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 املقـدمـة:

صحبه احلمد هلل وحده والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله و

 أما بعد: أمجعني

فإن شريعة اإلسالم خامتة الشرائع وأفضلها وأمتها وأكملها.. عدل 

كلها.. مصاحل كلها.. رمحة كلها.. جاءت وافيًة حباجات الناس ومتطلباتهم يف 

شتى أمورهم.. وحمققًة لسعادتهم وفالحهم وجالبة ملصاحلهم.. ودارئة 

رك املنهيات واملكروهات، للمفاسد عنهم.. فشرعت هلم فعل الطاعات، وت

تقربًا إىل اهلل وابتغاء مرضاتة.. ومل يقتصر حتصيل األعمال الصاحلة يف ظلها 

على احلياة الدنيا فحسب، بل امتّد ليشمل احلياة األخرى حيث شرعت من 

األسباب والوسائل ما حيقق تلك الغاية بعد الوفاة، وهي الصدقات اجلارية، 

 واليت من أهمها الوقف.
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 مية املوضوع:أه

 ال خيفى ما للوقف من مكانة عظيمة، وآثار محيدة عند املسلمني،

 وصلة قوية بواقعهم على مر العصور اإلسالمية، ومن هنا اهتم به العلماء

 سلفا وخلفا وأولوه عناية فائقة،  وكان عندهم حمل رعاية دائمة متواصلة،

جتماعية يف حياة وبينوا أحكامه، وأبرزوا رسالته الدينية، وأهميته اال

 املسلمني. 

ذلك أن الوقف يعترب يف عداد األعمال الصاحلة اليت شرعها اإلسالم، 

وأمر بها، ومن الطاعات والقربات اليت دعا إليها ورغب فيها،  فكان 

املسلمون يف كل زمان ومكان، وعلى خمتلف العهود واألعصار يبادرون إليه 

ضاته،  ورجاء عظيم ثوابه وواسع ويتسابقون فيه،  ابتغاء فضل اهلل ومر

وبالسلف الصاحل من أمته، واستباقًا  @رمحته ومغفرته،  واقتداء بالنيب

إىل املكارم، وإىل فعل اخلريات، وعمل الصاحلات اليت يتنافس فيها 

  املتنافسون من عباد اهلل الصاحلني،  عماًل بقوله تعاىل: 
   

      آل[

 .[92عمران: 

والرّب: اسم جامع خلصال اخلري وأصل خصاله وأهمها اإلميان، وباقي                                   
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الفضائل شعبه وفروعه، ومن أهم هذه الشعب اإلنفاق يف سبيل اهلل؛ ألن 

حملتاجني،  وقد اإلنفاق يف وجوه اخلري صلة بني العبد وخالقه، وبني املنفعة وا

 .(1) جاء يف احلديث:)الصدقة تطفيء غضب الرّب، وتدفع ميتة السوء(

وإذا كانت هذه الفضيلة يف الصدقة املنقطعة، فكيف بالصدقة اجلارية 

: "إذا مات اإلنسان انقطع @اليت يستمر دّرها على التأبيد واليت قال فيها 

ينتفع به، أو ولد صاحل  عنه عمله إاّل من ثالثه:إالمن صدقة جارية، أوعلم

.  وقال عليه الصالة والسالم: "ما من مسلم يغرس غرسًا إاّل (2)يدعو له "

كان ما أكل منه له صدقًة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه فهو 

،  فالصدقة حياة (3)له صدقة، وما أكلت الطري فهو له صدقة.." احلديث

وت يتوقف الكسب واالكتساب؛ ألن مستمرة للمتصدق بعد موته؛ إذ بامل

                                           
احلديث أخرجه الرتمذي وابن حبان من حديث أنس بن مالكك، وحسكنه الرتمكذي، وأعّلكه       (1)

ابككن حبككان  والعقيلككي وغريهمككا، وضككعفه األلبككاني. انظككر: ابككن العربككي عارضككة األحككوذي  

  .3/390، اإلرواء  3/114حلبري  وتلخيص ا 209، واهليثمي: موارد الظمآن/ 3/168

أخرجه مسلم عن أبي هريكرة يف كتكاب الوصكايا، بكاب مكا يلحكق اإلنسكان مكن الثكواب بعكد             (2)

، وسككنن النسككائي، كتككاب الوصككايا،  بككاب فضككل 1631، احلككديث رقككم: 3/1255وفاتككه

، واللفكك  1376(، والرتمككذي، يف األحكككام احلككديث رقككم:  3651الصككدقة عككن  امليككت )

  ملسلم.

احلككديث رقككم:  أخرجككه مسككلم عككن جككابر، كتككاب املسككاقاة، بككاب فضككل الغككرس والكك ر ،   (3)

  .2/230، وانظر: جامع األصول، 5/27، 1552
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الدنيا دار عمل وال حساب، واآلخرة دار حساب وال عمل، فال بقاء 

للنشاط اخلريي بعد مفارقة العبد لدار الكسب إاّل الصدقة اجلارية وما ذكر 

 معها، وهذه فضيلة..                       

هم يتم وال يقتصر األمرعلى ذلك بل إن الوقف أداة فاعلة، وعامل م

به حتقيق أهداف اجتماعية واسعة، وأغراض خريية شاملة تعود بالنفع العام 

على املسلمني، وتتسم بالدوام واالستمرار.. والتاريخ اإلسالمي خري شاهد 

على ما نقول، فكم قامت باألوقاف وعليها مشروعات حيوية ومهمة، 

م من جامعات وذات نفع عام.. هلا أثر كبري يف حياة األمة املسلمة.. وك

ومدارس قامت على األوقاف تنشر نورها على أرجاء العامل اإلسالمي، 

وحتمل رسالة هذا الدين إىل البشرية    مجعاء.. وبسبب الوقف نشطت 

احلركات العلمية اليت أثرت احلياة اإلنسانية بالنتاج العلمي الغ ير، والرتاث 

الذين ملعوا يف مساء العامل اإلسالمي اخلالد، واألفذاذ من العلماء والفقهاء 

 كله يف خمتلف العلوم والفنون..    

هلذا وغريه جرى إعداد هذا البحث لبيان حقيقة الوقف وحكمه، 

ومكانته وأهميته، وأثره يف تنمية اجملتمع، وليكون تنويرًا ملن َمنَّ اهلل عليه 

اته بالتوفيق والقبول، وملن يتلمس أسباب جلب األعمال الصاحلة له يف حي

 وبعد مماته، وجعلته موسومًا بعنوان: )الوقف مكانته وأهميته احلضارية(.
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 خطة البحث:

 انتظمت خطة هذا البحث يف مقدمة وثالثة فصول وخامتة:  

 الفصل األول: يف حقيقة الوقف، وبيان حكمه. 

 وحتته ثالثة مباحث: 

 املبحث األول: تعريف الوقف.

 روعيته.املبحث الثاني: حكمه، وأدلة مش

 املبحث الثالث: صيغة الوقف، وأثر انعقاده.

 الفصل الثاني: أحكام الوقف.

 وحتته أربعة مباحث:

 املبحث األول: حمل الوقف.

 املبحث الثاني: ملكية الوقف.

 املبحث الثالث: شروط الوقف، وشروط الواقف.

 املبحث الرابع: الوالية على الوقف )ناظر الوقف(.

 الوقف، ومكانته.الفصل الثالث: تاريخ 

 وحتته مبحثان: 

 املبحث األول: نبذة تارخيية عن الوقف.

 املبحث الثاني: مكانة الوقف، وأهميته احلضارية.
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وقد سلكت يف إعداد هذا البحث ما يسلك يف أمثاله من الرتتيب 

والتبويب والتأصيل والتوثيق واالستدالل واملناقشة والرتجيح.. كل ذلك 

ع احلرص على سالمته من األخطاء اللغوية بأسلوب علمي رصني، م

 واإلمالئية..

هذا واقتصرت يف مادته العلمية على القدر الذي خيدم جمال البحث، 

وما قدم له.. ومن أراد امل يد من االطال  على أحكامه ومسائله تفصياًل 

 فلرياجع مصادر البحث ومراجعه الفقهية.. 

وجهه الكريم،وأن جينبين أن يكون هذا العمل خالصًا ل أسأل اهلل 

ال لل يف  القول والعمل واملعتقد..وأن جيعل يف هذا البحث مايفيد، ويضيف 

إىل املكتبة اإلسالمية اجلديد.. واحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل وسلم على 

 نبيه األمني وآله وصحبه أمجعني.            
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 الفصل األول

 حقيقة الوقف

 

 وحتته مبحثان:

 املبحث األول: تعريف الوقف.

 ي اللغة:ـالوقف ف :أواًل

الواو والقاف والفاء: أصل واحد يدل على متكث يف شيء، ثم يقاس 

 .(1)عليه

وأصل الوقف احلبس واملنع، فهو يف الدابة منعها من السري وحبسها، 

 ويف الدار: منعها وحبسها أن يتصرف فيها يف غري الوجه الذي وقفت له.

در وقف يقف )بالتخفيف( مبعنى حبس حيبس، ُيقال: والوقف: مص

وقف األرض على املساكني وللمساكني: حبسها عليهم، ووقف الدار 

وقفًا، أي حبسها يف سبيل اهلل، ووقف الشيء وحبس وأحبسه مبعنى واحد،  

)أحباس(، ومسي وقفًا:ألن العني موقوفة،وحبسًا:ألن وواجلمع )أوقاف( 

                                           
  .(6/135ينظر: ابن فارس:  معجم مقاييس اللغة،  مادة )وقف   (1)
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 .(1) العني حمبوسة..

 احلديث: " ذلك حبيس يف سبيل اهلل " أي موقوف على الغ اة، ويف

يركبونه يف اجلهاد، واحلبيس فعيل مبعنى مفعول، وكل ما حبس بوجه من 

 .(2)الوجوه فهو حبيس

 ي االصطالح: ـالوقف ف :ثانيًا

اختلف الفقهاء يف بيان معنى الوقف يف االصطالح، إذ عرفوه بتعاريف 

هبهم يف الوقف من حيث ل ومه وعدم ل ومه،  خمتلفة تبعَا الختالف مذا

واشرتاط القربة فيه،  واجلهة املالكة للعني بعد وقفها، أضف إىل ذلك 

 إنشائه، هل هو عقد أم إسقاط؟ اختالفهم يف كيفية

وبالرجو  إىل كتب فقه املذاهب املختلفة، جند أن للوقف تعاريف 

 كثري من األحيان يف كثرية، ختتلف يف ألفاظها عن األخرى، وإن اتفقت يف

 معانيها، ويف ما يلي سأورد أهم ما عرف به لدى فقهاء املذاهب األربعة:  

                                           
 ، 3/199، القككاموس احملككيري لفريوزابككادي،  359/ 9ينظر:لسككان العككرب البككن منظككور،    (1)

 =،2/669، والفيكومي: املصكباح املكنري    4/934بن فارس: جممل اللغة، مكادة )وقكف(   وا

  .568ختريج الدالالت السمعية للخ اعي التلمساني، ص  285والبعلي: املطلع/ =

، واحلديث أخرجه أبو داوود يف املناسك، احلديث رقكم  1/71أساس البالغة لل خمشري،   (2)

79.  
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 : (1)تعريف احلنفية :أواًل

وهو "حبس العني على حكم ملك الواقف، والتّصدق باملنفعة على 

 جهة اخلري".

وبناء عليه ال يل م زوال املوقوف عن ملك الواقف،  ويصح له الرجو  

وز بيعه؛ ألن األصح عند أبي حنيفة أن الوقف جائ  غري الزم عنه، وجي

أما عند الصاحبني الَذين يريان أن املوقوف خيرج عن ملك الواقف  (2)كالعارية

 –سواء على اعتبار نظرية الترب  بالعني، أوعلى نظرية إسقاط امللكية  –

 .(3)"ةفالوقف هو "حبس العني على حكم ملك اهلل تعاىل، والتصّدق باملنفع

                                           
  . 2/391، حاشية ابن عابدين، 5/37،40،62م، فتح القدير البن اهلما  (1)

 فال يل م إاّل بأحد أمور ثالثة وهي:  (2)

أن حيكم به احلاكم املكوىل ال احملكمكم، بكأن خيتصكم الواقكف مكع النكاظر، ألنكه  يريكد أن           – 1

يرجع بعلة عدم الل وم، فيقض احلاكم بالل وم، فيل م؛ ألنه أمكر جمتهكد فيكه  وحككم     

  الف.احلاكم برفع اخل

فيل م  أو أن يعلقه احلاكم مبوته: فيقول: إذا ُمتَّ فقد وقفَت داري مثاًل على كذا، – 2

 كالوصية من الثلث باملوت ال قبله.

 أن جيعل وقفًا ملسجد، ويفرزه عن الوقف عند أبي حنيفة.  – 3

 .(8/155)انظر الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهبه ال حيلي، 

  . 2/391، وحاشية ابن عابدين، 5/37فتح القدير   (3)
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 : (1)تعريف املالكية :ثانيًا

"إعطاء منفعة شيء مدة وجوده الزمًا بقاؤه يف ملك معطيه أو  وهو

 تقديرًا".

 وعليه فإن املالك حيبس العني عن أي تصرف متليكي

ويترب  بريعها جلهة خريية شرعًا الزمًا مع بقاء العني على ملك الواقف، فال 

 يشرتط فيه التأبيد.

الكية ال يقطع حق امللكية يف العني املوقوفة، وإّنما يقطع فالوقف عند امل

 حق التصرف فيها.

 : (2)تعريف الشافعية :ثالثًا

"حبس مال ميكن االنتفا  به، مع بقاء عينه، بقطع التصرف يف  وهو

 رقبة من الواقف وغريه، على مصرف مباح موجود تقّربًا إىل اهلل".

صري حبيسًا على حكم ملك وعليه خيرج املال عن ملك الواقف،  وي

اهلل تعاىل ك أي أنه مل يبق على ملك الواقف، وال انتقل إىل ملك غريه، بل 

صار على حكم ملك اهلل تعاىل الذي ال ملك فيه ألحد سواه ك وميتنع على 

                                           
، حاشية العدوي على اخلرشكي، ألبكي حسكن العكدوي،     6/18مواهب اجلليل للحطاب،   (1)

والشككرح . 4/76،  الشككرح الكككبري ألمحككد الككدردير،   2/111للقككرايف،  ، الفككروق7/78

  .4/97الصغري ألمحد الدردير، 

  .2/376،  مغين احملتاج، 16/225اجملمو  للنووي    (2)
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 .(1)الواقف تصرفه فيه، ويل م الترب  بريعه على جهة الوقف

 : (2)تعريف احلنابلة :رابعًا

 صل، وتسبيل املنفعة على بر أو قربة(.)وهو حتبيس األ

واملراد باألصل:عني املوقوف، ومعنى التحبيس جعله حمبوسًا ال يبا  

وال يوهب، ومعنى تسبيل الثمرة،أو املنفعه،أن جيعل هلا سبياًل أي طريقًا 

ملصرفها، واملراد: إطالق فوائد العني املوقوفة من غلة ومثرة وغريها للجهة 

 إىل اهلل بأن ينوى بها الُقربة.املعّينة تقّربًا 

وبهذا خترج العني عن ملك الواقف وتكون يف سبيل اهلل ال جيوز بيعها 

 .(3)وال هبتها وال الرجو  فيها

ولّعل أرجح تلك التعريفات هو تعريف احلنابلة له،وذلك لألسباب 

 التالية:

لعمر بن  @أن هذا التعريف اقتباس من قول رسول اهلل  أواًل: 

                                           
 .16/226اجملمو  للنووي،   (1)

  .5/531، والروض املربع حباشية بن قاسم 5/597ينظر: ابن قدامة: املغين،   (2)

. 14املختصككرالنفيس يف أحكككام الوقككف والتحبككيس ألبككي عبككد الككرمحن حممككد عطيككة، ص     (3)

أتي وسكي  .89– 1/85 وأحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية للدكتور حممد عبيد الُكَبيسي،

يف املبحككث الثككاني مككن الفصككل الثككاني تفصككيل أقككوال الفقهككاء يف ملكيككة الوقككف، وأدلككتهم     

  والرتجيح...
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يف رواية ابن خ مية: "حبس أصله، وسّبل   < اخلطاب

 .(1)مثره.."

أفصح الناس لسانًا،  وأكملهم  بيانًا، وأعلمهم  @والنيب

 باملقصود من قوله.

أن هذا التعريف اقتصر على ذكر حقيقة الوقف فقري، ومل   ثانيًا:

 يدخل يف تفصيالت أخرى.

ن الغرض أن ذكر األركان والشروط ضمن التعريف خيرجه ع  ثالثًا:

 الذي وضع ألجله.

أنه قسم الوقف إىل قسمني: وقف خريي )عام(، ووقف ذري  رابعًا:

 أو أهلي)خاص(.

: هو ما كان على جهة من جهات الرب، كأن جيعل فالوقف اخلريي

الواقف غلة وقفه صدقًة علىالفقراء،أوطلبةالعلم،أوعلى إقامة الشعائر يف 

معني، أو إطعام األيتام أو  مسجد، أو على مداواة املرضى يف مستشفى

 كسوتهم.. وأمثال ذلك من وجوه اخلري..

وإمنا مسي هذا النو  من األوقاف خرييًا:القتصار نفعه على اجملاالت 

                                           
هذا اللف  من رواية عبد اهلل بكن عمكر الكيت أخرجهكا ابكن خ ميكة وصكححها: )صكحيح ابكن            (1)

 ،(4/117، أبككواب الصككدقات واحملسككبات، بككاب أول صككدقة يف اإلسككالم  2483خ ميككة: 

  .133، وخمتصر امل ني/339ي، ص ومسند الشافع
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 واألهداف اخلريية العامة.

أما الوقف الذري أو األهلي: فهو ما كان خريه وريعه ونتاجه على 

 .(1)قاربالذرية كاألوالد واألحفاد وغريهم من األهل واأل

                                           
، والدكتور ربيع الروبي: 15، 14ينظر: أمحد ابراهيم بك: أحكام الوقف واملواريث/  (1)

)مطبو   23، الوقف يف الشريعة اإلسالمية/ 58، 57امللكية العامة يف صدر اإلسالم/

 .56بدون اسم مؤلف(،  وعبد اهلل علوان: التكافل االجتماعي يف اإلسالم/ 

 =لى أية حال فهذا التقسيم حمدث، ذكره بعض الفقهاء احملدثني باعتبار صفة اجلههوع

املوقوف عليها.. وإال فالوقف كله خريي باعتبار أصله ووصفه الشرعي؛ لعموم قوله =

".. إن شئت حبست، أصلها وتصدقت  –يف احلديث املتقدم  –عليه الصالة والسالم لعمر 

  .بها.."

صدرت الئحة تنظيم األوقاف اخلريية، اجل ء  –أيدها اهلل  –السعودية  ويف اململكة العربية

وتاريخ  80األول )احلصر والتمحيص والتسجيل(، بقرار جملس الوزراء رقم 

 هك وجاء يف مضمونها أن األوقاف تنقسم إىل قسمني: 29/1/1393

احلرمني   أوقاف خريية عامة: ويقصد بها كل من األوقاف العامة كأوقافالقسم األول: 

الشريفني، وأوقلف املساجد، وأوقلف األربطة واملدارس وغريها من األوقاف املوقوفة 

 على جهات خريية عامة.

أوقاف خريية خاصة: وهي اليت جعل االنتفا  بها إىل املوقوف عليهم من  القسم الثاني:

ن رغب الذرية واألشخاص احملددين بذاتهم كأقارب الواقف، أو من هلم صلة به، أو م

 الواقف أن يوقف عليهم بذاتهم. 

، 1وهي إمنا تؤول إىل جهات انتفا  عامة بعد انقراض املوقوف عليهم.أ.هك. راجكع: املكادة )  

  ( من تلك الالئحة. 4، 3



 

 

 الوقف: مشروعيته وأهميته احلضارية 

161 
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 املبحث الثاني: حكم الوقف وأدلة مشروعيته.

 حكم الوقف: :أواًل

 الوقف جائ  شرعًا.

 .(1) وهذا هو قول اجلمهور من العلماء من السلف ومن بعدهم..

يقول ابن قدامة: )وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على 

 .  (2) القول بصحة الوقف(

 لى أنه مستحب أي مندوب إليه. بل إن من الفقهاء من نص ع

أي الوقف  –جاء يف الفواكه الدواني: )اختلف أهل اإلسالم يف حكمه 

 .         (3)والصحيح جوازه، بل ندبه؛ ألنه من أحسن ما تقرب به إىل اهلل تعاىل( –

 .(4) ويف املهذب: )الوقف قربة مندوب إليها..(

 دوب إليها.. من القرب املن –أي الوقف  – ويف املبد : )هو

، @قال أمحد: من يرد الوقف إمنا يرد السنة اليت أجازها النيب

 .(5) وفعلها أصحابه(

                                           
، ومغككين 4/34، ومككنح اجلليككل 6/18، ومواهككب اجلليككل 3/325ينظككر: تبككيني احلقككائق   (1)

  . 8/185، وابن قدامة: املغين 2/376احملتاج 

  .8/185، ابن قدامة: املغين 4/75وحاشية الدسوقي   (2)

  .2/224النفراوي: الفواكه الدواني   (3)

  .1/440الشريازي: املهذب   (4)

  .5/312ابن مفلح: املبد    (5)
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وقد يكون واجبًا كما لو قال شخص: إن شفيت من مرضي كان نذرًا 

فإذا شفي من مرضه وجب عليه وقف تلك  –ويعينها  –علي أن أقف داري 

 الدار.

 

 أدلة مشروعية الوقف:  :ثانيًا

وأمر مرغمب فيه شرعًا،  -كما تقدم  –رو ، بل هو ُقربة الوقف مش

ولقد دل على مشروعيته وتقريره الكتاب، والسنة، وعمل الصحابة، 

 واإلمجا : 

 الكتاب:  – 1

 استدل على مشروعيته من الكتاب مبا يلي: 

   قوله تعاىل:     – أ
   

     
 .[92]آل عمران: 

 قال:"كان   < والرّب: اجلنة، وقد روى الشيخان عن أنس    

أبو طلحة أكثر أنصاري باملدينة مااًل من خنٍل، أحب ماله إليه" 

يدخلها ويشرب  @مستقبلة املسجد، وكان النيب   (1)َبرُيحاء

                                           

، والبريحككاء هككي األرض الظككاهرة املنكشككفة @بريحكاء: بسككتان كككان مككوار مسككجد الكنيب     (1)

  . 1/524جم البلدان ينظر:ياقوت احلموي:مع
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  من ماء فيها طيب،  قال أنس: " فلّما ن لت اآلية 
   

    
  :يا رسول اهلل، إن اهلل قام أبو طلحة فقال [92]آل عمران :

    يقول: 
   

    :وإن أحب أموالي إلّي "  [92]آل عمران

اهلل تعاىل،  َبرُيحاء "، وإنها صدقة هلل، أرجو ِبّرها وذخرهاعند 

ذلك مال  (1): بخ@فضعها حيث أراك اهلل،  فقال النيب 

وقد مسعت ما قلت، وإني  –شك ابن مسلمة –رابح،أو رايح 

 أرى أن جتعلها يف األقربني.

قال أبو طلحة: أفعل ذلك يارسول اهلل، فقسمها أبو طلحة يف 

 أقاربة،  ويف   بين عمه ". 

ابتك، فجعلها يف حسان : اجعلها يف قر@ويف لف  قال النيب 

 .(2)بن ثابت، وأبي ابن كعبا

                                           
بخ: بوزن بل، كلمة تقال عند املدح والرضا بالشيء، وتكرار للمبالغة، فيقكال: بكخ بكخ،      (1)

  . 1/37فإن وصلَت خفضَت ونّونَت، فقلَت: بخ بخ. ينظر:الفيومي: املصباح 

أ خرجككه البخككاري يف كتككاب الوصككايا، بككاب إذا وقككف أرضككًا ومل يككبني احلككدود فهككو جككائ ،   (2)

، ومسلم يف صحيحه، يف ال ككاة، بكاب   534، ص 2769ذلك الصدقة، احلديث رقم وك

  . 388ص  998فضل النفقة و الصدقة على األقربني.. احلديث رقم: 
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   قوله تعاىل: – ب

     
  

    آل[

 .[115عمران: 

يقول القرطيب: )معنى اآلية وما تفعلوا من خري فلن جتحدوا 

 .(1) .هك.أه( ثوابه بل يشكر لكم، وجتازون علي

 السنة:  – 2

 دل على مشروعية الوقف أحاديث كثرية منها مايلي: 

قال: "إذا مات  @، أن النيب <ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة  –   أ

اإلنسان   انقطع عنه عمله إال من ثالثة:إال من صدقة جارية، أو 

 .(2)علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له"

م: قال العلماء معنى احلديث أن يف شرح مسل ~قال النووي 

عمل امليت ينقطع مبوته، وينقطع جتّدد الثواب له إاّل يف هذه 

األشياء الثالثة،  لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه، 

من تعليم أو تصنيف، وكذلك  وكذلك العلم الذي خلفه

                                           
 .4/177اجلامع ألحكام القرآن   (1)

( 1631صحيح مسلم، يف كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنسكان مكن الثكواب بعكد وفاتكه )       (2)

  .2 وتقدم ص 669،670ص 
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 .(1)…الصدقة اجلارية وهي الوقف 

:"أن عمر بن }مر ما أخرجه البخاري، ومسلم عن ابن ع – ب

  @، أصاب أرضًا خَبْيَبَر، فأتى النيب <اخلطاب 

 فيها، فقال: يا رسول اهلل إّني أَصْبُت أرضًا  (2)يستأمره

خَبيَبَر مل ُأِصْب مااًل قري هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ 

قال إن شئَت حبسَت أصلها وتصّدقَت بها، قال: فتصّدق بها 

وال يبتا ، وال يورث، وال يوهب، عمر؛ أنه ال يبا  أصلها 

 قال: فتصّدق عمر يف الفقراء، ويف القربى، ويف الرقاب، 

 ويف سبيل اهلل، وابن السبيل والضعيف، ال جناح على من 

وليها أن يأكل منها باملعروف، أو ُيطعم صديقًا غري متمّول 

 .(4)"(3)فيه

 يقول النووي: " يف هذا احلديث دليل على صحة أصل الوقف،

                                           
  .11/85شرح مسلم،   (1)

  يستأمره: يستشريه.  (2)

غري متمول: غريمتخذ منها مااًل، أي ملكًا، واملراد أنه ال يتملك شيئًا مكن رقابها.أ.هكك. عكن      (3)

  .6/22الشوكاني: نيل األوطار 

 526(، ص/2737صكككحيح البخكككاري يف كتكككاب الشكككروط، بكككاب الشكككروط يف الوقكككف )   (4)

  واللف  له.  670(، ص/1632تاب الوصية، باب الوقف )وصحيح مسلم يف ك
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 . (1) وأنه خمالف لشوائب اجلاهلية ".أ.هك.

 ويقول ابن حجر: "حديث عمر هذا أصل يف مشروعية

 .(2)الوقف".أ.هك.

 عمل الصحابة:  – 3

:"ما أعلم أحدًا <اشتهر الوقف بني الصحابة وانتشر حتى قال جابر

كان له مال من املهاجرين واألنصار إال حبس مااًل من ماله صدقة مؤبدة، 

 .(3) أبدًا، وال توهب، وال تورث".أ.هك.التشرتى 

"بلغين أن مثانني صحابيًا من األنصار  يف القديم: ~وقال الشافعي 

يسمي الوقف: )الصدقات  ~تصّدقوا بصدقات حمرمات، والشافعي 

 .(4) احملرمات("

 منهم  @وقف كثري من صحابة النيب  ~وقد روى البيهقي 

رو بن العاص وحكيم بن أبو بكر وعمر وعلي وال بري وسعيد وعم

                                           
  .11/86شرح صحيح مسلم   (1)

  .5/402فتح الباري   (2)

. 7األثر بهذا اللفك  أورده الطرابلسكي احلنفكي يف كتابكه اإلسكعاف يف أحككام األوقكاف ص/         (3)

ضكويان:  ، وابن 8/185، وابن قدامة: املغين 5/359وينظر بنحوه: الرملي نهاية احملتاج 

 .2/3منار السبيل 

  .2/376ينظر الشربيين: مغين احملتاج   (4)
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 .(1)ح ام،وأنس وزيد  بن ثابت

وقال احلميدي شيخ البخاري: تصّدق أبو بكر بداره على ولده، 

وعمر بريعه عند املروة على ولده، وعثمان برومة )البئر(، وتصدق علي 

بأرضه بينبع، وتصّدق ال بري بداره مبكة وداره مبصر وأمواله باملدينة على 

لعاص بالوهري وداره مبكة على ولده، وحكيم بن ح ام ولده،  وعمرو بن ا

فإن الذي قدر  –بداره مبكة واملدينة على ولده،  قال: فذلك كله إىل اليوم 

 .(2)منهم على الوقف وقف واشتهر ذلك فلم ينكره أحد فكان إمجاعًا

ويقول القرطيب: ).. املسألة إمجا  من الصحابة، وذلك أن ابا بكر 

وعائشة وفاطمة وعمرو بن العاص وابن ال بري وجابرًا  وعمر عثمان وعليًا

 .(3) كلهم وقفوا األوقاف، وأوقافهم مبكة واملدينة معروفة ومشهورة(

 اإلمجا :  – 4

 .(4) حكى الكاساني يف البدائع اإلمجا  على جواز وقف املساجد..

                                           
  .161– 6/160السنن الكربى،   (1)

  .15/324،وتكملة اجملمو ، 8/185،186،واملغين 6/161ينظر: سنن البيهقي   (2)

  .6/339اجلامع ألحكام القرآن   (3)

 .6/219الكاساني: البدائع   (4)

( قكد حككى يف جكواز الوقكف خالفكًا      8/185،186يف املغكين )  هذا ويالحك  أن ابكن قدامكة   

  وضعفه ملا ذكرنا من عمل الصحابة واشتهار ذلك بينهم فلم ينكره أحد فكان إمجاعًا.



 

 

 الوقف: مشروعيته وأهميته احلضارية 

169 

 . (1) ويف اإلفصاح: )اتفقو على جواز الوقف(

خالف بني األئمة يف حتبيس القناطر ونقل عن القرطيب قوله: )ال 

 .(2) .هك.أواملساجد واختلفوا يف غري ذلك( 

ويقول الرتمذي معلقًا على حديث ابن عمر السابق يف وقف عمر 

لألرض اليت أصابها يف خيرب: ).. والعمل على هذا عند أهل العلم من 

يف  وغريهم، ال نعلم بني املتقدمني منهم يف ذلك اختالفًا @أصحاب النيب

 .  (3) إجازة وقف األرضني وغري ذلك(

 فهو جممع عليه يف اجلملة.     

 

 حكمة مشروعية الوقف: :ثالثًا

سبق أن ذكرنا أن الوقف مشرو ، بل هو قربة يثاب عليها املؤمن، 

لذلك فال شك أن لتشريع الوقف فوائد وحكم كثرية، ميكن نلخصها فيما 

 : (4)يلي

                                           
  .2/52ابن هبرية: اإلفصاح   (1)

  .5/530ينظر: حاشية ابن قاسم على الروض املربع   (2)

 الوقف.، كتاب األحكام، باب يف 3/660سنن الرتمذي   (3)

 ،5/12،  الفقككه املنهجككي علككى مككذهب الشككافعي،393/ 3ينظككر: حاشككية ابككن عابككدين،   (4)

 ، والوقكف يف الشكريعة  134 – 1/133وأحكام الوقكف يف الشكريعة اإلسكالمية للُكبيسكي،     
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 تعاىل يف تسبيل املال يف سبيل اهلل، فتح باب التقّرب إىل اهلل  –1

وحتصيل امل يد من األجر والثواب، فليس شيء أحب إىل قلب 

 املؤمن،  من عمل خري ي لفه إىل اهلل تعاىل،  وي يده حّبًا منه.

حتقيق رغبة املؤمن يف بقاء اخلري جاريًا بعد موته، وحصول الثواب  – 2

له من الدنيا، وال يبقى منهمرًا إليه، وهو يف قربه، حني ينقطع عم

له إاّل ما حبسه ووقفه يف سبيل اهلل حال حياته، أو كان سببًا يف 

 وجوده من ولد صاحل أو علم ينتفع به.

 وأفضل الصدقات أدومها بقاء وأعمها نفعًا، ثم أشدها حاجة.       

حتقيق رغبة املؤمن يف الدارين، يف الدنيا بّر األحباب وصلة  –3

آلخرة حتصيل الثواب، بنية من أهله، فهو تقرب األرحام، ويف ا

 إىل اهلل ببذل املال ملستحقة.

حتقيق كثري من املصاحل اإلسالمية، فإن أموال األوقاف إذا أحسن  –4

التصرف فيها أثر كبري وفوائد مجة يف حتقيق كثري من مصاحل 

كبناء املساجد واملدارس وإحياء دور العلم وغريها من  املسلمني

 والشعائر. املصاحل

على مر التاريخ  –خباصة  –ذلك أن املساجد ومرافقها ومصاحلها 

                                           
  )بدون اسم مؤلف(.   10ص اإلسالمية
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إمنا قامت على أموال األوقاف.. وكذا املدارس واملكتبات اليت 

أثرت العامل اإلسالمي بالعلماء والكتب وما زالت إمنا قامت على 

 األوقاف.. 

اد يعد الوقف وسيلة مهمة من وسائل التكافل والرتابري بني أفر – 5

اجملتمع املسلم وذلك عن طريق ما يبذله الواقف من مال لصاحل 

اجلماعة إعانة للفقري، وسدًا لعوز احملتاج، وتشييدًا لدور األيتام 

واملالجئ، وحفرًا لآلبار وإقامة للسقايات  يف سابلة الناس، 

 وطرقاتهم، ومواردهم، وأماكن جتمعاتهم..    

ملسلمة وذلك عن طريق ما يوقف يف الوقف تقوية جلانب الدولة ا – 6

من سالح وعتاد وأعيان.. على اجلند واجملاهدين، واحلامني 

للبيضة.. حبيث تبقى مهيبة اجلانب، قوية األركان ترهب األعداء، 

 وتدفع كيد املاكرين..    
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 املبحث الثالث: صيغة الوقف، وأثر انعقاده.

 أواًل: ما ينعقد به الوقف:

 قد الوقف بأحد أمرين هما:ينع

: كأن يقول: وقفت هذا املكان ليكون بالقول الدال عليه – 1

 مسجدًا، أو مدرسة..
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: كمن جعل أرضه مسجدًا وأذن للناس بالفعل الدال عليه عرفًا – 2

بالصالة فيه،  أوأّذن فيه وأقام، أو سقايًة ويشرعها للناس؛ألن 

جاز أن يثبت به العرف جار به، وفيه داللة على الوقف، ف

 كالقول.

 

 ثانيًا:ألفاظه:

: وهي وقفت، وحبست، وسبلت، لعدم احتمال الفاظ صرحية – 1

غريه، فمتى أتى بصيغة منها صار وقفًا من غري انضمام أمر زائد 

 من نية أو قرينة أو فعل.

: كتصدقت، وحرمت، وأبدت لعدم خلوص كل ألفاظ كناية – 2

 منها عن االشرتاك.

احد من هذه األلفاظ اشرتط اقرتان نية الوقف معه، أو فمتى تلف  بو

اقرتان أحد األلفاظ الصرحية أو الباقي من ألفاظ الكناية معه؛ واقرتان األلفاظ 

الصرحية كأن يقول: تصدقت بكذا صدقة موقوفة أو حمبسة أو مسبلة أو 

حمرمة أو مؤبدة، واقرتان لف  الكناية حبكم الوقف؛ كأن يقول: تصدقت 

 .(1)صدقة ال تبا  وال تورثبكذا 

                                           
( 5/531،532ينظككر: البهككوتي: الككروض املربككع )مطبككو  بهككامق حاشككية ابككن قاسككم            (1)



 

 

 ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية

174 

 فألفاظه:ست ثالث صرحية، وثالث كناية. 

 

 ثالثًا:أثر انعقاد الوقف: 

متى انعقد الوقف صحيحًا زال ملك الواقف عن العني املوقوفة، 

وأصبح الوقف الزمًا الميلك الواقف الرجو  عنه، وال يسوغ بعدئذ الحد 

يوجب فيه حقًا للغري،  من املوقوف عليهم أو غريهم أن يتصرف فيه تصرفًا

 .(1)فال يبا ، وال يرهن،وال يوهب، وال يورث، وهذا موجبه

، وهو املقصود (2)ولكنه يؤجر؛ ألن اإلجارة متليك املنفعة بعوض

 بالوقف.

 

 الفصل الثاني

 أحكام الوقف

 

                                           
، والشككوكاني: 2/159، والككدكتور/ الفككوزان: امللخككص الفقهككي 281واملقدسككي:العدة/

  .6/22نيل األوطار 

، والتكافكككل االجتمكككاعي مكككن منظكككور إسكككالمي     3/393ينظكككر: حاشكككية أبكككن عابكككدين      (1)

  )غري منشور(. 101للباحث/

  . 9اجلرجاني:التعريفات/  (2)
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 وحتته أربعة مباحث:

 املبحث األول: حمل الوقف.

به إال بإتالفه كاملأكول اتفق العلماء على أن كل ماال يصح االنتفا  

 وحنوه ال يصح وقفه.

ألن الوقف حتبيس األصل وتسبيل الثمرة، وما ال ينتفع به إال 

 . (1)باإلتالف ال يصح فيه ذلك

كما اتفقوا على جواز وقف العقار: من أرض أو دور وحانوت 

 <وبستان وحنوها؛ ألن مجاعة من الصحابة وقفوه كما تقدم من وقف عمر 

 . (2)يف خيربأرضه اليت 

 .(3)وألن العقار متأبد يبقى على الدوام

 واختلفوا فيما ينقل وحيول ويصح االنتفا  به مع بقاء عينه على قولني: 

 القول األول: 

جيوز وقف املنقول مطلقًا كآالت املسجد كالقناديل، واحلصر، وأنوا  

                                           
  .8/229غين البن قدامة ، وامل2/52اإلفصاح البن هبرية   (1)

  .9 – 8احلديث تقدم خترجيه/  (2)

، 439، 3/408وما بعكدها، وحاشكية ابكن عابكدين      5/48ينظر: فتح القدير البن اهلمام   (3)

، واملهكذب للشكريازي   369والقكوانني الفقهيكة البكن جك ي/     4/76والشرح الكبري للكدردير  

  .8/231،232بن قدامة ، واملغين ال2/77، ومغين احملتاج للشربيين2/322
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به  السالح، والثياب، واألثاث، سواء كان املوقوف مستقاًل بذاته، ورد

 النص، أو جرى به العرف، أو مؤقتًا، خرييًا أو أهليًا..

وإليه ذهب اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة؛ بل إن املالكية 

 .(1) توسعوا يف هذا حيث أجازوا وقف كل مال ولو كان نقدًا أو منفعة..

 القول الثاني: 

بناء ال جيوز وقف املنقول)ويدخل فيه لدى أصحاب هذا القول ال

والغراس( إال إذا كان تابعًا للعقار، أو ورد به النص كالسالح، واخليل، أو 

جرى به العرف كوقف الكتب واملصاحف والفأس والقدوم والقدور وأدوات 

اجلنازة وثيابها والدنانري والدراهم، واملكيل واملوزون والسفينة باملتا ، 

: )ما رآه < ابن مسعودلتعامل الناس به، والتعامل يرتك به القياس خلرب 

 .(2) املسلمون حسنًا فهو عند اهلل حسن(

وألن الثابت بالعرف ثابت بالنص، هذا مع العلم أن وقف البناء صار 

                                           
  . 4/76ينظراملراجع السابقة باإلضافة إىل حاشية الدسوقي   (1)

( عككن ابككن مسككعود، قككال السككخاوي يف 1/379احلككديث أخرجككه اإلمككام أمحككد يف مسككنده )  (2)

: وهككو موقككوف حسككن،  2/245، والعجلككوني  يف كشككف اخلفككاء  367املقاصككد احلسككنة/ 

 =ي وأبو نعيم يف ترمجة ابن مسعود والبيهقي يف االعتقادوأخرجه الب ار والطيالسي والطربان

عن ابن مسعود أيضًا، وقا ل العجلوني: قال احلاف  ابن عبد اهلادي: روي مرفوعًا عكن  =

  أنس بسند ساقري، واألصح وقفه على ابن مسعود.
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متعارفًا خبالف ما ال تعامل فيه كتاب ومتا ، وهذا قول حممد بن احلسن 

 .(1)املفتى به

دون  إال أن ابن عابدين قال: وقف الدراهم متعارف يف بالد الروم

بالدنا، وقف الفأس والقدوم كان متعارفًا يف زمن املتقدمني، ومل نسمع به 

يف زماننا، فالظاهر أنه ال جيوز اآلن، ولكن وجدنا قلياًل ال يعترب، ألن 

 .(2)التعامل هو األكثر استعمااًل

 

 سبب اخلالف: 

 سبب اخلالف هو هل من شروط صحة الوقف أن يكون مؤبدًا أم ال؟

 يشرتطوا التأبيد لصحة جواز الوقف، بل أجازوا كونه فاجلمهور مل

 مؤبدًا ومؤقتًا،  خرييًا وأهليًا.

بينما احلنفية اشرتطوا التأبيد لصحة جواز الوقف، واملنقول ال يدوم، 

 ومن هنا قالوا بعدم جواز وقفه.

 األدلة: 

 استدل اجلمهور ملا ذهب إليه بأدلة منها: 

                                           
  ومكا بعكدها،   3/409، الكدر املختكار ورد احملتكار    24ظر: اإلسعاف يف أحككام األوقكاف/  ني  (1)

  وما بعدها. 427و

 .3/410رد احملتار   (2)
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وفيه: ).. وأما  <واه أبو هريرة يف احلديث الطويل ر @قوله  – 1

خالد فإنكم تظلمون خالدًا، فقد احتبس أدرعه، وأعتده يف سبيل 

 .(1) اهلل..(

واألعتاد ما يعده الرجل من املركب والسالح وآلة اجلهاد كما قاله 

 .(2)اخلطابي وغريه

يف املال الذي أصابه يوم خيرب: )..حبس  <لعمر  @قوله  – 2

 .(3) .(األصل، وسبل الثمرة.

 فدل على جواز وقف كل ما يبقى، وينتفع به..

وألنه حيصل به حتبيس األصل، وتسبيل الثمرة واملنفعة، فصح  – 3

 وقفه كالعقار والفرس احلبيس. 

                                           
احلديث أخرجكه البخكاري يف صكحيحه، كتكاب ال ككاة، بكاب قكول اهلل تعكاىل: ويف الرقكاب            (1)

، ومسككلم يف كتككاب ال كككاة بككاب يف تقككديم 1399والغككارمني ويف سككبيل اهلل، حككديث رقككم:

  . 983ال كاة ومنعها، حديث رقم 

  .2/53ننينظر: اخلطابي: معامل الس  (2)

احلككديث بهككذا اللفكك  أخرجككه البخككاري يف الشككروط، بككاب الشككروط يف الوقككف حككديث            (3)

، والنسكككائي 1632، ومسكككلم يف الوصكككية، بكككاب الوقكككف، حكككديث رقكككم:  2737رقكككم/

، كتكاب الصكدقات،   2/801، كتاب األحباس، باب حبس املشكا ، وابكن ماجكة    6/232

  .2/114باب يف الوقف، وأمحد يف املسند 
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 .(1)وألنه يصح وقفه مع غريه، فصح وقفه وحده – 4

أما احلنفية فمن أدلتهم ملا ذهبوا إليه أنهم اشرتطوا لصحة جواز الوقف 

 ن مؤبدًا، واملنقول ال يدوم، فلهذا ال جيوز وقفه. أن يكو

 وقد سبقت بعض أدلتهم مع قوهلم..

 

 الرتجيح: 

الراجح ما ذهب إليه اجلمهور من جواز وقف املنقول مطلقًا؛ لقوة ما 

 استدلوا به نقاًل وعقاًل.

وألن هذا يوسع دائرة األوقاف وجيعلها متتد لتغطي اجلهات املوقوف 

د واملدارس واملكتبات وطالب العلم و الفقراء وسائر عليها من املساج

 املرسافق العامة الداخلة يف هذا اجملال.. 

 

 

 

 

 

                                           
ومكا بعكدها، ومغكين احملتكاج      2/322(: املهكذب للشكريازي   3،4ينظر يف ما تقكدم )الكدليل     (1)

  وما بعدها.  243، وكشاف القنا / 8/232، واملغين 2/377
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 املبحث الثاني: ملكية الوقف.

 اختلف الفقهاء يف عني الوقف هل متلك للموقوف عليهم أو ال؟

مبعنى هل ملكية عني الوقف هلل تعاىل، أو للواقف، أو للموقوف 

 عليه؟..

 :(1)ذلك على ثالثة أقوالاختلفوا يف 

 القول األول: 

إىل أن أثر الوقف هو الترب  بالريع غري الالزم، وأن  ~ذهب أبو حنيفة 

املوقوف يظل مملوكًا للواقف، فيجوز له التصرف بها كما يشاء، وإذا تصرف 

بها اعترب راجعًا عن الوقف، وإذا مات الواقف ورثها ورثته، وجيوز له 

شاء، كما جيوز له أن يغري يف مصارفه وشروطه كيفما الرجو  يف وقفه متى 

 يشاء.

وإليه ذهب املالكية أيضًا إال أنهم قالوا تكون املنفعة ملكًا الزمًا 

 .للموقوف عليه

                                           
 6/220، بكككدائع الصكككنائع 2/52تراجككع هكككذه األقككوا ل وأدلتهكككا تفصكككياًل يف: اإلفصككاح      (1)

، والشككرح 402، 3/399 ، وحاشككية ابككن عابككدين 5/45،52ومابعككدها، وفككتح القككدير  

، ومواهككب اجلليككل مككن أدلككة خليككل للشككنقيطي    370، والقككوانني الفقهيككة/ 4/97الصككغري 

 8/186، واملغين ابن قدامكة  2/389، ومغين احملتاج 2/326، واملهذب 173– 4/172

 .255، 4/245ومابعدها، وكشاف القنا  
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 واستدلوا مبا يلي: 

احلديث املتقدم: )إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من    – أ

 .(1)ثالثة: إال من صدقة جارية..( احلديث

ر منها الصدقة اجلارية اليت هي الوقف، فلومل يكن باقيًا يف فذك

من عمله اجلاري عليه بعد موته؛  @ملكه ما عده رسول اهلل 

ألنه لو خلف مال قارون غري الوقف ينقطع عنه مبجرد موته 

 .(2)النقطا  امللك إىل غريه

 .(3) واستدلوا كذلك حبديث: )حبس األصل، وسبل الثمرة( – ب

 ني: القول الثا

ذهب الشافعية يف املشهور عنهم إىل أن امللك يف رقبة املوقوف ينتقل إىل 

اهلل تعاىل، أي ينفك عن اختصاص اآلدمي، فال يكون للواقف، وال 

 املوقوف عليه يستوفيه بنفسه وبغريه، بإعارة وإجارة.. 

وإليه أيضًا ذهب الصاحبان أبو يوسف وحممد من احلنفية والفتوى على 

 املذهب. رأيهما يف

                                           
  احلديث تقدم خترجيه.  (1)

  .4/173مواهب اجلليل   (2)

  احلديث تقدم خترجيه.  (3)
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 واستدلوا مبا يلي: 

ألنه حبس عني وتسبيل منفعة على وجه القربة، أزال امللك إىل     – أ

 اهلل تعاىل كالعتق.

وألنه إذا صح الوقف زال به ملك الواقف، ألنه سبب ي يل  – ب

 التصرف يف الرقبة واملنفعة، فأزال امللك كالعتق.

إن شئت حبست أصلها يف احلديث املتقدم: )..  @ولقول النيب   – ج

 وتصدقت بها.. ال يبا  أصلها وال يبتا  وال يورث وال يوهب..(

(1). 

 ويف هذا داللة على زوال ملكه عن العني.

 القول الثالث:

ذهب احلنابلة يف الصحيح من املذهب وغريهم إىل أنه إذا صح الوقف 

زال زال به ملك الواقف، ألنه سبب ي يل التصرف يف الرقبة واملنفعة، فأ

 امللك كالعتق.

، فاملراد به أن يكون حمبوسًا (2) وأما خرب: )حبس األصل وسبل الثمرة(

 ال يبا  وال يوهب وال يورث.

                                           
  احلديث تقدم خترجيه.  (1)

  .هاحلديث تقدم خترجي  (2)
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وينتقل امللك عندهم يف الوقف إىل اهلل تعاىل إن كان الوقف على 

مسجد وحنوه كمدرسة ورباط وقنطرة وفقراء وغ اة وما أشبه ذلك.. وينتقل 

قوفة إىل املوقوف عليه إن كان آدميًا معينًا ك يد وعمرو، أو امللك يف العني املو

 كان مجمعًا حمصورًا كأوالده وأوالد زيد..

 واستدلوا مبا يلي: 

 بالنسبة ل وال ملك الواقف فأدلتهم أدلة الشافعية املتقدمة.  –    أ

وأما بالنسبة ل وال امللك عن الواقف وانتقاله إىل املوقوف عليه  – ب

إنه سبب ي يل ملك الواقف وجد إىل من يصح متليكه فدليلهم: 

على وجه مل خيرج املال عن ماليته فوجب أن ينقل امللك إليه 

كاهلبة والبيع، وألنه متلك املنفعة اجملردة مل يل م كالعارية 

 والسكنى، ومل ي ل ملك الواقف عنه كالعارية.

 ويفارق العتق فإنه أخرجه عن املالية، وامتنا  التصرف عن

 الرقبة ال مينع  امللك كأم الولد. 

 

 الرتجيح:

الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث الذي يرى التفصيل، وهو 

يوافق قول الشافعية فيما إذا كان الوقف ملسجد وغريه، ويفارقة فيما عدا 

 ذلك.
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وهو أحسن األقوال وأعدهلا، وذلك لقوة تعليلهم وظاهر دليلهم كما 

تهم وهو أن الوقف سبب ي يل التصرف يف الرقبة واملنفعة سبق بيانهم يف أدل

فأزال امللك كالعتق، وألنه لو كان الوقف ملك الواقف لرجعت إليه قيمته 

 كامللك املطلق.

وأما بالنسبة لكونه ينتقل إىل املوقوف عليه فألن الوقف سبب ي يل 

وغري ذلك من  التصرف يف الرقبة، فملكه املنتقل إليه )املوقوف عليه( كاهلبة..

 األسباب.
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 املبحث الثالث: شروط الوقف، وشروط الواقف.

 أواًل: شروط الوقف:

 :(1)يشرتط لصحة الوقف شروط وهي

أن يكون الواقف جائ  التصرف، وهو احلر البالغ العاقل الرشيد،  – 1

ال حنو مملوك، ومكاتب، وصغري، وسفيه، وجمنون، ومعتوه، 

 سبب مرض أوكرب.. وخمتل العقل ب

أن يكون الواقف مالكًا.. فال يصح وقف مال الغري، وال يصح  – 2

 وقف الغاصب مال املغصوب.. 

أن يكون املوقوف مما ينتفع به انتفاعًا مستمرًا مع بقاء عينه، فال  – 3

                                           
، ومكا بعكدها،   3/394، وحاشكية ابكن عابكدين    6/219ينظر يف الشروط: بدائع الصنائع    (1)

، 2/377،  مغكين احملتكاج   88، 4/77، والشكرح الككبري الكدردير    369والقوانني الفقهيكة/ 

، أ.د/ صككاحل الفككوزان: امللخككص 214– 3/211آرب ، ونيككل املكك4/251وكشككاف القنككا  

 .2/159،160الفقهي 
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 يصح وقف ماال يبقى بعد االنتفا  به؛ كالطعام.. 

غري املعني؛ كما لوقال: أن يكون املوقوف معينًا، فال يصح وقف  – 4

 وقفت عبدًا من عبيدي، أوبيتًا من بيوتي.. 

أن يكون الوقف على بر، إذا كان على جهه؛ ألن مقصوده القربة  – 5

إىل اهلل تعاىل كاملساجد، والقناطر، والفقراء، واملساكني، وكتب 

 العلم، والسقايات، واألقارب.

 : ~يقول مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ 

)الوقف إن كان على جهة فال بد أن يكون على قربة، فإذا كان على جهة 

 . (1) أ.هك..ال قربة فيها، فهو وقف فاسد، لتعارضه مع ما يقصده الشار  ويطلبه(

فال يصح الوقف على غري جهة بر؛ كالوقف على معابد الكفار، 

وكتب البد  والضالل وال ندقة.. والوقف على األضرحة لتنويرها 

وتبخريها، أو على سدانتها، ألن ذلك إعانة على املعصية والشرك والكفر، 

    قال تعاىل: 

     :[2]املائدة. 

أن يكون الوقف على معني، ذلك أن املعني ميلك ملكًا ثابتًا، ألن  – 1

 احليوان.. الوقف متليك فال يصح على من ال ميلك؛ كامليت و

                                           
  .9/45فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ   (1)
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 أن يكون الوقف منّج ًا، فال يصح الوقف املؤقت، أو املعلق.. – 2

قالوا: إال إذا علق على موته؛ كأن يقول: إذا مت؛ فبييت وقف على 

 الفقراء، ملا روى أبو داود: )أن عمر وصى فكان يف وصيته هذا ما أوصى به

رض له باملدينة".. عبد اهلل عمر أمري املؤمنني  إن حدث به حدث؛ فإن مثغًا "أ

 .(1)صدقة( احلديث

قالوا: واشتهر ذلك يف الصحابة فلم ينكر، فكان إمجاعًا.. وألنه ترب  

 .(2) معلق باملوت فصح كاهلبة والصدقة املطلقة..

 ويكون الوقف املعلق من ثلث املال؛ ألنه يكون يف حكم الوصية.. 

 ثانيًا: شروط الواقف:

 صحيحة، وفاسدة..شروط الواقف تنقسم إىل قسمني: 

فيجب العمل بشرط الواقف إذا كان مشروعًا، أي ال خيالف الشر ، 

 وال ينايف مقتضى العقد، كما لو حدد الواقف مصارف الغلة..

: )املسلمون عند شروطهم إال شرطًا حرم @وذلك لعموم قوله 

 .(3) حالاًل، أو أحل حرامًا(

                                           
هذه الرواية أخرجها  أبكو داود يف سكننه، كتكاب الوصكا يا،بكاب يف الرجكل يوقكف الوقكف،           (1)

  .3/117، 2879احلديث رقم: 

  .5/771ن النجار:  معونة أولي النهى ، واب8/216ينظر: ابن قدامة: املغين   (2)

، 35/94، احلكديث رقكم   3/304احلديث أخرجه أبكو داود يف األقضكية، بكاب يف الصكلح       (3)
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 @يه رسول اهلل شرط يف وقفه املتقدم الذي استشار ف <وألن عمر 

شروطًا: ).. أنه ال يبا  أصلها وال يبتا ، وال يورث، وال يوهب... ال جناح 

 .(1) على من وليها أن يأكل منها باملعروف، أو يطعم صديقًا غري متموٍل فيه(

 . (2) ولو مل جيب اتبا  شرطه، مل يكن يف اشرتاطه فائدة..

ف املشروعة وعرب بعض الفقهاء عن أهمية مراعاة شروط الواق

 بقوهلم: )شروط الواقف نصوص كألفاظ الشار (.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية تعليقًا على ذلك: )من قال من الفقهاء 

ذلك.. فمراده أنها كالنصوص يف الداللة على مراد الواقف، ال يف وجوب 

العمل بها؛ أي أن مراد الواقف يستفاد من ألفاظه املشروطة، كما يستفاد 

ر  من ألفاظه، فكما يعرف العموم واخلصوص واإلطالق والتقييد مراد الشا

والتشريك والرتتيب يف الشر  من ألفاظ الشار ، فكذلك تعرف يف الوقف 

 من ألفاظ الواقف...

                                           
، 2/49، واحلككاكم يف املسككتدرك 3/27، والككدار قطككين يف البيككو  6/79البيهقككي يف سككننه 

يف املقاصكد   وقال عنه الذهيب يف التلخيص )بهامشه(: ضعفه النسائي، ومشاه غريه، وقكال 

بعد أن مجع طرقه وذكر من أخرجه: )كلها فيها مقكال( وقكد علقكة البخكاري      385احلسنة/

  : )املسلمون عند شروطهم( أ.هك. @جازمًا به يف اإلجازة فقال: وقال النيب 

  .خترجيهتقدم   (1)

  .2/160، وامللخص الفقهي 5/799ينظر: معونة أولي النهى   (2)
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وأما أن جتعل نصوص الواقف، أونصوص غريه من العاقدين 

كنصوص الشار  يف وجوب العمل بها؛ فهذا كفر باتفاق املسلمني؛ إذ ال 

والشروط إن  – @بعد رسول اهلل  –د يطا  يف كل ما يأمر به من البشر أح

وافقت كتاب اهلل كانت صحيحة، وإن خالفت كتاب اهلل كانت 

 .(1).هك.كالمه.أباطلة..(

 قوله أنه جيوز تغيري شرط الواقف إىل ما هو أصلح منه. ~ونقل عنه 

فقهاء قال: وإن اختلف ذلك باختالف األزمان، حتى لو وقف على ال

 .(2) .هك.أوغريهم، واحتاج الناس إىل اجلهاد صرف للجند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 .31/47،48جممو  الفتاوى   (1)

  .5/781،782نقله عنه ابن النجار يف معونة أولي النهى   (2)
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 املبحث الرابع: الوالية على الوقف )ناظر الوقف(.

 أواًل: جهة تعيني الناظر.

حيتاج الوقف إىل من يقوم برعايته والنظر فيه وصيانته ومجع غلته..  

 فمن الذي تناط به هذه املهمة؟

عيني الناظر أن يكون للواقف فهو يعني غريه باالسم، أو األصل يف ت
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 بالوصف كاألرشد أو األعلم أو األكرب، أو من هو بصفة كذا..

 فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر عماًل بالشرط.

 .(1)<شرط النظر البنه احلسن ثم البنه احلسني  <ويف وقف علي 

إذا توفيت فإنه إىل ، و}النظر يف الوقف إىل ابنته حفصة  <وجعل عمر 

 .(2)ذوي الرأي من أهلها

وهكذا صح عن كثري من الصحابة الوقف والشرط فيه، وتقدم أنه 

 يعمل بشرط الواقف الصحيح.. 

وللناظر نصيب من الغلة حسب حتديد الواقف أو القاضي ما مل يكن 

 متربعًا..

 وكذلك يصح للواقف أن جيعل الوالية والنظر لنفسه، وهذا حمل       

 .(3)وفاق

ويتبع شرط الواقف يف تعيني الناظر؛ فإن مل يشرتط الواقف النظر 

                                           
 .7، واإلسعاف يف أحكام األوقاف للطرابلسي/4/59ينظر: األم للشافعي   (1)

، وينظكر: حكديث وقكف عمكر ألرضكه الكذي أصكابها يكوم خيكرب          8/236املغين البن قدامكة    (2)

  .9– 8املتقدم ص

، ومكا بعكدها،   371ومكا بعكدها، القكوانني الفقهيكة/     3/421احملتار ينظر: الدر املختار ورد   (3)

  وما بعدها.  4/265، وكشاف القنا  2/393، ومغين احملتاج 332، 2/331واملهذب 
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 :(1)ألحد ففيه ثالثة أقوال

 القول األول: 

 ذهب املالكية والشافعية يف املذهب املعتمد عندهم أن النظر إىل احلاكم

 )القاضي(. 

 واستدلوا بأن احلاكم له الوالية والنظر العام فكان أوىل بالنظر فيه.

 ن امللك يف الوقف يف اجلملة عند اجلمهور غري املالكية هلل تعاىل.وأل

 القول الثاني: 

ذهب احلنفية يف ظاهر املذهب إىل أن الوالية تكون للواقف، سواء 

 شرطها لنفسه، ومل يشرتطها، ثم لوصيه إن كان، وإال للحاكم.

قالوا: ألنه كان النظر له )أي للواقف(، فإذا مل يشرتطه بقي على 

 شرطه.

 القول الثالث:

ذهب احلنابلة إىل أن النظر للموقوف عليه إن كان آدميًا معينًا ك يد، 

ولكل واحد على حصته، إن كان املوقوف عليه مجعًا حمصورًا كأوالده 

 وأوالد زيد عداًل كان أو فاسقًا.

 ألنه ملكه وغلته.

                                           
  ينظر نسبة األقوال وأدلتها يف املراجع السابقة.  (1)
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ف ويكون النظر للحاكم أو نائبه إن املوقوف عليه غري حمصور كالوق

على جهة ال تنحصر كالفقراء واملساكني والعلماء واجملاهدين، أو املوقوف 

 على مسجد أو مدرسة أو رباط أو قنطرة أو سقاية وحنوها..  

 ألنه ليس له مالك معني.

 

 الرتجيح:

الذي يظهر هو أن القول الراجح هو الثالث الذي فيه تفصيل؛ لقوة 

 تعليلهم.

ول والثاني بأن الوقف ملك وجياب عن دليل أصحاب القول األ

للموقوف عليه، وغلته وحقه، يتصرف فيها كيفما يشاء، وحقه يقدم على 

 حق احلاكم والقاضي ألن املالك ال يقدم عليه غريه. 

أما إذا كان املوقوف عليه غري حمصور فيحصل النظر عند ذلك للحاكم 

ذاك مالك لواليته العامة، ونظره العام حتى ال يضيع، وألنه ليس له حين

 معني. واهلل أعلم.

على أنه من املالح  أنه يف العصر احلاضر آلت نظارة معظم األوقاف 

يف البالد اإلسالمية إىل اجلهات الرمسية املنوط بها رعاية األوقاف اخلريية؛ 

 كوزارات األوقاف يف كل بلد.
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 ثانيًا: شروط الناظر:

 :(1)اشرتط الفقهاء يف الناظر على الوقف ثالثة شروط

: وهي االستقامة يف أمور الدين بالت ام املأمورات العدالة الظاهرة – 1

الشرعية، واجتناب احملظورات أو املنهيات شرعًا، ألن النظر 

 والية، وال تصح الوالية من فاسق غري عدل.  

وهذا شرط عند اجلمهور، ومل يشرتطه احلنابلة، قالوا: وحيتمل 

 أن يضم إىل الفاسق أمني..

: وهي توفر قوة الشخص وقدرته على التصرف فيما هو لكفايةا – 2

ناظر عليه، واهتداؤه إىل حماسن أوجه التصرفات، وذلك ال يتم 

إال بوجود التكليف أي البلوغ والعقل، ووجود الرشد )اخلربة يف 

 التصرف باملال(.

 }أوصى إىل حفصة  <وال يشرتط يف الناظر الذكورية، ألن عمر 

 .–كما تقدم  –

إن مل تتوفر العدالة أو الكفاية ن   احلاكم الوقف منه ووليه بنفسه ف

 أو وىل غريه عليه.

                                           
مككع حاشككية  تنظرهككذه الشككروط تفصككياًل يف املراجككع السككابقة باإلضككافة إىل: الشككرح الكككبري     (1)

  وما بعدها. 5/815وما بعدها، ومعونة أولي النهى البن النجار  4/88الدسوقي 
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فإذا زال املانع عاد النظر إليه عند الشافعية، إن كان مشروطًا يف 

 الوقف منصوصًا عليه.

: إن كان املوقوف عليه مسلمًا، أو كانت اجلهة مثل اإلسالم – 3 

   املسجد وحنوه لقوله تعاىل: 

   

    :النساء[

141]. 

فإن كان الوقف على كافر معني جاز شرط النظر فيه لكافر، هذا 

 ماشرتطه احلنابلة، ومل يشرتط احلنفية اإلسالم يف الناظر.

 

 ثالثًا: وظيفة الناظر:

 :(1)م فتتمثل يف اآلتيأما وظيفة الناظر وواجباته عند التفويض العا

حف  الوقف وعمارته، وإجياره، وزرعه واملخاصمة فيه )اإلدعاء أمام 

القضاء(، وقسمة الغلة بني املستحقني، واالجتهاد يف تنمية املوقوف، 

وصرف غلته يف جهاته، من عمارة وإصالح وإعطاء مستحق، ويقبل قوله 

على األصح  –يقبل قوله فيما ذكر إن كان متربعًا، وإن مل يكن متربعًا مل 

 .–إال ببينة 

                                           
  ينظر: املراجع السابقة.  (1)
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وإن كان الناظر ببعض األمور دون البعض اآلخر تقيد به، اتباعًا لشرط 

الواقف، كالوكيل يتصرف مبقبض توكيل، ويل م بالعمل يف حدود ما وكل 

 به.

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: )وعلى الناظر أن يعمل ما يقدر عليه 

 ل.من العمل ويأخذ على ذلك العم

وإذا جعل الواقف للناظر أن خيرج من شاء، ويدخل من شاء، 

وينقص، فذلك راجع إىل املصلحة الشرعية، ال إىل شرط الواقف وشهوته 

 .      (1) وهواه، بل يفعل من األمور املخري فيها ما كان أرضى هلل ورسوله..(

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
  (.3/217ينظر: ابن بسام االختيارات اجللية بهامق )نيل املآرب   (1)



 

 

 الوقف: مشروعيته وأهميته احلضارية 

197 

 

 

 الفصل الثالث

 تاريخ الوقف، ومكانته

 

 وحتته مبحثان: 

 بحث األول: نبذة تارخيية عن الوقف. امل

 تاريخ الوقف عند غري املسلمني: :أواًل

الوقف معروف عند األمم السابقة قبل ظهور اإلسالم وبعده، وإن مل 

يسم بهذا االسم، فاألمم على اختالف أديانها ومعتقداتها، تعرف أنواعا من 

عند املسلمني؛  التصرفات املالية، ال خترج يف معناها عن حدود معنى الوقف

ألن مجيع األمم قبل اإلسالم وبعده، كانت تعبد آهلة على الطريقة اليت 

تعتقدها، ولكل عقيدة طقوس، ولكل ذلك أناس يقومون بها، وخيتصون 

 بأمرها. 

 وملا كانت املعابد قائمة منذ القدم، ثابتة يف اجملتمعات القدمية كما هي يف

 اإلنسان،  كان ال بد هلذه املعابد مناجملتمعات احلاضرة، موجودة منذ وجد 

 عقار يرصد هلا، وينفق من غالته على القائمني بأمرها،  واملعنيني بشؤونها،
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 .(1)وال توجيه هلذا إاّل على أنه وقف أوفى معنى الوقف

فإن أول ما عرف عند العرب من الوقف قبل اإلسالم، الكعبة 

ليكون مثابة للناس وأمنًا،  # املشرفة، وهي البيت العتيق الذي بناه ابراهيم

ثم أصبح للعرب مصلى عامًا على اختالف قبائلهم جيمعون إليه كل عام، 

ثم جعلوه معبدًا ومقرًا ألصنامهم بعد أن عرف العرب عبادة األصنام 

 .(2)لتقربهم إىل اهلل زلفى

وأول من كسا الكعبة ووقف عليها أسعد أبو كرب ملك محري، وذلك 

،  (5)، واملالء(4)، واملعافر(3)، وقد كساها اخلصفقبل اهلجرة بقرنني

،  وجعل (3)، والربود(2)، واألنطا (1)، واملسوح(7)، والعصب(6)والوصايل

                                           
  .1/21الوقف يف الشريعة اإلسالمية، د. حممد الكبيسي،   (1)

  ، كلمة كعب.8الرابع عشر، ج دائرة معارف القرن   (2)

  .1040اخلصف: مجع خصفة وهي الثوب الغلي  جّدًا.أ.هك عن: القاموس/   (3)

املعافر يف األصل: اسم بلد مسيت به الثياب املعافرية اليت تصنع فيه.أ.هكك عكن: القكاموس/      (4)

  )عفر(. ، مادة  568

 والثكككوب اللكككني الرقيق.أ.هكككك. املكككالء: مجكككع مكككالءة، وهكككي: الريطكككة، وهكككي امللحفكككة، أ      (5)

  . 1/160عن:اللسان، مادة )مأل( 

  .1380الوصايل: مجع وصيلة، وهي ثوب  خمطري ميان. أ.هك عن: القاموس/  (6)

العصب: برود ميانيكة يعصكب غ هلكا أي يشكد، ثكم يصكبغ بعضكه وينسكج مكع غكري املصكبوغ               (7)

  . مادة )عصب(.413/ 1فيأتي موش.أ.هك عن:املصباح 
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 للكعبة بابًا ومفتاحًا.

وكانت أول عربية كست الكعبة يف اجلاهلية هي: نبيلة بنت حباب أم 

أنها أضلت العباس ابن عبد املطلب، كستها احلرير والديباج؛  وسبب ذلك 

ونذرت إن وجدته لتكسون الكعبة، فأتاها به  …ابنها خوارا أخا العباس 

 . (4)رجل من جذام، فوفت مبا نذرت

فإذا كان الوقف معروفًا قبل اإلسالم فإن الفرق بينه وبني الوقف عند 

املسلمني هو أن وقف اجلاهلية موضو  لغرض الفخر، أما وقف املسلمني 

مل  ~قربة هلل وتربرًا، ولذلك فإن اإلمام الشافعي  فإن األصل فيه أن يكون

ينف وجود الوقف أو احلبس يف اجلاهلية قطعًا بل نفى وجود األحباس اليت 

يقصد منها القربة والرّب آنذاك، وعلى هذا فإن فكرة الوقف أو حبس العني 

عن التمليك والتمّلك، وجعل منافعها خمصصة جلهة معينة، فكرة قدمية 

 .(5)…ل ظهور اإلسالم ب من بعيد معروفة قب

                                           
    .2/596مادة )مسح(  املسوح: مجع مسح، وهو الكساء من الشعر. أ.هك عن: لسان العرب،  (1)

  .991االنطا : مجع نطع، وهو بساط من األديم، أي اجللد. أ.هك عن: القاموس/   (2)

  مادة )برد(. 341الربود: هو ثوب خمطري، وكساء يلتحف به. أ.هك عن: القاموس/   (3)

  .1/282، مرآة احلرمني، 3/842مقدمة ابن خلدون،   (4)

 .1/73الوقف يف الفكر اإلسالمي لألستاذ حممد بن عبد الع ي  عبد اهلل،   (5)

أنكه قكال: )مل حيكبس أهكل اجلاهليكة فيمكا        ~ويف هذا إشارة إىل ما نقل عن اإلمكام الشكافعي   
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 تاريخ الوقف عند املسلمني: :ثانيًا

 @الذي أسسه رسول اهلل   (1)أول وقف يف اإلسالم هو مسجد قباء

حني قدم مهاجرًا إىل املدينة املنورة قبل أن يدخلها، ثم بعد ذلك املسجد 

 .(2)النبوي باملدينة، حيث بناه رسول اهلل يف السنة األوىل للهجرة

 أما الوقف اخلريي يف اإلسالم فقد اختلف املسلمون فيه:

، @فقال األنصار: إن أول صدقة يف اإلسالم هي صدقة رسول اهلل 

اليت كانت لرجل امسه خمرييق من  (3)حني وقف احلوائري  السبعة باملدينة

، وقاتل مع املسلمني يوم أحد @، وكان حمبًا ودودًا للنيب (4)اليهود

                                           
، والبعلككي: 3/359.هككك. عككن الرملككي: نهايككة احملتككاج   أعلمتككه إمنككا حككبس أهككل اإلسككالم(   

  .285املطلع/

قباء: بضم القاف قرية كانت قرب املدينة، وصارت اآلن ج ءًا من املدينة حيث امتد بنيانها   (1)

إليها، وأصله اسم بئر، هنكاك عرفكت بكه القريكة، وهكي مسكاكن بكين عمكرو بكن عكوف مكن            

  .301/ 4األنصار، انظر معجم البلدان، 

  .7أحكام األوقاف ملصطفى ال رقاء، ص   (2)

. 5/355احلككوائري: مجككع حككائري، وهككي احلديقككة أو البسككتان، انظككر القككاموس احملككيري،          (3)

واحلوائري السبعة هي: امليثب، والصائفة،والدالل،وحسنى، وبرقة، واألعراف، ومشربة 

  . 3/393أم إبراهيم.. أ.هك. اإلصابة 

د وأغنيكائهم،  خمريق: هو خمريق النضري من بين النضر، وقيل غري ذلك.. أحد أحبار اليهكو   (4)

واختلف يف إسالمه وصحبتة.. شهد أحدًا مع املسلمني، فقاتل حتى قتل، وقكال إن أصكبت   
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ي ُقِتلُت فأموالي حملمد يضعها حيث أراه اهلل تعاىل، وقد وأوصى إن أصبُت أ

تلك  @:  خمرييق خري يهود" وقبض النيب @قتل يوم أحد،  فقال النيب 

 .(1)احلوائري السبعة فتصّدق بها أي وقفها

وقال املهاجرون: إن أول صدقة يف اإلسالم هي صدقة عمر بن 

 . (2)خيربمن  @سنة سبع من اهلجرة حني رجع النيب <اخلطاب 

، أو @وسواء قلنا: إن أول صدقة يف اإلسالم هي صدقة الرسول 

، فالوقف يف اإلسالم نو  من أنوا  الصدقات <صدقة عمر بن اخلطاب 

اليت رغب الشار  فيها وندب إليها، وهو قربة من القرب اليت يتقّرب بها 

د ، وال فرق يف ذلك بني الوقف على جهة عامة كاملساجالعبد إىل ربه 

والفقراء، وطلبة العلم وحنو ذلك.. أو الوقف على القرابة والذرية.. وقد 

توالت أوقاف الصحابة ال يبتغون من ذلك إاّل مرضاة اهلل تعاىل والتقرب.. 

يشرتي "بئر رومة" ذات املاء العذب ويوقفها يف  <إليه.. فهذا عثمان بن عفان 

                                           

، 263، 1/262يضككعها حيككث أراه اهلل.أ.هككك. عككن الواقككدي: املغككازي  @فككاموالي حملمككد 

  . 7/194، واألعالم 3/393، وابن حجر: اإلصابة 3/38وابن هشام: السرية 

، أحككككام األوقكككاف 6/22،  نيكككل األوطكككار، 263، 1/262 ينظكككر الواقكككدي: املغكككازي  (1)

   .5، والطرابلسي: اإلسعاف يف أحكام األوقاف ص4– 1للخصاف، ص 

   .41، الوقف والوصايا للدكتور أمحد اخلطيب، ص 6/26نيل األوطار،  (2)
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 .(1) املدينة.. @سبيل اهلل.. وذلك بعد قدوم النيب 

 .(2)وتقدم ما روى احلميدي شيخ البخاري من أوقاف الصحابة

له مقدرة على  @ما بقي أحد من أصحاب رسول اهلل  < وقول جابر

 .(3) الوقف إال وقف..

واستمر الناس من بعدهم يقفون أمواهلم تقربًا إىل اهلل 
(4). 

ولقد كثرت األوقاف يف العصر األموي بالشام ومصر وغريهما من 

ان املفتوحة بسبب ما أفاء اهلل به على املسلمني بعد الفتوحات البلد

اإلسالمية، فتوافرت لديهم األموال، كما امتلك كثري منهم الدور، 

 .(5) واحلوانيت، وامل ار  واحلدائق وتيّسرت هلم سبل الوقف، فأوقفوا..

وبلغ األمر بعد كثرة األوقاف أن أنشيء هلا إدارة خاصة تشرف عليها، 

بشؤنها.. إىل أن تتطورت هذه اإلدارات والدواوين إىل وزارات خاصة  وتعنى

حتت مسمى )وزارة األوقاف( أو حنوها كما هو احلال يف الكثري من البالد 

 اإلسالمية يف العصر احلاضر..

                                           
   .6/168، وسنن البيهقي 4/197ينظر: سنن الدار قطين  (1)

   .تقدم ذكره (2)

   .هتقدم ذكر (3)

   .1/33انظر: أحكام الوقف للكبيسي،  (4)

   .8حماضرات الوقف ألبي زهرة، ص  (5)
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ويتضح مما سلف أن الوقف يف اإلسالم قد تناول غرضًا أعم وأوسع 

يبق مقصورًا على أماكن العبادة  مما كان عليه يف األمم السالفة قبله، فلم

مقاصد  –عليه الصالة والسالم  – ووسائلها، بل ابتغى به منذ عصر الرسول

اخلري يف اجملتمع، وبذلك توسع النطاق يف املال املوقوف، بتوسع الغرض يف 

الوقف، فأصبح الذي يوقف ليس هو أماكن العبادة فقري، بل املستغالت 

واخلريات كاألراضي ال راعية مما يتعدى  العقارية اليت تفيض بالثمرات

 واهلل أعلم. (1)نفعه،ويبقى أصله..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
   .13أحكام األوقاف لل رقاء، ص  (1)
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 املبحث الثاني: مكانة الوقف وأهميته.

 مكانة الوقف: :أواًل

، وأمر بها، يعد الوقف يف عداد األعمال الصاحلة اليت شرعها اهلل 

 عباده املؤمنني.  ومن الطاعات والقربات اليت دعا إليها ورغب فيها 

والوقف إنفاق للمال يف حال احلياة... وال شك أن إنفاق املال يف حال 

احلياة والصحة أفضل،وخباصة إذا كان العمل النافع من مشروعات اخلري 

والنماء اليت تنفع العباد والبالد، ويعود ريعها على عامة املسلمني.. ففي 

الصدقة أفضل؟ قال: أن  احلديث: )أن رجاًل قال: يا رسول اهلل، أي
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تصدق وأنت صحيح شحيح ختشى الفقر، وتأمل الغنى، وال متهل حتى إذا 

 .   (1) بلغت احللقوم قلت: لفالن كذا، ولفالن كذا، وقد كان لفالن(

ومنذ الصدر األول لإلسالم وإىل اآلن أقبل املسلمون، ومازالوا  

ى هذا العمل اخلريي يف كل زمان ومكان عل –وهلل احلمدواملّنة  –يقبلون 

املهم، والتسابق يف هذا املضمار، فكانوا يبادرون إىل وقف بعض ممتلكاتهم 

املهمة، ويسارعون إىل حتبيسها، ليصرف ريعها على بعض اجملاالت اخلريية 

الدينية واالجتماعية ويتحقق عن طريقها اخلري والصالح واهلداية، والنفع 

هلل ومرضاته ورجاء عظيم ثوابه، العام للمسلمني، وذلك ابتغاء فضل ا

    وواسع رمحته ومغفرته، عماًل بقوله تعاىل:

   
      
     

 .  [110]البقرة: 

والوقف من خصائص اإلسالم وممي ات نظامه العام، ومسات 

دة، وهو من أعظم النظم االجتماعية اليت أثرت يف عمران حضارته الرائ

البالد اإلسالمية، وأخالق أهلها، كما أنه من أعظم سبل اخلري وأقدسها، 

                                           
احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب ال كاة، باب فضل صدقة الشحيح الصحيح،  (1)

أفضل ، ومسلم يف صحيحه،كتاب ال كاة،باب بيان أن 276، ص/ 1419احلديث رقم: 

   .  397،ص/1032م: قالصدقة صدقة الصحيح،احلديث ر
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وطرق الرّب وأنفعها، والوقف يبتغى به إيصال اخلريوالنفع للموقوف عليهم، 

والقيام بعمل عام يستهدف فائدة  اجلميع كمكتبة أو مدرسة لتعليم العلم 

 نشره وحنو ذلك.. و

والوقف نظام مشرو  كان له خالل العصور املاضية دور رئيس يف قيام 

املؤسسات االجتماعية يف الوطن اإلسالمي، ومن الواجب أن يستفاد منه 

اآلن يف تنفيذ نظام التكافل االجتماعي على وجه يضمن حتقيق العدالة 

يقرب التفاوت بني االجتماعية يف بالدنا اإلسالمية ملختلف الفئات، أو 

 .(1)الطبقات

ومن خالل هذا العرض املوج  يتضح لنا أن الوقف يف اإلسالم له 

مكانة عظيمة، ومن لة سامية، ومما يدل على مكانته  يف القرآن أنه أشار إليه 

  ضمنًا يف آيات كثرية حتثنا على الرب، وفعل اخلري  كقوله تعاىل: 
   

    
    
       

 .(2)أي من الصدقات، والوقف منها  [92]آل عمران: 

      وقوله تعاىل:

   

                                           
   .1/17انظر: الوقف يف الفكر اإلسالمي، لألستاذ محد بن عبد الع ي  عبد اهلل،  (1)

   .8/117، والتفسري الكبري، 3/138، وتفسري ابن كثري 4/131تفسري القرطيب،  (2)
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    :وقوله تعاىل: [245]البقرة .  

  
    

   
    

    
     

      :البقرة[

261]. 

 لرمحن السعدي: يقول الشيخ عبد ا

)اعلم أن الوقف الذي هو حتبيس األصل وتسبيل املنافع من أعظم ما 

 يدخل يف اإلحسان، وأعمها وأكثرها فائدة.

وهم من األعمال اليت ال تنقطع مبوت اإلنسان، ومن اآلثار اليت قال 

     اهلل تعاىل فيها:

   

     :[12]يس. 

: "إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة: إال من @وقال 

 .(1)صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له"

فالصدقة اجلارية: كاألوقاف اجلاري نفعها كل وقت وزمان، سواء 

                                           
   .2احلديث تقدم خترجيه ص (1)
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لمني ومن يقوم كان وقفًا للمصاحل العامة: كاجملاهدين، واملعلمني، واملتع

بوظيفة من الوظائف الدينية، أو خاصة لطائفة أو أفراد، أو على فقراء 

ومساكني، فكل هذا من طرق اإلحسان النافع، وإن كان يتفاوت نفعه 

 . (1) وحصول كمال وقفه(ا.هك.

وقال يف كفاية األخيار بعد ذكر حديث  )إذا مات اإلنسان انقطع عنه 

صدقة جارية..(: "ومحل العلماء الصدقة اجلارية عمله إال من ثالثة: إال من 

له مقدرة  @: ما بقي أحد من أصحاب الرسول <على الوقف، قال جابر 

 .(2)إاّل وقف "

 كما ورد عن عمرو بن احلارث أنه قال: " ما ترك رسول اهلل عند موته

سالحه درهمًا، وال دينارًا، وال عبدًا، وال أمًة، وال شيئًا إاّل بغّلته البيضاء و

 .(3)وأرضًا جعلها صدقة "

األرض صدقة وال يأتي ذاك إال  @وهذا فيه التصريح معل الرسول 

                                           
   .3/209،210يب شرح عمدة الطالب نيل املآرب يف تهذ (1)

   .602/ 1كفاية األخيار،  (2)

وصككية الرجككل مكتوبككة عنككده    @أخرجككه البخككاري يف الوصككايا، بككاب الوصككايا، وقككول الككنيب      (3)

رقكم   3/1054البيضكاء، )  @( واللف  له. ويف اجلهكاد، بكاب بغلكة الكنيب    2588رقم  3/1005)

( 2755رقكم   3/1066ير كسكر السكالح عنكد املكوت )    ( حنوه، ويف اجلهاد أيضا باب من مل 2718

(، والبيهقككي يف 186– 4/185(، والككدارقطين يف األحبكاس ) 4/279حنكوه، وأمحككد يف املسكند )  

   ( كلهم عن عمرو بن احلارث، بروايات عديدة.6/160الوقف، باب الصدقات احملرمات )
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 حببسها على ما هي عليه، وهذا هو الوقف.

هناك آيات وأحاديث كثرية حثت على التصّدق والبذل واالنفاق وجوه 

الرّب واخلري واالحسان، ولسنا يف صدد حصرها ولكن يكفينا ما ذكرناه 

ار ترغيب الشريعة اإلسالمية بهذا األمر،  حيث تدل على أن للوقف الظه

 مكانة عظيمة يف اإلسالم.

على أننا وحنن نقرر أفضلية الوقف ومكانته يف اإلسالم، وأنه من أجل 

 ~أعمال القرب والرب واإلحسان.. نود أن نذكر بقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

أراد أن يوقف، أن ينظر إىل ما هو  يف هذا املقام، حيث قال: ).. ينبغي ملن

 أقرب إىل رضا اهلل وحمبته، وأنفع لعباده، وأن يتحرى ما نتائجه 

 أكثر، وعوائده أعم وأنفع. 

وليكن من حالل، فإن اهلل طيب ال يقبل إال الطيب، وليبعده عن 

 .(1) .هك.أاحليف واجلنف، وما يسبب العداوة والقطيعة بني األقارب( 

 

 ة الوقف احلضارية: أهمي –ثانيًا 

الوقف يف اإلسالم، شر  ليكون ريعه صدقة جارية، حيث إن له دور 

رئيس وأثر بارز يف رعاية املؤسسات اخلريية واالجتماعية، إذ برزت أهميته 

االنسانية يف توفري الرعاية االجتماعية للطبقات الضعيفة والفقرية، ظهر الطابع 

                                           
   .3/215ينظر: نيل املآرب  (1)
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 اهلل تعاىل بفعل اخلري، سواء بالعناية االجتماعي له الذي يستهدف التقرب إىل

باليتيم والضعيف أو باملسافر أو بطالب العلم، أوبالداعية إىل اهلل أو باجملاهد يف 

سبيل اهلل وغريهامن أعمال اخلري.. فاإلسالم من  أولويات اهتماماته إنقاذ 

البشرية من غوائل الفقر، ومرارة اجلو ، فالفقر هو الداء املهلك الذي 

مراإلنسانية  منذ طبعها اهلل على القدرة والعج ، وبرأها على النقص خا

والكمال.. إذ شريعة اهلل جعلت بني الغين والفقري سببًا: هو الرّب، وانشأت بني 

القوي والضعيف نسبًا: هو الرمحة وأحسب الناس لو أعطوا ما عليهم من 

دنا يف البيت عائاًل، فروض الصدقات ونوافلها، وأنفقوا مما رزقهم اهلل، ملا وج

 .(1) وال يف الطريق سائاًل، وال يف السجن قاتاًل، وال يف اجملتمع جاهاًل...

وبهذا يتضح لنا أن الوقف أحد األسباب اليت تكون طريقًا ل يادة 

احلسنات وتكثري األعمال الصاحلة يف الدنيا واآلخرة يف حياة الفرد وبعد مماته.       

أنه قال: " مل نر خريًا للميت وال للحي من هذه  <روي عن زيد بن ثابت 

احلبس املوقوفة أما امليت فيجري أجرها عليه، وأما احلي فتحبس عليه، وال 

، ولكن غفل عنه كثري من (2)توهب، وال تورث، وال يقدر على استهالكها "

الناس يف عصرنا احلاضر، وانشغلوا يف أمور احلياة، والتكاثر يف األموال 

                                           
   .1/12  اإلسالمي، الوقف يف الفكر (1)

   .2يف أحكام األوقاف، ص اإلسعافينظر:  (2)
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، وقلما جند من يعتين بهذا األمر إاّل القلة من الناس مع أن ذلك من واألوالد

األمور اهلامة اليت عن طريقها تتحقق سعادة اإلنسان يف آخرته، وت داد 

أعماله الصاحلة، وهو بهذا يعترب وسيلة عظيمة بعد انقضاء األجل لرفع 

لنفع الدرجات، والتكفري عن السيئات، واستمرار الثواب، هذا من جانب ا

 –العائد على الواقف، أما املنافع اليت تعود على األحياء أفرادًا ومجاعات 

 فهي كثرية وعظيمة، وأهّمها مايلي:  –وخباصة يف عصرنا احلاضر 

 الوقف والتكافل:  – 1

يعد الوقف وسيلة من وسائل التكافل املادي بني األمة املسلمة، وإجياد 

الناس خمتلفني يف الصفات متباينني يف  جعل التوازن يف اجملتمع، فإن اهلل 

    الطاقة  والقدرة، قال تعاىل:

   
   

   

    :[32]ال خرف  . 

 الوقف وإعانة الفئات احملتاجة:  – 2

ن عوامل تنظيم احلياة مبنهج محيد يرفع من مكانة يعد الوقف عاماًل م

الفقري، ويقوي الضعيف، ويعني العاج ، وحيف  حياة املعدم، من غري 

مضرة بالغين، وال ظلم يلحق بالقوي، وإمنا حيف  لكل حقه بغاية احلكمة 

والعدل، فتحصل بذلك املودة، وتسود األخوة، ويعم االستقرار، وتيّسر 
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   يق بنفوس راضية مطمئنة قال تعاىل:سبل التعاون والتعا

   

    :[2]املائدة. 

 الوقف وتنمية اجملتمع: – 3

إن يف الوقف حتقيقًا ملصاحل األمة اإلسالمية، وتوفريًا الحتياجاتهم، 

ة، ودعمًا لتطورها، ورقيها، وذلك مبا يوفره من دعم ملشروعاتها اإلمنائي

وأحباثها العلمية، ذلك أن الوقف يف عصرنا احلاضر ال يقتصر على أماكن 

العبادة ورعاية الفئات احملتاجة وحنوهم فحسب، وإمنا ميتد نفعه ليشمل كثريًا 

من اجملاالت اإلمنائية واالجتماعية اليت ختدم البشرية وتنشري االقتصاد، واليت 

، واملستشفيات اليت ختدم (1)لممنها:املؤسسات العلمية اليت ختدم طالب الع

 املرضى، ومراك  الدعوة اليت تعنى بنشر الدعوة إىل اهلل وغريها...

 فضاًل عن كونه وجهًا من وجوه القرب الشرعية.. 

 فيما يلي نورد بعض الصور واألمثله الدالة على أهمية الوقف:

                                           
 وقد قام علكى ريكع الوقكف جامعكات علميكة نشكرت نورهكا علكى األرض، ومحلكت رسكالة           (1)

اإلسالم إىل الناس، وبتوفيق من اهلل ثم بسكبب الوقكف وحكده نشكطت يف الكبالد اإلسكالمية       

الكيت سكادت بكالد     واالجتماعيكة ة حركة علمية منقطعة النظري غري متأثرة باألحداث السياسكي 

 املسككلمني. فككوفرت  للمسككلمني نتاجككًا علميككًا ضككخمًا وتراثككًا إسككالميًا خالككدًا، وفحككواًل مككن    

العلماء ملعوا يف التاريخ العاملي كله. انظر: أحكام الوقف يف الشكريعة اإلسكالمية للكبيسكي،    

1/138. 
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 أواٌل: الوقف على العلم وطالبه:

عماًل مستقاًل، واختصاصًا مل يكن طلب العلم يف صدراإلسالم 

ينصرف إليه،  وإمنا كان الصحابة يتلقون العلم عن طريق الكتاب والسنة 

 القولية و الفعلية والتقريرية... 

فلما استقلت الدراسة العلمية، يف العصور التالية وخباصة يف هذا 

العصر، عصر التقنية احلديثة، واحتاجت إىل مؤسسات خاصة، وجوز أكثر 

أيضًا أخَذ األجور على القيام بالواجبات والشعائر الدينية العامة، من الفقهاء 

تعليم القرآن،والعلم والقيام باإلمامة واخلطابة واألذان، لضرورة إحيائها 

خوفًا من تقاصر اهلمم عنها، ناهيك عن قلة أو ندرة احملتسبني القائمني 

سسات العلمية وأهل عليها..! اجته الوقُف اجتاهَا جديدًا يف هدفه حنو املؤ

العلم ورجال الدين والقائمني بإحياء شعائره ونشر تعاليمه، مما نشأ عنه ا جتاه 

جديدأيضًا يف األموال املوقوفة نفسها، إذ أصبحت ُتوَقُف العقارات اليت 

تستغل باإلجيار كالدور واحلوانيت، ومل يبق مقصورًاعلى ما يستغل بال راعة 

ضروري حتصيل النقد عن طريق الوقف، واالستثمار، إذ أصبح من ال

لُيصَرَف إىل بناء املدارس وحاجاتها كالكتب واملكتبات، وملرّتبات أهل العلم 

 فيها وعلماء الشريعة.    

ومن هنا نشطت يف الدول اإلسالمية، وبالد األقليات اإلسالمية على 

سية اتسا  رقعتها حركة علمية منقطعة النظري غري متأثرة باألحداث السيا
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واالجتماعية اليت سادت بالد املسلمني،وأتت بالعجائب يف النتاج العلمي، 

ونشر العلم الشرعي،  والثقافة اإلسالمية على أيدي فحول من العلماء 

 .(1)الذين ملعوا يف تاريخ العامل اإلسالمي كله

ويف اململكة العربية السعودية ومنذ عهد املوحد امللك عبد الع ي  بن 

انتشرت األوقاف على املدارس، واملعاهد، ودور  ~آل سعود  عبد الرمحن

العلم من مكتبات، وحلق علم وغريها.  كما أن الكتاب   حيظى باالهتمام 

والعناية من قبل امللوك واألمراء وأهل اخلري واملؤسسات احلكومية واألهلية، 

فهو ُيحَقق وُيكتب، وُيطبع وينشر، ويوز  ويهدى، ويوقف على طلبة 

لم، واملكتبات العامة احلكومية واخلاصة، مورد لطالب العلم، ومنهل الع

 .(2)عذب لكل قاصد خريًا وانتفاعًا

ويف ظّل رعاية حكومة خادم احلرمني الشريفني للعلم والتعليم 

والعلماء، قامت نهضة م دهرة للكتب واملكتبات، بشتى األنوا  وأرقى 

شرف على مخس مكتبات اخلدمات، كما أن وزارة الشؤون اإلسالمية ت

                                           
   .14أحكام الوقف ملصطفى ال رقاء، ص  (1)

فتتاحية كتبها الدكتور عبد اهلل بكن عبكد احملسكن الرتككي يف  النشكرة اإلسكالمية، وزارة       مقالة ا (2)

الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واالرشاد، ملحق خاص مبناسبة عقد "ندوة املكتبات 

. ومقالككة كتبهككا الككدكتور  3ورة، ص نككهككك املدينككة امل 27/1/1420– 25الوقفيككة باململكككة " 

   .6ن املطرودي يف النشرة اإلسالمية، نفس العدد، ص عبدالرمحن بن سليما
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وقفية هي: مكتبة امللك عبد الع ي  يف املدينة املنورة، ومكتبة مكة املكرمة يف 

مكة املكرمة، ومكتبة عبد اهلل بن عباس يف الطائف، ومكتبة الصاحلية يف 

 .(1)عني ة، ومكتبة املقبل يف املذنب

 

 ي بالد األقليات اإلسالمية: ـالوقف ف

ة املقيمة يف بالد األقليات اإلسالمية يف أمريكا استفادت اجلاليات املسلم

وأوربا وآسيا.. من األوقاف اخلريية املقامة هناك، إذ وجد فيها مؤسسات ذات 

نفع عام يبقى أصلها، ويستفاد من ريعها.. حبيث حتاف  على وجود تلك 

 األقليات يف تلك البالد، وحتقق مصاحلهم، وحتف  هويتهم اإلسالمية.. 

لوقف يف بالد االقليات اإلسالمية: األرض املقام عليها      من أمثلة ا

مؤسسة الثقافة اإلسالمية الواقعة يف والية جاال جنوب تايلند )فطاني(، 

م وال 1951واليت أسسها الشيخ د. احلاج هارون حممد طاهر سولونج  عام 

تمع ت ال حتى اآلن  تعمل  حبمد اهلل،  تؤدي أدوارها املتعددة يف خدمة اجمل

املسلم  هناك وخاصًة يف جمال الدعوة إىل اهلل، و إىل نشر  العقيدة الصحيحة 

بني ابناء  املسلمني، وتربية النقء على القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة، 

وذلك من خالل إشرافها على معهد البعثات الدينية للبنني،ومعهد اإلرشاد 

                                           
   املرجع السابق، للدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن  الرتكي. (1)
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بعة آالف طالب وطالبة، و خترّج للبنات  حيث يدرس فيهما ما يقارب  من س

، وتدعم هذه املؤسسة الوقفية من (1)منهما عدد كبري من الطالب والطالبات

قبل أهل الرب  واخلري يف  تلك البالد وخارجها، كما سبق أن تلقت دعمًا ماليًا 

هك، اسهامًا 1403من عدد من احملسنني يف اململكة العربية السعودية يف عام 

ملدرسةالتابعة للمؤسسة، وذلك بواسطة مساحة الوالد الشيخ منهم  يف بناءا

وكذا عن طريق الندوة العاملية للشباب  (2)~عبد الع ي  بن عبد اهلل بن باز 

 .   (3)اإلسالمي بالرياض

وال شك أن وسائل تلقى العلوم قد تطور تطورًا كبريًا تبعًا لسنن احلياة 

اتيب واملساجد إىل املدارس واحلضارة كما ذكرناه سلفًا، فمن حلق الكت

واجلامعات واملؤسسات البحثية، واملعامل واملختربات إىل غري ذلك مما ال 

                                           
هكذه املؤسسكة مؤسسككة وقفيكة تشكرف علككى معهكدي البكنني والبنككات، تكدرس فيهمكا العلككوم          (1)

سكاعة الثانيكة عشكر    الدينية والعلوم العامكة، ففكي الفكرتة الصكباحية مكن السكاعة الثامنكة إىل ال       

تدرس العلوم الدينية، ويف السكاعة الواحكدة بعكد الظهكر إىل السكاعة اخلامسكة مسكاء  تكدرس         

العلوم العامة، وذلك من املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة الثانوية، وسنتني بعد الثانويكة أي مكا   

، 1420عككام يعككادل الكليككة املتوسككطة. ينظر:النشككرة السككنوية ملؤسسككة الثقافككة اإلسككالمية،   

   .2ص

هككك موجهككة 24/8/1403يف تككاريخ  3731/4ت كيككة مككن مساحككة الشككيخ الصككادرة بككرقم:  (2)

   لعامة احملسنني يف اململكة.

   بإصدار التوصيات موجهًة إىل التجار واحملسنني باململكة. (3)
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ميكن تشغيله على  الوجه األمت و األكمل و االستفادة منه ا ستفادة مثلى، إاّل 

 برصد األموال، ووضع املي انيات وإجياد مصادر ثابتة للتمويل واإلنفاق.

العظمى لألوقاف يف  اإلسالم، وتظهر املكانة  ومن هنا تتجلى األهمية

السامية هلا يف املساعدة علىنشرالعلم الشرعي، ورعاية العلم والعلماء االمر 

الذى اثره يف تقدم األمة اإلسالمية ورفعتها وحلاقها مبصاف األمم املتقدمة 

علميًا و حضاريًا، بل وريادتها للعامل أمجع بفضل ما اختصها اهلل به من 

 ومات تؤهلها للريادة والقيادة. مق

 

 أثر الوقف على طالب العلم:

قام الوقف يف خمتلف العهود اإلسالمية بدور فعال ونهض بدور 

األجه ة  اجتماعي واقتصادي وثقايف كان له أثره يف ختفيف العبء على

املسؤولة يف الدولة، وتقليل النفقات املالية املتعلقة باملوازنة العامة هلا، وكفل 

للعديد من طلبة العلم والعلماءأرزاقهم كي يتفرغوا لشؤونهم العلمية، إذ 

ينبغي لطالب العلم أال يشتغل بشيء آخر غري العلم، وال يعرض عن الفقه، 

ويروي النباهى يف ترمجته للقاضي أبي الربيع سليمان احلمريي الكالعي 

، وينشطهم، البلنسي األندلسي أنه كان " كريم النفس، يطعم فقراء الطلبة

وهناك مثل شرود أندلسي يقال يف ضرورة التفرغ  .(1)ويتّحمل مؤونتهم

                                           
   .119قضاة األندلس للنباهي، ص  (1)
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)ري  هك( يف كتابه694لطلب العلم ساقه أبو حييى ال جالي )ت عام 

  ."…وهو: " من فكر يف شراء بصلة، ليس حيف  مسألة  (1)األوام(

 وذكرا بن هشام أن عامة األندلس يف عصره كانوا يتمثلون به هكذا:

 ا املرء اشرتى بصله             فال تسأله عن مسلهإذ

: لو ُكلِّفُت بشراء بصلة ما حفظُت شيئًا من ~وقال اإلمام الشافعي 

العلم "فهذه املقولة الرائعة، والكلمة املأثورة ليست حكمة تظهرأثر التفرغ 

للعلم فحسب، ولكنها تضيء جانبًا من الظروف االجتماعية والثقافية لعصر 

م الشافعي وغريه من األئمة األعالم، ومحلة العلم، وطالب املعرفة اإلما

والثقافة يف ذلك العصر، حيث يبدو اجملتمع مبؤسساته ومرافقه، وكأمنا حيمل 

عن اإلمام عبء التكليف املعاشي، وتبعة هموم احلياة ليصبح اإلمام مقياس 

الشافعي  العصر ومسته يف جانبه العلمي والفكري واحلضاري ومثل اإلمام

 .. (2)غريه من علماء اإلسالم ومفكريه

وهكذا رأينا الدعاة والعلماء والفقهاء وطلبة العلم يف خمتلف العصور 

قد استفادوا من الوقف، وأصبح معينًا هلم على التفرغ للطلب والتحصيل 

فأدى الوقف دوره يف هذا …والدعوة إىل اهلل وتبليغها واجلهاد يف سبيله 

 اجملال.

                                           
   .1376ت رقم ري األوام يف أمثال العوام، يف األندلس حت (1)

   .1/31ينظر: الوقف يف الفكر اإلسالمي، املرجع السابق،  (2)
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 :(1) ي واملصحات أو )املستشفيات(ـ: الوقف على املشافثانيًا 

مل تكن مداواة املرضى وعالجهم يف صدر اإلسالم  يف بيت مستقل أو 

 مؤسسة خاصة، وإمنا اختذ بيت املرضى يف ذلك الوقت  خيمة رسول اهلل

اليت ضربها يف مسجده يف املدينة يوم اخلندق ملداواة اجلرحى، وجعل  @   

 .(2)عى رفيدة تتوىل القيام خبدمة املصابنيفيه امرأة تد

فلقد أصيب سعد بن معاذ يوم اخلندق، رماه رجل من قريق، فضرب 

فلما كثرالفتوحات   …(3)يف املسجد خيمة يعوده من قريب @رسول اهلل 

اإلسالمية واتسعت رقعة اخلالفة، وازدهر العلم وكثر العلماء يف خمتلف 

ه،  بدأ االجتاه إىل إنشاء دور خاصة العلوم والفنون وكان للطب نصيب

  …للمرضى ترعاها الدولة، أو ما يوقف عليها من ربا  وضيا  

ويذكر أن أول من بنى مستشفى  يف اإلسالم هواخلليفة الوليد بن 

هك، وجعل فيه األطباء، وأجرى هلم األرزاق،  88عبدامللك األموي عام 

                                           
كانت الرعاية الطبية يف خمتلف العهود مصحوبة بإقامة مؤسسات ملداواة املرضى وعالجهم  (1)

 …يف املدن وهي اليت أطلق عليها اسم )املارستان(، ومعناه دار املرضى أو املستشفى  

 ة فارسية معناه املستشفى..واملارستان كلمة دخيل

   .6/217،واللسان، مادة )مرس( 2/568ألمحد بن حممد الفيومي   ينظر: املصباح املنري 

   .9تاريخ البيمارستان يف اإلسالم، د. أمحد عيسى بك، ص  (2)

   (.3315صحيح مسلم عن عائشة، كتاب اجلهاد والسري، رقم احلديث ) (3)
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هم، وعلى العميان األرزاق..   وأمر حببس اجملذومني لئال خيرجوا، وأجرى علي

 . (1)وأنشأ هو ومن خلفه دورًا ملعاجلة اجملانني

هك، أول مستشفى كبري مبصر، وكان 259وبنى أمحد بن طولون عام 

به محام أحدهما للرجال والثاني للنساء، وإذا جاء العليل، أن تن   ثيابه 

له، ويعاجل  ثم يلبس ثيايًا ويفرش (2)ونفقته، وتوضع عند أمني املستشفى

 …حتى يربأ، فإذا أكل فروجًا ورغيفًا، أمر باالنصراف، وأعطي ماله وثيابه

وقد أنفق ابن طولون على هذا املستشفى ستني ألف دينار، وكان يركب 

 .…(3)بنفسه يف كل يوم مجعة ليتفقد املرضى

هك أسس الوزيرابن الفرات مستشفى ببغداد، وأنفق عليه 311ويف عام 

 .(4)  دينار يف كل شهر..من ماله مائيت

هك مستشفى آخر عند اجلسر الذي على 355وأسس مع  الدولة يف عام 

               .(5)…دجلة، ووقف عليه أوقافًا وضياعًا يرتفع منها مخسة آالف دينار 

هك( مستشفى 827وقد أحدث أبو فارس عبد الع ي  احلفصي )ت 

                                           
   .2/405اخلطري للمقري ي،  (1)

   .149/ 1ينظر: الوقف يف الفكر اإلسالمي،  (2)

   .3/405اخلطري، للمقري ي،  (3)

   .23املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم البن اجلوزي البغدادي، ص  (4)

   .96نفس املصدر السابق، ص  (5)
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قف على ذلك أوقافًا كثرية.            بتونس للضعفاء والغرباء وذوي العاهات، وأو

هك( 1080كما أحدثت السيدة ع ي ة عثمانية زوج محودة باشا املرادي )ت

مستشفى بتونس، أوقفت عليه من الربا  والعقار ما هو كثري، كما أوقفت 

على الفقراء واملساكني وعلى ختان الفقراء وإكسائهم يف كل يوم عاشوراء، 

 .(1)وجتهي  األبكار

 تمر احلال إىل أن استقلت مداوات املرضى بدور خاصة بعد تقدم واس

الطب، وختصص األطباء، وتشخيص الكثري من احلاالت املرضية املستعصية 

حيث دعت احلاجة إىل تشيد دور خاصة ملداواة  –السيما يف هذا الوقت  –

 بناء  وتشيدًا  – املرضى أو ما يعرف باسم )املستشفى( متول وينفق عليها

من قبل الدولة أو من جهات اخلري األخرى ولعل من أهمها  –رعايًة و

 )الوقف( لتؤدي دورها املنوط بها على خري وجه وأكمل حال..

 

 ي ختفيف العبء عن املوازنة العامة للدولة: ـالوقف واإلسهام ف

 –ال شك أن قيام الوقف أو إسهامه مبثل تلك املرافق احليوية املهمة 

جانب حضاري مهم، يتعاون فيه القطا  العام مع القطا   – متوياًل وإنفاقًا

اخلاص يف هذا املضمار، فتخفف األعباء على موازنة الدولة، وتقل 

                                           
   .1/150الوقف يف الفكر اإلسالمي،  (1)
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 النفقات، وتضيق دائرة املصروفات..

"لقد كان للخدمات العامة نصيب واسع يف  يقول أحد الباحثني:

ال الوقف نشاطات الوقف، وختصيصاته من قبل احملسنني، فأنشئت من أمو

 شبكة واسعة للطرق ربطت مشرق العامل اإلسالمي مبغربه.

وأنشئت املوائل واخلانات إليواء املسافرين من فقرائهم وجتارهم..كل 

 ذلك جمانًا.  

كما أنه عبدت ونظفت الطرق داخل املدن من أموال الوقف، وأنشئت 

م فيها، السبل بني احلارات لتقديم املاء البارد خاصة يف مناطق االزدحا

كماأنشئت اآلبار االرتوازية يف الطرق الربية اليت تربري بني املدن على امتداد 

 .  (1)العامل اإلسالمي لسقاية الراحلة.."

كل ذلك باإلضافة إىل جهاته اخلريية األخرى املتعددة من مرافق عامة 

وكفالة لأليتام واملعوزين، واألسرى، واملساجني، واإلنفاق على الذرية 

 هلني..واأل

يف املقابل يعد الوقف بشقية)اخلريي،واألهلي( سابقًة إسالميًة متي  

اإلسالم على غريه من الديانات احملرفة، و املذاهب واالجتاهات،والنظم 

املعاصرة الرباقة اليت تدعي زورًا وبهتانًا السابقة يف مثل هذه اجملاالت النفعية 

                                           
   .142د/مصطفى  السباعي: من روائع حضارتنا/ (1)
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 تعاليم دينهم، ويطبقوا أحكامه، فما أحرى باملسلمني أن يعودوا إىل اخلريية..

ويقيموا حدوده، وينهلوا من معني توجيهاته، ويستفيدوا من مندوباته 

ومستحباته، ليسعدوا ويسعدوا، ويكون هلم التمكني واالستخالف يف 

   األرض مصداقًا لقوله تعاىل: 

   
  

  
   
   

   
   

   
   

    

    :[55]النور. 
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 اخلامتة

 

أبان لناهذا البحث املقتضب، الوقف بصورته احلقيقية الناهضة لدى 

املسلمني، ومكانته،وأهميته احلضارية على الفرد واجملتمع والدولة سابقًا 

 والحقا.. كما بّين لنا بعض أحكامه املهمة دون الدخول يف تفاصيل ذلك.. 

  هذا البحث:وفيما يلي نذكر أهم النتائج اليت توصلنا إليها يف

: الوقف يف االصطالح هو: )حتبيس األصل، وتسبيل املنفعة على     أواًل

 بر، أو قربة(.

 : ينقسم الوقف إىل قسمني: ًاككككثاني

وقف خريي )عام(: وهو ما كان املوقوف عليه جهة من جهات  – 1
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 الرب كاملساجد واملدارس والفقراء وحنوهم...

 رضاته والتقرب إليه...والغرض منه ابتغاء وجه اهلل وم

وقف ذري أو أهلي )خاص(: وهو ماكان خريه وريعه وغلته  – 2

 على الذرية كاألوالد واألحفاد وحنوهم...

ويقصد به إرادة النفع العاجل للموقوف عليهم.. ويؤول يف النهاية 

 إىل جهة من جهات الرب...

 املندوبة... : أن الوقف جائ  شرعًا، بل هو من التربعات والقربًاكككثالث

كما نقل  –حيث إنه  {كان الوقف حمل اهتمام واعتناء من الصحابة  ًا:كككرابع

ما كان أحد منهم له قدرة على الوقف إال  –ذلك جابر عنهم 

 وقف يف سبيل اهلل.. 

 واآلثار الواردة عنهم يف هذا اجملال أكثر من أن حتصر.. 

قار، واملنقول الذي يصح :  أن الوقف يصح يف كل مال متقوم من العخامسًا

 االنتفا  به مع بقاء عينه...

وقف املنفعة؛ كمن  –على رأي بعض أهل العلم  –كما جيوز 

 استأجر دارًا مدة معلومة فأوقف منفعتها مدة استئجارها.

أنه من خالل االستعراض التارخيي للوقف عند املسلمني وعند  : سادسًا

  غريهم ظهرمن خالل ذلك عدة أمور أهمها:
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ثبوت الفرق بني وقف اجلاهلية وبني الوقف عند املسلمني، إذ  – 1

وقف اجلاهلية موضو  لغرض الفخر و املكابرة، أما وقف 

املسلمني فإن األصل فيه أن يكون قربة هلل وتربرًا، وثبوت الوقف 

 باعتباره نظامًا اجتماعيًا درج عليه كثري من األمم.

همية الوقف يف احلياة العامة وكذا ظهر من خالل هذا املبحث أ – 2

والنتائج اليت حققها أثناء تطبيقه وخاصة يف العصور اإلسالمية 

السالفة اليت صار الوقف فيها مصدرًا لغالب النتاج الفكري لدى 

املسلمني، سواء يف تنمية املهارات واكتساب العلوم أو يف جمال 

 الصناعة واالخرتا   أو يف جمال توفري حاجات الناس.

: يشرتط يف الوقف أن يكون الواقف جائ  التصرف؛ وهو احلر البالغ ًاككبعسا

العاقل الرشيد.. وأن يكون املوقوف مملوكًا للواقف.. وأن يكون 

على جهة بر.. وأن يكون الوقف منج ًا غري مؤقت أو معلق، إال 

 إذا علقه على موته صح ذلك..

اه مامل خيالف الشر ، أو : أنه يعمل بشرط الواقف، ويلت م مبقتضًاككككثامن

ينايف مقتضى العقد، أو تكون هناك مصلحة راجحة يف االنتقال 

 عنه إىل غريه..

حيتاج الوقف إىل يد أمينة قادرة ترعاه وتقوم على مصاحله مبا   تاسعًا:

 يصلحه من عمارة، وإجارة، وحتصيل غلة، وقسمتها...
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باالسم أو  –وتناط هذه املهمة يف الواقف، أو من يعينه الواقف 

 ناظرًا عليه..  –بالوصف 

ويف العصر احلاضر آلت نظارة معظم األوقاف إىل اجلهات الرمسية 

املنوط بها رعاية األوقاف اخلريية مثل وزارة األوقاف يف كل دولة 

 اسالمية..

من خالل استعراض مكانة الوقف وأهميته احلضارية، ظهر من  عاشرًا:

 خالل ذلك عدة أمور أهمها:

أن الوقف يعد جتارًة راحبًة مع اهلل تنفع صاحبها يوم القيامة يوم  – 1

  الينفع مال والبنون إال من أتى اهلل بقلب سليم:

  
   

   
    

  
 

   
  

   
    

   [11– 10:الصف] . 

فيما أخرجه مسلم يف صحيحه وغريه:)إذا   @ويقول النيب 

مات االنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة: إال من صدقة 
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 جارية..( احلديث.

: )مل نر خريًا للميت وال للحي من هذه <بن ثابت  ويقول زيد

احلبس املوقوفة( أما امليت فيجري أجرها عليه، وأما احلي فتحبس 

 عليه وال توهب وال تورث وال يقدر على استهالكها.

أن الوقف وسيلة مهمة من وسائل التكافل االجتماعي بني أبناء  – 2

ياة مبنهج محيد األمة املسلمة،وهو عامل من عوامل تنظيم احل

 يرفع من مكانة الفقري ويقوي الضعيف..

أن الوقف يعد قيدًا من قيود امللكية اخلاصة يف اإلسالم  لصاحل  – 3

الطبقات احملتاجة، واملشروعات ذات النفع اخلريي العام ملا ورد 

من أدلة شرعية كثرية يف احلث عليه، واإلنفاق عن طريقه..فهو 

طرتها على النفوس،ومينع من تكدس خيفف من طغيان املادة وسي

   رأس املال يف أيدي فئة معينة وهم األغنياء وحدهم:

    

    [ر: احلش

7]      . 

أن الوقف اليقتصر على الفقراء ومساعدة الضعفاء، وبناء  – 4

ه ليشمل كثريًا من املساجد واإلنفاق عليها فحسب، وإمنا ميتد نفع

اجملاالت اليت ختدم البشرية كبناء املدارس واملؤسسات التعليمية 
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املختلفة خدمة للعلم وطالبه،وإزالة للجهل، وتبديدًا لظالمه 

بنشر نور العلم وضيائه، كما يعد عاماًل من عوامل نشر اإلسالم 

وتبليغه، وتكثري سواد املسلمني.. وتشييد املشايف واملصحات 

لفة )املستشفيات( خلدمة املرضى ومداواتهم..وإنشاء دور املخت

للرعاية االجتماعية لكفالة األيتام والعج ة واملسنني واملعوقني 

 ومن يف حكمهم..وما حيققه ذلك من مصاحل دينية ودنيوية. 

فضاًل عن إسهامه يف البنية األساسية.. واملرافق العامة، 

جلسور، والقال ، كالطرقات، وحفر اآلبار، والسقايات، وا

 واألربطة، واملقابر..  

أن يف الوقف إسهامًا يف ختفيف العبء على أجه ة الدولة ذات  – 5

العالقة مبجاالته، وتقليل النفقات واملصروفات املالية على موازنة 

 الدولة..

 .واهلل املوفق واملستعان و هو حسبنا ونعم الوكيل

 فهرس املصادر و املراجع

 

 ريم وعلومه: القرآن الك –أ 

 (1) القرآن الكريم.

 (2) .(477ابن كثري: اإلمام احلاف  عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن كثري )ت 
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 هك.1403بريوت لبنان، عام  –تفسري القرآن الكريم، دار املعرفة 

 .(604الرازي: اإلمام فخر الرازي )ت 

 هك.1411، عام1التفسري الكبري، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط 

(3) 

 (.911السيوطي: اإلمام عبد الرمحن جالل الدين السيوطي )ت 

 هك1403، عام1الدر املنثور يف تفسري املأثور، دار الفكر،بريوت لبنان، ط 

(4) 

  .القرطيب: أبو عبد اهلل أمحد األنصاري القرطيب

 اجلامع ألحكام القرآن، دار الكتب العربي.

(5) 

 

 كتب األحاديث: –ب 

      .هك(606ابن األثري: اإلمام املبارك بن حممد بن األثري اجل ري )ت 

 هك 1402، عام 2جامع األصول يف أحاديث الرسول، دار الفكر لبنان، ط 

(6) 

  .هك(241اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل الشيباني )ت 

 مسند اإلمام أمحد بهامق منتخب كن  العمال يف سنن األقوال واألفعال، دار

 الفكر العربي، غري مؤرخ.

(7) 

 .543ابن العربي:أبو بكر حممد بن عبد اهلل املعروف بابن العربي ت/

 عارضة األحوذي، نشر دار الكتب العلمية، بريوت.  

(8) 

  .البخاري: حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي

 هك.1981صحيح البخاري، املكتبة اإلسالمية، استانبول، تركيا، عام 

(9) 

 .هك(458يهقي: أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي )ت الب

 السنن الكربى، جملس دائرة املعارف العثمانية حبيدر آباد، الدكن،اهلند،

(10) 
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 ، غري مؤرخ.1ط 

 هك(.    297الرتمذي: أبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي )ت 

 سنن الرتمذي، دار إحياء الرتاث العربي، بريوت لبنان.    

(11) 

 هك(.                  385ر قطين: علي بن عمر الدارقطين )ت الدا

 هك. 2،1403سنن الدار قطين، عامل الكتب، ط/

(12) 

 السخاوي: مشس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوي 

 .(هك903ت )

املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة، دار الكتب 

، بتحقيق عبد اهلل الصديق،عبد الوهاب هك 1399، 1العلمية، ط/

 عبداللطيف.

(13) 

 .هك( 241اإلمام الشافعي: حممد بن إدريس )ت

 .هك1327، عام 1مسند الشافعي، شركة املطبوعة العلمية، ط

(14) 

 .هك( 1250الشوكاني: حممد علي الشوكاني )ت

 .هك1347نيل األوطار، طبعة مصطفي البابي احلليب، عام 

(15) 

 .هك 1162ني: إمساعيل بن حممد العجلوني، ت/العجلو

كشف اخلفاء وم يل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس، 

 هك، تصحيح أمحد القالش.   1403، 3مؤسسة الرسالة ط/

(16) 

 .هك( 852العسقالني: أمحد بن حجر العسقالني )ت

  هك1319ام ، ع1فتح الباري شرح صحيح البخاري، املطبعة اخلريية، ط. 

 ،التلخيص احلبري يف ختريج األحاديث الرافعي الكبري، مطبعة األنصاري 

(17) 
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 اهلند.

 .هك(261مسلم: اإلمام احلاف  مسلم بن احلجاج  النيسابوري )ت 

ت صحيح مسلم مطبو  مع شرح النووي عليه، الدار الكتب العلمية، بريو

 لبنان، طبعة جديدة، غري مؤرخ.

(18) 

 .هك(313و عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي )تالنسائي: أب

 سنن النسائي بشرح احلاف  جالل الدين السيوطي مع حاشية اإلمام السندي،

 هك.1409، مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب، عام 3ط 

(19) 

 

 كتب الفقه: –جـ 

 أمحد إبراهيم بك.

 م.1937هك،1355أحكام الوقف واملواريث، املطبعة السلفية، القاهرة، 

(20) 

 أمحد بن غنيم النفراوي املالكي.

هك،مطبعة 2،1374الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القريواني، ط/

 مصطفى البابي احلليب وأوالده، القاهرة.

(21) 

  .هك(1252ابن عابدين: حممد أمني بن عمر بن عبد الع ي )ت 

حياء الرتاث العربي غري رد احملتار على الدر املختار)حاشية ابن عابدين(، دار إ

 مؤرخ.

(22) 

 .هك(620ابن قدامة: عبد اهلل أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي احلنبلي )ت

املغين، بتحقيق، د/ عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي،د/ عبد الفتاح حممد 

 احللو. 

(23) 
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 ابن هبرية: الوزير ابن هبرية احلنبلي.

 جوي، القاهرة.اإلفصاح عن معاني الصحاح، مطبعة الد

(24) 

 ابن اهلمام: كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي 

 .هك(681)ت 

 هك. 1356فتح القدير، مطبعة مصطفى حممد، عام 

(25) 

 أبو زهرة: حممد أبو زهرة.

 م.1971، 2حماضرات يف الوقف، دار الثقافة العربية للطباعة،ط/

(26) 

 .1051البهوتي:منصور بن يونس البهوتي ت/

 . 1/1398ط/ عليه، الروض املربع شرح زاد املستقنع،وحاشية أبن قاسم

(27) 

 .هك(954احلطاب: أبو عبد اهلل: حممد بن حممد بن عبد الرمحن )ت 

 ، عام1مواهب احلليل شرح خمتصر خليل، مطبعة السعادة مصر، ط 

 هك.1329

(28) 

 احلصين: أبوبكر بن حممد احلسيين احلصين احلنبلي 

 .2األخيار يف حل غاية االختصار، دار املعرفة، بريوت لبنان، طكفاية 

(29) 

 حممد بن عبد الع ي  بن عبد اهلل.

اململكة  –الوقف يف الفكر اإلسالمي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

 هك.1416، –املغربية 

(30) 

 .هك(361اخلصاف، أبو بكر: أمحد بن عمرو الشيباني )ت 

 .هك1322، عام 1طبعة ديوان عموم األوقاف املصرية، طأحكام األوقاف، م

(31) 

 (32) .هك(1201الدر دير: أمحد الدردير املالكي )ت
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   .الشرح الكبري، مطبو  بهامق حاشية الدسوقي، نشر دار الفكر 

 الشرح الصغري، مطبو  بهامق بلغة السالك، املطبعة املصرية، بوالق .

 هك.  1289عام 

 يلي.ال حيلي: وهبة ال ح

 هك.1417، عام 4الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر، دمشق ط 

(33) 

  .ال رقاء: الشيخ مصطفى أمحد ال رقاء

 هك.1418، عام 1أحكام األوقاف، دار عمار، عمان األردن، ط 

(34) 

 .هك(977الشربيين: حممد اخلطيب الشربيين، )ت 

 مغين احملتاج شرح املنهاج، دار الفكر بريوت.

(35) 

 الشريازي: أبو إسحاق ابراهيم بن علي الفريوز أبادي.

 هك. 1416، 1املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، دار الكتب العلمية، ط/

(36) 

 الطرابلسي: برهان الدين: إبراهيم بن موسى بن أبي بكر بن الشيخ علي

 هك(.922الطرابلسي )ت 

 هك.1292م اإلسعاف يف أحكام األوقاف، املطبعة الكربى املصرية، عا

(37) 

 .هك(1189أبو حسن: علي بن أمحد الصعيدي العدوي املالكي)ت العدوي:

 حاشية العدوي على شرح اخلرشي، مطبوعة على هامق اخلرشي.

(38) 

 عطية: أبو عبد الرمحن حممد عطية.

، 1املختصر النفيس يف أحكام الوقف والتحبيس، دار ابن ح م،بريوت،ط

 هك.1416عام 

(39) 

 (40)  .: اإلمام شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحنالقرايف
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الفروق، بهامق الكتابني تهذيب الفروق والقواعد السنية يف األسرار 

 الفقهية،عامل الكتب، بريوت لبنان، غري مؤرخ.

 الكاساني: أبو بكر بن مسعود الكاساني.

 . 1لية، القاهرة ط/بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، مطبعة اإلمام، مطبعة اجلما

(41) 

  .الكبيسي: حممد عبيد الكبيسي

 .هك1397أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية، مطبعة اإلرشاد، بغداد، عام 

(42) 

 مصطفى اخِلْن  ومصطفى الُبغا. 

يف الوقف والوصية  5الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي، ج

 هك.1412، عام 2دار القدم، دمشق، ط  ،والفرائض

(43) 

 .624املقدسي: بهاء الدين عبد الرمحن بن إبراهيم املقدسي ت/

 العدة شرح العمدة يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل،املكتبة السلفية القاهرة.

(44) 

 .هك(676النووي: اإلمام أبو زكريا حمي الدين بن شرف النووي )ت 

عام  ،1بنان، طاجملمو  شرح املهذب، دار الفكر للطباعة والنشر، بريوت ل

 هك. 1417

(45) 

 الوقف يف الشريعة اإلسالمية  )بدون اسم مؤلف(.

 نشر املكتبة احلديثة، طرابلس، لبنان.

(46) 

 

 ي الشريعة والتاريخ: ـكتب عامة ف –د 

 أمحد بن علي بن حجر العسقالني.

 هك.1328، مطبعة السعادة، مصر، 1اإلصابة يف متيي  الصحابة، ط/

(47) 
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 .هك(597زي: أبو الفرج عبد الرمحن  بن اجلوزي البغدادي )ت ابن اجلو

 املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، غري مؤرخ.

(48) 

 ابن خلدون: العالمة عبد الرمحن بن حممد بن خلدون.

 املقدمة البن خلدون، دار اجليل، بريوت لبنان، غري مؤرخ.

(49) 

 بك: أمحد عيسى بك.  

 سالم، غري مؤرخ.تاريخ البيمارستان يف اإل

(50) 

 الدريويق: د/أمحد بن يوسف الدريويق.

 التكافل االجتماعي من منظور إسالمي )حتت النشر(.

(51) 

 الدكتور/ ربيع الروبي.

 امللكية العامة يف صدر اإلسالم، ط/مرك  أحباث االقتصاد اإلسالمي، 

 جدة.

(52) 

 عبد اهلل علوان.

السالم للطباعة والنشر،القاهرة حلب، التكافل االجتماعي يف اإلسالم،دار 

 بريوت.

(53) 

 عبد امللك بن هشام )أبو حممد(.

لبحوث  ، بتحقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، نشر إدارات@سرية النيب 

 العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، السعودية، الرياض.

(54) 

 هك.207حممد بن عمر الواقدي. ت/

ن جونس، نشر عامل الكتب املغازي، بتحقيق د/ مارسد

 م.1984هك، 3،1404بريوت،ط/

(55) 
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 د/مصطفى السباعي.

 من روائع حضارتنا، املكتب اإلسالمي، بريوت.

(56) 

 ياقوت بن عبد اهلل احلموي.

 معجم البلدان، نشر دار إحياء الرتاث العربي.

(57) 

 

 كتب اللغة واملصطلحات: –هـ 

 .هك395لغوي، ت/ابن فارس: أمحد بن فارس بن زكريا ال

 هك.1،1404جممل اللغة، متوسطة الرسالة، ط/

(58) 

 .هك(711ابن منظور: العالمة أبي الفضل مجال الدين حممد )ت 

  .هك1410، عام1لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، بريوت لبنان، ط

(59) 

 .709البعلي: أبو عبد اهلل بن أبي الفتح البعلي احلنبلي ت/

 . 1965–1385 ، 1أبواب املقنع،ط/املطلع على 

(60) 

 .716اجلرجاني: علي بن حممد الشريف اجلرجاني ت/

 .           1978التعريفات،نشر مكتبة لبان بريوت 

(61) 

 .هك(528ال خمشري: حممود بن عمر ال خمشري )ت 

 أساس البالغة، حتقيق عبد الرحيم حممود، مطبعة أوالد أوفاند)أوتو أوفست(

 هك.1372 ، عام1ط 

(62) 

 .هك(817الفريوز أبادي: حممد بن يعقوب الفريوز أبادي )ت 

 هك.  1352، عام 3القاموس احمليري، املطبعة املصرية، ط 

(63) 

 (64) .770الفيومي:أمحد بن علي املقري ت/
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 املصباح املنري، نشر املكتبة العلمية،بريوت.

 .وجدي:  حممد فريد وجدي

القرن  عشر)العشرين(، مطبعة دائرة املعارف دائرة معارف القرن الرابع

 هك.  1343العشرين، عام 

(65) 

 

 اجملالت والنشرات واحملاضرات:  –و 

 (66) هك.1418دليل مؤسسة احلاج سولونج عبد القادر تؤمينا، عام 

النشككرة اإلسككالمية:  وزارة الشككؤون اإلسككالمية واألوقككاف والككدعوة واإلرشككاد 

– 25 نككككدوة املكتبككككات الوقفيككككة باململكككككة" ملحككككق خككككاص مبناسككككبة عقككككد " 

 هك.27/1/1420

(67) 

 

 

 


