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 كتاب الوقف
 تعريفه :

 هو احلبس واملنع . لغة :
 هو حتبيس األصل وتسبيل املنفعة . وشرعاً :

 والتحبيس : مدر حّبس الشيء ، أي : جعله حمبوساً ال يباع وال يوهب .
 واألصل : أي : العني املوقوفة ، كالعقار ، واحليوان ، واألثاث وحنوها مما ينتفع به مع بقاء عينه .

 .عها للجهات اليت ُحّدد صرفها فيه، وذلك بإطالق فوائد العني املوقوفة ورينفعة( أي : منفعة العني املوقوفة، وهي غّلتها ومثرهتاوتسبيل امل)
مثال : أن يقول هذا بييت وقف على الفقراء ، فأصل البيت حمبوس ، ال ميكن أن يتصرف فيه ببيع وال هبة وال غري ذلك ، ومنفعته مطلقة 

 كل من كان فقرياً استحق هذا الوقف .للفقراء ، ف
 فائدة :

 يرى بعض العلماء أن الوقف نظام إسالمي صرف ، مل يعرف قبل اإلسالم .
 قال الشافعي : ومل حيبس أهل اجلاهلية علمته داراً وال أرضاً تربراً حببسها ، وإمنا حبس أهل اإلسالم .

 ) وهو مستحب ( . 
أفضل القرب إىل هللا وأجل الطاعات اليت حث هللا عليها ووعد بالثواب اجلزيل ، ألنه صدقة أي : الوقف مستحب ومشروع ، وهو من 

 .ثابتة دائمة يف وجوه الرب واخلري ، وألنه إحسان إىل املوقوف عليه 
ن َشيء فَإرنَّ  قال تعاىل )-أ ُقواْ مر بُّوَن َوَما تُنفر َّا حتُر ُقواْ ممر ٰ تُنفر َّ َحَّتَّ َ برهر َعلريم ( . َلن تَ َناُلواْ ٱلربر  ٱَّللَّ

 والوقف داخل يف اإلنفاق .
 قال تعاىل ) وافعلوا اخلري ( . -ب

ْن َثاَلٍث : َصَدَقٍة َجارريٍَة ، أَ  )قَاَل  أَنَّ َرُسوَل َاَّللَّر  -رضي هللا عنه  -َعْن َأِبر ُهَريْ رََة  -ج ْنَساُن ارنْ َقَطَع َعْنُه َعَمُلُه إرالَّ مر ْو عرْلٍم إرَذا َماَت اإَْلر
 .َرَواُه ُمْسلرم ٌ (يُ ْنتَ َفُع برهر، أَْو َوَلٍد َصاَلٍَ يَْدُعو َلُه 

 والصدقة اجلارية هي الوقف .
يم ثَ َوابوقال : ف ، الصدقة اجلارية هي الوق يف شرح هذا احلديث : قال النووي ةر َأْصل اْلَوْقف ، َوَعظر حَّ  ه .َوفريهر َدلريل لرصر

 ت .( : الصََّدَقَة اجْلَارريََة ، اْلَباقري َأْجُرَها بَ ْعَد اْلَموْ 8/151يف احمللى ) قال ابن حزم
َياَمةر 12/32يف "املبسوط" ) وقال السرخسي  .( : َمْقُصوُد اْلَواقرفر أَْن َتُكوَن الصََّدَقُة َجارريًَة َلُه إىَل يَ ْومر اْلقر

 .حَمُْموَلٌة عرْنَد اْلُعَلَماءر َعَلى اْلَوْقفر َكَما قَالَُه الرَّافرعرّي ( :َوالصََّدَقُة اجْلَارريَُة 2/4457) وقال يف أسىن املطالب
والذي يتصدق به اإلنسان من ماله ، هو ماله ، الصدقة اجلارية : كل عمل صاَل يستمر لإلنسان بعد موته  : وقال الشيخ ابن عثيمني

 احلقيقي الباقي له ، الذي ينتفع به . 
يت يستمر ثواهبا بعد موت اإلنسان ، وأما الصدقة اليت ال يستمر ثواهبا   كالصدقة على الفقري بالطعام   فليست والصدقة اجلارية هي ال -

 صدقة جارية . 
  منها : بناء املساجد ، وغرس األشجار ، وحفر اآلبار ، وطباعة املصحف وتوزيعه ، ونشر العلم النافع بطباعة الكتب واألشرطة وتوزيعها .

ُهَمارَ -ْبنر ُعَمَر َوَعْن ار  -د َي َاَّللَُّ َعن ْ َْيبَ رَ أَ ): قَالَ  -ضر َّ َصاَب ُعَمُر أَْرًضا ِبر رُُه فريَها، فَ َقاَل: يَا َرُسوَل َاَّللَّر   ، فَأََتى اَلنَِّبر ! إرّّنر َأَصْبُت أَْرًضا َيْسَتْأمر
ْب َمااًل َقطُّ ُهَو أَنْ َفُس عرْندري مر  َْيبَ َر ملَْ ُأصر َا ُعَمرُ ْنهُ   قَالَ ِبر َق هبر َا". قَاَل: فَ َتَصدَّ ْقَت هبر ْئَت َحَبْسَت َأْصَلَها، َوَتَصدَّ َر[ أَنَُّه اَل : "إرْن شر ، ]َغي ْ

َا يفر اَْلُفَقرَاءر ، َواَل يُوَهُب ، فَ تَ َباُع َأْصُلَها، َواَل يُوَرثُ ي ُ  َق هبر ْيفر ، َويفر َسبريلر َاَّللَّر ، َويفر اَْلُقْرََب ، َويفر اَلرّرقَابر َصدَّ ، َوالضَّ بريلر ، اَل ُجَناَح ، َواْبنر اَلسَّ
، َويُْطعرَم َصدريقاً َعَلى َمْن َولريَ َها أَْن  َها براْلَمْعُروفر ن ْ َر ُمَتَموّرٍل َما -يَْأُكَل مر  ُمت ََّفٌق َعَلْيهر ، َواللَّْفُظ لرُمْسلرٍم .( الً َغي ْ
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ْق برَأصْ  )َويفر ررَوايٍَة لرْلُبَخارريّر :  َفُق مَثَرُُه َتَصدَّ  ( .لرهر ، اَل يُ َباُع َواَل يُوَهُب ، َوَلكرْن يُ ن ْ
 ويف رواية ) اْحبرس أصلها وسبّرل مثَرها ( .

 : وحديث عمر هذا أصل يف مشروعية الوقف . قال ابن حجر
 عنده مقدرة إال وقف . قال جابر : مل يكن أحد من أصحاب رسول هللا  -ه  

د اْلثَواب ذا مات اإلنسان ... (  يف شرح حديث ) إ قال النووي ع ََتَدُّ َقطر َْوترهر ، َويَ ن ْ ع ِبر َقطر يث أَنَّ َعَمل اْلَميّرت يَ ن ْ قَاَل اْلُعَلَماء : َمْعََن احلَْدر
ْن َكْسبه ، وََكَذلرَك اْلعرلْ  ْن تَ ْعلريم أَْو َتْصنريف ، وََكَذلرَك َلُه، إرال يفر َهذرهر اأَلْشَياء الثَّالثَة ; لرَكْونرهر َكاَن َسَببَها; فَإرنَّ اْلَوَلد مر م الَّذري َخلََّفُه مر

َي اْلَوقْ   ف .الصََّدَقة اجْلَارريَة ، َوهر
 املقصود من الوقف أمران : -

 األجر احلاصل للواقف . األمر األول :
 نفع املوقوف عليه يف عني الوقف أو غلته . األمر الثاين :

لو أراد أن يسكنه فهنا انتفع بعني الوقف، ولو أجر الناظر البيت وأعطاه الغلة فهنا  –من الناس  مثال : قلت هذا البيت وقف على  زيد
 انتفع بغلته .

) ويصح بالقول ، وهو صريح ، وكناية ، وبالفعل الدال عليه ، كمن جعل أرضه مسجدًا وأذِن للناس  
 يف الصالة فيه ( .

 غة الفعلية .ينعقد بالصيغة القولية ، والصيأي : أن الوقف 
 أوالً : الصيغة القولية .

تٌَّة ، َثاَلثٌَة َصررحَيٌة ، َوَثاَلثٌَة كرَنايٌَة  : قال يف املغين  .َوأَْلَفاُظ اْلَوْقفر سر
ررحَيُة : وَ   ْلت . بَّستُ ت ، َوحَ قّ فْ فَالصَّ  ، َوَسب َّ

ْن غَ  ْن َهذرهر الثَّاَلثر ، َصاَر َوقْ ًفا مر َدٍة مر ْسترْعَمالر بَ نْيَ النَّاسر ، َواْنَضمَّ َمََّت أََتى برَواحر َنَّ َهذرهر اأْلَْلَفاَظ ثَ َبَت ََلَا ُعْرُف االر َمامر أَْمٍر زَائرٍد ; ألر  رْير اْنضر
ّر  رْعر ، برَقْولر النَِّبر ْلت مَثََرتَ َها  )لرُعَمَر  إىَل َذلرَك ُعْرُف الشَّ ْئت َحَبْست َأْصَلَها ، َوَسب َّ  ( .إْن شر

 .  ) املغين ( . َهذرهر اأْلَْلَفاُظ يفر اْلَوْقفر َكَلْفظر التَّْطلريقر يفر الطَّاَلقر  َفَصاَرتْ 
 : وقفت ، وحبست ، صريح يف الوقف بال نزاع . قال يف اإلنصاف

 :  وأما الكناية
 وهي ما حيتمل الوقف وغريه ، فال يكفي فيه اللفظ ، بل يشرتط انضمام أمر زائد إليه .

 ، أبدت .تصدقت ، حّرمُت 
 فهذه ال حيصل هبا الوقف إال بشروط :

 : النية ، فيكون على ما نوى . أوالً 
 مثال : قال تصدقت بداري ، وينوي أهنا وقف ، فإهنا تصري وقفاً ، ألنه نوى بذلك .

فلما كان لفظاً ألن قوله ] تصدقت بداري [ لفظ مشرتك، فيحتمل أن تكون الصدقة اليت ليست هي بوقف، وحيتمل أنه يريد وقفاً، 
 مشرتكاً اشرُترط فيه النية .

 أن يقرتن هبا أحد األلفاظ الصرحية أو الباقي من ألفاظ الكناية .:  ثانياً 
 فإذا تلفظ بلفظ من ألفاظ الكناية، وضم إليها لفظاً من األلفاظ الباقية، فحينئذ يزول اإلشكال ويكون وقفاً.

 تصري وقفاً [ . مثال : إذا قال تصدقت بداري صدقة موقوفة ]
 مثال : قال تصدقت هبذه الدار صدقة حمبسة ] تصري وقفاً [ .
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 مثال : قال حرمت داري حترمياً مؤبداً أو حترمياً موقوفاً ] تصري وقفاً [ .
 أن ينضم إىل هذا اللفظ ] الذي هو الكناية [ ما يدل على الوقف .ثالثاً : 

 .ى أن قوله تصدقت يريد بذلك الوقف، ألن الذي ال يباع هو الوقفيدل عل [ال تباع] : تصدقت بداري صدقة ال تباع  فقولهكأن يقول
 أو قال : تصدقت بداري هذه صدقًة ال تورث ] فإنه يصري وقفاً [ ألن الذي ال يُورث هو الوقف .

 ثانياً : الصيغة الفعلية .
ذا الفعل منه يدل على ذلك ، وال يشرتط أن يقول هذا وقف ، أن يبين مسجداً ويأذن للناس يف الصالة فيه ، فهذا يكون وقفاً ، ألن ه

 ألن فعله يدل على ذلك .

 ) وهو عقد الزم ( . 
 أي : أن الوقف عقد الزم ِبجرد القول ، فال ميلك الواقف الرجوع فيه .

 وهذا قول اجلمهور من العلماء . 
ْئَت َحَبْسَت َأْصَلَها ، َوَتصَ  حلديث عمر السابق ) -أ َاإرْن شر ْقَت هبر  ... ( . أَنَُّه اَل يُ َباُع َأْصُلَها، َواَل يُوَرُث ، َواَل يُوَهبُ . ..دَّ

 وجه االستدالل من وجهني :
 أمر عمر أن حيّبس األصل ، واحلبس هو املنع ، والقول أن الوقف عقد جائز ينايف التحبيس . : أن النِب  الوجه األول

ْق برَأْصلرهر ، اَل يُ َباُع َواَل يُوَهبُ الوقف فقال ) ذكر أحكام  : أن النِب  الوجه الثاين  .. ( .. َتَصدَّ
 أو صدقة جارية ( ، فالوقف إذا مل يرد به الدوام مل يكن صدقة جارية . حديث أِب هريرة السابق ) ... -ب

عد إخراجها من يده ، فكذلك الوقف إذا كان الرجوع يف الصدقة بعد إخراجها من يده ال جيوز ، ألن العطية ال جيوز الرجوع فيها ب -ج
 ال جيوز الرجوع فيه بعد أن يتصدق به .

 فائدة :
 وهل يثبت فيه خيار اجمللس ؟

يعين لو أنه وقف ويف أثناء اجمللس قال هذه األرض وقف _ مسجد هلل عز وجل ... مث بعد أن تلفظ بكونه مسجدا _ قال رجعت عن  
 الوقف .. فهل ميلك الرجوع ؟ 

 ع .ألن خيار اجمللس كما سبق لنا ال يكون إال يف البيع وما كان يف معين البي: لرجوع ال ميلك ا
 ) ويشرتط فيه أن يكون عينًا جيوز بيعها ( .

 جيوز بيعها ، كالعقار ، والكتب وحنوها .من شروط الوقف : أن يكون يف عني  أي
 لبيت .فال جيوز وقف املنفع  ة ، مثل : سكَن ا ( أن يكون عيناً قوله ) 

 وهذا قول اجلمهور .
 .البيت هذه على الفقراء واملساكني: سكَن أن يقول فال يصح، ة اآلن ميلك سكَن البيت ملدة سنة: هذا رجل استأجر بيتاً ملدة سنمثال

 . ألن الوقف صدقة مقيدة ، يعين ينظر فيها إىل الدوام واالستمرار وهذا ال يوجد يف املنفعة
 ها يعين توقيت الوقف ، ولو جاز التوقيت جلاز بيع الوقف ، وهبته ، وتوريثه .وألن حتبيس املنفعة وحد

  : إىل صحة وقف املنفعة . وذهب بعض العلماء
 واختار ذلك ابن تيمية .

 . -كاملرهون ، والكلب   –( خيرج العني اليت ال جيوز بيعها  جيوز بيعهاوقوله ) 
 م .: إىل صحة وقف الكلب املعلّ  وذهب بعض العلماء

 واختار ذلك ابن تيمية .
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 ) ويشرتط فيه املنفعة مع بقاء عينها ( .
 أي : ومن شروط الوقف : أن تكون العني ينتفع هبا دائماً مع بقائها  : كعقار ، وحيوان ، وأثاث ، وسالح .

 . كما لو أوقف محاراً مقطع األرجل ، فإنه ال يصح ، ألنه ال ينتفع بهفال يصح وقف ما ال نفع فيه : 
 كما أوقف طعاماً على فقراء ، فإنه ال ينتفع به إال بتلف عينه .وال يصح وقف ما ال ينتفع به إال بذهاب عينه : 

 فلو قلت : هذه اخلبز وقف هلل تعاىل على اجلائعني ، فهذا ال يصح وقفاً ، وتكون صدقة .
 ألهنا تفَن باستهالكها .لو قال : هذه مائة كيس من األرز وقف على الفقراء واملساكني ال يصح ; 

 .ألهنا تفَن باستهالكها ، أو قال : هذه مائة لرت من البنزين على طلبة العلم ال يصح 
 ألنه الوقف يرد للدوام ليكون صدقة جارية ، وال يوجد ذلك فيما ال تبقى عينه .

ن معلوم ( .
ّ
عي

ُ
 ) من م

 فال يصح وقف املبهم ، وال يصح وقف اجملهول .
 ت بيتاً ، أو يقول وقفت عبداً ، فال يصح ، ألنه جمهول .كأن يقول وقف

 أو يقول : وقفت أحد هذين البيتني ، فهذا ال يصح ، ألنه مبهم .
 الفرق بني اجملهول واملبهم ، أن اجملهول ما ال يعلم ، واملبهم ما حيتاج إىل متييز .

 يصح وقف اجملهول أو املبهم . وقيل :
فلو وقف أحد عقاراته بدون أن يعلمه فإنه يصح وقفه; ألن هذا معني، واملذهب أنه ال يصح; ألنه  : ... قال الشيخ ابن عثيمني

جمهول، وإذا كان جمهواًل فإنه قد يكون أكثر مما قد يتصوره الواقف، والراجح صحة هذا; ألنه مل جيرب على الوقف; وليس الوقف مغالبة 
اإلنسان هلل تعاىل، كما لو تصّدق بدراهم بال عدٍّ فتصح وتنفذ وال يصح الرجوع خدعت أو غلبت; بل الوقف تربع أخرجه  حَّت يقول:

ق وتربَّع; فلهذا كان الراجح أنه يصح وقف املعنّي وإن كان جمهواًل; ألنه تربّع حمض إذا أمضاه اإلنسان نفذ.  فيها; ألنه تصدَّ
 وطاعة ، كاملساجد ، والفقراء ، واليتامى وحن

ٍّ
 وها ( .) وأن يكون على بِر

 أي  ومن شروط الوقف : أن يكون على جهة من جهات الرب .
ألن املقصود به التقرب إىل هللا ، كبناء مسجد أو مدرسة علمية ، أو دارًا ريعها للفقراء ، فإذا مل يكن على بر مل حيصل مقصوده الذي 

 شرع من أجله .
 إذا كان الواقف على جهة عامة . : أن يكون على بر ومعروف قال ابن مفلح

ٍ ، أَْو َعَلى بررٍّ ، َكبرنَ :  وقال ابن قدامة حُّ إالَّ َعَلى َمْن يُ ْعَرُف ، َكَوَلدرهر ، َوأَقَارربرهر ، َوَرُجٍل ُمَعنيَّ رر ، وَُكُتبر اْلَوْقَف اَل َيصر در َواْلَقَناطر اءر اْلَمَساجر
ْقهر َواْلعرْلمر َواْلُقْرآنر ، َوا َقايَاتر َوَسبريلر اَّللَّر اْلفر  ْلَمَقابررر ، َوالسّر

 فال يصح على الكنائس ، وال على اليهود والنصارى ، وال على األغنياء والفساق ، وقطاع الطريق ، ألن ذلك إعانة على املعصية . -
 لو قال : هذا وقف على األغنياء ، فإنه ال يصح ، ألهنم ليسوا حمالً للقربة .

 فائدة :
 كان على معني فإنه ال يشرتط أن يكون على بر ] لكن يشرتط أال يكون إمث [ .  أما إذا

 مثال : وقفت هذا البيت على فالن الغين ، فإنه يصح ، ألنه ليس على جهة .
 وقفت على أخ َلا يهودي ( . وقد روي ) أن صفية بنت حيي زوج النِب 

 فائدة :
 الوقف على نفسه .

 قيل : ال جيوز .
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 جلمهور .وهذا قول ا
 فهو قول املالكية ، والشافعية ، واحلنابلة .
 ) حبس األصل وسّبل الثمرة ( . حلديث ابن عمر يف قصة وقف عمر قال 

 وجه الداللة : أن تسبيل الثمرة متليكها للغري ، وال يتصور أن ميلك الشخص من نفسه لنفسه .
 وقيل : جيوز .

 وهذا اختيار ابن تيمية .
 تنبيه :

العلماء يف الرجل يقف وقفًا عامًا على املسلمني ، أن له أن ينتفع معهم ، كأن يقف مسجدًا فيصلي فيه ، أو بئرًا للمسلمني  مل خيتلف
 فيشرب منه .

 ) وكونه يف غريِ مسجد وحنوه على معني ميلك ( .
 أي : يشرتط أن يكون الوقف إذا كان على معني ، أن يكون على معني ميلك .

 ، فال يصح على جمهول . ألن الوقف متليك
 فال يصح الوقف على مْحل ، وال على هبيمة .

 لو قال : هذا وقف على ما بطن فالنة ، فال يصح .
 أو قال هذا وقف على بقرة زيد ، فال يصح .

 أو قال : على فرس عمرو ، فال يصح .
 فائدة :

 وال يصح على نفسه . 
 وهذا قول اجلمهور .

 ) حّبس األصل وسّبل الثمرة ( رواه أمحد . ال النِب حلديث عمر السابق ، وفيه ق
 قالوا : إن تسبيل الثمرة متليكها للغري ، وال يتصور أن ميلك الشخص من نفسه لنفسه .

 واختار ابن تيمية صحة ذلك .
 لرجل ) ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فألهلك ... ( رواه مسلم . حلديث جابر . قال : قال  -أ
 جعل الصدقة على النفس هي املقدمة ، والوقف نوع من الصدقة . الوا : أن النِب ق

 أن املقصود من الوقف القربة ، وهي حاصلة بالوقف على النفس . -ب
 ) وكون واقف نافذ التصرف ( . 

 فال يصح الوقف
 ) وأن يكون الوقف ناجزًا ( .

 فال يصح الوقف أن يكون معلقاً .
 وهذا قول اجلمهور .

 كأن يقول : إذا جاء رمضان فبييت وقف .
 ألن األصل يف العقود التنجيز ، والتعليق ينايف التنجيز .

 : إىل جواز الوقف معلقاً . وذهب بعض العلماء
 وهذا مذهب املالكية ، واختاره ابن تيمية .
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 بطالن تعليق الوقف بالشرط .ألن األصل يف الشروط الصحة واجلواز ، وال يبطل منها شيء إال بدليل ، وال دليل على 
 بشرط الواقف يف قسمة ، ومجعٍ ، وتقديمٍ وضد ذلك ( . 

ُ
 العمل

ُ
 ) وجيب

 ألنه خرج من ملك الواقف على شرط معني. 
، َويفر َسبر فَ تَ .. ر وقف وقفاً وشرط فيه شروطاً ).ألن عمو ، َويفر اَْلُقْرََب، َويفر اَلرّرقَابر َا يفر اَْلُفَقرَاءر َق هبر بريلر َصدَّ ْيفر يلر َاَّللَّر، َواْبنر اَلسَّ ( ... ، َوالضَّ

 ولو مل جيب اتباع شرطه مل يكن فيه فائدة .
 يف قسمة ( .قوله )  -

 مثال : قال هذا البيت وقف ، نصف ريعه للفقراء ، ونصف ريعه لطالب العلم .
 .للفقراء ، وحنو ذلك أو قال : نصفه لإلمام املسجد والنصف اآلخر للمؤذن ، أو نصفه ألوالدي ونصفه 

 فإنه جيب أن يعمل بشرط الواقف .
 فال جيب عليه أن يسوي بني املوقوف عليهم ، إال يف أوالده ، فلو قال هذا وقف على أوالدي الذكور دون اإلناث .

 جيوز . فقيل :
 : ال جيوز أن يوقف على أوالده الذكور دون اإلناث .وقيل 
 أوالدكم ( متفق عليه . ) اتقوا هللا واعدلوا بني لقوله 

ختصيص بعض األبناء جْوراً ، فقال : ال أشهد على  قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا : فإنه يكون هبذا العمل غري متق هلل ، ومسى النِب 
 جْور ، وال شك أن من وّقف على بنيه دون بناته أنه جْور 

 فائدة :
 إلناث ، فإنه يصح ، ألنه ال جيب العدل ، ألهنم ليسوا أبنائه .لو قال : هذا وقف على أوالد زيد الذكور دون ا 

 فائدة :
 إال أوالد النساء من غريهم . –الذكور واإلناث  –إذا وقف على قبيلة فإنه يشمل اجلميع 

 وقوله ) ومجع ( . -
، ألن هذر ، فيكون ريع الوقف َلم مجيعاً  ه وأوالد أوالده، فهنا مجع بني أوالدت داري على أوالدي وأوالد أوالدي : أوقفمثال : لو قال 

 شْرطه .
 وقوله ) وتقدمي ( . -

مثال : لو قال : هذا وقف على زيد وعمرو واملقدم زيد ، فيعمل بشرطه ، فإنه قد شرط التقدمي لزيد ، فيعطى زيد من الريع وما يكفيه ، 
 فإن فضل شيء فهو لعمرو ، وإن مل يفضل شيء فال شيء له .

 وقف على أوالد فالن ، والناظر عليه فالن ، فيجب العمل بشرطه . مثال : هذا
 ) فإن أطلق سوي بني املوقوف عليهم ( .

 مل يشرتط شيئاً : استوى يف االستحقاق الغين والفقري والذكر واألنثى من املوقوف عليهم . أي : إذا أطلق الواقف ، و
 ه يدخل يف ذلك .فكل من اتصف بالوصف الذي علق الواقف الوقف عليه فإن

 فإنه يقسم على اجلميع ،   -ومل يقدم أحد وال أخر أحد وال جعل ترتيباً وحنو ذلك  -فلو لو قال : هذا وقف على طالب العلم 
 ) والنظر عند عدم الشرط ملوقوف عليه إن كان حمصورًا وإال فلحالكم ( . 

 الناظر : هو القائم بشؤون الوقف .
 أحوال :أي : النظر على الوقف له 

 إن كان الواقف عني ناظراً فإنه يكون هو الناظر . -أ
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 إن مل يعني : فالناظر هو املوقوف عليهم إذا كانوا معينني . -ب
 إذا كان الوقف على جهة كاملساجد ، أو ال ميكن حصرهم كاملساكني ، فالنظر على الوقف للحاكم . -ج

 أمثلة :
 ر عليه فالن ، فإنه يصري ناظراً عليها .قال : هذه داري وقف على الفقراء ، والناظ

 قال : هذه داري وقف على أوالد زيد ، ومل يعني ناظراً ، فالنظر يكون للموقوف عليهم ، ويكون بقدر حصصهم ، ألن املنفعة َلم 
 قال : هذه داري وقف على زيد ، ومل يعني ناظراً ، فزيد هو الناظر .

 ) ال يباع إال أن تتعطل منافعه ( .
 : أن الوقف ال جيوز بيعه . أي

 لعمر ) تصدق بأصلها ال يباع ، وال يُوهب ، ولكن ينفق مثره ( هذا لفظ البخاري . لقوله 
 ( كدار اهندمت ، أو أرض خربت وعادت مواتاً ومل متكن عمارهتا ، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه .إال أن تتعطل منافعه وقوله ) 

ا كان هذا الوقف وقفًا على الفقراء ، وتعطلت منافعه ، وبْعناه بالثمن؟ هل نتصدق به على الفقراء ، أو : فإذ قال الشيخ ابن عثيمني
مهه نشرتي به وقفاً يكون للفقراء ؟ يتعني الثاّن ، فال جيوز أن نقول : إن هذا وقف على الفقراء ، واآلن بعناه لتعطل منافعه ، فنصرف درا

 ن هذه الدراهم عوض عن أصل الوقف ، وأصل الوقف ال ينقل ملكه ال ببيع وال بغريه .إىل الفقراء ، فهذا ال جيوز، أل
) وإن وقف على مجاعة ميكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم ، وإال جاز التفضيل  

 واالقتصار على واحد ( .
 إذا وقف اإلنسان شيئاً فال خيلو من حالتني :

 ، فهنا جيب التعميم والتساوي .احلالة األوىل : أن يكون ميكن حصرهم 
مثال : هذا وقف على أوالد فالن ، وأوالد فالن عددهم عشرة، فهنا ميكن حصرهم ، فيجب أن يعمموا كل واحد، وجيب أن يساوي 

 بينهم ] الذكور واإلناث ، والغين والفقري ، والضعيف والقوي ، والكبري والصغري [ .
 هم ، فهنا ال جيب التعميم وال التساوي .احلالة الثانية : إن كان ال ميكن حصر 

 ألنه ال ميكن حصرهم ، وال اإلحاطة هبم .
مثال : لو قال : هذا وقف على قبيلة بين متيم ، فهنا ال جيب التعميم وال التساوي ، فيجوز أن يعطي بعضهم دون بعض ، وأن يفضل 

 بعضهم على بعض .
 ى بالسوية ( .) وإن وقف على ولده أو ولد غريه فهو لذكر وأنث

 ألن لفظ ) الولد ( يشمل الذكر واألنثى .
 كما قال تعاىل ) يوصيكم هللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني ( .

 وباإلمجاع أن املراد باألوالد هنا الذكور واإلناث .
 . فإن الولد _ يشمل الذكور واإلناثواللغة دلت على ذلك 

 م الولد يقع على البنني والبنات .اإلمجاع قائم على أن اس قال العيين :
 1 فائدة :

 الراجح ال جيوز  أن يوقف على أوالده الذكور دون اإلناث .
 ) اتقوا هللا واعدلوا بني أوالدكم ( متفق عليه . لقوله 

ً ، فقال : ال أشهد ختصيص بعض األبناء جْور  : فإنه يكون هبذا العمل غري متق هلل ، ومسى النِب  قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا ا
 على جْور ، وال شك أن من وّقف على بنيه دون بناته أنه جْور 
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 2فائدة : 
 لو قال : هذا وقف على أوالد زيد الذكور دون اإلناث ، فإنه يصح ، ألنه ال جيب العدل ، ألهنم ليسوا أبنائه . 

 3فائدة : 
 إال أوالد النساء من غريهم . –الذكور واإلناث  –إذا وقف على قبيلة فإنه يشمل اجلميع  

 4فائدة : 
وإذا قال: على ذريته، وذرية فعيلة ِبعَن مفعولة، أي: من ذرأهم هللا منه، والذين ذرأهم هللا منه هم أوالد  قال الشيخ ابن عثيمني :

أوالد البنات; ألهنم ليسوا من الصلب، فإذا قال: هذا وقف على ذرييت دخل األوالد من بنني وبنات، ودخل بعد ذلك أوالد البنني، دون 
 ذريته.

 5فائدة : 
 ال خالف بني العلماء أن الوقف إذا كان معلوم االبتداء واالنتهاء غري منقطع فإنه صحيح .

ترهر أَنَّ اْلَوْقَف الَّذر  : قال ابن قدامة حَّ بْترَداءر َواالر ي اَل اْختراَلَف يفر صر رَ ، َما َكاَن َمْعُلوَم االر ، َغي ْ عٍ  نْترَهاءر َقطر ْثَل أَ ُمن ْ ، أَْو ْن جُيَْعَل َعَلى اْلَمَساكرنير ، مر
رَاُضُهمْ  ُْكمر اْلَعاَدةر اْنقر  . طَائرَفٍة اَل جَيُوُز حبر

وأما إذا كان الوقف على جهة جيوز انقطاعها حبكم العادة كما لو وقف على أوالده ، أو على فالن من الناس ، ومل جيعله بعد ذلك على 
 كني ، فإن ذلك يؤول إىل االنقطاع ، فهل يصح ؟الفقراء واملسا 

 ال يصح قيل :
 وبه قال أبو حنيفة .

 ألن الوقف إذا كان منقطعاً صار وقفاً على جمهول فلم يصح .
 ... ( والوقف إذا مل يرد به التأبيد مل يكن صدقة جارية .وحلديث ) إذا مات اإلنسان انقطع 

 يصح الوقف املنقطع . وقيل :
 ب .وهذا املذه

ُْكمر اْلَعاَدةر ، وَ :  قال ابن قدامة رَاُضُهْم حبر َف َعَلى قَ ْوٍم جَيُوُز اْنقر ْثَل أَْن يَقر نْترَهاءر ، مر َر َمْعُلومر االر َرُه لرْلَمَساكرنير ، َواَل َوإرْن َكاَن َغي ْ ملَْ جَيَْعْل آخر
حُّ  َعٍة ، فَإرنَّ اْلَوْقَف َيصر َقطر افرعريُّ يفر َأَحدر قَ ْولَيْ َوبرهر ، جلررَهٍة َغرْير ُمن ْ  ه .قَاَل َمالرٌك ، َوأَبُو يُوُسَف ، َوالشَّ

ْطاَلَق إَذا َكاَن نه أَل  َنَّ اإْلر لر ، َوألر َْصررفرهر اْلُمتَّصر َل َعَلْيهر ، َكنَ ْقدر اْلبَ َلدر وَ َتَصرٌُّف َمْعُلوُم اْلَمْصررفر ، َفَصحَّ ، َكَما َلْو َصرََّح ِبر ُعْرفر َلُه ُعْرٌف ، محُر
نَ ُهْم .  اْلَمْصررفر ، َوَهاُهَنا ُهْم أَْوىَل اجلْرَهاتر برهر ، َفَكأَنَُّه َعي َّ

ْم إىَل أَقَارربر اْلَواقرفر . إَذا ثَ َبتَ  رَاضر اْلَمْوُقوفر َعَلْيهر  َهَذا فَإرنَُّه يَ ْنَصررُف عرْنَد انْقر
افرعريُّ .  َوبرهر قَاَل الشَّ

 .ْخَرى ، أَنَُّه يَ ْنَصررُف إىَل اْلَمَساكرنير َوَعْن َأمْحََد ررَوايٌَة أُ 
قَّ َلهُ  َنَُّه َماٌل اَل ُمْسَتحر نَي ; ألر  ، فََأْشَبَه َماَل َمْن اَل َواررَث َلُه . َوَعْن َأمْحََد ررَوايٌَة ثَالرثٌَة ، أَنَُّه جُيَْعُل يفر بَ ْيتر َمالر اْلُمْسلرمر

 6فائدة : 
 من الشروط الباطلة يف الوقف .

حَّ : و  قال ابن قدامة ْم ، ملَْ َيصر ْن َغرْيرهر َل َمْن َشاَء مر ْن أَْهلر اْلَوْقفر ، َويُْدخر َنَُّه َشْرٌط يُ َنايفر إرْن َشَرَط يفر اْلَوْقفر أَْن خُيْررَج َمْن َشاَء مر  ; ألر
 ه .َكَما َلْو َشَرَط أَْن اَل يَ ْنَتفرَع بر ،  ُمْقَتَضى اْلَوْقفر ، َفأَْفَسَدُه 


