أفندي،  152، ص5، جارالبحر الاراب  المرتضي، ؛  11، ص7، جاإلنصافالماوردي، ؛  400، ص2، جشرح المنيا في: 
 . 739، ص1، جشرح ملي   األبحر

الماوردي، ؛  400، ص2، جشرح المنيا . ومذل: في:  244، ص4، جششاف ال ناعالباوتي، ؛   137، ص2، جشرح ميارجانظر: الفاسي،  4
انظر:   4.  739، ص1، جمجم  األنار شرح ملي   األبحر ؛   داما أفندي، 152، ص5، جالبحر الاراراب  المرتضي، ؛  11، ص7، جاإلنصاف

 . 17، ص رفي المصلحةالشي، عبد ا  ب  بية، 
 ؛  222، ص 6، ج، فيح ال دير؛ اب  الاماع 266، ص 4، جششاف ال ناع؛ الباوتي،  556، ص 3، ج م ني المحيا انظر: الشربيني،   5
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: فوفأًليبيبيبيبا مليبيبيبيبا أوراه التألهيبيبيبيباء   اثلثــــا: اشــــرتط الواقــــف اســــتثمار األ ــــل نــــزء مــــن الريــــع
اشيبيبرتااات اليبيبواقتني فيبيبإن مثيبيبل تيبيب ا الشيبيبرل معتيبيبرب شيبيبرعا، وال ينيبيبا  مألت يبيبى الوقيبيبف. ويكيبيبن 

 االستبناد  واز ذل  ىنا أييت:
سيبيبيبتبدال وقيبيبيبد أخيبيبيب  بيبيبيب ل  التألهيبيبيباء وخباصيبيبيبة إذا  أن تيبيبيب ا االشيبيبيبرتال يشيبيبيببه اشيبيبيبرتال الواقيبيبيبف اال -أ

 كاال مصلحة االستبدال راجحة.
، فيبإذا جيباز 1أن التألهاء قالوا زواز استثناء الرلة من الوقف لينتتع هبا الواقف أو ميبن شيباء -ب

للواقيبيبف أن يسيبيبتث  ميبيبن الوقيبيبف ميبيبا ال يعيبيبوا ابملصيبيبلحة عليبيبى الريبيبرض املوقيبيبوف ميبيبن أجليبيبه امليبيبال 
مميبا يعيبوا ابلنتيبع  2جدء من الريع وصرفه   تنمية الصل املوقيبوف فكيف ال يصح له استثناء

على الوقف واملستتيدين منه. وقد جاء   قرارات وتوصيات منتيبدم ق يباس الوقيبف التألهييبة 
الول ميبيبا اصيبيبه: )يعميبيبل بشيبيبرل الواقيبيبف   تنمييبيبة أصيبيبل الوقيبيبف زيبيبدء ميبيبن ريعيبيبه وال يعيبيبد ذليبيب  

. وتيبو ميبا أكيبده 3دم تنميته زيبدء ميبن ريعيبه(منافيا ملألت ى الوقف ويعمل بشراه ك ل    ع
)يعمل بشرل الواقيبف إذا اشيبرتل تنمييبة قرار  مع التأله اإلسالم. الدوجم   ت ا اخلصو  

أصل الوقف زدء من ريعه، وال يعّد ذل  منافياً ملألت يبى الوقيبف، ويعميبل بشيبراه كيب ل  إذا 
 . 4صل(اشرتل صرف مجيع الريع   مصارفه، فال يؤخ  منه ش.ء لتنمية ال

 املسألة الثانية: استثمار ريع الوقف
: يألصيبد بيبه ميبا خرجيبه الرض اال ـ ال . و  6، ويألال الرليبة5: بتتح الراء النماء والدساةالريع

. ويألصد بيبه   الوقيبف 7من زرض وما  مله الش ار من مثر وما يكون من كراء احليوان والعألار

                                                 
، 4، جإفالط الموقعي ؛ اب  القيع،  426، ص 5، جالفياوى الشبرى؛ اب  تيمية،  164، ص 2، جقثنوار البروق في ثنواع الفروانظر: القرافي،   1

 . 154-153، 5، جالبحر الارار؛ المرتضى،  20

 . 23، ص اسيرمار ثموا  الوقفانظر: الرمار،   2

 . 4موضوع اخستذمار، بند   3

 . 4 -بند أوخ (6/15) 140قرار رقط   4

 . 19، البة الالبة؛ النسفي،  201، ص لم ر اانظر: المطرزي،   5

 . 146، البة الالبةالنسفي،   6

 .  211، 207، ص23، جالموسوفة الف اية وزارة األوداف الكويتية،  7
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سيبيبواء كاايبيبل عأليبيبارا أو األيبيبواا أو أوراغ مالييبيبة أو  يبيب  اإلييبيبراا النيبيباتا ميبيبن اسيبيبتثمار الصيبيبول الوقتييبيبة 
 ذل  من الموال الخرم. ويت من الكالم عن استثمار الريع احلاالت ا تية:

أن يجليبيب  الواقيبيبف، فيبيبال يشيبيبرتل االسيبيبتثمار وعدميبيبه: فيبيبالوقف   تيبيب ه احلاليبيبة  يبيبرا ميبيبن أج قييبيبد  -1
 يتعل  ابالستثمار حي  ال شرل لالستثمار الصل املوقوف أو عدمه.

( 2( و )1الوقاف الألدية اليت ااعل ح    ها الوقتية ومعها شيبرول الواقيبف. فاحلالتيبان ) -2
متماثلتان، الوىل: خلل ح ة الوقف من أج قييبد وشيبرل خييب  اسيبتثمار الصيبل املوقيبوف، 
وأال  الواقف   ت ه احلاليبة وك يشيبرتل االسيبتثمار كميبا أايبه ك يشيبرتل أي يبا عيبدم االسيبتثمار 

ييبيبع أم أبج مصيبدر ايبيبويل. آخيبر. والثااييبيبة: لكيبون ح يبيبة الوقيبف اايبيبدثرت فليبيبم سيبواء زيبيبدء ميبن الر 
تيبو إعميبال  -وهللا أعليبم –تعد شرول الواقف معروفيبة فأشيببهل احلاليبة الوىل. واليب ج ي هيبر 

مبيبيبدأ املصيبيبلحة   االسيبيبتثمار ميبيبن عدميبيبه   احليبيبالتني، وترلييبيبب جاايبيبب االسيبيبتثمار حيبيبني تكيبيبون 
ا مألبيبيبوال   تيبيباتني احليبيبالتني إن ك يكيبيبن مجليبيبواب. املصيبيبلحة راجحيبيبة للوقيبيبف، وقيبيبد يعيبيبد ذليبيب  أميبيبر 

 :1وقد ابه ف يلة الشيم ابن بية إىل أاه يكن االستدالل هل ا الرأج ىنا أييت
اعتبار املصلحة الرالبة   اسيبتثمار أميبوال الوقيبف اليبيت اليهيبا االعتبيبارات االقتصيبااية وليبيء  -أ

 احلاجة وال رورة.
 ل اليتيم بل استثمار أموال الوقف أوىل.على جواز امل اربة   ماالألياد  -ب
الألياد على التصرف   مال الر  ابملصلحة الراجحة كما   حدي  ثالثة الرار ومنهم  -ج

الرجل ال ج استأجر أج ا بترغ ذ رة وك أيخ  الج  أجره، فعمد إىل ذل  الترغ فدرعه حع 
ال له: ااجل  إىل ذل  البألر ورعاهتا مجع منه بألرًا برعاهتا ف اء الرجل فألال: أعج  حأل.، فأل

وقد ترجم البخارج هل ا احلدي  بأليبوله: ابب إذا زرض ىنال قوم بر  إذهنم وكان    2فإهنا ل 
ذل  صال  هلم. وقد عل  ف يلة الشيم على ما أوراه آاتا بألوله: فه ا يدل على أن 

ر  يشمل مااًل مملوكاً التصرف ابإلصال  وىنا تو أصلح أمر مألبول شرعًا . مث إن مال ال
                                                 

 . 18، ص رفي المصلحة  1

، كتاب صحيح مسلط؛ مسلع،  5517، ا داب  2165، المزارعة 2063، في عدة كتب، البيوعصحيح البراريانظر الحديث بتمام: في البخاري،   2
 . 4926الذكر، 
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لشخ  ك خيرج عن ملكه ويشمل مااًل موتوابً لشخ  آخر، وأمر  ّلة الوقف أخف من أمر 
 1أصل الوقف.

وقيبيبيبيبيبد أشيبيبيبيبيبارت قيبيبيبيبيبرارات وتوصيبيبيبيبيبيات منتيبيبيبيبيبدم ق يبيبيبيبيباس الوقيبيبيبيبيبف التألهييبيبيبيبيبة إىل أايبيبيبيبيبه ينبريبيبيبيبيب. موافأليبيبيبيبيبة  .1
عل  به فالبد املستحألني على استثمار الريع   ت ه احلالة إذا كان الوقف ذرس لن حألهم ت

. أميبيبا قيبيبرار ا ميبيبع فأليبيبد فيبيبّرغ بيبيبني حاليبيبة اإلايبيبالغ وحاليبيبة االشيبيبرتال وجيبيباء اصيبيبه كميبيبا 2ميبيبن إذهنيبيبم
يل.: )الصل عدم جيبواز اسيبتثمار جيبدء ميبن الرييبع إذا أ اليب  الواقيبف وك يشيبرتل اسيبتثماره إال 

ه   ىنوافألة املستحألني   الوقف ال  رج. أما   الوقف اخل ج في وز استثمار جدء من ريعيب
 وسرتا الحألا. 3تنمية الصل للمصلحة الراجحة ابل وابط املنصو  عليها (

 
، 4قصد الواقف ال للت ه اليت ذكرتا الشيم عبد هللا بن بية  األال من املعيارمراعاة قاعدة  -ا

وقد جاء    .5وقد ورا   مواتب ا ليل للحجاب املالك. بع  التجبيألات هل ه الألاعدة
أاه جيوز أن يتعل   احلبء ما فيه مصلحة له مما يرلب على املالكية: بع  اوازل فألهاء 

. 6ال ن حع كاا أن يألجع به أن لو كان ا بء حيًا وعرض عليه ذل  لرايه واستحسنه
ال بد من الن ر إىل مألاصد الواقتني، وكل أحد جيدم أبن  راه (وقال الألتال الشافع.:

على تراور الزمان مصا  ك ت هر   الدمن توف  الريع على جهة الوقف، وقد  دث 
املاا.، وت هر الربجة   ش.ء يألجع أبن الواقف لو االع عليه ك يعدل عنه فينبر. 

، وت ا مما يألوج الألول زواز استثمار الصل املوقوف   مثل ت ه 7للناظر أو احلاكم فعله(
 سب . احلاالت  أليألا ملصلحة الوقف اليت أكد عليها التألهاء فيما

                                                 
 .  18، ص رفي المصلحة   1

 موضوع اخستذمار. 5درار ردع   2
 . 5 -بند أوخ (6/15) 140قرار رقط   3
4

 . 340  ص7   جالتع ار. وانظرا ال نشر س    19  صرعيلالتصلا الش،خ بج ب،     
 . 36، ص 6، جمواه  الجلي انظر: الحطاب،   5
6

  مخط ط شرحلالجكت للونظتهم،ارة    نقال عجا 20  ص رعيلالتصلا لذكره الش،خ عبم هللا بج ب،  ف اإلما  عبم هللا العبموس  نص ل  

 . 37  صشرحلالهق هلابالأحتدلزيدانلللجكت ل   كما وشار فض،لته إلى ونه  مكج مرايع ا 59-58ص 
 . 161، ص 1، جييسير الوقوفالمناوي،   7
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فيما آل إليه من أموال  -را. هللا عنه-االستبناد ىنا فعله سيدان عمر بن اخلجاب  -تيب
الرنا م، حي  إاه رف  قسمتها على ا يك كأرض السواا   العراغ، وأراا. مصر 

 .1والشام، برية استثمارتا من أجل  مني موارا مالية :بتة لبيل املال
.   جواز استثمار الريع ابل وابط الشرعية اليت ا  عليهيبا وقد سب  قرار  مع التأله اإلسالم

 الألرار واليت سرتا تتصيال. 
 

 املسألة الثالثة: استثمار الفائض من غلة الوقف
: الباق. من ريع الوقف بعد توزيعه على املستحألني وحسم النتألات يقصد ابلفائض

شرول الواقتني، لكن  . والصل   ريع الوقف توزيعه على املستحألني حسب2واملخصصات
 دث أن يكون تناق وفر   الريع من  لة الوقف بسبب زساهتا الكب ة، أو اهتاض   عدا 
املستتيدين، أو ااألجاض بع  جهات الرب املوقوف عليها، أو اهتاض كب    النتألات اإلاارية 

بشراء أصول من  والصيااة و  تا، فينتا عن ذل  فا   ال يتم توزيعه. فهل يكن استثماره
جنء الوقف تكون وقتا ت. الخرم يصرف ريعها على اتء أ راض الوقف الصل. ر أو 
صرفها   جهات بر عامة أخرم وتو استثمار للتا   أي ا. وللتألهاء   ذل  ا اتات، 

 يكن أن ا كر منها:
د جييبيبيبوز اسيبيبيبتثمار التيبيبيبا   إذا كيبيبيبان الصيبيبيبل املوقيبيبيبوف عليبيبيبى املسيبيبيب د اون  يبيبيب ه وتيبيبيبو رأج عنيبيبيب -1

يبر  ف ييبه   يبنك ر ييبع  الكو قكيبف  م يباٌل في يبوز فل لنيباظ ر  أ نك ييب َت   الشافعية، حي  اصوا عليبى أايبه إذا ف   يبل  م 
د    ل  اَه  ك احلك رّ  خب  الف     ك ه إذ ا ك ان  ل م سك  

3 . 
يبر ف    تيب ه احلاليبة  -2 يستثمر التيبا   مجلأليبا سيبواء كيبان الوقيبف عليبى مسيب د أو  يب ه، وال ي صك

يبيبا أ وك  هيبيبا يبيبر  اَ  يبيبد ، و اق ت ه م  يبيبر ف  ف يبيبا     و قكيبيبف  ل و قكيبيبف  آخ  ت بيبيبر عاميبيبة كيبيبالتألراء  ، كميبيبا أايبيبه ال ي صك

                                                 
؛ الطحاوي،  645-644، ص األحشاط السلاانيةر في ارض الرراق مشاور يمك  مراجرت:  وما ود  في: م  خ،ف في : الماوردي، فرل سيدنا عم  1

 في استدخل: باذ  الق ة. 22، ص اسيرمار ثموا  الوقف. وانظر: الرمار،  247، ص 3، جشرح معاني اآلرار

 . 6خستذماري بند انظر درارا  وتو يا  منتدى دضايا الودف األول، اا  2
3

 .  471  ص2وسنى المطالب شرح روض الطالب  ج   
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تيب ل يبيبف   يبيبتيب ر اًل يصيبيبرف ريعيبيبه عليبيبى املوقيبيبوف عليبيبيهم، وال 1اخك يبيبرت  ج الكم تيب يبيبو جمّ  ابلتيبيبا   م سك ، و إ مَن يبيبا ي شك
 . 2يكون وقتا  واز بيعه

عليبيبى املسيبيب د فيشيبيبرتج املتيبيبوجم ابلتيبيبا   عأليبيبارا وإذا يسيبيبتثمر التيبيبا   حيبيبع وليبيبو كيبيبان الوقيبيبف  -3
رأم احلاكم وقته على جهة فيكون وقتا وتو رأج منألول عن اإلمام الرداجم، وقد ااتألد أبايبه 
ال يصيبيبح لعيبيبدم ايبيبيبام مليبيب  الواقيبيبيبف، وحيبيبع وإن قييبيبيبل بتصيبيبور الوقيبيبيبف ميبيبن  يبيبيب  املاليبيب  فإايبيبيبه ال 

ملسيبيبألة كاايبيبل مثيبيبار خيبيبالف بيبيبني . وتيبيب ه ا3يصيبيبح إذ ال ايبيبرورة إلييبيبه وبأليبيبامله عليبيبى املسيبيب د أوىل
فألهاء املالكية كما  كيه أبو عبد هللا الألورج حينما سبل فأجاب: إن املسألة فيهيبا خيبالف 
  الألدمي واحلدي  وال ج به التتيا إابحة ذل  وجوازه وتسويره وحليته  خ ه وتيب ا ميبروج 

جشيبون وأصيببغ. عن ابن الألاسم رواه عنيبه ابيبن حبييبب عيبن أصيببغ وبيبه قيبال عبيبد املليب  بيبن املا
وتعليلهم ل ل  تو أن ما قصيبد بيبه وجيبه هللا جييبوز أن ينتتيبع ببع يبه إذا كاايبل ليب ل  احليببء 
 ليبيبة واسيبيبعة ووفيبيبر كثيبيب  ييبيبؤمن ميبيبن احتييبيباج احليبيببء إلييبيبه حيبيبااًل وميبيب اًل. واب يبيبواز أفيبيبع ابيبيبن رشيبيبد 
إبصال  مس د من وفر مسيب د  يب ه ، وهليب ا ذتيبب الادلسيبيون خيبالف ميب تب الأليبرويني 

الألاسيبيبيبم والصيبيبيبح ا يبيبيبواز وتيبيبيبو الظهيبيبيبر   الن يبيبيبر والألييبيبيباد وذليبيبيب  أان إن منعنيبيبيبا وبيبيبيبه قيبيبيبال ابيبيبيبن 
احليبيببء حرمنيبيبا ا يبيببء ميبيبن االاتتيبيباض اليبيب ج حيبيببء ميبيبن أجليبيبه وعرايبيبنا تليبيب  الت يبيبالت لل يبيبياض 

. وقيبد جيباء  4لن إاتاغ الوفار   سبيل كمسألتنا أاتع للمحبء وأمنى لجره وأكثر لثوابيبه
لول زيبيبواز اسيبيبتثمار التيبيبا   ميبيبن الرييبيبع بعيبيبد توزييبيبع الرييبيبع قيبيبرار منتيبيبدم ق يبيباس الوقيبيبف التألهييبيبة ا

. وتيبو ميبا أكيبد علييبه  ميبع التأليبه اإلسيبالم. 5على املستحألني وحسم النتألات واملخصصات
  قراره سالف ال كر حي  واصه: )جيوز استثمار التا   من الريع   تنمية الصل أو   

 .6حسم النتألات واملخصصات(تنمية الريع، وذل  بعد توزيع الريع على املستحألني و 
                                                 

1
 . 377  ص1  جغتزع ننلال صائرالحم      
2

  2  جت سو رلالنقون ؛ المناو    326  ص3  جالجا لالتذهب   الصنعان   60  ص اإلسعا ؛الطرابلس     240  ص 6  جفجحلالقديرابج الهما     

 . 317-316ص 
3

 . 317-316  ص 2  ج رلالنقن ت سالمناو    
4

 . 151-150   ص 7   جحاش  لالرهنني  لره ن ا ؛ 187  ص 7  جالتع ارال نشر س   ا ؛ وانظر 17  ص رعيلالتصلا ابج ب،     
 ي م  درارا  وفتاوى موضوع اخستذمار.6بند ا  5

 . 6 -بند أوخ (6/15) 140قرار رقط    6
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 املسألة الرابعة: استثمار املخصصات واألموال املتجمعة من الريع
: تليب  الميبوال ا ت يبدة ميبن الرييبع مألابيبل اسيبتهالق الصيبول متثل املخصصات يف الوقـف .2

"فص  اإلتالق" ، أو الصيااة وإعااة اإلعميبار، أو اييبون الوقيبف عليبى الريب  ويشيب    
. وتيبيب. عبيبيبارة عيبيبن اسيبيبب معينيبيبة تألتجيبيبع ميبيبن الرييبيبع حسيبيبب ميبيبا 1عدوميبيبة" صيبيبيلها "اليبيبديون امل

تألت يه الألواعد والعراف ا اسبية. أما الموال املت معة فه. ما  ميبع ميبن الرييبع و خيبر 
صيبيبرفه لسيبيببب ميبيبن السيبيبباب. ويت يبيبح أبن املخصصيبيبات أميبيبوال حم يبيبوزة للوقيبيبف إلصيبيبالحه 

لى  بيد الصل وتسبيل املنتعة، وصيااته من أجل استمراره  أليألا ملألصد الوقف الألا م ع
ويلحيبيب  هبيبيبا الميبيبوال املت معيبيبة اليبيبيت ك تصيبيبرف، وكيبيب ل  ميبيبا   حكيبيبم تيبيب ه الميبيبوال كأليميبيبة 
ايبيبيبيبمان متلتيبيبيبيبات الوقيبيبيبيبف و صيبيبيبيببه. وتيبيبيبيب. هبيبيبيبيب ا اتبعيبيبيبيبة ل صيبيبيبيبل و خيبيبيبيب  حكميبيبيبيبه أج حكيبيبيبيبم 

. وتيبيبو ميبيبا أكيبيبد علييبيبه منتيبيبدم ق يبيباس الوقيبيبف حييبيب  ايبيب  عليبيبى 2اسيبيبتثمار الصيبيبل املوقيبيبوف
. كميبا أاب   ميبع 3املخصصات والريع املت مع وإعجا ه حكم الصلجواز استثمار ت ه 

التأليبيبه اإلسيبيبالم. اليبيبدوجم اسيبيبتثمار املخصصيبيبات والميبيبوال املت معيبيبة حييبيب  ايبيب  عليبيبى أايبيبه : 
)جييبيبيبيبيبوز اسيبيبيبيبيبتثمار الميبيبيبيبيبوال املت معيبيبيبيبيبة ميبيبيبيبيبن الرييبيبيبيبيبع اليبيبيبيبيبيت  خيبيبيبيبيبر صيبيبيبيبيبرفها( و )جييبيبيبيبيبوز اسيبيبيبيبيبتثمار 

لر تيبا ميبن ال يبراض املشيبيبروعة املخصصيبات املت معيبة ميبن الرييبع للصيبيااة وإعيبااة اإلعميبار و 
 4الخرم(

 املسألة اخلامسة: ضوابط استثمار أموال الوقف وعوائدا
يت ح لنا   ختام ت ا التصل أبن أ لب الصور اليت أوراانتا سلتا كان اال اه الألا ل 
زواز االستثمار ظاترا وابرزا، وت ا ال يع  على اإلاالغ الألول زواز االستثمار من    قيد 

و اابط، ولكن حي  ما ورا الألول زواز االستثمار فإاه ال بد أن يكون ذل  ب وابط أ
 :5اقيألة  سن أن الخصها   ا يت

                                                 
 . 9، صر ثموا  الوقفاسيرماالشريب، خالد عبد ا ،   1

 المرج  السابق.  2
 ي م  درارا  وفتاوى المنتدى األول لقضايا الودف الفقاية، موضوع اخستذمار.9ي ، ا8بند ا   3
 . 7،  6 -بند أوخ (6/15) 140قرار رقط   4

 . 28؛ الرمار، استذمار أموال الودف، ص 27انظر: المرج  السابق، الشريب، استذمار اموال الودف، ص  5
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أن يكون االستثمار   وجه من الوجوه املباحة شرعا، فال جيوز للناظر أو هليبة الوقف  .1
لسندات إيداض أموال الوقف بألصد احلصول على التوا د الربوية، أو االستثمار   ا

الربوية، أو شراء أسهم لشركات أصل اشااها حرام، أما الشركات اليت أصل اشااها 
مبا  وإمنا تتعرض للتعامل عراا وعجاء فه ا يكن أن تن ر فيه الل نة الشرعية هليبة 

 الوقف أو أج جهة أخرم وتأل . فيه حبسب املصلحة.
تثم  ممتلكات الوقاف، ولو مراعاة شرول الواقتني فيما يأليدون به الناظر    ال  .2

 شرل الواقف وجها استثمارس معينا في ب العمل به فشرل الواقف كن  الشارض.
عدم ا ازفة واملخاارة   املشروعات ذات املخاار العالية اليت ال يكن توقعها وواع  .3

 احلماية هلا.
 التنويع   ا ت ة االستثمارية للتألليل من املخاار العالية. .4
اا على اراسات ا دوم االقتصااية للمشروعات الوقتية، وتوثي  عألواتا، االعتم .5

 واحلصول على ال ماانت الكافية.
اختيار صيغ االستثمار املال مة لجبيعة الوقاف ىنا  أل  مصا  الوقف وجينبه فاار  .6

 اياض حألوغ املستتيدين.
ت حية ابلربح السع. لتحألي  العا د االجتماع.   االستثمارات الوقتية اون ال .7

 وتع يمه لصا  املوقوف عليهم.
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 خلاتــمــــــةا

 
 
 

الحكيبام التألهييبة مميبا ااتخبتيبه ومجعتيبه ميبن ت ا  ي  من في  مما ازه يراض فألها نا وعلما نيبا 
، وميبا   ميبدوانت التألهيباء وكتيببهم بريبرض االسيبتتااة منهيبا   تيب  امللتأليبى العلميب. املبيبارق للوقف

بعيب  كيبل الحكيبام وإمنيبا اكتتينيبا ىنيبا تيبو مهيبم و أليب  املألصيبد ميبن بييبان رمنا االستألصاء والتتبع ل
 .الحكام واملسا ل وخباصة ما له عالقة ابلتجبيألات املعاصرة

 
الجتهيباا التألهيب. املعاصيبر ل   تيب ا الشيبأن لكيبن سيبيبألى ا يبال واسيبعا ل1وميبع أج جهيبد ييبب

 ت.  أحكام الوقف واوازله، وآفاقه الرحبة وف  املتر ات واملست دا
 

وتنيبيبيبيبيباق مجليبيبيبيبيبة ميبيبيبيبيبن املسيبيبيبيبيبا ل والأل يبيبيبيبيباس املسيبيبيبيبيبت دة ظهيبيبيبيبيبرت بسيبيبيبيبيببب تريبيبيبيبيب  السيبيبيبيبيباليب اإلاارييبيبيبيبيبة 
واالسيبيبتثمارية والجتيبيبرة اهلا ليبيبة   التجيبيبور امليبيباجم والنأليبيبدج، وظهيبيبور أايبيبواض كثيبيب ة ميبيبن الميبيبوال اليبيبيت ك 
تكيبيبيبيبن معروفيبيبيبيبة ميبيبيبيبن قبيبيبيبيبل، وأايبيبيبيبحل تشيبيبيبيبرل حييبيبيبيبدا مهميبيبيبيبا   الصيبيبيبيبول املتداوليبيبيبيبة وم هيبيبيبيبرا للثيبيبيبيبروة ، 

ة اليبيبواقتني هليبيبا بيبيبدال ميبيبن العأليبيبارات والصيبيبول العينييبيبة الخيبيبرم مميبيبا أفيبيبرز ايبيبوازل عيبيبدة   فا هيبل إراا
مسيبيبا ل وموايبيبوعات متنوعيبيبة ولعيبيبل ميبيبن أ هيبيبا: مسيبيبا ل االسيبيبتبدال، والترييبيب    الصيبيبول الوقتييبيبة 
بيبيبيبني الصيبيبيبول العينييبيبيبة واملالييبيبيبة حبسيبيبيبب ميبيبيبا تألت يبيبيبيه مصيبيبيبلحة املسيبيبيبتتيدين وإاارة املخيبيبيباار   تثميبيبيب  

تييبيبة وأثيبيبره عليبيبى اسيبيبتثمار وتنمييبيبة امليبيبوارا الوقتييبيبة،  ووقيبيبف النأليبيبوا والصيبيبول املالييبيبة املمتلكيبيبات الوق
الخرم كالسهم والسيبندات. وكيب ل  إاارة الوقيبف وتجيبوير ا مهيبا وأسيباليبها ىنيبا  أليب  مألاصيبد 
الوقيبيبيبف وسيبيبيببل اإلفيبيبيبااة   ذليبيبيب  ميبيبيبن املؤسسيبيبيبات التلييبيبيبة والعميبيبيبل الجيبيبيبوع. ومؤسسيبيبيبات اخلدميبيبيبة 
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ربة واسيبيبيبيبعة وبيبيبيبيبراما عميبيبيبيبل متنوعيبيبيبيبة. إىل  يبيبيبيب  ذليبيبيبيب  ميبيبيبيبن املسيبيبيبيبا ل االجتماعييبيبيبيبة مليبيبيبيبا ليبيبيبيبديها ميبيبيبيبن خيبيبيبيب
 واملواوعات املهمة.

 
ومجلة ت ه الأل اس  سن أن خص  هلا حلأليبات األيباو وحيبوار لتبيباال اليبرأج اهييبدا إلعيبداا 

 أوراغ عمل لعراها على اهليبات وا امع التألهية املتخصصة للن ر فيها.
 والألاار عليه.وهللا أسأل التوفي  والسداا تو وجم ذل  
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 1ثبت أبذم  املصادر واملراجع
 

 األاذرا، أبو منصور حممد بن أمحد
 الداتر    ريب ألتاظ الشافع. ال ج أواعه املدين   فتصره -1 
 : الوىل الجبعة   
 : حممد جرب اللت..  ألي   
 م.1979تيب/1399: مجبوعات وزارة الوقاف  الكويل  

 بن إمساعيل البخارا، أبو عبد هللا حممد
 صحيح البخارج -2 
 الجبعة الوىل  
 1981تيب/1401اسجنبول :   

 البعلي، أبو عبد هللا مش  الدين حممدين أ  الفتح
 املجلع على أبواب املألنع -3 
 : الوىل الجبعة  
 م.1965تيب/1385: املكتب اإلسالم.،  امش   

 البالطنسي، تقي الدين أ  بكر حممد بن حممد
 ملألال فيما  ل و رم من بيل املال رير ا -4 
 : الوىل الجبعة  
 : فتح هللا حممد  ازج الصباغ  ألي   
 م.1989تيب/1409: اار الوفاء،  الألاترة  
 

 البلخي، نظام الدين
                                                 

 الفارل مرتب حسب حروف الاجا  م  عدع اعتبار االي الترريف، واب  ، وأبو. -  1
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 التتاوم اهلندية -5 
 ب وت: اار التكر.  

 البورنو، حممد  دقي بن أمحد
 لوجيد   إاا  قواعد التأله الكليةا -6 
 : الوىل بعةالج  
 .1983تيب/1404: مؤسسة الرسالة،  ب وت  

 التجكاين، حممد احلبيب
 اإلحسان اإللدام.   اإلسالم وتجبيألاته   املررب -7 
 : )بدون( الجبعة  
 م.1990 تيب /  1410: مجبوعات وزارة الوقاف والشبون اإلسالمية  املررب  

 ابن تيمية، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم
  موض فتاوم شيم اإلسالم ابن تيمية -8 
 مجع وترتيب: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم  
 : مكتبة املعارف املررب  

 ابن تيمية،  د الدين أيب الربكات
 ا رر   التأله على م تب اإلمام أمحد بن حنبل -9 
 . 1950تيب/1369الألاترة: مجبعة السنة ا مدية،   

 ياجلرجاين، علي بن حممد بن عل
 التعريتات -10 
 : إبراتيم البيارج  ألي   
 : الثااية الجبعة  
 .1992تيب/1413: اار الكتاب العريب،  ب وت  

 ابن جزا، أبو القاسم حممد بن أمحد ال رنطي



 53 

 الألوااني التألهية -11 
 : )بدون( الجبعة  
 : مكتبة أسامة بن زيد. ب وت  

 نابن اجلالب، أبو القاسم عبد هللا بن احلس
 التتريع -12 
 : حسني بن ساك الد اين  ألي   
 : الوىل الجبعة   
 م.1987تيب/1408: اار الررب اإلسالم.،  ب وت  

 ابن حجر العسقالين، أبو الفلل شهاب الدين أمحد بن علي
 فتح البارج بشر  صحيح البخارج -13 
 : حممد فؤاا عبد الباق. صححه  
 ور عن الجبعة السلتية: اار التكر العريب، مص ب وت  

 احلصكفي، عالء الدين حممد
 .عابدين  الدر املختار شر  تنوير البصار مجبوض مع حاشية را املختار البن -14 
 : الثااية الجبعة  
 م.1979تيب/1399: اار التكر،  الألاترة  

 احل اب، أبو عبد هللا حممد بن حممد ال رابلسي
 مواتب ا ليل بشر  فتصر خليل -15 
 : )بدون( الجبعة  
 : مكتبة الن ا  ليبيا  

 ابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد
 ا لى -16 
 : )بدون( الجبعة  
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 : منشورات املكتب الت ارج ب وت  
 اخلياط، عبد العزيز عزت

 الشركات   الشريعة اإلسالمية والألااون الواع. -17 
 : الثااية الجبعة  
 م.1983يب/ت1403: مؤسسة الرسالة،  ب وت  

 أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاين
 سنن أيب ااوا -18 
 : الوىل الجبعة  
 م.1973تيب/1393: اار احلدي  ،  مح   

 الدردير، أبو المكات أمحد بن حممد
 الشر  الصر  على أقرب املسال  إىل م تب اإلمام مال  -19 
 : )بدون( الجبعة  
 حلل : مجبعة عيسى البايب ا الألاترة  
 ، ) هبامك حاشية الدسوق.(الشر  الكب  -20 
 : )بدون( الجبعة  
 : اار التكر ب وت  

 الرااا، حممد بن أ  بكر بن عبد القادر
 فتار الصحا  -21 
 : الوىل الجبعة  
 م1990تيب/1410: اار الكتب العلمية،  ب وت  

 طيبابن رشد )احلفيد(، أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد القر 
 بداية ا تهد وهناية املألتصد -22 
 : عبد احلليم حممد عبد احلليم، وعبد الرمحن حسن حمموا تصحيح  
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 : اار الكتب احلديثة الألاترة  
 الر اع، أبو عبد هللا حممد األنصارا

 اهلداية الكافية الشافية لبيان حألا   اإلمام ابن عرفة الوافية، -23 
 ى حدوا ابن عرفةاملشهور: بشر  الرصاض عل    
 : الوىل الجبعة  
 تصحيح:  حممد الصا  النيتر  
 : املكتبة العلمية التواسية تواء  

 رضا، أمحد
 مع م منت اللرة -24 
 : )بدون( الجبعة  
 م1960تيب/1379: اار مكتبة احلياة،  ب وت  

 أبو ركبة، السعيد
 ملررب"." الوقف اإلسالم. وأثره   احلياة االجتماعية   ا -25 
 امن وقا ع: ادوة مؤسسة الوقاف   العاك العريب اإل سالم.  
 م1983تيب/1403برداا،   
 : مجبوعات معهد البحوث والدراسات العربية برداا  

 الرملي، مش  الدين حممد بن أ  العباس أمحد بن محزة.
 هناية ا تاج إىل شر  املنهاج   التأله على م تب اإلمام الشافع. -26
 م1967تيب/1386لألاترة: مجبعة احلل ، ا

 
 الزرقا، امحد بن حممد

 شر  الألواعد التألهية -27 
 : الوىل الجبعة  
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 : عبد الستار أبو  دة تصحيح  
 م1983تيب/1403: اار الررب اإلسالم.،  ب وت  

 الزرقا، مص فى أمحد
 أحكام الوقاف -28 
 : الثااية الجبعة  
 م.1947تيب/1366ورية، : مجبعة ا امعة الس سورس  

 الزرقاين، الشيخ عبد الباقي
 . شر  الدرقاين على خليل -29 

 م1981ب وت: اار التكر، 
 الزركشي، مش  الدين حممد بن عبد هللا

 بن حنبل شر  الدركش. على فتصر اخلرق.   التأله على م تب اإلمام أمحد  -30 
 : الوىل الجبعة  
 رمحن بن عبد هللا ا ربين: عبد هللا بن عبد ال  ألي   
 : شركة العبيكان الرسض  

 أبو اذرة، حممد
 ابن حنبل -31 
 : )بدون( الجبعة  
 : اار التكر العريب الألاترة  
 حماارات   الوقف -32 
 : )بدون( الجبعة  
 : اار التكر العريب الألاترة  

 الزيلعي، مجال الدين أ  حممد عبد هللا بن يوسف
 لحااي  اهلداية اصب الراية -33 
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 : الثااية الجبعة  
 : ا لء العلم. كراتش.  

 السمرقندا، عالء الدين حممد بن أمحد بن أ  أمحد
  تة التألهاء -34 
 : حممد املنتصر الكتاين، ووتبة الدحيل.  ألي   
 : اار التكر امش   

 السنوسي، الشيخ حممد
 ترالروض الداتر   إسناا احلبء لإلسالم البا -35 
 : )بدون( الجبعة  
 : املجبعة الرستمية تواء  

 السيد، عبد امللك أمحد
 " الدور االجتماع. للوقف" -36 

 م1984تيب/1404،جدة ادوة إاارة وتثم  ممتلكات الوقافامن وقا ع:   
 : حسن عبد هللا المني  رير  
 (.: املعهد اإلسالم. للبحوث والتدريب،)البن  اإلسالم. للتنمية جدة  

 الشاطيب، أبو إسحاق إبراذيم بن موسى اخلمي ال رنطي
 املوافألات   أصول الشريعة -37 
 : الشيم عبد هللا اراز تعلي   
 : املكتبة الت ارية الكربم الألاترة  

 الشربي ، حممد اخل يب
 مر  ا تاج إىل معرفة ألتاظ املنهاج -38 
 : )بدون( الجبعة  
 : اار التكر ب وت  
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 ااا، أبو إسحاق إبراذيم بن عليالشل 
 امله ب   فأله اإلمام الشافع. -39 
 : الثااية الجبعة  
 م.1959تيب/1379: مجبعة مصجتى البايب احلل ،  الألاترة  

 الصاوا، أمحد بن حممد
 حاشية الصاوج، املوسومة: ببلرة السال  إىل أقرب املسال  -40 
 تامك الشر  الصر  للدراير  
 )بدون(:  الجبعة  
 : مجبعة عيسى البايب احلل  الألاترة  

 ال رابلسي، برذان الدين إبراذيم بن موسى
 اإلسعاف   أحكام الوقاف -41 
 : )بدون( الجبعة  
 م1981تيب/1401: اار الرا د العريب،  ب وت  

 ابن عابدين، حممد أمو
 حاشية را ا تار على الدر املختار شر  تنوير البصار -42 
 : الثااية جبعةال  
 م.1996تيب/1386: مجبعة مصجتى البايب احلل ،  الألاترة  
 

 ابن عبد الم، أبو عمر النمرا القرطيب
 كتاب الكا    فأله أتل املدينة املالك. -43 
  ألي : حممد أمحد ولد ماري   
 الرسض.  

 ابن عبد اهلادا، يوسف بن حسن
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 الدر النأل.   شر  ألتاظ اخلرق. -44 
 : راوان فتار بن  ربية ألي    
 مكة املكرمة: رسالة اكتوراه مألدمة إىل قسم الدراسات العليا الشرعية،  
 م.1988تيب/1408كلية الشريعة، جامعة أم الألرم،   
 الب دادا القاضي الوذاب، عبد

 املدينة عاك م تب على معواة -45
 محيك احل  عبد :  ألي 
 الوىل الجبعة
 الت ارية بةاملكت املكرمة: مكة

 الملسي أمحد عملة،
 املنهاج شر  على عم ة شية -46
 وعم ة لألليويب حاشيتان كتاب: امن مجبوض       

 اإلسالم.. الرتاث إحياء اار مصر:          
 أمحد حممود مهدا، و - فداد العياشي،
 اال اتات املعاصرة   تجوير االستثمار الوقت. -47

عاميبة ل وقيبيباف   اوليبة الكوييبل   إايبيبار إعيبداا اراسيبيبة حبيب  مأليبدم إىل الماايبيبة ال
 شامل حول "رملية اسرتاتي ية للنهوض ابلدور التنموج للوقف".

 
 العياشي، فداد

 قراءة   رسالة االستبدال البن  يم احلنت. -48 
  لة اراسات اقتصااية إسالمية       
 جدة: املعهد اإلسالم. للبحوث والتدريب      
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 بن أمحد الفاسي حممد
 شر  ميارة -49 
 ب وت: اار املعرفة       

 الفيومي، أمحد بن حممد بن علي املقرا
 املصبا  املن     ريب الشر  الكب  للرافعى -50 
 : )بدون( الجبعة  
 : املكتبة العلمية ب وت  

 ابن قاضي اجلبل، أمحد بن احلسن بن عبد هللا
 "املناقلة واالستبدال ابلوقاف" -51 
 امن:  موض   املناقلة واالستبدال ابلوقاف  
 : الوىل الجبعة  
 : حممد سليمان الشألر  ألي   
تيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيب/  1409: مجبوعيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبات وزارة الوقيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيباف والشيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيببون اإلسيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبالمية،  الكويل  

 م.1989 
 ابن قدامة، أبو حممد عبد هللا بن أمحد

 املر  -52 
 : الثااية الجبعة  
 سن الرتك.، وعبد التتا  حممد احللو: عبد هللا عبد ا   ألي   
 م.1992تيب/ 1412: اار ح ر،  الألاترة  
 1968تيب.1388وأحياان اش  إىل: مجبعة مكتبة الألاترة،   
 بتحألي : اه حممد الدي .  
 املألنع   فأله إمام السنة أمحد بن حنبل -53
 م.1980تيب/1400الرسض: مكتبة الرسض احلديثة،   
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 العباس أبو نالدي شهاب القرايف،
 التيبروغ -54

 املعرفة اار ب وت:
 القونوا، قاسم بن عبد هللا 

 أايء التألهاء   تعريتات الفاظ املتداولة بني التألهاء -55 
 : الوىل الجبعة  
 : أمحد بن عبد الرزاغ الكبيس.  ألي   
 م.1986تيب/1406: اار الوفاء،  جدة  
 بكر أ  بن حممد هللا عبد أبو الدين مش  اجلواية، القيم ابن
 العاملني رب عن املوقعني إعالم -56   

 ا يل اار ب وت:          
 الكاساين، عالء الدين أ  بكر بن مسعود

 بدا ع الصنا ع   ترتيب الشرا ع -57 
 : الثااية الجبعة  
 م.1974تيب/1394: اار الكتاب العريب،  ب وت  

 عبد الواحد الكمال بن اهلمام، كمال الدين حممد بن
 شر  فتح الألدير -57 
 : الثااية الجبعة  
 : اار التكر ب وت  
 

 املبارك ، حممد بن إبراذيم
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التعلي  احليباوج ليببع  البحيبوث عليبى شيبر  الصيباوج،مجبوض هبيبا ميبك ا لشيبر  الصيبر   -58
 . للدراير

 الألاترة:مجبعة احلل 
 ايفددا المكيت، املفيت السيد عميم اإلحسان

والصيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبوليني  : مع م يشر  اللتاظ املصجلح عليها بني التألهاء تات التألهيةالتعري -59 
 و  تم من علماء الدين.

 : كتاب  موعة قواعد التأله امن   
 : مكتبة م  حممد كراتش.  

 ابن املرتلى، أمحد بن حيي
 البحر الدخار -60 

 ب وت: اار الكتاب اإلسالم..
 بن سليمان املرداوا، عالء الدين أ  احلسن علي

ابيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبن  االاصاف   معرف الرجح من اخلالف على م تب اإلمام املب ل أمحد -61
 حنبل

 : الثااية الجبعة  
 م.1980تيب/1400: اار إحياء الرتاث العريب،  الألاترة  

 مسلم، أبو احلسو بن احلجا 
 صحيح مسلم -62 
 ابجه وصححه: حممد فؤاا عبد الباق.  
 م.1983تيب/1403: اار التكر،  ب وت  

 ابن منظور، أبو الفلل مجال الدين حممد بن مكرم
 لسان العرب -63 
 : )بدون( الجبعة  
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 م.1956تيب/1375: اار صاار وب وت،  ب وت  
 منال خسرو حممد بن فرمواا

 ارر احلكام شر   رر الحكام -64 
 ب وت: اار إحياء الكتب العربية  

 حممد املصرا ابن جنيم، اين العابدين بن إبراذيم بن
 الشباه والن ا ر -65 
 : )بدون( الجبعة  
 م.1980تيب/1400: اار الكتب العلمية،  بيوت  
 البحر الرا   شر  كند الدقا   -66 
 : الثااية الجبعة  
 : اار املعرفة ب وت  

 النصرا، علي أمحد
 "اراسة حول أا مة وقوااني الوقف   السواان" -67 
 وقاف اإلسالمية   ا تمع اإلسالم. املعاصراور ال وقا ع ادوة:  
 م.1994تيب/1415اخلراوم:   
 : حمموا أمحد مهدج  رير  
 : املعهد اإلسالم. للبحوث والتدريب جدة  
 البن  اإلسالم. للتنمية. )قيد الجباعة(     

 النووا، أبو اكراي حمي الدين بن شرف 
  رير ألتاظ التنبيه أو لرة التأله -68 
 : الوىل بعةالج  
 : عبد الر  الدقر  ألي   
 م.1988تيب/1408: اار الأللم،  امش   
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 رواة الجالبني -69 
 : )بدون( الجبعة  
 : املكتب اإلسالم. امش   
 ا موض شر  امله ب -70 
 : )بدون( الجبعة  
 : اار التكر ب وت  

 الكويت دولة – اإلسالمية والشؤون األوقاف واارة
 التألهية املوسوعة -71

 الثااية الجبعة
 1987تيب/1407 الوقاف، وزارة منشورات الكويل:

 


