مسائل يف أحكام الوقف – حررها الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

مسائل خمتصرة يف أحكام الوقف
حررها :الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

احلمد هلل رب العاملني ،الرمحن خبلقه أمجعني الرحيم بعباده املؤمنني ،ما شرع أمراً إال حلكمه
فصار بعد شرعه رمحة ونعمة ،والصالة والسالم على البشري النذير والسراج املنري الذي علم
األمة طرق البذل األمثل واإلحسان الدائم ،ليبقى أثره ،ويستمر خريه.
ومن أهم الروافد االقتصادية الدائمة اليت حث عليها الشرع الوقف ،والذي شرع حلكم
عظيمة ،فهو من أعظم حماسن هذا الدين إذ هو رافد اقتصادي خريي دائم يدوم النفع به ما
دام الوقف مستمرا مع االهتمام به .وقد زاد من اهتمام املسلمني ابلوقف أثره الدائم وأجره
املتواصل فقد قال زيد بن اثبت رضي هللا عنه قال " :مل نر خرياً للميت وال للحي من هذه
احلُبُس املوقوفة أما امليت فيجري أجرها عليه وأما احلي فتحتبس عليه وال توهب وال تورث وال
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يقدر على استهالكها " ( .)1وقال جابر رضي هللا عنه ( :مل يكن أحد من أصحاب النيب
صلى هللا عليه وسلم ذو مقدرة إال وقف ) (.)2
وانتشرت األوقاف بني املسلمني سواء يف ذلك الغين منهم ومتوسط الدخل كل حبسبه –
فمنهم من أوقف عقاراً ومنهم من أوقف مصحفاً أو كتاابً بل منهم من أوقف قدراً للطبخ
وصدق هللا ( فمن يعمل مثقال ذرة خرياً يره) (.)3
والناس حباجة إىل تذكريهم أبمهية الوقف وفوائدده العاجلدة والجلدة ،ويف كتداب هللا تعداىل وسدنة
رسوله صلى هللا عليه وسلم وعمل الصدحابة رضدي هللا عدنهم خدري دافدع إىل عدودة هدذه العبدادة
اليت كانت إىل زمن قريب شائعة بني الناس ،مث حصل فتور وضعف ،ونرى بوادر العودة ابديدة
بع ددد اده ددود ال دديت يق ددوم ددا املمتص ددون يف األوق دداف م ددن توعي ددة وتس ددهيل إلج دراءات تس ددجيل
األوقاف ،واحلمد هلل على ذلك.
وقد استمر الوقف يف دعم األعمال اليت تفيد اجملتمع من دور للتعليم والعالج وإيواء
للمحتاجني على امتداد التاريخ اإلسالمي ،ومع الرؤية ادديدة لدول اخلليج النفطية ،واليت مت
الرتكيز فيها على الروافد غري النفطية ،تكمن أمهية األوقاف والنظر الفقهي الذي يراعي تغري
األوقات واألزمان ،وفتح األبواب ملن يرغب يف األعمال اخلريية دون قيود.
وقد رغبت يف تقريب ما يتعلق ابلوقف من فضل وأحكام ونوازل ابختصار يفيد املتمصص
واملبتدئ على هيئة سؤال وجواب ،على أمل أن خيرج الكتاب األصل الذي يتضمن اخلالف
العايل وتفاصيل األقوال واألدلة ،وأسأل هللا أن ينفع ذه اخلالصة ادميع.

 - 1ما املقصود بالوقف ،وما شروط صحته؟

()1اإلسعاف يف أحكام األوقاف ( ص .) 2 /
()2صاحب املغىن 597 / 5
()3الزلزلة .7/
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اجلواب :الوقف يف اللغة :احلدبس ،ويعدرف يف االصدطالل الشدرعي أبنده :بديس ( )4األصدل ( )5وتسدبيل
املنفعة على بر أو قربة (.)7وله أنواع أربعة هي:

()6

 .1الوقف اخلريي :هو ما يصرف ريعه ومنفعته إىل جهة خريية.
 .2الوقف األهلي :هو ما جعل استحقاق الريع فيه ألشماص معينني ابلذات أو الوصف ،سواء أكدانوا
ذرية (الوقف الذري) أم أقارب أم غريهم مث يؤول دهة خريية ابنقراضهم.
 .3الوقف املشرتك هو :وقف على األقارب وأعمال اخلري معاً.

 .4الوقددف علددى الددنفس :وهددو أن يوقددف الواقددف علددى نفسدده مدددة حياتدده مث للجهددة الدديت عيهنهددا كذريتدده أو
أعمال اخلري.
والوقددف مسددتحب ابالتفدداق ( ،)8حلددديث حددديث أي هريددرة مرفوعددا ":إذا مددات ابددن لدم انقطددع عملدده إىل
من ثالث ،صدقة جارية .)9( "...وهو عقد صحيح ،وهو الزم مبجرد القول أو مبا يدل عليه.
ويشرتط لصحة الوقف شروط ستة هي:
 .1أن يكون الواقف جائز التصرف وهو احلر املكلف الرشيد.
 .2أن يكون املوقوف مما ينتفع به انتفاعا مستمرا ،ويف تفاصيل هذا الشرط خالف.
 .3أن يك ددون الوق ددف منج دزا يف احل ددال إال إن ك ددان معلق ددا بع ددد امل ددوت فيص ددري وص ددية ،ويف تفاص دديل ه ددذا
الشرط خالف.
 .4أن يكون املوقوف معينا.
 .5أن يكون املعني مما ميلك ملكا اثبتا ،ويف تفاصيل هذا الشرط خالف.

 - 2ما عالقة الوقف بالوصية؟
اجلواب :ميكن تبيني عالقة الوقف ابلوصية ببيان الفرق بينهما ،وأهم الفروق هي:
( )4كلمة حتبيس :يقصد هبا جعله حبسا ال يتصرف فيه ببيع وال حنوه من التصرفات املزيلة له.
( )5كعقار وشجر وبئر وحنو ذلك.

( )6أي جعله يف سبيل هللا ينتفع به من أوقف عليه.

( )7ألنه عبادة ،فال يصرف إال على ما جيلب األجر والثواب.
()8رمحة األمة ص  ،142الشرح الكبري .362/16
()9رواه مسلم (.)4199
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أن الوقف بيس األصل وتسبيل املنفعة  ،بينما الوصية متليك مضاف إىل مدا بعدد املدوت بطريقدة
.1
التربع سواء كان يف األعيان أو يف املنافع .
جيوز يف الوقف أن يتجاوز املوقف ثلث أمواله ،فال حد ألكثره خبدالف الوصدية فدال تتجداوز ثلدث
.2
الرتكة إال إبذن الورثة.
أن الوقف يلزم وال جيوز الرجدوع فيده يف قدول عامدة أهدل العلدم لقدول الرسدول صدلى هللا عليده وسدلم
.3
لعمر  « : -  -إن شئت حبست أصلها وتصددقت دا فتصددق »  .أمدا الوصدية فا دا تلدزم وجيدوز
للموصي أن يرجع يف مجيع ما أوصى به أو بعضه .

الوقددف خيددرج العددني املوقوفددة عددن التمليددك للموقددف أو للموقددوف عليدده ،وتكددون املنفعددة للموقددوف
.4
عليه ،بينما الوصية تتناول العني املوصى ا أو منفعتها للموصى له .
متليدك منفعدة الوقدف يظهددر حكمهدا أثنداء حيدداة الواقدف وبعدد مماتده ،وأمددا التمليدك يف الوصدية فدال
.5
يظهر حكمه إال بعد موت املوصي.
.6

الوقف جيوز لوارث والوصية ال جتوز لوارث إال إبجازة الورثة .

 - 3هل يشرتط للزوم الوقف تعديل صك ملكية العقار ،ألن البعض يبب مجبادا أرضبه و
وتكون األرض بامسه ثم يرغب بيع األرض؟
اجلببواب :صدديغة الوقددف تكددون ابللف د أو الكتابددة أو مبددا يقددوم مقامهمددا عرف داً مددن قددول أو فعددل ( )10يف
الداللددة علددى الوقددف .وتطبيقددا ل ددذلك فقددد ورد يف حك ددم قضددائي أبن املس ددجد امللح ددق ابملزرعددة لدده حك ددم
الوقدف ،وال جيدوز بيعده ضددمن املزرعدة ،وألدزم القاضددي املددعى عليده إبعددادة بنداء مدا أزالدده مدن املسدجد وفتحدده
ألداء الصالة( .)11وهللا أعلم.

 - 4هل يصح الوقف املجتقبلي ،مثل :إذا دخل رمضان فالعمارة الفالنية وقف للفقراء؟

( )10خمتصر الفتاوى املصرية البن تيمية ص .391
( )11احملكمة االبتدائية بنجران – حمكمة االستئناف مبنطقة عسري -رقم الدعوى– 32486362اترخيها .1432/10/29
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اجلووواب :الصددحيح مدن كددالم الفقهداء أن الوقددف يقبدل اإلضددافة للمسدتقبل ،مثددل أن يقدول :وقفددت كددذا
أول العام القادم .وهللا أعلم.

 - 5هل يصح الوقف املؤقت ،مثل :هذه األرض وقف للصالة عليها حتى يبنى مجاد احلي؟
اجلوووواب :صددورة الوقددف املؤقددت أن يقددول :هددذا العقددار وقددف علددى طلبددة العلددم ملدددة ددس سددنوات.
والراجح صحة الوقف املؤقت ،وهو األيسر للمتربعني ،والشريعة قدد جداءت مبدا ييسدر علدى أهدل اإلحسدان

عمل اخلري .وهو ما ذهب املالكية وبعض الشافعية ( )12ملا أييت:
 .1عموم أدلة مشروعية الوقف ،وأدلة صحة الشرط يف الوقف،
 .2ولصحة وقف احليوان ،وهو ال يدوم.
 .3وقد أجازت الشريعة العُمرى ،وهي هبة مؤقتة ،والوقف املؤقت مثلها.
والقول الثاين :عدم صحة الوقف املؤقت ،فيكون وجوده كعدمه ،وهو مذهب الشافعية واحلنابلدة ،حلدديث
عمددر  ":-  -حددبس أصددلها ،"...ولكددون الصددحابة كانددت أوقددافهم دائمددة ،واش درتاط التأقيددت خيددالف
أصل الوقف (.)13
واملرجح األول ،وعليه :فان األصدل أن يكدون الوقدف مؤبدداً وجيدوز أن يكدون مؤقتداً ملددة إذا ندص الواقدف

على توقيته حبيث يرجع املوقوف بعدها إىل املالك .وهللا أعلم.

 - 6ما هي حدود الشروط اليت ميكن للموقف أن يشرتطها؟
اجلواب :حيدق للواقدف أن يشدرتط يف شدؤون وقفده كدل مدا ال خيدالف الشدريعة ،وجيدب العمدل بشدرطه كمدا
جيب العمل ابلشرط الشرعي ،ويراعى يف فهم شروط كل واقف ما عليه العدرف يف بيئتده .ومدن أمثلدة شدرط
( )12التاج واإلكليل  ،648/7احلاوي الكبري .521/7
( )13مغين احملتاج  ،383/3كشاف القناع .224/4
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الواقدف صصديص ر ددر معدني و ديددد مسدتحقاته ،سدواء أكدان النددا ر فدرداً أم مجاعددة أم مؤسسدة .وجيددوز أن
يشرتط الواقف يف صيغة الوقف قضاء ديونده مدن ريدع الوقدف بعدد موتده ،أو أن يشدرتط االنتفداع بوقفده مددة
حياته مث من بعده لذريتده ومدن بعددهم ألعمدال الدرب ،أو أن يصدرف مدن ريدع الوقدف اخلدريي علدى مدن افتقدر
من ذريته مث يستمر صرف الريع يف ادهات اخلريية .وأما الشروط الباطلة فهي:
 -1الشرط املشتمل على ما خيالف األحكام الشرعية(.)14
 -2الشددرط الددذي خيددالف مقصددود الشددارع وميثددل لدده اإلمددام ابددن تيميددة  -رمحدده هللا – مبددا لددو أوقددف علددى
العزاب ومقصود الشرع احلث على التزويج (.)15
 -3أو الشرط الذي خيل حبكم الوقف ويدؤثر يف أصدله فيبطدل الشدرط ويصدح الوقدف بدونده ،مثدل اشدرتاط
عدم االستبدال مطلقاً ،أو عدم عزل النا ر مهما كان السبب،
 -4الشددرط الددذي يددؤدي إىل تعطيددل مصددلحة الوقددف أو اإلخددالل ابالنتفدداع بدده مثددل اش درتاط البدددء دائم داً
ابملستحقني ولو كان الوقف حمتاجاً للصيانة أو الرتميم .وهللا أعلم.

 - 7هل يصح الوقف على تعلم العلوم الدنيوية املباحة؟
اجلووواب :األقددرب صددحة الوقددف علددى املباحددات وهددو مددذهب املالكيددة والشددافعية( ،)16ألن الوقددف مددن
ابب اهلبات ال من ابب الصدقات ،واهلبة تصح بغري قصد القربدة ،وألن صدرف املدال يف املبدال مبدال (.)17
وهللا أعلم.

 - 8هل يصح الوقف إلطعام احليوانات الضالة؟

( )14حاشية ابن عابدين  ،361/3الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي  ،88/4املهذب  ،450/1كشاف القناع .258/4
( )15جمموع الفتاوى .19/31

( )16فتح القدير  ،37/5حاشية الدسوقي  ،78/4مغين احملتاج  ،380/3اإلنصاف مع الشرح .380/16
( )17شرح اخلرشي .80/7
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اجلواب :يصح الوقف على احليوارت والطيور ،وهدو قدول املالكيدة واحلدارثي مدن احلنابلدة ،ألن اإلحسدان
إىل احليدوان مددن اإلحسددان املددأجور عليدده ،ومنددع مددن ذلددك احلنفيددة واحلنابلددة( ،)18لكددون احليدوارت ال متلددك،
والراجح صحة الوقف إلطعام احليوارت والطيور .وهللا أعلم.

 - 9هل جيوز أن أقف على أو دي الذكور دون اإلناث؟
اجلواب :إن وقف على بنيه دون بناته ،فهو وقف جنف أي لدم ،وال جيدوز لده أن خيدص الوقدف ببنيده
ألندده إذا فعددل ذلددك دخددل يف قددول  -صددلى هللا عليدده وسددلم « :-اتق دوا هللا واعدددلوا بددني أوالدكددم» ،فيكددون
ذا العمل غري ٍ
متق هلل تعاىل ،ومسى النيب  -صلى هللا عليه وسدلم  -صصديص بعدض األبنداء جدوراً ،فقدال:

«ال أشددهد علددى جددور» ،وال شددك أن مددن وقددف علددى بنيدده دون بناتدده أندده جددور .فيُلغددى هددذا الوقددف وال
يصحح ،ويعود هذا املوقوف ملكاً للورثة لقدول النديب  -صدلى هللا عليده وسدلم « :-مدن عمدل عمدالً لديس
عليدده أمددرر فهددو رد» ،ألندده وقددف ابطددل لدديس عليدده أمددر هللا ورسدوله صدلهى هللا عليدده وسدلهم ،بددل هددو ددالف

ألمر هللا ورسوله  -صلى هللا عليه وسلم  . )19( " -وهللا أعلم.

 - 10أرغب أن أقف عمارة على نفجي ثم بعد مبوتي يكبون الوقبف علبى الفقبراء ،فهبل جيبوز
الوقف على النفس؟
اجلووواب :اختلددف أهددل العلددم يف صددحة الوقددف علددى الواقددف نفسدده مدددة حياتدده مث للجهددة الدديت عيهنهددا،
والراجح صحة الوقف على نفس الواقف ،وهو مذهب احلنفيدة وروايدة عندد احلنابلدة وهدو اختيدار ابدن تيميدة
وابن القيم والشيخ حممدد بدن إبدراهيم  -رمحهدم هللا  .)20( -ودليدل جدواز الوقدف علدى الدنفس أن رجدال قدال
للندديب صددلى هللا عليدده وللدده وسددلم ":عندددي دينددارل" فقددال صددلى هللا عليدده وللدده وسددلم ":تصدددق بدده علددى
( )18الشرح الصغري  ،298/2أحكام األوقاف للخصاف ص  ،37اإلنصاف مع الشرح .397/16
( )19الشرح املمتع البن عثيمني  -رمحه هللا –  49/11طبعة دار ابن اجلوزي.

( )20بدائع الصنائع  ،219/6املغين  ،194/8جمموع فتاوى ابن تيمية  ،32/31إعالم املوقعني  ،373/3فتاوى الشيي حمميد
بن إبراهيم 62/9
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نفسد ددك"( ،)21وقولد دده  -صد ددلى هللا عليد دده وسد ددلم  ":-ابد دددأ بنفسد ددك فتصد دددق عليهد ددا" ( .)22ولعمد ددوم أدلد ددة
مشددروعية الوقددف وصددحة الشددروط فيدده ،وذكددر اإلمددام البمدداري يف صددحيحه بعددض أوقدداف الصددحابة وأ ددم
كانوا يفيدون منها (.)23
ومدذهب ادمهددور منددع الوقددف علددى الددنفس ،ألن الوقددف يشددرتط فيدده القربددة – عندددهم – والقربددة تكددون يف
الصدقة على الغري (.)24
وأما موقف القضاء السعودي من الوقف على النفس ،فهو تلف ،فبعض القضاة ال يصدححه ،وبعضدهم
جييزه ويثبته .وهللا أعلم.

 - 11عندي بيت مرهون لصندوق التنمية العقارية ،فهل ميكن أن أوقفه؟
اجلواب :صورة املسألة أن يكون العقار مرهور لبنك أو لغريه كصندوق التنمية العقاري ،ويرغدب مالكده

يف وقفه ،دون إذن املرهتن (الدائن) .وقد اختلف أهل العلم يف صحة هذا الوقف على أقوال:

القددول األول :قددول ادمهددور مددن املالكيددة والشددافعية واحلنابلددة أبن وقددف املرهددون ال يصددح ( ،)25وبدده أفتددت
اللجندة الدائمددة لافتداء يف السددعودية ( ، )26لقاعددة " املشددغول ال يشدغل" ،ولكددون تصدحيح الوقددف إبطددال
حلق املرهتن من وثيقة الوقف ،وقد قال  -صلى هللا عليه وسلم  ":-ال ضرر وال ضرار".
والقول الثاين :صحة وقف املرهون إن فكها من الرهن ولو بعدد مددة ،فدان مل يفكهدا مل يصدح الوقدف ،وهدو
قول احلنفية (.)27
وقول احلنفية أقرب ،فيكون كالوقف املعلق على شرط انفكاك الرهن .وهللا أعلم.
( )21رواه أبو داوود والنسائي.

( )22رواه مسلم برقم .2312

( )23صحيح البخاري ،الوصااي ،ابب إذا أوقف أرضاً.
( )24التاج واإلكليل  ،637/7روضة الطالبني  ،383/4اإلنصاف .16/7

( )25حاشية الدسوقي  ،77/4حلية العلماء  ،445/4الشرح الكبري مع اإلنصاف .375/16
( )26فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء .145/16
( )27حلية العلماء .445/4
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 - 12هل جيوز وقف الدور العلوي لجوق ليكون مجادا يصلى فيه؟
اجلواب :جيدوز وقدف مسدجد وجعدل أسدفله حوانيدت (دكداكني) كمدا يف فتداوى الشديخ حممدد بدن إبدراهيم
 -رمحه هللا  ، )28( -وقرر الفقهاء أنه جيوز وقف إحدى طبقات البناء ،وحقوق االرتفاق .وهللا أعلم.

 - 13لو استأجرت أرضا فهل ميكن أن أب مجادا فيها؟
اجلووواب :ذكددر اإلمددام ابددن تيميددة  -رمحدده هللا – أندده جيددوز أن يقددف البندداء علددى األرر املسددتأجرة (. )29
وهللا أعلم.

 - 14اشرتيت بجتاناً ،وفيه خنلة موقوفة لتفطري الصائمني ،إ أنها ماتت ،فهل يكون موضبعها
وقفاً؟
اجلواب :الدذي يقدرره أهدل العلدم أن موضدع النملدة املوقوفدة ال يكدون وقفدا بدذلك ،فداذا سدقطت النملدة
زال الوقف كما أفد بدذلك الشديخ عبددهللا أاب بطدني  -رمحده هللا – ( ، )30ومسعدت شديمنا عبددهللا اددربين
 -رمحه هللا – يفيت به  .وهللا أعلم.

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

( )28فتاوى الشي حممد بن إبراهيم .205/9
( )29جمموع فتاوى ابن تيمية .8/31

( )30فتوى الشي عبدهللا أاب بطني .الدرر السنية .7/7
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اجلووواب :يقصددد ابألعيددان الدديت تفددت مددا كانددت فائدددهتا ال تددتم إال بفنائهددا مثددل وقددف الشددمع إلشددعاله،
ووقف الزيت لالستضداءة بده ،ووقدف الطيدب لشدمه ،ووقدف الوقدود لتشدغيل املعددات بده ،وددو ذلدك .وقدد
أجاز هذا الوقف احلارثي وابن تيمية رمحهما هللا من احلنابلة ،وهو قول عند املالكية ،خالفدا للمشدهور مدن
املذاهب األربعة.
والراجح صحة وقف األعيان اليت تفت ،لعموم األدلة الدالة على الوقف ،وال خيدرج منهدا شديء بغدري دليدل،
ولعموم أدلة فعدل اخلدري ،ولصدحة وقدف احليدوان وهدو فدان ،ووقدف األشدجار وهدي تفدت ووقدف املندافع وهدي
تفت ابستيفائها ( .)31وهللا أعلم.

 - 16لدينا فكرة

إنشاء صندوق وقفي إلقراض الشباب للبدء مشاريعهم ،وضمانهم لبد

البنوك املمولة ،واستثثمار موجودات الصندوق لتنميتها فهل يصح وقف النقود هلذا الغرض؟
اجلووواب :ذهددب احلنفيددة واملالكيددة وأمحددد يف روايددة إىل أندده جيددوز وقددف النقددود لغددرر القددرر أو التنميددة
والتصدق ابلربح( ،)32وأفتت اللجنة الدائمدة لافتداء يف السدعودية أبنده جيدوز الوقدف لغدرر اإلقدرار (. )33
وعليه يصح وقف صناديق وقفية إلصدار خطاابت الضمان ،أو كفالة املدينني .وهللا أعلم.

 - 17أملك جزءا مشاعاً من مزرعة ،فهل ميكبن وقبف نصبي املشبا  ،وكيبف التصبرح حيبا
هذا الوقف؟

اجلووواب :جيددوز وقددف املشدداع ( ،)34فقددد صددح عددن ابددن عمددر  -  -قددال :قددال عمددر -  -

للندديب  -صددلى هللا عليدده وسددلم  -إن املائددة السددهم الدديت يل خبيددرب مل أصددب مدداال قددط أعجددب إىل منهددا قددد
( )31ينظر اإلنصاف للمرداوي  ،379/16وحاشية الدسوقي  ،77/4فتح القدير  ،51/5إعانة الطالبني .158/3

( )32ف ييتح الق ييدير  ،219/6مواه ييب اجللي ييل  ،22/6اإلنص يياف  ،377/16وه ييو ااتي ييار اب يين تيمي يية كم ييا يف جمم ييوع الفت يياوى،

.234/31

( )33فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء .97/16
( )34جمموع الفتاوى .217/29
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أردت أن أتصدددق ددا فقددال الندديب صددلى هللا عليدده وللدده وسددلم احددبس أصددلها وسددبل رهتددا "( .)35وإذا أراد
ر ر الوقف أو شريك الوقف القسمة فيما ال يقبلها جيرب املمتندع علدى البيدع وجيعدل دن احلصدة املوقوفدة يف
مثل وقفه ،كما جيرب املمتنع على القسمة فيما يقبلها إن طلبها ر ر الوقف أو الشريك .وهللا أعلم.

 - 18هل يوجد مانع شرعي من وقف األسهم والصكوك؟
اجلووواب :جيددوز وقددف األسددهم والصددكوك االسددتثمارية ،ويصددرف نصدديب الوقددف مددن الدربح يف املوقددوف

عليه .وهللا أعلم.

 - 19هل جيوز وقف املنفعة دون وقف العني؟
اجلووواب :جيددوز وقددف املنددافع ممددن ملكهددا ابسددتئجار فتددؤجر وتكددون أجرهتددا ريعداً للوقددف علددى أن يؤقددت
وقفهددا مبدددة االسددتئجار ،وترجددع بعدددها إىل املددؤجر ،وهددذا إذا مل مينعدده املددؤجر مددن إعددادة التددأجري .وقددد أجدداز
وقف املنافع املالكية ،ورجحه ابن تيمية  -رمحه هللا – من احلنابلة (.)36
وأم ددا ادمهد دور فاش ددرتطوا أن يك ددون املوق ددوف عين ددا ينتف ددع ددا م ددع بق دداء عينه ددا كم ددا أ ددم يش ددرتطون بي ددد
الوقف(.)37
والراجح صحة وقف املنافع ملا أييت:
 -1عدم وجود فرق بدني وقدف األعيدان ووقدف املندافع ،فكالمهدا مدن األمدوال ،وكالمهدا تصدح الوصدية مدا
وقددد حثددت الش دريعة علددى الوقددف ،فددال يصددح تقييددد الوقددف إال بدددليل ،وقددد قددال تعدداىل ":وافعل دوا اخلددري"..
واخلري لف عام.
 -2وألن الشريعة أجازت وقف احليوان والسالل بال خالف ،وهي ال تبقى لألبد.
( )35رواه النسائي برقم  3605وابن ماجه برقم .2397
( )36مواهب اجلليل  ،20/6االاتيارات ص .295

( )37رد احملتار  ،340/4حتفة احملتاج  ،237/6كشاف القناع .244/4
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 -3وقد قال  -صلى هللا عليه وسلم – يف حدديث جدابر « :-  -مدن أعمدر عمدرى فهدي لده ،ولعقبده
يرثها من يرثه من عقبه» ( ،)38والعمرى قريبة من وقف املنافع.
وعليدده :جيددوز وقددف املنددافع واحلقددوق كاالرتفدداق وامللكيددة الفكريددة وب دراءة االخ درتاع والتددأليف وحددق االبتكددار
واالسم التجاري والعالمة التجارية ( .)39وهللا أعلم.

 - 20أريد أن أوقف وقفا وأجعل بنيت ناظرة ،فهل جيوز أن يكون الناظر امرأة؟
اجلواب :جيوز أن يكون النا ر رجدالً أو امدرأة ،ففدي وقدف عمدر رضدي هللا عنده ":مث أوصدى ( أي :عمدر
 ) -  -به إىل حفصة بنت عمر رضي هللا عنهما مث إىل األكابر من لل عمر " ( .)40وهللا أعلم.

 - 21أرغب أن تكون النظبارة مموعبة مبن األبنباء ،ويكبون القبرار باألغلبيبة التوزيبع
وا ستثمار وحنوها ،فهل يصح ذلك؟
اجلوووواب :جيددوز أن يكددون النددا ر فددردا أو أكثددر .وتكددون قيددود نظددارة الوقددف وإدارتدده حسددب الشددروط
الشددرعية مث شددروط الواقددف إال إذا تعارضددت الشددروط مددع أحكددام الش دريعة أو مددع مددا تتحقددق بدده املصددلحة
حسب تقدير القضاء .وهللا أعلم.

 - 22لدي وقف حيتاج إىل ترميم وإصالح ،وقد خرج املجتأجرون ،فمبا هبو التصبرح الشبرعي
إلصالح الوقف؟

( )38رواه أبو داود برقم  ،3551وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود.
( )39منتدى قضااي الوقف الفقهية الثالث ص .31

( )40رواه البيهقي يف السنن الكربى  ،161/6وقال األلباين يف اإلرواء  :30/6إسناده صحيح.
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اجلووواب :الواجددب األخددذ مددن غلددة الوقددف إلصددالحه ،وإذا مل تكددف الغلددة كافيددة فللنددا ر أن يسددتدين
بقرر أو متويل إلصدالل الوقدف ويسددد مدن غلتده ،وذلدك ملصدلحة تعمدريه واسدتغالله بشدرط إذن القاضدي
وع د د دددم تيس د د ددر إج د د ددارة الع د د ددني والص د د ددرف م د د ددن أجرهت د د ددا( .)41واحلنابل د د ددة ال يش د د ددرتطون إذن القاض د د ددي ،ق د د ددال
البهويت":وللنا ر االستدانة عليه ،بال إذن حاكم ملصلحة ،كشرائه للوقف نسيئة أو بنقد مل يعينه"(.)42
وإن مل تكف الغلة إلصالحه ،ومل يتيسر االستدانة على الوقدف فللندا ر بيدع بعدض الوقدف إلصدالل ابقيده،
فقد أجاز احلنابلة بيع بعض املوقوف إلصالل ابقيه إن ا د الواقف وادهة ،كدأن يقدف أحدد داريدن مدثال،
فاذا خربتا بيعت إحدامها ليعمر بثمنها األخرى ،وال يعمر من وقف لخر(.)43
وإن مل ميكددن بيددع بعددض الوقددف ،فقددد أف د بعددض احلنابلددة دواز عمددارة وق دف مددن ريددع وقددف لخددر علددى
جهته(.)44
وقد قررت اهليئة القضائية ابململكة العربيدة السدعودية ضدرورة صددور إذن مدن القاضدي الدذي يقدع الوقدف يف
بلده عند إرادة االقرتار لعمارته ألن ذلك مدن ابب االسدتدانة علدى الوقدف ،ممدا قدد حيدرم املسدتحقني مدن
غلتدده أو بعضددها ،أو يعطددل أعمددال الددرب الدديت عليدده بصددرف غلتدده أو بعضددها ،والقاضددي هددو الددذي ميكددن أن
ينظددر يف هددذه األمددور ،ويقددرر مددا فيدده املصددلحة مددن االقدرتار للوقددف أو عدددم االقدرتار لدده ،وينظددر يف أمانددة
النا ر ،واالحتياط يف صرف املبلغ املقرتر يف عمارة الوقف ،وصحة الوقفية ،وجهده صدرف الغلدة إىل غدري
ذلك مما حيتاج إليه نظر قضائي لذا ال بد من صدور إذن من القاضي يف االقرتار للوقف.
وقددررت أيضددا ج دواز االق درتار مددن بنددك التنميددة العقدداري لعمددارة الوقددف بعددد إذن القاضددي وإصددداره صددكا
بددذلك يتضددمن اإلذن ابالق درتار للوقددف بقدددر مددا تاجدده عمارتدده ،واإلذن للنددا ر بددرهن األنقددار املنشددأة
على أرر الوقف بعد صفيف إنفاق كامل املبلغ املقرتر يف عمارة الوقف .وهللا أعلم.

 - 23لدينا وقف أجاره ضئيل جدا ،فهل جيوز بيعه وشراء وقف له عائد أفضل؟
()41حاشية ابن عابدين419 /3 :؛األشباه والنظائر البن جنيم ،ص 194؛ وانظر :فتح العزيز للرافعي.303 /6 :
()42شرح منتهى اإلرادات.505/2

()43معونة أويل النهى.866 -865 /5 :
()44معونة أويل النهى.866 /5 :
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اجلووواب :األصددل أندده ال جيددوز بيددع الوقددف إال أن تتعطددل منافعدده فيبدداع ويشددرتى بدده مددا يقددوم مقامدده لقولدده
صددلى هللا عليدده وسددلم لعمددر  :-  -غددري أندده ال يبدداع أصددلها وال يبتدداع وال يوهددب وال يددورث" ،لكددن إذا

تعطلت منافعه كدار ا دمت أو مسجد انتقدل أهدل قريتده عنده .وجيدوز اسدتبدال الوقدف إذا شدرطه الواقدف،
أو إذا صرب ،ح لو اشرتط الواقف عددم االسدتبدال ،فيبداع ويشدرتى بثمنده مدا جيعدل وقفداً كداألول .وجيدوز
االس ددتبدال أيضد داً إن مل ميك ددن االنتف دداع ابلوق ددف خلل ددو مكان دده م ددن الن دداس ،أو للم ددوف عل ددى الوق ددف م ددن
الغاصبني أو لتعذر االنتفاع به.

وقد اختلف أهل العلم يف حكم بيع الوقف إذا قلت منافعه أو انعدمت على أقوال:
القول األول :قدول احلنابلدة( )45والشدافعية يف وجده هلدم أبنده جيدوز بيدع الوقدف منقدوال ،أو عقدارا إذا تعطلدت

واختلددت منافعدده( ،)46فيبدداع ويشددرتى بدده مددا يقددوم مقامدده ،فاملسددجد إذا مل ينتفددع بدده يف مكاندده بيددع ونقددل إىل
مكان ينتفع به .والدليل على أن األصل عدم جواز بيع الوقف قوله صلى هللا عليده وسدلم لعمدر -  -
 :غ ددري أن دده ال يب دداع أص ددلها وال يبت دداع وال يوه ددب وال ي ددورث" ،لك ددن إذا تعطل ددت منافع دده ك دددار ا دددمت أو
مسجد انتقل أهل قريته عنه فانه يباع وينقل إىل مكان لخر ،ألن هذا مقصدود الواقدف مدن وقفده .والددليل
على ذلك أمران:
 .1أن عمددر  -  -كتددب إىل سددعد  -  -أن انقددل املسددجد الددذي ابلتمددارين ،واجعددل بيددت
املال يف قبلة املسجد ،فانه ال يزال يف املسجد مصل (.)47
 .2أن العلمدداء أمجع دوا عل ددى أن احلصددان املوق ددوف عل ددى الغددزو إذا كددرب فل ددم يص ددلح للغ ددزو أن دده جي ددوز بيع دده
ويشددرتى بثمندده مددا يصددلح للغددزو .ومددع أن الشددافعية يشددددون يف نقددل الوقددف إال أ دم ذكددروا أندده جيددوز نقددل
الوقددف ،إذا مل ميكددن االنتفدداع ابلوقددف كمددا إذا وقددف علددى قنطددرة فدداعرق الدوادي ،وتعطلددت تلددك القنطددرة،
واحتيح إىل قنطرة أخرى جاز النقل إىل ذلك املوضع(.)48

()45شرح الزركشي على اخلرقي615/6 :؛ معونة أويل النهى البن النجار.862- 86 1 /5 :
()46فتح العزيز للرافعي.298 /6 :
()47الشرح الكبري .523/16

()48فتح العزيز للرافعي.304 /6 :
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القييول الثيياين :قددول مالددك والشددافعي أندده ال جيددوز بيددع شدديء مددن ذلددك حبددال لعمددوم حددديث عمددر املتقدددم.
وادمهور ال جييزون بيع املسدجد ،وإن خدرب مدا حواليده ،واسدتدلوا ابلكعبدة ،فدان اإلمجداع انعقدد علدى عددم

خروج موضعها عن املسجدية والقربة(.)49
القول الثالث :أنه جيوز بيدع الوقدف للمصدلحة ،وهدو قدول اإلمدام ابدن تيميدة  -رمحده هللا  ،-ونسدبه إىل أي

ثور وبعض السدلف( .)50وهدو قدول أي يوسدف مدن احلنفيدة( ،)51قدال املدرداوي يف اإلنصداف :وجدوز الشديخ
تقددي الدددين ذلددك ملصددلحة ،وقددال :هددو قياس"اهلدددي" ،وذكددره وجهددا يف املناقلددة ،وأومددأ إليدده أمحددد .ونقددل
صدداجي :جي ددوز نق ددل املسددجد ملص ددلحة الندداس .وه ددو م ددن املفددردات .واخت دداره صدداحب"الفائق"… ،وص ددنف
ص دداحب"الفائق" مص ددنفا يف جد دواز املناقل ددة للمص ددلحة مس دداه" املناقل ددة ابألوق دداف وم ددا يف ذل ددك م ددن الند دزاع
واخلددالف" ،وأجدداد فيدده .ووافقدده علددى جوازهددا الشدديخ برهددان الدددين ابددن القدديم ،والشدديخ عددز الدددين محددزة ابددن
شدديخ السددالمية ،وص ددنف فيدده مصددنفا مسدداه"رفع املثاقلددة يف منددع املناقلددة" .ووافقدده أيضددا مجاعددة يف عص ددره،
وكلهم تبع للشيخ تقدي الددين يف ذلدك"( .)52وينقدل أيضدا عدن اإلمدام ابدن تيميدة  -رمحده هللا  -أنده يقدول":
جيددب بيعدده مبثلدده مددع احلاجددة ،وبددال حاجددة جيددوز خبددري مندده لظهددور املصددلحة( .)53وقددال رمحدده هللا يف مددوع
الفتدداوى " :وأمددا مددا وقددف للغلددة إذا أبدددل خبددري مندده :مثددل أن يقددف دارا ،أو حددانو  ،أو بسددتار ،أو قريددة
يكون مغلها قليال ،فيبدهلا مبا هو أنفع للوقف :فقد أجاز ذلك أبدو ثدور وغدريه مدن العلمداء :مثدل أي عبيدد
ب ددن حرموي دده ،قاض ددي مص ددر ،وحك ددم ب ددذلك ،وه ددو قي دداس أمح ددد يف تب ددديل املس ددجد م ددن عرص ددة إىل عرص ددة
للمصددلحة ،بددل إذا جدداز أن يبدددل املسددجد مبددا لدديس مبسددجد للمصددلحة حبيددث يص دري املسددجد سددوقا فددألن
جيوز إبدال املستغل مبستغل لخر أوىل وأحرى"(.)54
واألوىل أال يفتح ابب البيع للوقف إال إبذن من القاضي الشرعي .وعليه يشرتط لالستبدال ما يلي:
 -1أن خيرج املوقوف عن االنتفاع به ويتعطل ،وأن ال يكون هناك ريع للوقف يكفي لعمارته.
 -2أن ال يكون البيع بغنب فاحش.
()49فتح القدير65/ 5 :؛ مغين احملتاج.392 /2 :
( )50جمموع الفتاوى .266/31

( )51األشباه والنظائر البن جنيم ص  225حتقيق مطيع حافظ.
()52اإلنصاف مع الشرح الكبري .523/16

( )53اإلنصاف مع الشرح الكبري .528/16
( )54جمموع الفتاوى .253/31
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 -3أن تتحقق فيه الغبطة واملصلحة للوقف.
 -4أن يكون االستبدال إبذن القضاء.
 -5أن يستبدل به عقدار إذا كدان عقداراً ،إال إذا أمدن سدوء التصدرف فيسدتبدل بده نقدود فد لددى جهدة
القضاء إىل حني شراء عقار بديل .وهللا أعلم.

 - 24هل جيوز بيع الكتب املوقوفة املوزعة من وزارة األوقاح؟
اجلواب :أفتت اللجنة الدائمة لافتاء يف السعودية أبنه ال جيوز بيع الكتدب املوقوفدة املوزعدة مدن اإلفتداء
أو مددن الرابطددة ،وجيددوز تبادهلددا بددني طلددب العلددم بنيددة االسددتفادة ال املعاوضددة .تنظددر :فتدداوى اللجنددة الدائمددة

لافتاء  25/16وهللا أعلم.

 - 25مجاد قديم هل ميكن هدمة لبناء مكتبة؟
اجلووواب أفتدت اللجندة الدائمدة لافتدداء يف السدعودية أبنده ال جيدوز هددم مسددجد قددىن ليبدت مكانده مكتبددة

عامة .تنظر :فتاوى اللجنة الدائمة لافتاء  .39/16وهللا أعلم.

 - 26أنا ناظر لوقف ميثل صا ت تأجريية ،فهل يصح أن أستأجر من الوقف مدة طويلة؟
اجلواب :األصل يف مدة إجارة الوقف أن ال تكون طويلة عرفاً ،إال ملصلحة بيهنة .ولاجارة شروط:
األول :أن يكددون التددأجري أبجددرة املثددل ،فدال يصددح إجيددار األعيددان املوقوفددة أو املنددافع املوقوفددة أبقددل مددن أجددرة
املثددل ،وقددد اتفددق أهددل العلددم علددى ج دواز إجددارة األراضددي السددتعماهلا يف املبددال س دواء للسددكت أو الزراعددة،
وذكروا أن األوىل االبتعاد عن التدأجري الطويدل املددة ،وهدو مدا يسدمى ابحلكدر ،ويف املنطقدة الوسدطى يسدمى
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ابلصربة ،وقد تصل إىل مئة سنة ،ومل يستحبها العلماء ملا رأوا أن األسعار تتغدري غالبدا ،وأن ذلدك لديس مدن
مصلحة الوقف ،كما أنه مع تطاول األزمان قد يُظن أن املستأجر هو مالك األرر أو يستويل عليهدا بعدد
وفاة النا ر مثال ،وهذا مشاهد كثريا ،ولذا فاألوىل عدم استمدام هذه الطريقة يف اإلجارة.

الثاين :منع تعارر املصاجي يف التأجري ،فال يصدح إجيدار الوقدف لنفسده أو لولدده الدذي يف واليتده وال إجيداره
ملن ال تقبل شهادهتم له (األصول والفروع وأحد الزوجني) إال عن طريق القضاء .وهللا أعلم.

واحلمد هلل أو وآخرا وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني.
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