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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

احلمد هلل رب العاملني، الرمحن خبلقه أمجعني الرحيم بعباده املؤمنني، ما شرع أمرًا إال حلكمه 
والسراج املنري الذي علم والصالة والسالم على البشري النذير  نعمة،فصار بعد شرعه رمحة و 

 األمة طرق البذل األمثل واإلحسان الدائم، ليبقى أثره، ويستمر خريه.
ومن أهم الروافد االقتصادية الدائمة اليت حث عليها الشرع الوقف، والذي شرع حلكم 

رافد اقتصادي خريي دائم يدوم النفع به ما  أعظم حماسن هذا الدين إذ هو من عظيمة، فهو
مستمرا مع االهتمام به. وقد زاد من اهتمام املسلمني بالوقف أثره الدائم وأجره  دام الوقف

املتواصل فقد قال زيد بن ثابت رضي اهلل عنه قال: " مل نر خرياً للميت وال للحي من هذه 
احلُُبس املوقوفة أما امليت فيجري أجرها عليه وأما احلي فتحتبس عليه وال توهب وال تورث وال 

. وقال جابر رضي اهلل عنه: ) مل يكن أحد من أصحاب النيب (1)استهالكها " يقدر على 
 . (2)صلى اهلل عليه وسلم ذو مقدرة إال وقف ( 

 –وانتشرت األوقاف بني املسلمني سواء يف ذلك الغين منهم ومتوسط الدخل كل حبسبه 
قدرًا للطبخ  فمنهم من أوقف عقارًا ومنهم من أوقف مصحفًا أو كتابًا بل منهم من أوقف

 . (3) وصدق اهلل ) فمن يعمل مثقال ذرة خرياً يره(

اجة إ ى تذكريهم بهيمية الوقف وفوائهده العاجلهة واةجلهة، ويف كتهاب اهلل تعها ى وسهنة والناس حب
العبهادة  هاهلل عنهم خهري دافهع إ ى عهودة ههذ رسوله صلى اهلل عليه وسلم وعمل الصحابة رضي

شائعة بني الناس، مث حصل فتور وضعف، ونرى بوادر العهودة باديهة اليت كانت إ ى زمن قريب 
بعهههد ادههههود الهههيت يقهههوم  ههها املمتصهههون يف األوقهههاف مهههن توعيهههة وتسههههيل إلجهههراءات تسهههجيل 

 .األوقاف، واحلمد هلل على ذلك

                                                             

  (. 2اإلسعاف يف أحكام األوقاف ) ص / (1)
   597/  5صاحب املغىن (2)
   .7(الزلزلة /3)
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وقد استمر الوقف يف دعم األعمال اليت تفيد اجملتمع من دور للتعليم والعالج وإيواء 
، واليت مت لدول اخلليج النفطيةالتاريخ اإلسالمي، ومع الرؤية ادديدة  امتداد للمحتاجني على

الرتكيز فيها على الروافد غري النفطية، تكمن أيمية األوقاف والنظر الفقهي الذي يراعي تغري 
 األوقات واألزمان، وفتح األبواب ملن يرغب يف األعمال اخلريية دون قيود.

ق بالوقف من فضل وأحكام ونوازل باختصار يفيد املتمصص وقد رغبت يف تقريب ما يتعل
واملبتدئ على هيئة سؤال وجواب، على أمل أن خيرج الكتاب األصل الذي يتضمن اخلالف 

 العايل وتفاصيل األقوال واألدلة، وأسهل اهلل أن ينفع  ذه اخلالصة ادميع.

 

 ؟وما شروط صحتهما املقصود بالوقف،  -1

 (6)وتسهبيل (5)األصهل  (4)الوقف يف اللغة: احلبس، ويعرف يف االصطالح الشرعي بهنه: حتبيس : اجلواب
 وله أنواع أربعة هي:.(7)املنفعة على بر أو قربة 

 الوقف اخلريي: هو ما يصرف ريعه ومنفعته إ ى جهة خريية. .1
هو ما جعل استحقاق الريع فيه ألشماص معينني بالذات أو الوصف، سواء أكانوا  :الوقف األهلي .2

 ذرية )الوقف الذري( أم أقارب أم غريهم مث يؤول دهة خريية بانقراضهم. 
 الوقف املشرتك هو: وقف على األقارب وأعمال اخلري معاً. .3
الهيت عيننهها كذريتهه أو  الوقف علهى الهنفس: وههو أن يوقهف الواقهف علهى نفسهه مهدة حياتهه مث للجههة .4

 أعمال اخلري.
 

، حلههديث حههديث أي هريههرة مرفوعهها:" إذا مههات ابههن لدم انقطههع عملههه إ ى (8) مسههتحب باالتفههاق والوقههف
 عقد صحيح، وهو الزم مبجرد القول أو مبا يدل عليه.وهو  .(9) من ثالث، صدقة جارية..."

                                                             

 كلمة حتبيس: يقصد هبا جعله حبسا ال يتصرف فيه ببيع وال حنوه من التصرفات املزيلة له.(  4)
 ( كعقار وشجر وبئر وحنو ذلك.5)
 ( أي جعله يف سبيل هللا ينتفع به من أوقف عليه.6)
 ( ألنه عبادة، فال يصرف إال على ما جيلب األجر والثواب.7)
   .16/362، الشرح الكبري 142رمحة األمة ص (8)
  (.4199رواه مسلم )(9)
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 يشرتط لصحة الوقف شروط ستة هي:و 
 التصرف وهو احلر املكلف الرشيد. أن يكون الواقف جائز .1
 أن يكون املوقوف مما ينتفع به انتفاعا مستمرا، ويف تفاصيل هذا الشرط خالف. .2
أن يكهههون الوقهههف منجهههزا يف احلهههال إال إن كهههان معلقههها بعهههد املهههوت فيصهههري وصهههية، ويف تفاصهههيل ههههذا  .3

 الشرط خالف.
 أن يكون املوقوف معينا. .4
 ، ويف تفاصيل هذا الشرط خالف.أن يكون املعني مما ميلك ملكا ثابتا .5
 

 ما عالقة الوقف بالوصية؟ -2

 هما، وأهم الفروق هي:الفرق بين: ميكن تبيني عالقة الوقف بالوصية ببيان اجلواب
أن الوقف حتبيس األصل وتسبيل املنفعة ، بينما الوصية متليك مضاف إ ى ما بعد املوت بطريقهة  .1

 .التربع سواء كان يف األعيان أو يف املنافع 
خبالف الوصية فال تتجهاوز ثلهث  ال حد ألكثره، فجيوز يف الوقف أن يتجاوز املوقف ثلث أمواله .2

 الرتكة إال بإذن الورثة.
أن الوقف يلزم وال جيوز الرجوع فيه يف قول عامة أهل العلم لقول الرسهول صهلى اهلل عليهه وسهلم  .3

َق : »    -  - لعمر أما الوصهية فإاها تلهزم وجيهوز  « .إن شئت حبست أصلها وتصدقت  ا فتصدَّ
 وصي أن يرجع يف مجيع ما أوصى به أو بعضه .ملل
املنفعههة للموقههوف  وتكهون للموقهف أو للموقههوف عليههه، خيههرج العههني املوقوفهة عههن التمليههك الوقهف .4

 عليه، بينما الوصية تتناول العني املوصى  ا أو منفعتها للموصى له .
ال فهلتمليهك يف الوصهية أمها احيهاة الواقهف وبعهد مماتهه، و  متليك منفعة الوقف يظهر حكمهها أثنهاء .5

 .يظهر حكمه إال بعد موت املوصي
 الوقف جيوز لوارث والوصية ال جتوز لوارث إال بإجازة الورثة . .6
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هل يشرتط للزوم الوقف تعديل صك ملكية العقار، ألن البعض يبين مسجددا   ررهجه و     -3

 األرض بامسه ثم يرغب   بيع األرض؟ وتكون

( يف 10تكههون بههاللف  أو الكتابههة أو مبهها يقههوم مقامهمهها عرفههاً مههن قههول أو فعههل )صههيغة الوقههف : اجلججواب
بهههن املسههجد امللحههق باملزرعههة لههه حكههم ورد يف حكههم قضههائي الداللههة علههى الوقههف. وتطبيقهها لههذلك فقههد 
املهدعى عليهه بإعهادة بنهاء مها أزالهه مهن املسهجد وفتحهه  القاضهي الوقف، وال جيوز بيعه ضمن املزرعة، وألزم

 واهلل أعلم. (.11ألداء الصالة)

 

 قراء؟رمضان فالعمارة الفالنية وقف للفهل يصح الوقف املستقبلي، مثل: إذا دخل  -4

الصهحيح مهن كهالم الفقههاء أن الوقهف يقبهل اإلضهافة للمسهتقبل، مثهل أن يقهول: وقفهت كهذا : اجلواب
 واهلل أعلم. القادم.أول العام 

 

 هل يصح الوقف املؤقت، مثل: هذه األرض وقف للصالة عليها حتى يبنى مسدد   احلي؟ -5

صههورة الوقههف املؤقههت أن يقههول: هههذا العقههار وقههف علههى طلبههة العلههم ملههدة  ههس سههنوات. : اجلووواب
أههل اإلحسهان والراجح صحة الوقف املؤقت، وهو األيسر للمتربعني، والشريعة قد جاءت مبا ييسر على 

 ملا يهيت: (12)وهو ما ذهب املالكية وبعض الشافعية  عمل اخلري.

 عموم أدلة مشروعية الوقف، وأدلة صحة الشرط يف الوقف،  .1
 ولصحة وقف احليوان، وهو ال يدوم. .2
 .هاالوقف املؤقت مثلو وهي هبة مؤقتة، ى، رَ م  وقد أجازت الشريعة العُ  .3

                                                             

 .391خمتصر الفتاوى املصرية البن تيمية ص ( 10)
 .29/10/1432اترخيها – 32486362رقم الدعوى -حمكمة االستئناف مبنطقة عسري –بنجران  (  احملكمة االبتدائية11)
 .7/521، احلاوي الكبري 7/648التاج واإلكليل ( 12)
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والقول الثاين: عدم صحة الوقف املؤقت، فيكون وجوده كعدمه، وهو مذهب الشافعية واحلنابلة، حلديث 
:" حههبس أصههلها..."، ولكههون الصههحابة كانههت أوقههافهم دائمههة، واشههرتاط التهقيههت خيههالف -  -عمههر 

 .(13)أصل الوقف 

مؤقتهاً ملهدة إذا نهص الواقهف  ، وعليه: فإن األصل أن يكون الوقف مؤبهداً وجيهوز أن يكهوناألول واملرجح 
 واهلل أعلم. على توقيته حبيث يرجع املوقوف بعدها إ ى املالك.

 

 ما هي حدود الشروط اليت ميكن للموقف رن يشرتطها؟ -6

حيق للواقف أن يشرتط يف شؤون وقفهه كهل مها ال خيهالف الشهريعة، وجيهب العمهل بشهرطه كمها : اجلواب
جيب العمل بالشرط الشرعي، ويراعى يف فهم شروط كل واقف ما عليه العرف يف بيئته. ومن أمثلة شرط 
أن الواقف ختصيص ناظر معني وحتديد مسهتحقاته، سهواء أكهان النهاظر فهرداً أم مجاعهة أم مؤسسهة. وجيهوز 

يشرتط الواقف يف صيغة الوقف قضاء ديونه من ريع الوقف بعهد موتهه، أو أن يشهرتط االنتفهاع بوقفهه مهدة 
، أو أن يصرف مهن ريهع الوقهف اخلهريي علهى مهن افتقهر ألعمال الربحياته مث من بعده لذريته ومن بعدهم 

 :فهي الشروط الباطلةوأما  من ذريته مث يستمر صرف الريع يف ادهات اخلريية.

 .(14)الشرط املشتمل على ما خيالف األحكام الشرعية -1
مبهها لههو أوقههف علههى  –رمحههه اهلل  -الشههرط الههذي خيههالف مقصههود الشههارع وميثههل لههه اإلمههام ابههن تيميههة  -2

 .(15)العزاب ومقصود الشرع احلث على التزويج 
أو الشرط الذي خيل حبكم الوقف ويؤثر يف أصله فيبطل الشرط ويصهح الوقهف بدونهه، مثهل اشهرتاط  -3

 عدم االستبدال مطلقاً، أو عدم عزل الناظر مهما كان السبب، 
الشههرط الههذي يههؤدي إ ى تعطيههل مصههلحة الوقههف أو اإلخههالل باالنتفههاع بههه مثههل اشههرتاط البههدء دائمههاً  -4

 واهلل أعلم. جاً للصيانة أو الرتميم.باملستحقني ولو كان الوقف حمتا

 

                                                             

 .4/224، كشاف القناع 3/383مغين احملتاج ( 13)
 .4/258، كشاف القناع 1/450، املهذب 4/88، الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي 3/361( حاشية ابن عابدين 14)
 .31/19جمموع الفتاوى ( 15)
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 هل يصح الوقف على تعلم العلوم الدنيوية املباحة؟ -7

، ألن الوقههف مههن (16)صههحة الوقههف علههى املباحههات وههو مههذهب املالكيههة والشههافعيةاألقههرب : اجلووواب
 .(17)باب اهلبات ال من باب الصدقات، واهلبة تصح بغري قصد القربة، وألن صرف املال يف املباح مبهاح 

 واهلل أعلم.

 

 هل يصح الوقف إلطعام احليوانات الضالة؟ -8

يصح الوقف على احليوانات والطيور، وهو قول املالكية واحلارثي مهن احلنابلهة، ألن اإلحسهان : اجلواب
، لكهون احليوانهات ال متلهك، (18)إ ى احليوان من اإلحسان املههجور عليهه، ومنهع مهن ذلهك احلنفيهة واحلنابلهة

 واهلل أعلم. احليوانات والطيور. إلطعاموالراجح صحة الوقف 

 

 هل جيوز رن رقف على رو دي الذكور دون اإلناث؟ -9

وقف جنف أي ظلم، وال جيوز له أن خيهص الوقهف ببنيهه   إن وقف على بنيه دون بناته، فهو: اجلواب
، فيكهون «اتقهوا اهلل واعهدلوا بهني أوالدكهم: »-صهلى اهلل عليهه وسهلم  - ألنه إذا فعهل ذلهك دخهل يف قهول

ختصيص بعض األبناء َجو راً، فقال:  -صلى اهلل عليه وسلم  -  ذا العمل غري متٍق هلل تعا ى، ومسى النيب
هههذا الوقههف وال  فُيلغههىَ ، وال شههك أن مههن وقههف علههى بنيههه دون بناتههه أنههه َجههور. «ال أشهههد علههى َجههو ر»

من عمل عمهاًل لهيس : »-صلى اهلل عليه وسلم  - ، ويعود هذا املوقوف ملكاً للورثة  لقول النيبيصحح
  لهيس عليهه أمهر اهلل ورسهوله صهلنى اهلل عليهه وسهلنم، بهل ههو  هالف ألنه وقهف باطهل، «عليه أمرنا فهو رد
 واهلل أعلم. . (19) " -صلى اهلل عليه وسلم  - ألمر اهلل ورسوله

                                                             

 .16/380، اإلنصاف مع الشرح 3/380، مغين احملتاج 4/78، حاشية الدسوقي 5/37فتح القدير ( 16)
 .7/80شرح اخلرشي ( 17)
 .16/397، اإلنصاف مع الشرح 37، أحكام األوقاف للخصاف ص 2/298الشرح الصغري ( 18)
 طبعة دار ابن اجلوزي. 11/49 –رمحه هللا  -الشرح املمتع البن عثيمني   (19)
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عمارة على نفسي ثم بعد موتي يكون الوقجف علجى الفقجراء، فهجل جيجوز       رغب   رن رقفر -10

 الوقف على النفس؟

اختلههف أهههل العلههم يف صههحة الوقههف علههى الواقههف نفسههه مههدة حياتههه مث للجهههة الههيت عيننههها، : اجلووواب
والراجح صحة الوقف على نفس الواقف، وهو مذهب احلنفية ورواية عند احلنابلهة وههو اختيهار ابهن تيميهة 

. ودليل جواز الوقف علهى الهنفس أن رجهال قهال (20) -رمحهم اهلل  -ابن القيم والشيخ حممد بن إبراهيم و 
للنههيب صههلى اهلل عليههه وللههه وسههلم:" عنههدي دينههار " فقههال صههلى اهلل عليههه وللههه وسههلم:" تصههدق بههه علههى 

. ولعمهههوم أدلههههة (22):" ابههههدأ بنفسهههك فتصهههدق عليههههها" -صههههلى اهلل عليهههه وسهههلم  -، وقولهههه (21)نفسهههك"
مشهروعية الوقهف وصههحة الشهروط فيهه، وذكههر اإلمهام البمههاري يف صهحيحه بعهض أوقههاف الصهحابة وأاههم  

 . (23)كانوا يفيدون منها 

والقربهة تكهون يف  –عنهدهم  –ومذهب ادمهور منع الوقف على الهنفس، ألن الوقهف يشهرتط فيهه القربهة 
 .(24)الصدقة على الغري 

مهههن الوقهههف علهههى الهههنفس، فههههو  تلهههف، فهههبعض القضهههاة ال يصهههححه،  وأمههها موقهههف القضهههاء السهههعودي
 واهلل أعلم. وبعضهم جييزه ويثبته.

  

 ؟ميكن رن روقفهعندي بيت مرهون لصندوق التنمية العقارية، فهل  -11

                                                             

، فتالاوى الشاليحم حممالد 3/373، إعالالم املالوقعني 31/32، جمموع فتاوى ابن تيمية 8/194، املغين 6/219( بدائع الصنائع 20)
 9/62بن إبراهيم 

 رواه أبو داوود والنسائي. (21)
 .2312رواه مسلم برقم ( 22)
 صحيح البخاري، الوصااي، ابب إذا أوقف أرضًا.( 23)
 .7/16، اإلنصاف 4/383، روضة الطالبني 7/637التاج واإلكليل ( 24)
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صورة املسهلة أن يكون العقار مرهونا لبنك أو لغريه كصندوق التنمية العقاري، ويرغب مالكه : اجلواب
 إذن املرهتن )الدائن(. وقد اختلف أهل العلم يف صحة هذا الوقف على أقوال:يف وقفه، دون 

، وبههه أفتههت (25) ال يصههح وقهف املرهههونبهههن ادمهههور مههن املالكيهة والشههافعية واحلنابلههة القهول األول: قههول 
، لقاعهدة " املشهغول ال يشهغل"، ولكهون تصهحيح الوقهف إبطهال  (26) يف السعودية اللجنة الدائمة لإلفتاء

 :" ال ضرر وال ضرار". -صلى اهلل عليه وسلم  -حلق املرهتن من وثيقة الوقف، وقد قال 

صحة وقف املرهون إن فكها من الرهن ولو بعد مدة، فإن مل يفكها مل يصح الوقف، وهو  :والقول الثاين
 .(27)قول احلنفية 

 واهلل أعلم. ، فيكون كالوقف املعلق على شرط انفكاك الرهن.أقرب قول احلنفيةو 

 

 يكون مسددا يصلى فيه؟لهل جيوز وقف الدور العلوي لسوق  -12

كمها يف فتهاوى الشهيخ حممهد بهن إبهراهيم   جيوز وقف مسجد وجعل أسفله حوانيهت )دكهاكني(: اجلواب
 واهلل أعلم. .البناء، وحقوق االرتفاققرر الفقهاء أنه جيوز وقف إحدى طبقات و ،  (28)  -رمحه اهلل  -

 

 لو استأجرت ررها فهل ميكن رن ربين مسددا فيها؟ -13

 . (29) جيهوز أن يقهف البنهاء علهى األرس املسهتهجرةأنهه  –رمحهه اهلل  -: ذكهر اإلمهام ابهن تيميهة اجلواب
 واهلل أعلم.

                                                             

 .16/375، الشرح الكبري مع اإلنصاف 4/445، حلية العلماء 4/77حاشية الدسوقي ( 25)
 .16/145ائمة لإلفتاء فتاوى اللجنة الد(  26)
 .4/445حلية العلماء ( 27)
 .9/205فتاوى الشيحم حممد بن إبراهيم (  28)
 .31/8ابن تيمية جمموع فتاوى   (29)
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يكون موهعها اشرتيت بستانًا، وفيه خنلة موقوفة لتفطري الصائمني، إ  رنها ماتت، فهل  -14

  وقفًا؟

موضهع النملهة املوقوفهة ال يكهون وقفها بهذلك، فهإذا سهقطت النملهة : الذي يقرره أهل العلهم أن اجلواب
، ومسعهت شهيمنا عبهداهلل ادهربين  (30)  –رمحه اهلل  -كما أفىت بذلك الشيخ عبداهلل أبا بطني   زال الوقف

  واهلل أعلم. . يفيت به –رمحه اهلل  -

 

 األشياء اليت تفنى مثل البخور على املساجد ؟هل يصح وقف  -15

يقصههد باألعيهان الههيت تفها مهها كانههت فائهدهتا ال تههتم إال بفنائهها مثههل وقهف الشههمع إلشههعاله، : اجلووواب
ووقف الزيت لالستضاءة به، ووقف الطيب لشمه، ووقهف الوقهود لتشهغيل املعهدات بهه، وكهو ذلهك. وقهد 

من احلنابلة، وهو قول عند املالكية، خالفا للمشهور من  رمحهما اهلل أجاز هذا الوقف احلارثي وابن تيمية
 املذاهب األربعة.

والراجح صحة وقف األعيان اليت تفا، لعموم األدلة الدالة على الوقف، وال خيرج منها شيء بغري دليهل، 
نهافع وههي ولعموم أدلة فعل اخلري، ولصحة وقف احليوان وههو فهان، ووقهف األشهجار وههي تفها ووقهف امل

 واهلل أعلم. .(31)تفا باستيفائها 

 

  إنشاء صندوق وقفي إلقراض الشباب للبدء   مشاريعهم، وهمانهم لدى  لدينا فكرة  -16

 ؟هلذا الغرض فهل يصح وقف النقود واستثثمار موجودات الصندوق لتنميتها البنوك املمولة،

                                                             

 .7/7عبدهللا أاب بطني. الدرر السنية فتوى الشيحم   (30)
 .3/158 ، إعانة الطالبني5/51، فتح القدير 4/77، وحاشية الدسوقي 16/379( ينظر اإلنصاف للمرداوي 31)
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جيههوز وقههف النقههود لغههرس القههرس أو التنميههة ذهههب احلنفيههة واملالكيههة وأمحههد يف روايههة إ ى أنههه : اجلووواب
.  (33) هنه جيهوز الوقهف لغهرس اإلقهراسب، وأفتت اللجنة الدائمة لإلفتاء يف السعودية (32)والتصدق بالربح

 واهلل أعلم. وعليه يصح وقف صناديق وقفية إلصدار خطابات الضمان، أو كفالة املدينني.

 

، وكيجف التصجرح حيجا     نصجي  املشجا   رملك جزءا مشاعًا من مزرعة، فهل ميكنين وقجف   -17

 ؟ هذا الوقف

  -  - قههال عمههر :قههال  -  - ، فقههد صههح عههن ابههن عمههر(34)جيههوز وقههف املشههاع : اجلووواب
إن املائههة السهههم الههيت يل خبيههرب مل أصههب مههاال قههط أعجههب إ ى منههها قههد  -صههلى اهلل عليههه وسههلم  - للنههيب

. وإذا أراد (35)وسههلم احههبس أصههلها وسههبل  رهتهها "أردت أن أتصههدق  هها فقههال النههيب صههلى اهلل عليههه وللههه 
ناظر الوقف أو شريك الوقف القسمة فيما ال يقبلها جيرب املمتنع على البيع وجيعل  هن احلصهة املوقوفهة يف 

 واهلل أعلم. مثل وقفه، كما جيرب املمتنع على القسمة فيما يقبلها إن طلبها ناظر الوقف أو الشريك.

 

 وقف األسهم والصكوك؟ هل يوجد مانع شرعي من -18

ويصهرف نصهيب الوقهف مهن الهربح يف املوقهوف  ، وقهف األسههم والصهكوك االسهتثمارية جيهوز: اجلواب
 واهلل أعلم. عليه.

 

 هل جيوز وقف املنفعة دون وقف العني؟ -19

                                                             

، وهالالالو ااتيالالالار ابالالالن تيميالالالة كمالالالا يف جممالالالوع الفتالالالاوى، 16/377، اإلنصالالالاف 6/22، مواهالالالب اجلليالالالل 6/219( فالالالتح القالالالدير 32)
31/234. 

 .16/97فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء   (33)
 .29/217( جمموع الفتاوى 34)
 .2397وابن ماجه برقم  3605( رواه النسائي برقم 35)
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جيهوز وقههف املنههافع ممههن ملكههها باسههتئجار فتهؤجر وتكههون أجرهتهها ريعههاً للوقههف علههى أن يؤقههت : اجلووواب
وقفها مبدة االستئجار، وترجع بعهدها إ ى املهؤجر، وههذا إذا مل مينعهه املهؤجر مهن إعهادة التههجري. وقهد أجهاز 

 .(36)من احلنابلة  –رمحه اهلل  -وقف املنافع املالكية، ورجحه ابن تيمية 

ور فاشهههرتطوا أن يكهههون املوقهههوف عينههها ينتفهههع  ههها مهههع بقهههاء عينهههها كمههها أاهههم يشهههرتطون تهبيهههد وأمههها ادمهههه
 .(37)الوقف

 والراجح صحة وقف املنافع ملا يهيت:

عدم وجود فرق بني وقف األعيان ووقف املنافع، فكاليمها مهن األمهوال، وكاليمها تصهح الوصهية  مها  -1
الوقههف إال بههدليل، وقههد قههال تعهها ى:" وافعلههوا اخلههري.." وقههد حثههت الشههريعة علههى الوقههف، فههال يصههح تقييههد 

 واخلري لف  عام.
 وألن الشريعة أجازت وقف احليوان والسالح بال خالف، وهي ال تبقى لألبد. -2
مهههن أعمهههر عمهههرى فههههي لهههه، : »-  -يف حهههديث جهههابر  –صهههلى اهلل عليهههه وسهههلم  -وقهههد قهههال  -3

 .من وقف املنافعوالعمرى قريبة  ،(38)« ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه

وعليههه: جيههوز وقههف املنههافع واحلقههوق كاالرتفههاق وامللكيههة الفكريههة وبههراءة االخههرتاع والتهههليف وحههق االبتكههار 
 واهلل أعلم. .(39)واالسم التجاري والعالمة التجارية 

 

 رريد رن روقف وقفا ورجعل بنيت ناظرة، فهل جيوز رن يكون الناظر امررة؟ -20

 عمهر أي:جيوز أن يكون الناظر رجاًل أو امرأة، ففي وقف عمهر رضهي اهلل عنهه:" مث أوصهى ) : اجلواب
-  - )  " واهلل أعلم. .(40)به إ ى حفصة بنت عمر رضي اهلل عنهما مث إ ى األكابر من لل عمر 

                                                             

 .295االاتيارات ص ، 6/20( مواهب اجلليل 36)
 .4/244، كشاف القناع 6/237، حتفة احملتاج 4/340( رد احملتار 37)
 ، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود. 3551( رواه أبو داود برقم 38)
 .31( منتدى قضااي الوقف الفقهية الثالث ص 39)
 : إسناده صحيح.6/30، وقال األلباين يف اإلرواء 6/161( رواه البيهقي يف السنن الكربى 40)
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ررغب   رن تكون النظارة   جمموعة مجن األبنجاء، ويكجون القجرار باألغلبيجة   التوزيجع        -21

 وا ستثمار وحنوها، فهل يصح ذلك؟

حسههب الشههروط جيههوز أن يكههون النههاظر فههردا أو أكثههر. وتكههون قيههود نظههارة الوقههف وإدارتههه : اجلووواب
شههروط الواقههف إال إذا تعارضههت الشههروط مههع أحكههام الشههريعة أو مههع مهها تتحقههق بههه املصههلحة الشههرعية مث 

 واهلل أعلم. حسب تقدير القضاء.

 

لدي وقف حيتاج إىل ترميم وإصالح، وقد خرج املستأجرون، فما هجو التصجرح الشجرعي     -22

 ؟إلصالح الوقف

 أن يسههتدين لنههاظرفل كافيههة  تكههف الغلههةمل إذا الواجههب األخههذ مههن غلههة الوقههف إلصههالحه، و : اجلووواب
ضهي إلصالح الوقف ويسدد من غلتهه، وذلهك ملصهلحة تعمهريه واسهتغالله بشهرط إذن القا بقرس أو متويل

. واحلنابلههههههة ال يشههههههرتطون إذن القاضههههههي، قههههههال (41)وعههههههدم تيسههههههر إجههههههارة العههههههني والصههههههرف مههههههن أجرهتهههههها
 . (42)البهويت:"وللناظر االستدانة عليه، بال إذن حاكم ملصلحة، كشرائه للوقف نسيئة أو بنقد مل يعينه"

بيع بعض الوقف إلصالح باقيهه،  لناظرإن مل تكف الغلة إلصالحه، ومل يتيسر االستدانة على الوقف فلو 
فقد أجاز احلنابلة بيع بعض املوقوف إلصالح باقيه إن احتد الواقف وادهة، كهن يقف أحد داريهن مهثال، 

 . (43)فإذا خربتا بيعت إحدايما ليعمر بثمنها األخرى، وال يعمر من وقف لخر

ف مههن ريههع وقههف لخههر علههى إن مل ميكههن بيههع بعههض الوقههف، فقههد أفههىت بعههض احلنابلههة  ههواز عمههارة وقههو 
  .(44)جهته

الوقهف يف  وقد قررت اهليئة القضائية باململكة العربية السعودية ضرورة صدور إذن مهن القاضهي الهذي يقهع
بلده عند إرادة االقرتاس لعمارته  ألن ذلك من باب االستدانة على الوقف، مما قهد حيهرم املسهتحقني مهن 

                                                             

 .303/ 6؛ وانظر: فتح العزيز للرافعي: 194؛األشباه والنظائر البن جنيم، ص 419/ 3حاشية ابن عابدين: (41)
 .2/505شرح منتهى اإلرادات(42)
 .866 -865/ 5معونة أويل النهى: (43)
 .866/ 5معونة أويل النهى: (44)
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 عليههه بصههرف غلتهه أو بعضههها، والقاضههي ههو الههذي ميكههن أن غلتهه أو بعضههها، أو يعطهل أعمههال الههرب الهيت
ينظر يف هذه األمور، ويقرر مها فيهه املصهلحة مهن االقهرتاس للوقهف أو عهدم االقهرتاس لهه، وينظهر يف أمانهة 
الناظر، واالحتياط يف صرف املبلغ املقرتس يف عمارة الوقف، وصحة الوقفية، وجهه صرف الغلة إ ى غري 

 نظر قضائي  لذا ال بد من صدور إذن من القاضي يف االقرتاس للوقف. ذلك مما حيتاج إليه

وقههررت أيضهها جههواز االقههرتاس مههن بنههك التنميههة العقههاري لعمههارة الوقههف بعههد إذن القاضههي وإصههداره صههكا 
بههذلك يتضههمن اإلذن بههاالقرتاس للوقههف بقههدر مهها حتتاجههه عمارتههه، واإلذن للنههاظر بههرهن األنقههاس املنشهههة 

 واهلل أعلم. بعد ختفيف إنفاق كامل املبلغ املقرتس يف عمارة الوقف.على أرس الوقف 

 

 لدينا وقف رجاره هئيل جدا، فهل جيوز بيعه وشراء وقف له عائد رفضل؟ -23

إال أن تتعطهل منافعهه فيبهاع ويشهرتى بهه مها يقهوم مقامهه لقولهه  الوقهف األصهل أنهه ال جيهوز بيهع: اجلواب
غهري أنهه ال يبهاع أصهلها وال يبتهاع وال يوههب وال يهورث"، لكهن إذا  :-  - صلى اهلل عليه وسلم لعمهر

جيوز اسهتبدال الوقهف إذا شهرطه الواقهف، و  .تعطلت منافعه كدار اادمت أو مسجد انتقل أهل قريته عنه
أو إذا خترب، حىت لو اشرتط الواقف عدم االستبدال، فيباع ويشرتى بثمنه مها جيعهل وقفهاً كهاألول. وجيهوز 

أيضهههاً إن مل ميكهههن االنتفهههاع بهههالوقف خللهههو مكانهههه مهههن النهههاس، أو للمهههوف علهههى الوقهههف مهههن  االسهههتبدال
 الغاصبني أو لتعذر االنتفاع به. 

 اختلف أهل العلم يف حكم بيع الوقف إذا قلت منافعه أو انعدمت على أقوال:وقد 

والشافعية يف وجه هلم بهنهه جيهوز بيهع الوقهف منقهوال، أو عقهارا إذا تعطلهت  (45): قول احلنابلةاألول القول
نهه بيهع ونقهل إ ى ااملسهجد إذا مل ينتفهع بهه يف مكف ،فيبهاع ويشهرتى بهه مها يقهوم مقامهه، (46)واختلت منافعه

  - رمكان ينتفع به. والدليل علهى أن األصهل عهدم جهواز بيهع الوقهف قولهه صهلى اهلل عليهه وسهلم لعمه
غهري أنهه ال يبهاع أصههلها وال يبتهاع وال يوههب وال يهورث"، لكههن إذا تعطلهت منافعهه كهدار ااههدمت أو  : -

مسجد انتقل أهل قريته عنه فإنه يباع وينقل إ ى مكان لخر، ألن هذا مقصود الواقف من وقفه. والهدليل 
 على ذلك أمران:

                                                             

 .862- 86 1/ 5البن النجار:  ؛ معونة أويل النهى6/615شرح الزركشي على اخلرقي: (45)
 .298/ 6فتح العزيز للرافعي: (46)
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ههارين، واجعههل بيههت   -  - كتههب إ ى سههعد   -  - أن عمههر .1 أن انقههل املسههجد الههذي بالتمَّ
 .(47) املال يف قبلة املسجد، فإنه ال يزال يف املسجد مصل

أن العلمههاء أمجعههوا علههى أن احلصههان املوقههوف علههى الغههزو إذا كههرب فلههم يصههلح للغههزو أنههه جيههوز بيعههه  .2
م ذكهروا أنهه جيهوز نقههل ويشهرتى بثمنهه مها يصهلح للغهزو. ومهع أن الشهافعية يشههددون يف نقهل الوقهف إال أاه

االنتفهاع بهالوقف كمها إذا وقهف علهى قنطهرة فهاارق الهوادي، وتعطلهت تلهك القنطهرة،  ميكن الوقف، إذا مل
 .(48)واحتيح إ ى قنطرة أخرى جاز النقل إ ى ذلك املوضع

: قههول مالهك والشهافعي أنهه ال جيههوز بيهع شهيء مههن ذلهك حبهال لعمههوم حهديث عمهر املتقههدم. الثالاين القالول
وادمهور ال جييزون بيع املسجد، وإن خرب ما حواليه، واستدلوا بالكعبهة، فهإن اإلمجهاع انعقهد علهى عهدم 

 . (49)خروج موضعها عن املسجدية والقربة

ونسهبه إ ى أي  ،-رمحهه اهلل  -اإلمهام ابهن تيميهة : أنه جيوز بيع الوقف للمصلحة، وهو قول الثالث القول
، قهال املهرداوي يف اإلنصهاف: وجهوز الشهيخ (51) يوسف مهن احلنفيهة. وهو قول أي(50)ثور وبعض السلف

ونقههل  وأومههه إليههه أمحههد. ،"اهلههدي"، وذكههره وجههها يف املناقلههةتقههي الههدين ذلههك ملصههلحة، وقههال: هههو قياس
، وصههنف …واختههاره صههاحب"الفائق" صهها : جيههوز نقههل املسههجد ملصههلحة النههاس. وهههو مههن املفههردات.

املناقلهههة للمصهههلحة مسهههاه" املناقلهههة باألوقهههاف ومههها يف ذلهههك مهههن النهههزاع صهههاحب"الفائق" مصهههنفا يف جهههواز 
ووافقهه علهى جوازهها الشهيخ برههان الهدين ابهن القهيم، والشهيخ عهز الهدين محهزة ابهن  وأجهاد فيهه. واخلالف"،

 ،ووافقههه أيضهها مجاعههة يف عصههره شههيخ السههالمية، وصههنف فيههه مصههنفا مسههاه"رفع املثاقلههة يف منههع املناقلههة".
أنهه يقهول:"  -رمحهه اهلل  - . وينقل أيضا عن اإلمهام ابهن تيميهة(52)للشيخ تقي الدين يف ذلك" وكلهم تبع

. وقههال رمحههه اهلل يف  مههوع (53)جيههب بيعههه مبثلههه مههع احلاجههة، وبههال حاجههة جيههوز خبههري منههه لظهههور املصههلحة
بسههتانا، أو قريههة الفتههاوى: " وأمهها مهها وقههف للغلههة إذا أبههدل خبههري منههه: مثههل أن يقههف دارا، أو حانوتهها، أو 

يكون مغلها قليال، فيبدهلا مبا هو أنفع للوقف: فقد أجاز ذلك أبو ثور وغريه من العلماء: مثهل أي عبيهد 

                                                             

  .16/523الشرح الكبري (47)
 .304/ 6فتح العزيز للرافعي: (48)
 .392/ 2؛ مغين احملتاج: 65/ 5فتح القدير: (49)
 .31/266جمموع الفتاوى  (50)
 حتقيق مطيع حافظ. 225األشباه والنظائر البن جنيم ص  (51)
  . 16/523اإلنصاف مع الشرح الكبري (52)
 .16/528اإلنصاف مع الشرح الكبري  (53)
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وههههو قيهههاس أمحهههد يف تبهههديل املسهههجد مهههن عرصهههة إ ى عرصهههة ، بههن حرمويهههه، قاضهههي مصهههر، وحكهههم بهههذلك
ري املسههجد سههوقا فههألن للمصههلحة، بههل إذا جههاز أن يبههدل املسههجد مبهها لههيس مبسههجد للمصههلحة حبيههث يصهه

 .(54)جيوز إبدال املستغل مبستغل لخر أو ى وأحرى"

 يشرتط لالستبدال ما يلي: وعليه   .واألو ى أال يفتح باب البيع للوقف إال بإذن من القاضي الشرعي

 أن خيرج املوقوف عن االنتفاع به ويتعطل، وأن ال يكون هناك ريع للوقف يكفي لعمارته.  -1

 أن ال يكون البيع بغنب فاحش.  -2

 أن تتحقق فيه الغبطة واملصلحة للوقف.  -3

 أن يكون االستبدال بإذن القضاء.  -4

أن يستبدل به عقار إذا كان عقاراً، إال إذا أمن سهوء التصهرف فيسهتبدل بهه نقهود حتفه  لهدى جههة   -5
 واهلل أعلم.القضاء إ ى حني شراء عقار بديل. 

 

 املوقوفة املوزعة من وزارة األوقاح؟هل جيوز بيع الكتب  -24

ال جيوز بيع الكتب املوقوفة املوزعة من اإلفتهاء  أفتت اللجنة الدائمة لإلفتاء يف السعودية بهنه  :اجلواب
الدائمههة  لجنههةال تنظهر: فتههاوى أو مهن الرابطههة، وجيههوز تبادهلها بههني طلههب العلههم بنيهة االسههتفادة ال املعاوضههة.

 أعلم.واهلل  16/25 لإلفتاء

  

                                                             

 .31/253جمموع الفتاوى  (54)
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 مسدد قديم هل ميكن هدمة لبناء مكتبة؟ -25

ال جيهوز ههدم مسهجد قهدب ليبها مكانهه مكتبهة  أفتهت اللجنهة الدائمهة لإلفتهاء يف السهعودية بهنهه اجلواب
 . واهلل أعلم.16/39 الدائمة لإلفتاء لجنةال تنظر: فتاوىعامة. 

 

 الوقف مدة طويلة؟رنا ناظر لوقف ميثل صا ت تأجريية، فهل يصح رن رستأجر من  -26

 ولإلجارة شروط: األصل يف مدة إجارة الوقف أن ال تكون طويلة عرفاً، إال ملصلحة بيننة.: اجلواب

ال يصهح إجيهار األعيهان املوقوفهة أو املنهافع املوقوفهة بهقهل مهن أجهرة كون التههجري بههجرة املثهل، فه: أن ياألول
اتفههق أهههل العلههم علههى جههواز إجههارة األراضههي السههتعماهلا يف املبههاح سههواء للسههكا أو الزراعههة، وقههد املثههل، 

وذكروا أن األو ى االبتعاد عن التهجري الطويل املدة، وهو مها يسهمى بهاحلكر، ويف املنطقهة الوسهطى يسهمى 
لبا، وأن ذلك ليس مهن قد تصل إ ى مئة سنة، ومل يستحبها العلماء ملا رأوا أن األسعار تتغري غاو بالصربة، 

مصهلحة الوقههف، كمهها أنههه مهع تطههاول األزمههان قههد يُظههن أن املسهتهجر هههو مالههك األرس أو يسههتويل عليههها 
 ولذا فاألو ى عدم استمدام هذه الطريقة يف اإلجارة. وهذا مشاهد كثريا، بعد وفاة الناظر مثال،

نفسه أو لولهده الهذي يف واليتهه وال إجيهاره إجيار الوقف ل: منع تعارس املصا  يف التهجري، فال يصح الثاين
 واهلل أعلم.ملن ال تقبل شهادهتم له )األصول والفروع وأحد الزوجني( إال عن طريق القضاء. 

 

 واحلمد هلل رو  وآخرا وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه رمجعني.


