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فهــــــر�س

ثنائيات

الوقـــف:

ثنائيات يف تعريف الوقف وحكمه ولزومه

الــــــــوقــــــــف �ـــــــصـــــــحـــــــة  يف  ثــــــــنــــــــائــــــــيــــــــات 

الــــواقـــــــــــــــــــف �ـــصـــــــــــــــــــــــرط  ثــــنــــائــــيـــــــــــــــــــات يف 

الـــــــوقـــــــف مــــــقــــــا�ــــــصــــــد  يف  ثـــــــنـــــــائـــــــيـــــــات 

الــــــــوقــــــــف اأحـــــــــــــكـــــــــــــام  يف  ثــــــــنــــــــائــــــــيــــــــات 
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ثنائيات يف والية الوقف وت�صرف النظار ثـــنـــائـــيـــات يف جمـــــاالتـــــه وفـــ�ـــصـــل اأجــــــره

ثـــنـــائـــيـــات يف اإدارتــــــــــــه وحـــ�ـــصـــن رعـــايـــتـــه

ثــنــائــيــات يف اإحــيــاء �صنته والـــدعـــوة اإلــيــه

الـــــوقـــــف ريــــــــــع  �ـــــــصـــــــرف  ثـــــنـــــائـــــيـــــات يف 

ثـــنـــائـــيـــات يف ا�ـــصـــتـــثـــمـــار اأ�ــــصــــول الـــوقـــف
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المقدمة 

اأ�سا�س الوقف ثنائية جامعة مفادها: »حتبي�س الأ�سل وت�سبيل 

اأبو زهرة  ، هذا ما ن�س عليه العلماء والفقهاء، قال 
(1)

املنفعة«

-رحمه اهلل -: هذا اأجمع تعريف ملعاين الوقف، حب�س العني 

.
(2)

وت�سبيل ثمرتها، اأو حب�س عني للت�سدق مبنفعتها

وحيث اإن الكثري من اأحكام الوقف ومتعلقاته متتاز بثنائيات 

جميلة، عزمت على جمع لآلئها، ونظمتها بـ100 يف عقد م�سيء؛ 

لي�سهل حفظها ور�سوخها يف الأذهان وتداولها بني املهتمني، من 

اأجل ثقافة وقفية جمتمعية، وتوعية ماتعة يف مقا�سد الوقف 

دافًعا  ولتكون  الوقف،  ثقافة  ولتب�سيط  وف�سائله،  واأحكامه 

لالعتزاز بنظام الوقف وخمرجاته، ومعرفة قواعده و�سوابطه، 

والإ�سهام يف الأوقاف التي مت�س حاجة امل�سلمني يف زمنهم. 

وحر�ست يف كل ثنائية على اختيار الألفاظ واملعاين املبثوثة 

ال�سكل  حفظ  مع  واأحكامه،  بالوقف  اخلا�سة  الفقه  كتب  يف 

بني  والوفاق  التناغم  لتحقيق  املتالزمات؛  جمع  يف  وامل�سمون 

جل الثنائيات. 

ت�سنيف  اإىل  عمدوا  ــون  الأول فعلماوؤنا  ذلــك؛  يف  �سلف  ولنا 

عليها،  الطالع  العلم  لطلبة  ليي�سر  واملتالزمات؛  املخت�سرات 

و�سرحها، وتدري�سها لعامة امل�سلمني؛ فتلك الثنائيات �سبيل من 

�سبل تي�سري علوم الوقف على عموم النا�س، وهي اأدعى للفهم، 

واأ�سهل للحفظ، واأمتع للمراجعة؛ لبعدها عن التكلف والتعقيد.

الثنائيات التي ا�ستمدها  اأبدع يف  ولعل الأدب الإ�سالمي قد 

من كتاب اهلل تعاىل، ومن �سنة نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، كقوله تعاىل: 

1- وهذا تعريف احلنابلة، انظر: املغني لبن قدامة 184/8. 

2- حما�سرات يف الوقف ملحمد بن اأحمد اأبو زهرة �س 39.
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. وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »الدنيا �سجن املوؤمن وجنة 
(1)

ڄ  ڄ  ڄ}
     .

(2)
الكافر«

وح�سبنا يف هذا الإ�سدار اأن نقدم ثنائيات الوقف بحلة موزونة؛ 

لتكون مفاتيح ملن اأراد اأن يوؤخذ اخلال�سات، ومقدمات لطلبة 

العلم يف البحث، وك�سف اأ�سرار هذا املجال املبارك، ودافًعا ملن 

اأراد اأن يكمل امل�سري يف �سرحها وتبيانها وعر�س تطبيقاتها؛ ملا 

للثنائيات من معان �ساملة وجامعة.

الوقف، وعمل  �سنة  اإحياء  الثنائيات  تلك  ن�سر  ومق�سدنا يف 

، ودعوة لإعادة مكانته 
(3)

على ن�سر علومه واأحكامه بني امل�سلمني

واأحكامه،  و�سروطه  مقا�سده  معرفة  اإىل  امل�ستندة  الأمــة،  يف 

وتفعيل وتوظيف الوقف وفًقا ملتطلبات ع�سره. 

فكم هي حاجتنا لنب�سط علوم الوقف، وما تدعو احلاجة اإىل 

�سرورة معرفته؛ لتكون يف متناول اجلميع، حتى تعم الفائدة، 

ووجــوًدا  اإحياًء  الوقف  اأجل  من  والعطاء  للبذل  الهمم  وتدفع 

ومناًء.

وهذا جهد املقل.. فما كان من خري فمنه �سبحانه.. وما كان 

غري ذلك فمن نف�سي القا�سرة. 

اأ�ساأل اهلل اأن يبارك فيما ُجمع، اإنه �سميع قريب جميب.

1 - �سورة البقرة، الآية: 143. 
2- اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، برقم 2956. 

العامة  الأمانة  اإن�ساء  ال�سامي يف  املر�سوم  من  الثالثة  املادة  لن�س  3 - حتقيًقا 

الكويت، والتي مفادها: »اتخاذ كل ما من �ساأنه احلث على  لالأوقاف يف دولة 

الوقف والدعوة اإليه«. 
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ثنائيــــــــات فـي

تعـريف الوقــــــف 

وحكمه ولزومــه

: اأوالاً
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االأ�صل يف �صرعية الوقف: 

الوقف �صدقة تخرج:

الوقف يف اال�صطالح:

حتبي�س

االأ�صـــــــل

من ملك

�صاحبها

اأن يكــــــــــون

قـــــــربة اإىل

اهلل تعاىل

وت�صـــبيل

املنفـــــعة

اإىل حكم

اهلل تعاىل

واأن ي�صتمر

نفعــــــه فـي

اأوجه الرب
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الوقف ميتاز باأمرين:

ينق�صم الوقف باعتبار اجلهة االأوىل 

التي وقف عليها اإىل نوعني: 

الذي ي�صح وقفه: 

ما يدوم

االنتفاع به

وقــــــــــــف

ذري

اأ�صــــــــــــل

ثابــــــــــت

وما يحل

ا�صتعماله

اأو متلكه

ووقـــــــف

خريي

واأجــــــــــــر

دائـــــــــــــم
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األفاظ الوقف ق�صمان:

الوقف ق�صمان:

ي�صتمر اأجر املوقوف ب�صرطني:

ما دام

هلل تعاىل

الزم؛

وهو الذي ال

يقبل الف�صخ

األفـــــــــــــاظ

�صـــــريحة

مادام

ُينتفع به

وغـــري الزم؛

كوقـــــــــــــــــــف

الف�صويل

واألفـــــــــــاظ

كــــــــــــــناية



ثنائيــــــــات فـي

مقا�صد الوقف

ا: ثانياً
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الغاية من الوقف:

املق�صد يف �صدقة الوقف:

يراعى يف م�صلحة الوقف اأمران:

اأجر الواقف

يف حياته

وبعد مماته

قربة اإىل

اخلالق �صبحانه

 م�صلحة

املوقـــــــــــــــــــوف

ونفع املوقوف

عليه يف عني

الوقف اأو غلته

اإح�صان اإىل 

املخــــــــــــلوق

وم�صلحة

املوقوف عليه
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الوقف نفع للموقوف عليه يف:

يقبل الوقف عند اهلل تعاىل 

ب�صرطني:

الغاية من اإقامة امل�صاريع الوقفية:

عينه

اأن يكون

هلل تعاىل

جلب امل�صالح 

وتكمـــــــــــــــــيلها

اأو َغلته

اأال

يخالف ال�صرع

ودفع املفا�صد 

وتقـــــــــــــــليلها
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للوقف غايتان كليتان هما:

الوقف على املع�صية ال ي�صح الأنه:

امل�صاريع الوقفية تتحقق م�صلحتها:

دينية تعبدية

اإعــــــــــــــــــــــــــانة

على فعلها

يف الدنيا 

باالإتقان

واجتماعية 

تنمــــــــــــــــوية

وتثبـــــــــــــيت

لوجودها

يف االآخـــــــــرة 

باالإخال�س



ثنائيــــــــات فـي

�صحة الوقف

ا: ثالثاً
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ينعقد الوقف باأحد اأمرين:

�صرط �صحة الوقف:

ي�صرتط ل�صحة الوقف اأن تكون العني املراد وقفها:

 القول

 الدال على الوقف:
)كوقفت، حب�صت، �صبلت، 

اأبدت(

اأن يبقى اأ�صله 

ويدوم نفعه

معلومة

وقت الوقف

اأو الفعل

 الدال على الوقف: 

)كبناء م�صجد ثم يوؤذن 

فيه وتقام فيه ال�صالة(

اأن يكون على

اأمر م�صروع

مملوكة

للواقـف
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للموقوف �صرطان حتى ي�صح وقفه:

ا فيلزم اأمران: اإذا انعقد الوقف �صحيحاً

اإذا اقرتن الوقف ب�صرط غري �صحيح:

اأن يكون ماالاً 

ا  ا مملوكاً معلوماً

للواقف قبل وقفه

يزول ملك الواقف 

عن العني املوقوفة

�صـــــــــــــح

الوقــــف

اأن يكون على 

عمل م�صروع

ال يباع وال يوهب 

وال يورث وال يرهن

وبطــــــــــــل

ال�صــــرط
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�صروط الواقف الزمة يف حالتني:

ينعقد الوقف باالآتي:

الوقف املوؤبد الذي ال يقبل التاأقيت:

املوافقـــــــــة

لل�صــــــــــرع

�صدور لفظ 

من األفاظه

امل�صجــــــــــد

ومراعاة م�صلحة 

املوقوف واملوقوف 

عليه

وا�صتيفاء �صروط 

�صحته

واملـقـــــــربة



ثنائيــــــــات فـي

اأحكام الواقف

ا: رابعاً
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الوقف حكمه

اإما اأن يكون:

الوقف االإ�صالمي

اأحكامه تدور بني

اأمرين:

بعد اإمتام الوقف

فاإن املوقوف:

ا م�صتحباً

املقا�صد

يخرج  

عن ملك 

الواقف

ا اأو واجـــــــــباً

والو�صائل

وال مُيَلك 

للغـــــــــــري
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للواقف حق يف

اإن�صاء الوقف

اإن كان:

ا�صتبدال الوقف

املق�صود به هو:

يجوز ا�صتبدال

الوقف يف حالتني:

ميـــــــــلك

الـمـــــــــال 

املوقوف

بيـــــــــــــــــــــع

العــــــــــــني 

املوقوفة

ال�صرط 

من 

الواقف

واأهــــالاً 

للتربع

و�صــراء

عني اأخرى 

ا  تكون وقفاً

بدلــــــــــــــــها

وال�صرورة

حلفـــــظ 

اأ�صـــــــوله
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الو�صية بالوقف

اإىل ما بعد املوت:

دوام الوقف وعدمه

ينق�صم اإىل نوعني:

ثواب الوقف م�صروط

باأن يكون:

ال تلزم 

قبل موت 

املو�صي

وقــــــــــــف 

موؤبــــــــد

قربة اإىل 

اهلل تعاىل

ولـــــــه

الرجـــــــــوع 

ا ما دام حياً

ووقـــــف 

موؤقــــت 

بزمـــــن

ويف عمل 

م�صــــروع



ثنائيــــــــات فـي

�صرط الوقف

ا: خام�صاً
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�صرط الواقف كن�س ال�صارع:

ال�صرط اجلائز املعترب يف الوقف هو: 

ال�صرط غري املعترب هو: 

يف الفهــــــــــــــــــم 

والداللــــــــــــــــــة

ال�صـــــــــــــــــــــــــــرط

الذي ال يخـــــل

بحكم الوقـــف

ما اأوجــــــــــــــــــــــــــــــب

تعطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيال

مل�صلحة الوقـف

ووجـــــــــــــــــــــــــوب 

العمــــــــــــل به

وال�صـــــــــــــــــــــــــرط

الــــــــــــــــــــــــــــذي ال

يوجب ف�صاده 

ا اأو تفـــــــــــــــــــــويتاً

مل�صــــــــــــــــــلحــــــــة 

املوقـــــــــــــــــــــــوف
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الوقف اإذا اقرتن بال�صرط ال�صحيح:

�صرط الواقف اإن مل يخالف ال�صرع، وكان يف م�صلحة الوقف:

كل �صرط يوؤخذ به اإن كان:

�صـــــــــــــــــــــــــــــــــح

الوقـــــــــــــــــــــــف

يلـــــــــــــــــــــــــــــــــــزم 

اتبــــــــــــــــــــــــــــاعه

ال يخـــــــــالف

ال�صـــــــــــــــــــــــــرع

و�صـــــــــــــــــــــــــــــــــح 

ال�صــــــــــــــــــــــرط

وال جتـــــــــــــــوز 

خمالفــــــــــــــته

ويحــــــــــــــــــــــــقق 

امل�صلـــــــــــــــــحـة 

املعتــــــــــــــــــــــربة
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ي�صرتط اأن يكون املوقوف عليه: 

االأ�صل يف �صرعية الوقف: 

اإن كـــــــــان

ا غــــري جائز �صرعاً

ال مع�صــــــــية

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيه

اأن يكـــــــــــــــــــــون

قــــــــــــــــــربة اإلـى

اهلل تعـــــــــــــاىل

اأو كـــــــــــــــــان

ال فـــــــائدة فــــــــيه

ا و�صــــــــــــــــــــــــالـماً

من الظلــــــــم

اأن ي�صتـــــــــــــــــــمر

نفعـــــــــــــــــــــــه فـي

اأوجـــــــــــــــــه الرب

ال�صرط الذي ال ينعقد معه الوقف:



ثنائيــــــــات فـي

جمـــــــــــــــــــــــاالته

وف�صـل اأجــــره

ا: �صاد�صاً



30

اأف�صل الوقف:

جماالت الوقف تعود بالنفع على جهتني:

خري الوقف:

ــــــه ُـّ اأعمـ

اًا نفعــــــــ

االإن�صان

ما بقى

ف�صــــله

واأ�صــــــــــــــده 

ا احتياجاً

وما دون

االإن�صان

ودام

ظّلـــــــــــه
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الوقف يثقل وعاء االأعمال احل�صنة باجتاهني:

الوقف ف�صله فيه:

خري الوقف ما كان:

ترفع فيه

الدرجات

نفــــــــــــــــــــع

لالأحياء

هلل

اأطـــــوع

وتكفر فيه 

ال�صــــيئات

ورحمـــــــــة

لالأموات

ول�صاحبه 

اأنفـــــــــــــــــــــع
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حمل الوقف هو:

الوقف حا�صر يف حياة االإن�صان:

الوقف خريٌ  تف�صل اهلل به:

املال املتقوم 

كالعقار

من

مهده

للحي

وكل منقول جرى 

الُعرف بوقفه

واإىل

حلده

وللميت



ثنائيــــــــات فـي

والية الوقـــــــــــــــف

وت�صرف النظار

ا: �صابعاً
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الوالية على الوقف تعني:

تولية الناظر للوقف منوطة باثنني:

ا�صرتط الفقهاء يف املتويل امل�صلم �صرطني:

القــــــــــــــــــــيام

مب�صاحله

العدالة

للواقف

ومن وكله

واالعتناء

باأمــــــــــوره

والكفاءة

وللقا�صي اإن

مل يكن له

ناظر معني
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اأجرة الناظر مقابل نظارته تكون اإما:

ناظر الوقف موؤمتن يف:

ناظر الوقف يعترب:

ب�صرط

الواقف

ا على اأميــــــناً

مال الوقف

القب�س

اأو بحكم

القا�صي

ووكــــــــيالاً عن

امل�صتحقني

وال�صرف
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اإذا مات ناظر الوقف وحتت يده اأموال الوقف 

فاإنه ي�صمن �صيئني:

يجوز اأن تناط نظارة الوقف بكل من:

االأجر الذي يتقا�صاه الناظر يقدر باالآتي:

غالت الوقف

التي ي�صتحقها 

امل�صتحقون

اأجر املثل

اأو زيادة اإن

ا�صرتط الواقف

الرجـــــــــل

مال البدل

الذي حتت يده

اأجر املثل

اإن حدده

القا�صي

واملــــــــــراأة



ثنائيــــــــات فـي

�صـــــــــــــــــــــــــــــــــــرف

ريــــــــع الوقـــــــف

ا: ثامناً
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اأولوية عطاء اأهل احلاجات من ريع 

الوقف اأو منافعه تكون ملن:

حمل ال�صرف يف الوقف: 

ُيقدم االإعطاء يف الوقف اإذا تعار�س:

كــــــــــــان هلل

اأطــــــــــــــــوع

ريعــــــــــــــــــــه

االإعطاء

ولدين اهلل

اأنفـــــــــــــــــع

ال اأ�صــــــــــله

واحلرمان
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اإذا قال: ''هذا الوقف الأوالدي'' فيعطى:

اال�صتحقاق يف الوقف على املحتاجني:

ُيحرم امل�صتحق من ا�صتحقاقه يف 

الوقف يف حالتني:

الذكـــــــــــــــور

من اأبنائه

م قـــــــــــــــرابة ُيَقـــــــــــــــــــدَّ

الواقف املحتاجون

اإذا َقــــــــــــــــــــــَتل

الواقــــــــــــــــــــف

واالإنــــــاث

من بناته

ثم االأولــــى

مـن املحتاجني

اأو اإذا ا�صــــــــــــــرتط

الواقف حرمانه
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غلة الوقف حم�صورة يف:

االأوقاف التي ال يعرف لها م�صتحق:

تعود غلة الوقف على الفقراء:

منافع الوقف

ُتعــــــــــد

ا اأوقــــــــــــــــــــــافاً

خيـــــرية

اإذا مل ي�صرح 

الواقــــــــف عن 

جهة وقفه

وحم�صــــــــوله

وريعـــــــها

ي�صرف لعموم 

اخلريات

واإذا انقر�س 

املوقــــــــــــــــوف

عليهم



ثنائيــــــــات فـي

اإدارته وح�صن

رعـــــــــــــــــــــــــــــايته

ا: تا�صعاً
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يجـــــري ت�صجيل الوقف:

يف حياة

الواقف

يواكـــــــب

الع�صر

االإخـــــــــــال�س

وبعـــــــــــــد

موتــــــــــه

وُيـلـــــــــّبي

حاجة االأمة

واالخت�صا�س

الوقف ينبغــي اأن:

متطلبات اإدارة اأ�صول الوقف وريعه:
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منهجية

علمــــــية

االإقــــــــــــرار

واالإ�صهاد

االأموال

الثابتــــة

ومنهجية

اإداريــــــــــــــــة

والت�صجيل

والتوثيـــــق

واالأموال

املنقـــــولة

منهجية اإدارة املوؤ�ص�صات الوقفـية حُت�صر باجتاهني:

ا باإحدى الطـرق التالية: الوقــــف يثبت ق�صائياً

اأمـوال الوقـــف تتنـوع بيــن ق�صمني:
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نفقــــــة الوقف تكــــون:

من

غلـــــــــــــــــــــته

قــــــــــوته

واجبة على

الكفــــــــــــــاية

اأو من بيت مال 

امل�صلمني

واأمانته

 اأو واجــــبة

على االأعيان

يقــــــدم فـي واليــة الوقف من عرفت:

اإدارة ورعاية امل�صـاريع الوقفية اإمـا:



ثنائيــــــــات فـي

ا�صتثمــــــــــــــــــــــــار

اأ�صول الوقف

ا: عا�صراً
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امل�صاريع الوقفية رافد 

تنموي لزمنني:

الوقف وعالقته باملال:

رعاية الوقف لتحقيق 

مق�صدين:

احلا�صر

�صمان

لبقاء املال

حفظ

املوقوف

وامل�صتقبل

ودوام

لالنتفاع به

حفظ مقا�صد 

الواقف املالئمة

مع مقا�صد

 ال�صرع
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بذل مال للوقف ال يجوز 

اإال ملنفعتني:

تنمية االأ�صول الوقفية 

ياأتي من جهتني:

مبداأ اال�صتثمار الوقفي 

لتحقيق:

الدين

تنمية

املال املوجود

اأق�صى

املنافع

اأو الدنيا

جلب

اأموال جديدة

باأقــــــــــــــــــــــــل

التكاليف
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ا�صتثمار االأموال املوقوفة 

ي�صري يف اجتاهني

رئي�صني هما:

االنتفاع من الوقف 

بوجهتني:

من �صروط ا�صتثمار 

االأموال الوقفية:

اال�صتثمار 

املبا�صر لالأموال 

املوقوفة

نفع معنوي

رعاية

اأهل االإخال�س 

واالخت�صا�س

للم�صاريع

الوقفية

اال�صتثمار غري 

املبا�صر للوقف 

)اال�صتثمار 

االإن�صاين(

نفع مادي

مراعاة فقه 

االأولويات

واالأخذ باحلذر 

واحليطة



ثنائيــــــــات فـي

اإحــــــــياء �صنته

والدعـــــوة اإليه

احلادي ع�صر:
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الدعوة اإىل الوقف: 

الوقف االإ�صالمي يعني امل�صلمني يف اأمرين:

الوقف يحفظ للم�صلمني:

اإحــــــــــــــياء

�صــــــــــــــــــنة

�صد احلــــــاجات

دينــــــــــــــــــهم

وداللة اإىل 

اخلــــــــــــــري

واالإعانة على 

الطاعـــــــــــــــــات

وهويتـــــــــهم
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الوقف نظام ُي�صلح:

الوقف اأداة ال غنى عنها:

الوقف �صديق ويّف ال يفارق الواقف:

املكان

للنمو 

االقت�صادي

يف حياته

والزمان

والتوازن 

االجتماعي

وبعد مماته



52

الوقف يخدم املجتمع يف اجتاهني:

الوقف اأدوم ال�صدقات فهو:

اإحياء الوقف يحقق لالأمة:

زيــــــــــــــــــادة

القدرات

يف الدنيـــــــــــا

بر واإح�صان

ا�صتقالليتها

وتقــــــــــــليل 

احلـــاجات

ويف االآخـــرة

نيل اجلنان

وعــــــــــــــــــــــــزها
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اخلامتة

املفاهيم  من  وعلماوؤنا  فقهاوؤنا  دبجه  في�س مما  من  غي�س  هذا 

رمنا  وما  وكتبهم،  الفقهاء  مدونات  يف  للوقف  الفقهية  والأحكام 

اكتفينا مبا هو مهم، ويحقق  واإمنا  الأحكام  والتتبع لكل  ال�ستق�ساء 

وامل�سائل  بالأحكام  ال�سلة  ذات  الثنائيات  بع�س  بيان  من  املق�سد 

الوقفية، واجتهدنا اأن تكون لها عالقة بالتطبيقات املعا�سرة.

التي  الأحكام  عن  تخرج  مل  التي  الثنائيات  بع�س  له  واأ�سفت 
�سطرها اأهل العلم،  وحر�ست اأن اأ�سلك طريق الخت�سار والإيجاز يف 

ثنائيات ذات �سلة وثيقة بالوقف الإ�سالمي.  

الوقف  �سنة  اإحياء  يف  م�ساهمة  ذلك  يكون  اأن  تعاىل  اهلل  اأ�ساأل 

ون�سر ثقافته، لإيجاده وح�سن رعايته واإدارته وفق الأحكام وال�سوابط 

ال�سرعية.  

يوم  يف  ومراجعتها  وكتابتها  الثنائيات  هذه  جمع  من  الفراغ  كان 

الثاين من زبيع الأول 1437هـ املوافق 13 دي�سمرب 2015م.

واهلل اأ�ساأل التوفيق وال�سداد اإنه ويل ذلك والقادر عليه.

واحلمد هلل رب العاملني.

العبد الفقري اإىل عفو ربه

عي�سى �سوفان القدومي
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