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 مقدمة
 

ما أعظم الرشيعة اإلسالمية, وما أجل قدرها, وما أرفع مكانتها, كانت هلا السبق يف كل جماالت اخلري, فالرشيعة التي 
إن اهللا يأمركم (ق تلزم أصحاهبا بالعدل والقسطاس بني الناس, وليس بني أتباعها فقط  جديرة باإلتباع, مطلوبة للتطبي

ِأن تؤدوا األمانات إىل أهلها  ًوإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل , إن اهللا نعام يعظكم به إن اهللا كان سميعا ُّ َّ ِ ِ
 ].58: النساء ) [ًبصريا

 والرشيعة اإلسالمية التي تلزم أصحاهبا بعدم التأثر بالعوامل اخلارجية التي من شأهنا البعد عن العدل, وضياع 
ِيا أهيا الذين آمنوا كونوا قوامني هللا شهداء بالقسط , وال : (تعاىل  , قال حقوق البرش هلي الرشيعة الغراء السامية

ُجيرمنكم شنآن قوم عىل أال تعدلوا , اعدلوا هو أقرب للتقو , واتقوا اهللا إن اهللا خبري بام تعلمون ِ ِ  ].8: املائدة) [ُ
ُن وال مؤمنة إذا قىض اهللاُ ورسوله َوما كان ملؤم: ( , قال تعاىل  رشيعة إذا أمرت ارتفعت االجتهادات وانحنت األعناق ٍ ٍ

ًأمرا أن يكون هلم اخلرية من أمرهم , ومن يعص اهللا ورسوله فقد ضل ضالال مبينا ًً َّ َ ِ َ َ َ  ].36: األحزاب) [ِ
 وضعت القواعد واألحكام, ورتبت األولويات,  فالفرائض منهي عن تركها, واحلدود منهي عن اقرتافها, واخليار يف 

 .قهااملباحات عىل إطال
 كانت نظرة اإلسالم للامل نظرة واقع, فال تقديس للامل وال إمهال له, فاملال مال اهللا يؤتيه من يشاء وحيجبه عن من 

ٌآمنوا باهللاِ ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفني فيه , فالذين آمنوا منكم وأنفقوا هلم أجر كبري( , يشاء َ َ َ ِ  ].7: احلديد) [ِ
لن تنالوا  ( ريات و التصدق عىل الفقري, وبذل النفيس رغبة يف بلوغ منازل الصاحلني يف اجلنةحبب إىل الناس فعل اخل

ٍالرب حتى تنفقوا مما حتبون , وما تنفقوا من يشء فإن اهللا به عليم ُّ ُ ِ ُ َّ  ورغبة يف منح الفرصة لتدارك ].92: آل عمران) [ِ
آدم انقطع عمله إال إذا مات ابن ((باحلياة يف ثالثة أمور التقصري, وحمو الذنوب, ونيل األجر والثواب, وصل املامت 

 )1( ))...من ثالث
 فتحفظها صىل اهللا عليه وسلم من يصدق أن هــذه الكلامت القليلة املبنى, اجلليلة املعنى, يطلقها الصادق املصدوق 

مالكهم لوجه اهللا, فيصل إليهم ثواهبا ًاألجيال قوال, ويتواتر العمل هبا فعال, فيوقف املاليني من املسلمني أمواهلم, وأ
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بعد مماهتم, ويستفيد منها املجتمع املسلم وغري املسلم, حتى احليوانات ال حترم من هذا اخلري , فنجد من يوقف عىل 
 .إطعام احليوانات, ومن يوقف عىل عالجها, ومن يوقف عىل سقياها

وعىل اإلنفاق يف البحث العلمي, فينترش العلامء, وتتقدم  ويوقف العلامء املسلمون الضياع والعقار عىل طلب العلم, 
 .العلوم وتنهض األمم, وتقتبس أوروبا من علامء املسلمني أصول هذه العلوم ومبادئها فتتقدم وتتحرض

 . لقد كان للوقف اإلسالمي دور كبري يف هنضة الشعوب واألمم وهو أمل للمسلمني اليوم ألداء دوره ورسالته
 .ث القليل عن هذا املوضوع أسأل اهللا أن يتقبل صالح األعامل ويف هذا البح
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 الباحث



 

 املبحث األول
 الوقف من الناحية الرشعية

 
 :تعريف الوقف رشعا

 .الوقف ملك أو خمصصات توهب هبة أبدية لتهيئ مدخال خلدمة عامة أو خدمة دينية تريض اهللا
 . يزول عن ملكه, لكن ال يباع وال يورث , وال يوهبوعرفه اإلمام مالك بأنه حبس العني عن ملك الواقف, فال

 .بأنه قطع الترصف يف رقبة العني التي يدور االنتفاع هبا, ورصف املنفعة جلهة اخلري: وعرفه الشيخ حممد أبو زهرة
 .حتبيس األصل وتسبيل الثمرة: وعرفه ابن قدامة احلنبيل بأنه 

 : حكم الوقف
 )1( مندوب إليه مرغوب فيه 

 : الوقف أدلة 
َّيأهيا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا اخلري لعلكم تفلحون: ( قال تعاىل )1 (  ].77: احلج) [َّ
ٍالنبي أوىل باملؤمنني من أنفسهم وأزواجه أمهاهتم , وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا : (قال تعاىل ) 2( ُ ِ َّ ُُّ ِ

ًن تفعلوا إىل أوليائكم معروفا , كان ذلك يف الكتاب مسطوراَمن املهاجرين , إال أ ً  ].6: األحزاب) [ِْ
َيأهيا الذين آمنوا ال حتلوا شعائر اهللا وال الشهر احلرام وال اهلدي وال القالئد وال آمني البيت احلرام : (قال تعاىل ) 3( ِّ َ َ ََ َ َ َ ُّ ِ ُ

ُيبتغون فضال من رهبم ورضوانا , وإذا حللتم فا ْ َ ً َِّ ِصطادوا , وال جيرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن املسجد احلرام أن ً ٍِ ُّ ْ ُ َّ
ِتعتدوا , وتعاونوا عىل الرب والتقو وال تعاونوا عىل اإلثم والعدوان , واتقوا اهللا , إن اهللاَ شديد ا لعقاب ُ ِ ِ  ].2: املائدة) [ِّ

 .ع به أو ولد صالح يدعو لهصدقة جارية أو علم ينتف:  مات ابن آدم انقطع عمله إال ثالثإذا )4(
 .الوقف منهج إسالمي أصيل

 يكاد يكون اإلمجاع عىل أن الوقف مل يكن معروفا قبل اإلسالم وأن سبل األنفاق مل تعرف هذا الفكر املستنري, وقد 
, والتي نرشها يف ))أبحاث عن الوقف((حممد كامل الغمراوي يف سلسلة مقاالت عن / أثبت الباحث اإلسالمي د
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ً أثبت فيه أن الوقف سنة إسالمية املنشأ وذلك ردا عىل من ادعوا سبق الرومان يف 1936ة القانون واالقتصاد سنة جمل
 .هذا املضامر

ًمل حيتبس أهل اجلاهلية فيام علمته دار وال أرضا تربرا وإنام حبس أهل اإلسالم((:  وقال الشافعي  ً)((1  ( 
 : أول وقف يف اإلسالم 

تني السبعة التي أوقفها رسول اهللا صىل اهللا عليه ىل أن مبدأ الوقف يف العهد النبوي هو وقف البسااتفق أهل العلم ع
 , كان قد أوىص بعض املحاربني حني مات أن يرتك أمرها للرسول, يترصف هبا كيف يشاء, فأوقفها عىل الفقراء وسلم

 .صحايب إال أوقف من أمواله شيئاواملساكني والغزاة, وذوي احلاجات, ثم تبعه الصحابة, حتى مل يبق 
ٍلن تنالوا الرب حتى تنفقوا مما حتبون , وما تنفقوا من يشء فإن اهللا به عليم : (وذكروا أنه ملا نزل قول اهللا تعاىل آل ) [َّ

 ].92: عمران
أرجو برها وذخرها َّإن أحب أموايل إيل بريحاء ـ وهي بئر طيبة املاءـ وإهنا صدقة هللا : يا رسول اهللا : ((قال أبو طلحة

بخ بخ مال رابح, ذاك مال رابح, : (عند اهللا تبارك اهللا, فضعها يا رسول اهللا حيث أراك اهللا, فقال عليه الصالة والسالم
 ).حبس األصل وسبل الثمرة

ومن هنا ... كانت هذه الصدقة أول وقف يف اإلسالم ((وإىل هذا ذهب الشيخ مصطفى السباعي ـ رمحه اهللا ـ  وقال 
شأ الوقف, وهو الذي كان يمد كل املؤسسات االجتامعية باملوارد املالية التي تعينها عىل أداء رسالتها اإلنسانية ن

 ).2))(النبيلة
حتى كان الوقف من مسلامت األمور . ثم توالت األمثال من األمراء وامللوك والعلامء وعامة املسلمني حتى يومنا هذا

روات ال يتخلف عنها إال مقرص, وكانت األوقاف ملجأ الفقراء واملساكني وابن عند األمراء واحلكام وأصحاب الث
 .السبيل

 : سليامن الصويل يف مدحه ألحد األمراء:  يقول الشاعر
َفأنت لبيت العظم أعظم جنة ِتقي الناس من جور السنني اجلوارم  

 
ْوملجأ أوقاف تسامت وفاخرت ِبنعامك أوقاف امللوك اخلضارم   ِ
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 :واع الوقفأن

ً مل يكن الوقف مقسام إىل أنواع يف العصور األوىل, ولكن مع اختالف األهداف من الوقف, واتساع رقعة الواقفني 
 .وتغاير أحكام الوقف يف احلاالت املتنوعة قسمه الفقهاء إىل نوعني أهيل وخريي

 .ىل جهة بر مثل الواقف نفسه, أو ذريتهوهو ما يرصف ريعه أوال إىل أشخاص بعينهم ثم ينتهي إ:  ـ الوقف األهيل1 
 .هو ما وقف ابتداء عىل جهة بر أو ما كان مرصفه يف املال إىل جهة من جهات الرب:  ـ الوقف اخلريي2 

 :معيار التفرقة
 ـ يف الفقه اإلسالمي1 

ًقوفا عىل غري جهة ًالوقف اخلريي هو ما يرصف ريعه جلهة بر سواء أكان من أول األمر موقوفا عىل جهة بر أو كان مو
 ).1(بر ثم آل إىل جهة بر, واألهيل ما ليس كذلك

 . وعىل هذا فقد يكون الوقف أهليا ثم ينقلب إىل خرييا وال يمكن حدوث العكس
 :ـ يف حمكمة  النقض2

ًوضعت حمكمة النقض معيارا للتفرقة بني الوقف األهيل والوقف اخلريي وهو مرصف ريع الوقف إذا  كان جلهة من 
 ). ق46  لسنة 875طعن (ات الرب التي ال تنقطع عد خرييا, واألهيل غري ذلك جه

 :الوقف املندثر
كل وقف ال يعرف له ((وهو الوقف الذي ال تعرف رشوط واقفه, وال مصارفه وهو تنطبق عليه القاعدة الرشعية 

 ).2))(مرصف فهو صدقه
 :رشوط الوقف

كون يف الصيغة ومنها ما يكون يف الواقف, ومنها ما يكون يف يشرتط لصحة الوقف وقبوله عدة رشوط منها ما ي
 .املوقوف عليه وأخريا منها ما يكون يف املال املوقوف نفسه

 :رشوط الواقف
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 :عدة رشوط وهي ) 1( يشرتط يف الواقف
 .ـ البلوغ ألنه مناط التكليف1
 .ألنه مناط التمييز: ـ العقل2
 .ألنه مناط صحة الترصفات: ـ الرشد3

 : املال املوقوفرشوط
 :يشرتط يف املال املوقوف عدة رشوط وهي

فال جيوز وقف حمال اخلمور, أو اللهو املنهي عنه أو ما هني الشارع عن حيازته وأوجب :  ـ أن يكون املال متقوما1
 محايته

 .ـ معلوما حني الوقف نافيا للجهالة املفضية للنزاع2
 .ـ مملوكا للواقف ملكا تاما3
 .يام ال يقبل القسمة أما إذا كان حصة شائعة تقبل القسمة فتجوزـ غري شائع ف4

وهذا هو الرأي الراجح من مذهب اإلمام أيب حنيفة النعامن وهي نفس الرشوط الذي أخذ هبا القانون احلايل يف مادته 
 : الثامنة ونصها

للقسمة إال إذا كان الباقي منه موقوفا, وال جيوز وقف احلصة الشائعة  يف عقار غري قابل . جيوز وقف العقار واملنقول ((
 )2))(.. خمصصة ملنفعة عني موقوفة واحتدت اجلهة املوقوف عليها, أو كان احلصة

 :ـ رشوط املوقوف عليه3
يشرتط يف املوقوف عليه أن يكون جهة قربى يثاب املرء عىل اإلنفاق عليها مثل املساجد, ومعاهد العلم, البحث 

 .كني, األيتام, وغريه من أوجه الرب املختلفةالعلمي, الفقراء, املسا
 :ـ رشوط الصيغة4

                                                 
اشرتط الفقهاء احلرية كرشط من رشوط الواقف ولكن مع انتهاء نظام الرق يف العامل أمجع أصبح وجود هذا  ) 1(

 .ينبغي جتاهلهالرشط من قبيل التزيد الذي 
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يشرتط يف صيغة الوقف أن تكون منجزة غري معلقة عىل رشط ولكن استثنى الفقهاء من احلنفية حالتني غري منجزتني 
 :جيوز فيهام الوقف ومها

 .املعلق عىل يشء حتقق حدوثه فعال عن التعليق) أ(
 .لوفاةاملعلق عىل رشط حدوث ا) ب(

ًوالوقف قد يكون مؤبدا أو مؤقتا ويمكن تقسيم الوقف من هذا احليث إىل ثالثة انواع ً: 
 .ًـ نوع ال يكون إال مؤبدا وهو املسجد وملحقاته وما أوقف عليه1
 .ـ نوع ال يكون إال مؤقتا  وهو الوقف األهيل عىل األفراد2
 .ـ نوع جيوز فيه  التأبيد والتأقيت وهو ماعدا ذلك3
 :اقف أن يشرتط لنفسه بعض الرشوطللو

للواقف (( والتي نص عىل أنه  1946 لسنة 48 من القانون رقم 12ومنها الرشوط العرشة املنصوص عليها يف املادة 
 ))أن يرشط لنفسه ال لغريه الرشوط العرشة أو ما يشاء منها وتكرارها, عىل أال تنفذ إال يف حدود هذا القانون

زيادة, النقصان, اإلعفاء, احلرمان, اإلدخال, اإلخراج, التفضيل, التخصيص, اإلبدال, ال: والرشوط العرشة هي
 .االستبدال

فيجوز بناءا عىل نص املادة املذكورة آنفا أن يضمن الواقف صيغة الوقف بعض الرشوط مثل الزيادة يف الوقف, أو 
وغريها من .... اجع عن الوقف يف أي وقت كانالنقصان منه, أو إبداله أو استبداله, أو إدخاله يف وقف آخر, أو الرت

 .الرشوط
 .وال يشرتط يف هذه الصيغة إال أن يكون الرشط صحيحا أما إذا كان الرشط باطال بطل الرشط وصح الوقف

 .ورشط الواقف إذا كان صحيحا وجب اعتامده, وعدم إهداره
 :قاعدة رشط الواقف كنص الشارع

ن صحيحا, ومعقوال فإنه يكون ملزما ويكون كنص الشارع من حيث وجوب ير الفقهاء أن رشط الواقف إذا كا
العمل به, وعدم خمالفته, وقواعد تفسريه, فإنه يف هذه احلالة يصبح كقاعدة رشعية خاصة تطبق عىل حالة الوقف 

املرشوط فيها هذا الرشط فقط, وال تعمم حتى وال حاالت الوقف األخر. 
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ون ملزما حتى قال الفقهاء بأن رشط الواقف كنص الشارع يف الفهم والداللة ويف والرشط إذا كان صحيحا فإنه يك
 .وجوب العمل به



 

وقاعدة رشط الواقف كنص الشارع ليست مطلقة بل جتد حدودها يف إطار أحكام الرشيعة اإلسالمية بحيث أنه ال 
 عبارات الواقفني من تعيني أماكن أو جيوز للواقف أن يشرتط رشطا خيالف أحكام الرشيعة اإلسالمية فكل ما جييء يف

ًوظائف مل ترد يف الكتاب والسنة جيب رده إىل أصول الدين وال جيوز أن يعترب الواقف مرشعا حمددا ليشء من القربات  ً
 )1)) (بل جيب إرجاع كل ما خيصصه إىل ما اعتربه الدين وعممه

 لسنة 247  وبصدور القانون رقم 1952 لسنة 180 ومما هو جدير بالذكر أنه بإلغاء الوقف األهيل بالقانون رقم
 بتخويل وزير األوقاف النظر عىل األوقاف اخلريية وتغيري مصارف 1953  لسنة 547 املعدل بالقانون رقم 1953

 ) .2))(الوقف دون التقيد برشوط الواقفني أصبحت رشوط الواقفني ليس هلا قيمة كام كانت من قبل
 :حكم العني املوقوفة

 : الفقهاء يف ملكية العني املوقوفة ملن تكون عىل النحو اآليتاختلف
 .ـ الشافعية والصاحبني من احلنفية يرون أن ملكيتها تنتقل إىل ملك اهللا عز وجل1
 .ـ بينام ير احلنفية واملالكية أهنا نظل ملك للواقف2
 .ـ وير احلنابلة أن ملكية املوقوف تنتقل إىل املوقوف عليه3

 :رشطا يف قبول الوقفالقبول ليس 
 48يعترب اإلجياب الصادر من الواقف هو الرشط الوحيد يف قبول الوقف, وال يشرتط القبول وإن كان القانون رقم 

ما مل يكن ..... ال يشرتط القبول يف صحة الوقف(( عىل 9 قد أخذ بغري ذلك إذ نص يف مادته رقم 1946لسنة 
 )). فإنه يشرتط يف استحقاقها القبولاملوقوف عليه جهة هلا من يمثلها قانونا
 :اإلشهاد ليس رشطا يف قبول الوقف

الوقف ال حيتاج إىل إشهاد, فيجوز إثبات الوقف بأي طرق اإلثبات, ولكن يف ظل العمل بالالئحة  الرشعية نصت 
 178 القانون  من137م )) عدم سامع دعو الوقف عند اإلنكار إذا مل يكن قد صدر به إشهاد(( منه عىل 30املادة 

                                                 
 نقال عن 40 ص 1999قوانني الوقف ومنازعاته, املستشار عبد الرحيم عيل حممد , الطبعة األوىل سنة  ) 1(

 .3812, ص 1984 سنة 11الفتاو اإلسالمية املجلد 

 ـ 8ـ 

 .41 ص 1999عيل حممد , الطبعة األوىل سنة قوانني الوقف ومنازعاته, املستشار عبد الرحيم  ) 2(



 

ً, ومفاد ذلك  أن اإلشهاد كان رشطا فقط لسامع دعو اإلنكار, وليس لصحة الوقف إال أن القانون رقم 1931لسنة 
 : قد اشرتط اإلشهاد لصحة الوقف عىل النحو التايل1946 لسنة 48

فه  ورشوطه وال من وقت العمل هبذا القانون ال يصح الوقف وال الرجوع فيه وال التغري يف مصار: ((1مادة 
االستبدال به من الواقف إال إذا صدر بذلك إشهاد ممن يملكه لد أحد املحاكم الرشعية باململكة املرصية عىل الوجه 

 )1))(املبني باملادتني الثانية والثالثة وضبط بدفرت املحكمة
 :كيفية اإلشهاد

 :نة لإلشهاد وهي من القانون سالف الذكر عىل طريقة شكلية معي2 و مادة 1نصت مادة 
 .ـ أن يكون عىل يد رئيس املحكمة االبتدائية الرشعية الواقع يف نطاقها املال املوقوف أو أحد قضاهتا1
 .ـ إثبات ملخص اإلشهاد بسجل املحكمة الواقع بدائرهتا املال املوقوف2
سجد ألنه ال حيتاج إىل ويستثنى من ذلك وقف امل. ـ تسجيل اإلشهاد يف وزارة األوقاف ومصلحة الشهر العقاري3

 ). 2(إشهاد وال جيوز الرجوع فيه
 :ناظر الوقف

النظارة هي الوالية واإلمارة, والناظر هو صاحب السلطان عىل الوقف فهو الذي يقوم بإدارته ورعايته, ومتابعته, 
 معني من الترصفات والنظارة قد تكون بأجر أو بدون أجر, كام أهنا قد تكون عامة عىل الوقف كله, أو خاصة عىل نوع

 .يف الوقف وعىل ذلك فيجوز أن يكون للوقف الواحد أكثر من ناظر خيتلف دور كل واحد منهم عن اآلخر
 .مثل اجلهات احلكومية وغريها) اعتباريا(ًوالناظر قد يكون شخصا طبيعيا, وقد يكون شخصا معنويا 

 :سلطات ناظر الوقف
 .ـ ناظر الوقف هو صاحب الوالية عليه1
 .ال جيوز للناظر االستدانة عىل الوقف إال بإذن القايضـ 2

                                                 
 بإلغاء املحاكم الرشعية وإحالة الدعاو التي تكون منظورة أمامها إىل 1955 لسنة 462صدر القانون رقم  ) 1(

وكذلك معلوما للكافة بأن قد انتهى  العهد امللكي وأصبحت مرص مجهورية منذ ثورة . املحاكم الوطنية
 .م1952يوليو 
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 .4722 ص 85 سنة 13و اإلسالمية جملد الفتا ) 2(



 

 .ـ ليس للناظر أن يرتع بيشء من منافع أعيان الوقف3
 .ـ للناظر حق التعاقد نيابة عن الوقف4
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 املبحث الثاين
 الوقف يف القانون املرصي

 
الرشعية واإلجراءات املتعلقة هبا هي  املشتمل عىل الئحة ترتيب املحاكم 1931 لسنة 78لقد كان املرسوم بقانون رقم 

أول حماولة لوضع الضوابط والنظم القانونية لتنظيم عمليات الوقف ثم توالت بعد ذلك القوانني والقرارات املنظمة 
 توالت القوانني 1952 بأحكام الوقف ثم بعد ثورة يوليو 1946 لسنة 48لعملية الوقف فصدر القانون رقم 

 بإلغاء نظام الوقف عىل غري اخلريات, ثم صدر 1952 لسنة 180در املرسوم بقانون رقم والقرارات اجلمهورية فص
 بشأن النظر عىل األوقاف اخلريية وتعديل مصارفها عىل جهات الرب, والذي أباح 1953 لسنة 247القانون رقم 

اقف, ومنح وزارة بموجبه لوزير األوقاف, واملجلس األعىل لألوقاف الترصف يف ريع الوقف عىل غري رشط الو
األوقاف الكثري من السلطات الغري مالئمة لدورها والتي ال تتناسب مع مرشوعية الوقف وسمو أهدافه, ووجوب 

 .احرتام رشط واقفه
 كام فرق هذا القانون بني وقف املسلمني وغري املسلمني, فبينام نص يف مادته األوىل عىل أن وزير األوقاف هو ناظر 

ني, له حق تعديل رشوط الواقف, والترصف يف ريع الوقف, وإدارة الوقف اإلسالمي كيفمـا يريد مجيع أوقاف املسلم
جاءت املادة الثالثة مستثنية ـ وبدون مربر مقبول ـ وقف غري املسلمني, واملوقوفات عىل جهات غري إسالمية أن تكون 

نفسه ثم كان أخطر قوانني الوقف ذلك القرار نظارة الوقف ملن تعينه املحكمة الرشعية ما مل يشرتط الواقف النظر ل
 والذي تم بموجبه تسليم آالف األفدنة من أرايض 1962 لسنة 44 حتت رقم 1962بقانون الذي صدر يف سنة 

 )1( ألف فدان450وقد بلغت جمموع هذه األفدنة قرابة ) 23(الوقف اخلريي إىل اهليئة العامة لإلصالح الزراعي 
واألرايض الفضاء املوقوفة فقد تم تسليمها إىل املجالس املحلية الستغالهلا, والترصف فيها,  أما بالنسبة للمباين 

, أي أهنا تبلغ اليوم أكثر من مائتي 10/2/2006 مليار جنيه أهرام 2سعرها يوم االستيالء حوايل [واستثامر أمواهلا 
 ]مليار جنيه

لعمليات الوقف قرابة السبعة عرش قانونا وقـرارا بقانون كان وقد بلغت جمموع القوانني والقرارات الصادرة واملنظمة 
من عمليات الوقف متت قبل صدور هذه القوانني ـ , بل % 95هلا الدور األكرب يف تقليص دور الوقـف ـ  أكثر من 
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 )1/4/2001أهرام  ) (1(



 

 هلا إال أكثر من ذلك أن هذه القوانني والقرارات أفقدت الناس الثقة يف وزارة األوقاف, واعتربت جهة حكومية ال هم
الدعم املبارش ألنظمة احلكم ومساندة احلكام, وليس أدل عىل ذلك من جوالت وزير األوقاف يف اجلوالت االنتخابية 
مع مرشحي الـحزب احلاكم للرتويج هلم بدعاية أعامل وزارة األوقاف , وهـو ما أد إىل إحجام الكثريين عن أداء 

, خاصة )1(ً أن آخر وقف كان منذ ما يزيد عىل ثالثني عاما2001 عامنرشت جريدة األهرام القاهرية ىف(هذا الدور 
مع اعرتاف املسئولني بإهدار أموال األوقاف وتسهيل االستيالء عليها ويف ترصيح للسيد عيل عيسى مدير األوقاف 

لني باالستيالء  يقول إنه لديه أمثلة بمئات التعديات من قبل املسئو28/1/2001األسبق بجريدة األهرام الصادرة يف 
وتسهيل االستيالء عىل أموال األوقاف, ولعل ما حدث أخري يف شهر مارس املايض من قيام وزير األوقاف ببيع أرض 

 مرت مربع قام الوزير 94.000نادي الزمالك بالقاهرة والذي يقع يف واحدة من أرقى مناطق اجلمهورية وتبلغ مساحته 
تدفع عىل أقساط ) سبعة عرش مليونا, وأربع مائة ألف جنيه (17.400.000 ببيعها لنادي الزمالك بقيمة إمجالية

 جنيه للمرت الواحد نعم مائة ومخسة وثامنون 185 جنيه ملدة عرشون عاما أي بسعر 870.000سنوية, قيمة كل قسط 
ال يلعب يف والقسط السنوي ال يساو قيمة العب احتياطي ). جنيها فقط ال غري للمرت والواحد والقلم مل خيطئ

 .النادي
) االنرتنت(بينام أعلن رئيس نادي الزمالك نفسه يف حديث له منشور عىل صفحة النادي عىل شبكة املعلومات العاملية 

 مليارات جنيه ا ان سعر املرت الواحد يسا ىف الواقع مخسون الف جنيه نقدا فاذا 4بأن قيمة هذه األرض تساوي 
 مقابل التقسيط الصبح السعر يقارب مائة الف جنيه لكل مرت وهو الذ بيع بامئة ومخسة اضفنا اليها الزيادة ىف السعر

 .وثامنون جنيها  وعىل هذا القياس توالت الترصفات التي جعلت أهل اخلري يرتاجعون عن أعامل الوقف
 

* * * 
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 28/1/2001أهرام  ) 1(



 

 :وهذه إطاللة رسيعة عىل أهم القوانني والقرارات املنظمة للوقف
  1931 لسنة 78ن رقم املرسوم بقانو) 1(

 املشتمل عىل الئحة املحاكم الرشعية واإلجراءات املتعلقة هبا
 والتي كان ينص 27/5/1897والذي أقر ما كان معموال به يف الئحة ترتيب املحاكم الرشعية القديمة الصادرة يف 

 78 من قانون 137يقابلها م , 30م )) عىل عدم سامع دعو الوقف عن اإلنكار إذا مل يكن قد صدر به إشهاد((فيها 
 عمليات رفع الدعاو والترصفات يف أموال الوقف وعزل وإقامة نظار 28 ـ 25 كام نظمت املواد من 1931لسنة 

 .الوقف وغريها من الترصفات املتعلقة بالوقف
 يكن هذا القانون  مادة, وعىل ذلك فلم381وقد كانت هذه املواد متثل جزءا ضئيال من مواد القانون التي بلغت مواده 

 .ينظم عمليات وترصفات الوقف بالصورة املطلوبة
  بشأن أحكام الوقف1946 لسنة 48ـ قانون رقم 2

عملية : ففصلت املواد العرش األول منه:  مادة موضحا ومستوفيا لكافة جوانب الوقف63وقد جاء القانون مفصال يف 
تكلمت  : 13, 12الوقف والتغيري يف مصارفه, واملادتان الرجوع عن : 11إنشاء الوقف ورشوطه, ثم فصلت املادة 

عن انتهاء الوقف, واملواد من  : 18 ـ 16عن أموال البدل, ثم املواد من  : 15, 14: عن الرشوط العرشة ثم املادتان
عىل عن النظر   : 53ـ 44عن قسمة الوقف, واملواد من  : 43 ـ 40عن االستحقاق يف الوقف,  واملواد من  : 39ـ 19

 .عن عامرة الوقف, ثم األحكام اخلتامية : 55 ـ 54الوقف ومسئوليات الناظر, واملواد من 
 .ويالحظ يف هذا القانون أنه جاء مفصال وقد أخذ معظم أحكامه من الراجح من مذهب اإلمام أيب حنيفة النعامن

 :1952 لسنة 180ـ املرسوم بقانون رقم 3
 بعدة أشهر قليلة, وكان غريبا أن هتتم الثورة يف بداية قيامها, ويف خطواهتا 1952والذي جاء بعد قيام ثورة يوليو 

األوىل بمثل هذا األمر الذي مل يكن هناك سببا واحدا للعجلة يف إصدار مثل هذه القوانني, واملعروف أن أول أعامل 
بعد أقل من شهرين فقط من قيام الثورات هو تعديل الدستور, بينام صدر هذا القانون مستندا إىل الدستور القديم, و

وقد جاء القانون يف عرشة مواد, وتم بناء عليه إلغاء نظام الوقف ) 14/9/1952نرش بالوقائع املرصية يف (ثورة يوليو 
 .األهيل واإلبقاء عىل الوقف اخلريي فقط وهو تضييق عىل أعامل بر ال مربر هلا

 ـ 13ـ 

 1953 لسنة 247ـ قانون رقم 4



 

, وأهدر يف )2م(ة مواد وقد منح هذا القانون وزير األوقاف النظارة العامة عىل كل األوقاف وجاء القانون يف سبع
مادته األوىل رشط الواقف الذي اعتربه الفقهاء كنص الشارع, وأباح للوزير حق التغيري والتعديل يف مصارف ريع 

 املسلمني وقف غري املسلمني يف مادته الوقف وكذلك الترصف يف الوقف نفسه, كام فرقت املادة الثالثة منه بني وقف
ومع ذلك إذا كان الواقف غري مسلم واملرصف غري جهة إسالمية, كان الناظر من تعينه ((الثالثة, والتي نصت عىل 

 )).املحكمة الرشعية ما مل يشرتط الواقف النظر لنفسه
 .1958 لسنة 122ـ قرار رئيس اجلمهورية العربية املتحدة بالقانون رقم 5
 مواد وتم فيه ختويل وزارة األوقاف إدارة األعيان التي انتهى الوقف فيها متى كان االستحقاق فيها 6الذي جاء يف و

 باستثناء األرايض 1960 لسنة 264ألشخاص يقيمون خارج اجلمهورية العربية املتحدة ثم صدر القانون رقم 
انيات واألديرة, والكنائس, وجهات التعليم القبطية املوقوفة عىل بطريرك وبطريركية األقباط األرثوذوكس واملطر
, كام نص عىل تشكيل هيئة أوقاف 1958 لسنة 122األرثوذوكسية وجهات الرب األخر من أحكام القانون رقم 

 .األقباط األرثوذوكس يرأسها بطريرك األقباط األرثوذكس
 :1962 لسنة 44القرار بقانون رقم ) 6

 تم بموجبه تسليم األرايض واألطيان الزراعية املوقوفة عىل جهات الرب اخلاصة إىل  مادة والذي32والذي جاء يف 
اهليئة العامة لإلصالح الزراعي, أما املباين واألرايض الفضاء التابعة لألوقاف اخلريية فقد تم تسليمها  إىل املجالس 

 .ون رقيباملحلية التي أصبح هلا حق إدارة هذه األعيان واستغالهلا والترصف فيها د
كام تم تسليم األرايض الزراعية التي انتهى الوقف فيها إىل اهليئة العامة لإلصالح الزراعي, واملباين واألرايض الفضاء 

 .التي انتهى الوقف فيها إىل املجالس املحلية
 1971 لسنة 80ـ قرار بقانون رقم 7

وز إنشاء فروع هلا يف املحافظات وتتبع وزير بإنشـاء هيئة األوقـاف الـمرصية ويكون مقرها مدينة القاهـرة وجي
 .1971 أكتوبر سنة 10 مادة وصدر يف 13األوقاف وقد جاء القانون يف 

 1972 لسنة 1141ـ القرار رقم 8

 ـ 14ـ 

والذي نظم طريقة العمل هبيئة األوقاف ووضع قواعد تشكيل جملس إدارة اهليئة, وسلطات اهليئة وطريقة إدارة 
 13/6/1982 مادة وصدر يف 16نظام املايل للهيئة وقد جاء القرار يف األوقاف من خالهلا, وال



 

ومما هو جدير بالذكر أنه رغم أن وزارة األوقاف وهيئة األوقاف هي جهات رسمية حكومية إال أن املحكمة 
ا الدستورية العليا قد قررت أن وزير األوقاف هو ناظر الوقف, وأن األموال التي يديرها أموال خاصة, وأن هذ

الوضع ال خيوله حق احلجز اإلداري واقتضاء احلقوق اخلاصة بالوزارة  واهليئة بصفتها ناظر وقف عن طريق السلطات 
1(املقررة لسائر الوزارات واجلهات احلكومية األخر.( 

بعد (وبذلك فإن الوقف الرشعي ال هو بقى عىل حاله السابق بعد صدور ا لقانون الوقف قبل الثورة وال هو استفاد 
 .من ميزة احلجز اإلداري املخولة هليئات الدولة املختلفة) صدور إلغاء وتعديل الوقف 

كام أن الكثري من هذه القوانني والقرارات الصادرة واملتعلقة بالوقف خمالفة للرشيعة اإلسالمية إال أن املحكمة 
لقرارات قبل رسيان العمل بدستور الدستورية العليا رفضت الطعن بعدم الدستورية لصدور كل هذه القوانني وا

حكم املحكمة الدستورية ( والذي نص يف مادته الثانية عىل أن الرشيعة اإلسالمية هي املصدر الرئييس للترشيع 1971
 . ق دستورية17 لسنة 68, 67العليا رقم 

 )2007سنة (قانون ختويل شيخ االزهر الترصف ىف اموال الوقف عىل االزهر  −9
 . د أوقاف األزهر إليه لتكون يف حيازته وحتت نظارة شيخ األزهروالذي يقيض بر

ويعترب هذا القانون هو أول قانون يصدر منذ فرتة طويلة حيقق بعض أهداف الوقف رغم ما وجهه له من انتقادات 
 موضوعيه أثناء مناقشته داخل جلان جملس الشعب وإرصار بعض النواب عىل أن يكون الترصف ىف ريع الوقف فقط

 بتسليم بعض هذه الوقوفات اىل جلنة 2007 لسنة 14وقد صدر القرار اجلمهوري رقم ) 2( وليس ىف أموال الوقف
 .من مشيخة األزهر

 :وهذه األوقاف تشمل
 . فدان أرايض زراعية1000

 . مرت مربع عقارات72.000
 ).3( ماليني جنيه يف البنوك5

                                                 
 2005 يناير سنة 9حكم املحكمة الدستورية العليا يف  ) 1(

 .2007 وما بعدها , أبريل 64مضبطة جملس الشعب , رقم )  (2

 ـ 15ـ 

 .7/2007 /15جريدة األهرام , بتاريخ )  (3



 

 املبحث الثالث
 معدور الوقف يف عالج مشكالت املجت

 
ال خيلو أي جمتمع من مشكالت قد تكون اقتصادية , أو اجتامعية أو علمية, أو غريها, وال شك أن الدولة بمفردها ال 

 .تستطيع التصدي للمشكالت دون مشاركة فعالة من القادرين
وعىل أهل الذمة ولقد أوجب اإلسالم احلد األدنى من املشاركة املالية عىل أفراد املجتمع ففرض عىل املسلمني الزكاة 

اجلزية كام كفل اإلسالم ألفراد املجتمع حد الكفاية وهو غري حد الكفاف,و ألن التكافل االجتامعي هو الركن الثالث 
الركن األول هو احرتام امللكية العامة واخلاصة, والركن الثاين هو احلرية االقتصادية (من أركان االقتصاد اإلسالمي 

 ))  .ع احلكيم فيام يشبه األمر والرتغيب يف فعل اخلريات واإلنفاق يف سبيل اهللافقد حث الشار) 1) (املقيدة
ٍوالذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل اهللا فبرشهم بعذاب أليم : يقول اهللا عز وجل ٍ ِ َ ََّ َ  ].34: التوبة) [َ

ن إرساف أو تقتري, أو يستعمله يف أعامل فأصبح املال لد املسلم إما أن ينفقه عىل متطلباته هو ومن يعوهلم بدو
التجارة والصناعة وغريها مما يسهم معها يف إجياد رواج اقتصادي داخل املجتمع, وإما أن ينفقها يف سبيل اهللا , وقد 
هنى الشارع عن االكتناز  نظرا ملا يمثله من تعطيل لدور املال وهتديد أمن املجتمع وقد وردت األحاديث الكثرية التي 

من استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق مترة : ((ث عىل اإلنفاق يف سبيل اهللا حتى ولو بشق مترة  ففي احلديثحت
ولقد واجه اإلسالم سطوة وسيطرة رأس املال يف مكة قبل أن يتمكن ويقيم دولة اإلسالم يف املدينة وبسببها ))  فليفعل

د انعكست الرتكيبة االجتامعية عىل حركة املال ىف املجتمع املكي وقف هؤالء يف وجه الدعوة اإلسالمية يف مهدها ولق
فبدأ اخلطاب الديني إلشعار أمهية تداوله واستثامره وفق النظام الذي استكملت شتى جوانبه يف املدينة من حيث أمهية 

 ).2(التعامل به يف التجارة والصناعة ومكافحة الربا بشتى جوانبه والدعوة إىل اإلنفاق يف سبيل اهللا
 فوائد الوقف

 :اجتهد القدماء واملحدثون يف بيان فوائد الوقف فذكروا الكثري منها أمهها ما ييل
 .ـ حفظ ثروات البالد1

                                                 
 كاميليا حممد حجازي/  أ103 ص 1ج) ة ومكافحة االحتكارالضوابط الرشعية للمنافس ) 1(

 ـ 16ـ 

 .السيد حممد الديب/ د.الثروة يف اإلسالم,  أ)   (2



 

 .ـ مكافحة اجلهل والفقر واملرض2
 .ـ إسالف أهل الذمة الذين ضعفوا عن استثامر أرضهم3
 .ـ عتق العبيد4
 ). 1(ـ تسديد الديون التي عىل املوتى5
 .بة االكتنازـ حمار6
 .ـ توفري املوارد املالية الالزمة لتحقيق التنمية االقتصادية7
 .ـ محاية رؤوس األموال8
 .ـ احلامية من التقلبات االقتصادية نظرا لزيادة كفاءة رأس املال9

 .ـ ضامن حدوث الرواج االقتصادي10
 .ـ ضامن ضد حدوث خماطر الركود االقتصادي11
 وضع خطط التنمية واإلرشاف عليها وتوجيه نظر املسئولني وسائر أفراد الشعب إىل ـ مشاركة أفراد الشعب يف12

 .أوجه القصور املوجودة حيث غالبا ما ير الواقف أوجه القصور يف اجلهة التي يوجه إليها وقفه
 املوقوف عليه ـ زيادة الوالء واالنتامء لد أفراد ا لشعب  حيث يشعر الواقف بأنه أصبح جزء من احلكومة, ويشعر13

 .بنظرة الدولة واألغنياء إليهم
وجعل فساد ذات البني احلالقة التي ملسو هيلع هللا ىلص ـ نزع الغل واحلقد من القلوب وبث روح األلفة واملودة والتي أمر النبي 14

 .حتلق الدين
 .ـ تشجيع األفراد عىل االبتكار يف أساليب الوقف املختلفة15
من بني هللا مسجدا ولو كمفحص (( ف حيث أنه ال يشرتط فيه حد أدين ـ توسيع دائرة املشاركني يف أعامل الوق16
 ).2.....))(قطاة
 :ـ املسامهة  يف حل مشكلة البطالة17

                                                 
 .)309ناجي معروف ص / أصالة احلضارة العربية , د )  1(

 ـ 17ـ 

 241, ص 1مسند اإلمام أمحد ج )  2(



 

يؤمن نظام الوقف العمل آلالف األشخاص, ألن الفقري الذي ال ملك له يستطيع أن :  (( قال املسرت كارلتون كون
ل جلزء من قريته , أو للقرية كلها وهناك بلد واحد عىل األقل تدفع يشتغل عند الوقف, وقد يكون الوقف مالكا بالفع

فيه األوقاف حصصا من احلاصالت الزراعية تزيد عن احلصص التي يدفعها املالكون العاديون, وكذلك يؤمن الوقف 
ء تبعا لصاحب املتجر, وللصانع رشوطا أفضل, ألنه ال خياف من بيع الوقف ملشرت, وإجباره املستأجر عىل اإلخال

لذلك, ألنه ال جيوز بيع أمالك األوقاف, مع أنه جيوز يف أحوال خاصة  استبدال بعضها بأمالك عينية أخر بعد كثري 
 ).1))(من املساومة الشديدة

اما اهم فوائد الوقف عىل االطالق فهى رفع االعباء عن كاهل الدولة وتفرغها لالعامل الكبرية اجلليلة −18
مة االمن الداخىل مما يقلل من حدوث املنازعات واملشاجرات واملشاحنات بني افراد املجتمع واطمئناهنا  اىل سال

 .والتفاهتم عن العمل اجلاد واملنتج 
 بعض صور الوقف يف ا لعصور القديمة

 :ـ الوقف عىل أعامل اخلدمات الصحية1
ت الصحية, وقد كان لدور الوقف يف لعله من املناسب جدا االسرتسال يف احلديث عن فضل الوقف يف أعامل اخلدما

 :املجال الصحي شقني مها
 :تقديم اخلدمات

لقد أنشا املسلمون األوائل الكثري من املستشفيات وأوقفوا عليها الضياع واألرايض لإلنفاق عليها وكانت تسمى 
عضوية, وغريها البيامرستانات, وكانت هناك مستشفيات ختصصية , وأخر لألمراض النفسية, وغريها لألمراض ال

 .للجنود يف املعارك احلربية
وقد أوقف رشيد الدين فضل اهللا اهلمداين وهو طبيب ومؤرخ ووزير إسالمي دار شفاء وذكر يف حجة الوقف 

, كام )) يتناوبون يف الدوام ليبقى املستشفى مفتوحا طوال اليوم مع وجود طالب يف الطب وصيديل بشكل مناوبة((
مخسون طبيا حاذقا استقدمناهم من أفضل بالد اهلند وممرص والصني والشام وأمرناهم : (( ين كتب إىل ابنه سعد الد

                                                 

 ـ 18ـ 

 .185القافلة , قصة الرشق األوسط, كارلتون كون, ص )  (1



 

بالرتدد املتناوب يف دار الشفاء, ووضعنا أما كل طبيب عرشة من املتعلمني والطلبة املتفوقني ليعلموهم هذا العلم 
 )1( ))الرشيف

ًالواقف بعض األنظمة التي كان معموال هبا والتي تعترب ويف وثيقة وقف السلطان قالوون عىل بيامرستانه يوضح لنا 
من أسس الرعاية الطبية احلديثة, من ذلك ما يشرتطه من رضورة حتضري األدوية يف أواهنا, وختزينها حلني احلاجة إليها; 

 .عىل أن يرصف لكل مريض ما حيتاج إليه فقط دون زيادة أو نقصان
 يف هذا الوقف ثمن سكر يصنعه أرشبة خمتلفة األنواع, ومعاجني, وثمن ما ويرصف الناظر(( فجاء يف هذه الوثيقة 

حيتاج إليه من أصناف األدوية واملعاجني والعقاقري واملراهم واألكحال والشيافات والذروات واألدهان واملنفوخات 
جته إليه  وال يزيده عليه والرتياقات يف أوانه ويدخره حتت يده يف أوعية معدة له, فإذ فرغ استعمل مثله إال بقدر حا

وذلك بحسب الزمان وما تدعو احلاجة إليه, بحسب الفصول, أو أوقات االستعامل ويقدم يف ذلك األحوج من 
 ).2))(املرىض واملحتاجني, والضعفاء, واملنقطعني, والفقراء واملساكني

 : كام نصت الوثيقة عىل ما ييل
كي يف وثيقة وقف البيامرستان النوري عىل الناظر يف أمور البيامرستان كذلك أوجب نور الدين أبو القاسم حممود بن زن

ويشهد بنفسه ما يعمل من ...أن يتفقد الكبري والصغري ويسأله عن التدبري وجيهد يف حفظ األرواح من املهلكات((
خلل فيام فوض األرشبة واللعوقات واملعاجني واملراهم واألكحال وليخف من يوم ال بيع فيه وال خالل, وإن وجد 

 )3))(إليه أمره فويل يف الدنيا واآلخرة له
 :وجاء يف إحد وثائق الوقف النص اآليت

يرصف للناظر يف هذا الوقف لرجلني مسلمني موصوفني بالديانة واألمانة, يكون أحدمها خازنا ملخزن حاصل (( 
الشيافات املأذون له يف رصف ذلك من التفرقة يتوىل  تفرقة األرشبة واألكحال واألعشاب واملعاجني واألدهان و

املبارشين ويكون اآلخر أمينا ليتسلم صبيحة كل يوم وعشيته أقداح الرشاب املختصة باملرىض واملختلني من الرجال 

                                                 
 .أمحد عوف/ د2006 نوفمرب 65عدد منرب اإلسالم  ) 1(
/  د2007 يوليو 66 سنة 6,        ـ جملة منرب اإلسالم عدد 64, 2 3األوقاف واحلياة االجتامعية , أمني حممد حممد  ) 2(

 .85أمحد عوف ص 

 ـ 19ـ 

 87أمحد عوف ص /  د2007 يوليو 66 سنة 6منرب اإلسالم عدد  ) 3(



 

والناس املقيمني هبذا البيامرستان ويفرق عليهم ذلك ويبارش رشب كل منهم ملا وصف له من ذلك ويبارش املطبخ هبذا 
ما يطبخ به للمرىض من فراور ودجاج وفراريج وحلم وغري ذلك  وجيعل كل مريض ما طبخ له يف كل البيامرستان و

 )1))(يوم يف زبدية منفردة له من غري مشاركة مع مريض آخر ويغطيها ويوصلها إىل املريض إىل أن يتكامل إطعامهم
 .كام أوقف املسلمون األوائل األوقاف عىل عالج احليوانات أيضا

ياء العجيبة أن يوقف أحدهم وقفا خاصا للعالج النفيس للمرىض فيقوم بتأجري رجلني مشهود هلام باألمانة ومن األش
والصدق ويقفان أمام املريض ويتناوبان احلديث فيسأل أحدهم اآلخر بصوت يسمعه املريض عن حالته فيجيبه اآلخر 

قريبا نظرا لتحسن حالته وأن شفائه مأمول, وهو أن الطبيب قرر أن حالته طبية وأنه سيقوم بإخراجه من املستشفى 
 )2))(األمر الذي كان يساهم يف حتسني احلالة النفسية للمريض 

 :املدارس امللحقة بالبيامرستانات) ب (
مل يفت املسلمني أمهية الدراسة والبحث العلمي للنهوض بالعمل الطبي فأوقفوا املكتبات امللحقة بدور العالج, كام 

 هـ يف دمشق 622ن  املكتبات الطبية املنفصلة فهذا مهذب الدين عبد الرحيم بن عيل أوقف داره سنة قاموا بتكوي
لتكون مكتبة طبية ينهل منها طالب العلم كام كان هلذا األمر الفضل الكبري عىل أوروبا والتي  مل  يكن هلا دور يف 

واملسلمني وتدريسها يف جامعاهتم وقد كان هلذه العصور الوسطى سو ترمجة  أمهات الكتب الطبية للعلامء العرب 
 ).3(املكتبات الفضل يف أن تضع أوروبا قدمها عىل أول طريق النهوض والعلم والثورة العلمية يف بلداهنا

 :الوقف عىل دور العلم) 2(
ِيرفع اهللاُ : (قال تعاىل ة,  ًنظرا ألمهية العلم وإدراكا من املسلمني األوائل ملا يمثله طلب العلم من رفعة يف الدنيا واآلخر

ٌالذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات , واهللاُ بام تعملون خبري ٍ َ ُ َ  ]. 11: املجادلة) [َ
فقد أوقفوا الكثري من أمواهلم عىل إنشاء املدارس الكرب وتوفري مصادر اإلنفاق عليها ففي مرص كان األزهر قبلة 

يه األموال لإلنفاق منها عىل نرش العلوم والثقافات اإلسالمية, وقد كان األمراء الواقفني, وكان حتى وقت قريب تأت

                                                 
 86أمحد عوف ص /  د2007يو  يول66 سنة 6جملة منرب اإلسالم عدد  ) 1(
 نفس املرجع السابق ) 2(

 ـ 20ـ 

 ).2006 نوفمرب 65نفس املرجع عدد  ) 3(



 

هـ  أصبح األزهر معهدا علميا 378يتسابقون للوقف عىل هذه اجلامعة العريقة التي هي أقدم جامعة يف العامل, ويف عام 
 ).1(أكثر منه مسجدا

ان برقوق, والطوايش بشري اجلاشندار, وقايتباي, وعثامن فأوقف هلا من احلكام واألمراء احلاكم بأمر اهللا, والسلط
قاصد أوغلوا وعبد الرمحن كتخدا وغريهم, أما يف املغرب فكانت جامعة القرويني كلها من األوقاف, أما يف تركيا فام 

 ).2(زالت بعض الكليات يف جامعة استانبول تنفق عىل نشاطها العلمي من وقف ناظم بك
أت ست الشام أخت السلطان صالح الدين األيويب مدرسة كرب وأوردت يف وثيقة وقفها وأما يف دمشق فقد أنش

 ).3(طرق اإلنفاق وأولويات اإلنفاق عليها
 عن إنشاء املدارس أن نظام امللك كان هو أول من أنشاء 202 ص 1ويقول ابن خلكان يف كتابه وفيات األعيان ج

 .املدارس واقتد به عامة الناس
أنه عندما أوقف نظام امللك األوقاف عىل النظامية وحرض الوزير : ((ن اجلوزي يف كتابه مرآة الزمان  ويقول سبط اب

والقضاة والعدول ببيت النوبة وكتبوا الكتب وسجلت وكان مما أوقف سوق املدرسة , وضياع يف أماكن كثرية وقد 
 ).4(سنويا دينار 600000كان يقدر ما ينفقه نظام امللك عىل التعليم يقدر بـ 

أما نور الدين حممود زنكي والذي قامت مملكته عىل أنقاض مملكة السالجقة يف دمشق فقد أنشأ املدرسة النورية 
وأوقف عليها الكثري .. الكرب, وحجة الوقف ما زالت موجودة ومنقوشة عىل حجر عىل العتبة العليا لباب املدرسة

 ) .5(من الضياع واحلوانيت واحلقول والديار
ىل هذا فقد كان التعليم والتدريب والصحة الثقافة ورعاية املعاقني وتأهليهم , ورعاية وتأهيل األحداث وع

واملسجونني ومصحات اإلدمان وغريها من اخلدمات التي تؤدهيا اجلهات املوقوف عليها والتي من املفرتض أن يكون 

                                                 
 .58ابن جبري,  رحلة ابن جبري ص  ) 1(
 13/5/2003أهرام  ) 2(
 203, 202 ص 1تاريخ مدارس دمشق ـ النعيمي,  ج ) 3(

 121 ص 2سبط ابن اجلوزي , مرآة الزمان,  ج)  (4

 ـ 21ـ 

 .285رحلة ابن جبري ص  ) 5(



 

اب الطبقات العاملة الفقرية الصحة واخلربة واملهارة ًالوقف مصدرا لتمويلها تؤدي إىل التنمية البرشية  أي إىل إكس
 ).1(بصفة دائمة ومستمرة

 وقف املساجد) 3(
نظرا لألجر الكبري والثواب العظيم يف بناء املساجد ألهنا بيوت اهللا فقد شملتها وكفلتها الوقوفات الكثرية حتى أصبح 

كام أوقفوا عليها العقارات ) 10/5/2004ام أهر( مسجد كلها موقوفة هللا عز وجل 86000يف مرص وحدها قرابة 
واألرايض لإلنفاق عليها فيوجد يف مسجد عمرو بن العاص بمرص القديمة ثامنية زوايا, وكل زاوية هلا وقف خمصص 

 ) .2(لإلنفاق عليها
ورة وأفضل كام أوقف املسلمون الكثري من األموال لإلنفاق عىل احلرمني الرشيفني وما يلزمهام حتى يكونا يف أهبى ص

 .حال الستقبال ضيوف الرمحن عز وجل
)4 (بعض صور الوقف األخر 

مل يفت املسلمون أوجه اخلري والرب األخر فأوقفوا األموال ألغراض كثرية متعددة والبعض منها عجيب وهذه هي 
بعض صور الوقف األخر: 

 .ـ وقف عل العاجزين عن احلج ألداء الفريضة عنهم1
 .ات للزواجـ وقف لتجهيز البن2
 .ـ وقف ألبناء السبيل3
 .ـ وقف لتعديل الطرق4
 .ـ وقف عىل دور األيتام5
 .ـ وقف عىل األطفال اللقطاء6
 .ـ وقف عىل العجزة7
 .ـ وقف عىل العميان8
 .ـ وقف عىل املقعدين9

                                                 
 .34أمحد املخزنجي , ص / , بقلم السيد2007 مارس 44 السنة 499الوعي اإلسالمي العدد  ) 1(

 ـ 22ـ 

 .255 ص 2املقريزي,  ج ) 2(



 

 .ـ وقف عىل من يقومون بخدمة العميان10
 .ـ وقف عىل صناعة السالح11
 : رة ـ  وقف عىل الزبادي املكسو12

مررت يوما ببعض أزقة دمشق رأيت به مملوكا صغريا : وقد ورد هذا الوقف يف كتاب رحلة ابن بطوطة , حيث يقول
سقطت من يده صحفة من الفخار الصيني فتكرست , فجمع شقفها , وذهب عند صاحب وقف األواين, فدفع له 

د الغالم ال بد له أن يرضبه عىل كرس الصحن أو هذا ما يشرتي به مثل تلك الصحفة; وهذا من أحسن األعامل, فإن سي
 ).1(ينهره, وهو أيضا ينكرس قلبه, فكان هذا الوقف جربا للقلوب

 :ـ وقف عىل إطعام اهلررة 13
أنه يوجد مسجد يف القاهرة حترض فيه اهلررة يف ساعات معينة )): حضارة العرب((وقد ذكر جوستاف لوبون يف كتابه 

 ).2(أحد الواقفنيلتناول طعامها وفق رشوط 
 .ـ  وقف لرشاء األكفان للموتى14
 .ـ وقف لتجهيز القبور15
ـ وقف حلضانة األطفال الذين فقدوا أمهاهتم يف سن الرضاع, وجلب املرضعات هلم وكان صاحب الوقف هو 16

 .مظفر الدين كوكوبوري
 .ـ وقف أوقفه أحد األتراك إلعادة فراخ الطيور إىل أعشاشها17
السادة املجذومني وكان موقوف هلم قرية كاملة من أعامل حوران, ومن العجب أهنم كانوا يطلقون ـ وقف عىل 18

3(عليهم السادة املجذومني يف الوقت الذي كانت أوروبا تقوم بحرقهم خوفا من العدو( 
ري يتعهد بنفسه ـ وقف عىل إطعام احليوانات واألسبلة لسقيا احليوان وكان نور الدين زنكي البطل اإلسالمي الشه20

 ).4(بإطعام احليوانات

                                                 
 .4األوقاف اإلسالمية ومؤسسات النفع العام,  حممد عىل شاهني, ص )  (1
 360جوستاف لوبون , حضارة العرب, ص )  (2

 86أمحد الشطي , ص . مية , دأبحاث يف احلضارة العربية واإلسال ) 3(

 ـ 23ـ 

 , املجلس األعىل للشئون اإلسالمية178 ص 4موسوعة احلضارة اإلسالمية ج ) 4(



 

 .هذا وغريها الكثري من أنواع الوقف التي ال يتسع املقام لذكرها
* * * 

 ـ 24ـ 

 



 

 بعض اإلحصائيات عن الوقف اخلريي
 

ًمن املستحيل اآلن حرص أعامل الوقف التي متت وذلك نظرا ملرور وقت طويل عليها, واندثار بعضها واالستيالء عىل 
 .ن نستطيع أن نضع احلقائق اآلتية لبيان مد اتساع وزيادة حجم الوقفالبعض اآلخر ولك

 ).1 (1948من أرض فلسطني كانت وقفا حتى % 17تقول اإلحصائيات أن −1
 . مليار دوالر94 عقار وقفي تقدر قيمتها بـ 300.000ـ يف اهلند ما يربوا عىل 2
يف غضون سنوات قليلة أكرب هيئة أوقاف خارج  وأصبح 1973ـ تأسس يف أمريكا مؤسسة الوقف اإلسالمي سنة 3

 ).2(أو قانون األمانات  Trust Lawبالد املسلمني بام حيوزه من ممتلكات , وقد تأسس طبقا لقانون ترست
 ).3( ألف فدان أرايض فضاء180ـ  متتلك هيئة األوقاف املرصية ما يقرب من مساحة 4
فدان استولت عليها أحد الرشكات وحولتها إىل مزارع سمكية  ألف 900ـ متتلك هيئة األوقاف املرصية مساحة 5

 ). 4(وحيوانية وعقارات
 ).5(ـ  متتلك هيئة األوقاف املرصية جزيرة كاملة يف اليونان وقد اعرتفت احلكومة اليونانية بذلك6
 ).6(ـ يوجد يف السودان وحدها مخسة ماليني شخص موقف7
 ).7( فدان يف املطرية استولت عليها أحد املصالح احلكومية45ـ متتلك هيئة األوقاف املرصية مساحة 8
 مليار جنيه أي 2 ألف فدان قيمتها الدفرتية 45ـ هليئة األوقاف املرصية لد هيئة اإلصالح الزراعي ما يقارب 9

 ).1( مليار جنيه200تساوي اآلن ما يتجاوز 

                                                 
 , األوقاف اإلسالمية يف فلسطني, حممود الصاوي1996 فرباير 232جملة الفيصل عدد  ) 1(
 .1983 سنة 27جملة األمة القطرية عدد  ) 2(
 .18/12/2002أهرام  ) 3(
 .18/12/2002أهرام  ) 4(
 .28/12/2002أهرام  ) 5(
 ).18/12/2002أهرام  ) 6(

 ـ 25ـ 

 .18/12/2002أهرام  ) 7(



 

 بيعت باملليارات إىل املستثمرين وأصحاب القر  ألف فدان28ـ  متتلك هيئة األوقاف املرصية يف سيدي كرير 10
 ).2(السياحية

ـ متتلك اهليئة عدد من األرايض استولت عليه حمافظة القاهرة واجليزة واجلهات األخر مثل سوق روض الفرج , 11
 ومعهد القلب بإمبابة, ومستشفى اجلمهورية , واألرض املقام عليها نادي الزمالك وغريه الكثري

 ).3( مليار جنيه15 ألف فدان تبلغ قيمتها حوايل 210ك اهليئة ما يقارب  ـ متتل12
ونظرا ملا حلق الوقف من أرضار من جراء التعديات عليها فقد أوصت جلنة الشئون الدينية بمجلس الشعب برضورة 

بات عىل اسرتداد أموال الوقف املغتصبة من املحليات واإلصالح الزراعي ورضورة إصدار ترشيع بتشديد العقو
 ., ورغم مرور قرابة العرش سنوات عىل هذه التوصيات إال أنه مل يعمل هبا حتى اآلن)4(املغتصبني

* * * 
 

 الـخاتـــمـــة
وبعد أن جتولنا يف ثنايا هذا البحث وتناولنا فيه الوقف الرشعي وأحكامه  من حيث  الرشع والقانون واستعرضنا 

ربية بشأن أحكام الوقف فإين اختم بحثي هذا برضورة االهتامم بالوقف الرشعي القوانني الصادرة يف مجهورية مرص الع
وتفعيل دوره يف املجتمعات اإلسالمية وجذب اهتامم احلكومات املختلفة واملتعاقبة  إىل أن الوقف الرشعي هو من 

 أو صعوبة أو مشقة, بل  املوضوعات اإلسالمية ذات األحكام املرنة والتي تساير العرص, وليس هبا أي مجود أو ختلف
أحكام الوقف يف الفقه اإلسالمي هي أحكام ميرسة , وواضحة بدون غموض, أو التباس وفيها قدر من املرونة يسمح 

 .بتفعيلها خلدمة املجتمع يف كافة أنشطته

                                                                                                                                                             
 .1/4/2001أهرام  ) 1(
 .10/12/2006أهرام  ) 2(
 .19/7/2000أهرام  ) 3(

 ـ 26ـ 

 .27/1/1999أهرام  ) 4(



 

لل واهية , وإن الوقف اإلسالمي له دور عظيم يف خدمة األمة اإلسالمية ولكنه دور تم تغييبه والقضاء عليه حتت ع
وهذا املثل خاطئ . مثل املثل العامي الذي يستدل عىل وقف احلال بالبيت الوقف. وانطباعات وشائعات غري صحيحة
 .ويدل عىل فهم سقيم لدور الوقف

و يف ختام هذا البحث استثري اهلمم والعزائم واستحث جهود املصلحني من أبناء هذه األمة أن يولوا  عنايتهم جتاه 
 .سالمي من أجل إعادة وتفعيل دوره يف خدمة املجتمع والدولة واملواطنني, واملسلمني واإلنسانية مجعاءالوقف اإل

 ـ 27ـ 

ُإن أريد إال اإلصالح ما استطعت , وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب( َُ ُ ُ  ].88: هود) [ْ



 

 
 املبحث الرابع

 اقرتاحات الباحث
 

مة للوقف وإصدار قانون جديد يراعي فيه تشجيع األفراد عىل وقف أمواهلم ـ  إلغاء القوانني والقرارات املنظ1
 .واحلفاظ عىل أموال الوقف واحرتام رشوط الواقفني

 .ـ  وضع جزاءات رادعة ملن يعتدي عىل أموال الوقف باالستيالء أو االستغالل دون وجه حق2
 .الزراعي بموجب القوانني الصادرة بعد ثورة يوليوـ اسرتداد األرايض الزراعية التي استولت عليها هيئة اإلصالح 3
ـ اسرتداد األرايض الفضاء وكافة العقارات واملباين التي استولت عليها املجالس املحلية بموجب القانون الصادر 4

 .هبذا الشأن
 .ـ إعفاء أموال الوقف من الرسوم واملصاريف اإلدارية يف كل قطاعات الدولة5
 .من الرسوم القضائيةـ إعفاء قضايا الوقف 6
ـ وضع ترشيع يتم بموجبه احرتام رشوط الواقفني وعدم جواز تغيري رشوط الوقف حتت أي ظروف مادامت ال 7

 .تتعارض مع أحكام الرشيعة اإلسالمية
ـ إلغاء النظارة عىل الوقف بالنسبة لألشخاص الطبيعيني عدا الواقف نفسه وإسنادها إىل هيئات وجهات ومجعيات 8

  تنشأ هلذا الغرض دون تدخل احلكومات وذلك حتقيقا أهلية
 .حلسن التنفيذ وتبادل الرقابة واستمرارية الوقف وتواصل العطاء

ـ السامح بإنشاء مجعيات وهيئات خريية يكون دورها تنفيذ رشط الواقف ويكون هلا دور النظارة يف األوقاف دون 9
 .هليئاتوضع القيود التي يمكن أن حتد من تكوين مثل هذه ا

ـ  اقتصار دور وزارة األوقاف وهيئاهتا عىل اإلرشاف والتوجيه والرقابة عىل اجلمعيات واجلهات املخول هلا النظارة 10
 .عىل الوقف عىل أن يكون له دور يف تطوير أداء هذه اجلهات ملصلحة الوقف واجلهات املوقوف عليها

 ـ 28ـ 

 . أعامل اجلمعيات واهليئات يف حدود مصلحتها فقطـ إعطاء اجلهات املستفيدة من الوقف حق الرقابة عىل11



 

 ـ  تشجيع القطاع اخلاص عىل القيام بدوره يف أعامل الوقف خاصة أن هناك الكثري من الدراسات احلديثة التي 12
 ).1(أوفت هذا النوع احلديث من الوقف حقه

 .ذ ملن يرغب يف ذلكالقيام بتجهيز دراسات جدو لبعض املشاريع الوقفية تكون جاهزة للتنفي−13
عمل مرشوعات وقفية كرب وجتزئة تكلفتها إىل أسهم صغرية أو متناهية ىف الصغر إلتاحة الفرصة ألكرب عدد −14

 .ممكن من أهل اخلري للمسامهة ىف املشاريع الوقفية
ف أو أهداف ابتكار أنواع جديدة من الوقف سواء من حيث الفكرة أو طريقة التكوين اوطريقة توجيه ريع الوق−15

الواقفني ولعل ما قامت به وزارة األوقاف االمارتية  من إنشاء بعض أنواع الوقف املستحدثة مثل وقف األب ووقف 
 .األم ومها وقفان يتربع فيهام الواقف بسهم أو أكثر بنية وصول ثواب هذا الوقف ألبيه أو ألمه

هر الرشيف وكليات احلقوق والكليات واملعاهد اعتبار الوقـف منهج درايس أسايس يف معاهد وكليات األز−16
 .ًاملامثلة  سواءا  كانت  مادة مستقلة أو جزء رئييس من مادة

 .حث أهل اخلري والفضل عىل وقف أمواهلم للنفاق عىل الدعوة إلنشاء الوقف بشتى صوره−17
قضايا مستجدة (شعارـ ونختتم التوصيات بذكر التوصيات الصادرة عن مؤمتر قضايا الوقف الفقهية حتت 18

إجياد ترشيع (وقد أوىص املؤمتر بـ  , 2007 أبريل 30−28واملنعقد يف دولة الكويت ىف الفرتة من ) وتأصيل رشعى
ومظلة قانونية لوقف ا حلقوق واملنافع وتسهيل توثيق وقفها وتنظيم استغالهلا واالنتفاع هبا وأمجعوا عىل مجلة من 

احلقوق وتطبيقاته املعارصة بأن جيوز وقف املنافع واحلقوق لعموم النصوص الواردة القرارات اخلاصة بوقف املنافع و
يف مرشوعية ولتحقيقه مقاصد الشارع من الوقف ما دامت املنافع و احلقوق متقومة رشعا كام جيوز أن يكون وقف 

 يف إتالف مثل الطعام والرشاب املنافع واحلقوق عىل سبيل التأبيد ورأي املشاركون أن حكم الرشع فيام ال ينتفع به إال
 :ونحومها ال خيلو من أمرين

بأن يكون قد وضع عىل سبيل الصدقة فال جيب رده, وأن يوضع عيل سبيل الوقف بتحبيس األصل فعىل  من أخذه أن 
س مال يرد بدله, وينزل رد بدله منزلة بقاء عينه, كام جيوز وقف النقود ويكون االنتفاع هبا بإقراضها أو بجعلها رأ

للمضاربة مع أفراد أو يف حمافظ استثامرية ويكون ريعها للرصف يف الوجهة املحددة من الواقف وجيوز وقف احليل 

                                                 

 ـ 29ـ 

زيد بن حممد / , د, مقال رؤية اقتصادية لالستثامر الوقفي 69 ص 2007املجلة العربية , السعودية عدد يوليو )  (1
 .الرماين



 

وأدوات الزينة واآلالت ومعدات العمل ونحوها إما بإعارهتا أو بتأجريها مع رصف أجرهتا يف وجوه الوقف املحددة 
ه الوقف إىل جانب جواز وقف منافع األشخاص وهي ما وجيوز  وقف األسهم املرشوعة ويرصف ريعها يف وجو

يقدمونه من أوقاهتم يف وجوه اخلري مثل خربات األطباء و املهندسني واملعلمني واملفكرين كام أوىص املنتد ببذل مزيد 
يهم باإلضافة إىل من االهتامم  بكفاءة القائمني عىل األوقاف اجلامعية و أمانتهم واالهتامم بالرقابة املالية واإلدارية عل

إىل االهتامم بالوقف اجلامعي وتشجيعه ونرش الوعي بأمهيته . تفضيل استثامر مواردها وغالهتا وفق رشوط الواقفني
ورضورة إصدار الترشيعات املنظمة واحلامية للوقف اجلامعي ملا له من آثار خريية مباركة عىل مستو الوطن واألمة, 

ف اجلامعي هو متاما كتأصيل الوقف الفردي إال إن صورته أعم وأشمل ومشريين مؤكدين أن التأصيل الرشعي للوق
 ).1)(إىل الصور املعارصة للوقف اجلامعي وهي األسهم الوقفية والصناديق الوقفية

***

                                                 

 ـ 30ـ 

 .11ص .2007 مايو 501جملة الوعي اإلسالمي  الكويتية, العدد )  (1



 

 
 املراجع

 
 ـ القرآن الكريم1
 .عبدا لرحيم عىل عىل حممد/ ـ قوانني الوقف ومنازعاته , املستشار 2
 .ناجي معروف/  العربية, دـ أصالة احلضارة3
 .ـ القافلة , قصة الرشق األوسط, كارلتون كون4
 .ـ حضارة العرب , جوستاف لوبون5
 .أمحد شوكت الشطي/ ـ أبحاث يف احلضارة العربية اإلسالمية, د6
 .ـ وفيات األعيان البن خلكان7
 .ـ  جملة الفيصل السعودية8
 .حي الفوراينـ األوقاف اإلسالمية يف فلسطني املحتلة, فت9

ـ األوقاف اإلسالمية ومؤسسات النفع العام, حممد عىل شاهني , صفحة منشورة عىل شبكة املعلومات الدولية  10
 ).االنرتنت(

 . ـ  مرآة الزمان , لسبط ابن اجلوزي11
 . ـ جملة الوعي اإلسالمي الكويتية12
 . ـ  جملة األمة اإلسالمية القطرية13
 . املرصية ـ  جملة منرب اإلسالم14
 . ـ  جريدة األهرام القاهرية15
 . ـ جملة القانون واالقتصاد16
 .ـ  الفتاو اإلسالمية , صادرة عن األزهر الرشيف17
 . ـ  جملة منار اإلسالم اإلماراتية18
 . ـ  رحلة ابن بطوطة19
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 .ـ  رحلة ابن جبري20



 

 .حممد حجازيكاميليا /  ـ  الضوابط الرشعية للمنافسة ومكافحة االحتكار, أ21
 . ـ موسوعة احلضارة اإلسالمية, املجلس األعىل للشئون اإلسالمية22
 . املجلة العربية السعودية−23
 .السيد حممد الديب/الثروة ىف االسالم ,  د−24

 
* * * 
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 تم بحمد اهللا




