الوقـف

أحكامه الشرعية وتطبيقاته العملية
التأصيل الفقهي

التعريف

الوقف ً
لغة
اصطالحا
الوقف
ً

دليل املشروعية

مصدر الفعل وقف
الوقف لغة :احلبس ،يقال :وقف األرض على املساكني أي حبسها عليهم.

حبس األصل والتصدق مبنفعته أو ريعه على مصرف مباح أو في وجه من وجوه اخلير والبر.

التعريف

استنادا إلى هذه
شرعا
مستحبا
من القرآن :قوله عز وجل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ} – ( آل عمران ،)92:وجمهور الفقهاء اعتبروا الوقف
ً
ً
ً
اآلية.
من السنة  :حديث رسول الله [ ،لعمر بن اخلطاب ] في أرض يريد وقفها ،قال له [ « :إن شئت حبست األصل وتصدقت بها» أي بعائد الوقف وثمرته أو غالته.
وقوله [ «إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث  :صدقة جارية أو علم ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له» .والوقف يصنف ضمن الصدقة اجلارية.

أركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــف

املوقوف وشروطه

املوقوف :املال احملبوس عن التصرفات التمليكية ،كالبيع والهبة ونحوها قربة لله تعالى.
شروط املوقوف :
أن يكون مالاً (وهو ما ملكه اإلنسان من جميع األشياء) .
معلوما ،فال يصح وقف شيء لم يسمه صاحبه ،وال وقف املبهم ،كأن يقف أحد داريه مثلاً .
أن يكون
ً
ً
مملوكا للواقف.
أن يكون
القبض والفرز (التجنيب) «على خالف بني الفقهاء» .

الصناديق الوقفية

الواقف وشروطه

الواقف :من ميلك ً
وقفا ًأيا كان نوعه.
شروط الواقف:
األهلية  :العقل ،البلوغ.
احلرية :فال يصح الوقف من العبد.
االختيار :فال إكراه على الوقف.
محجورا عليه لسفه أو جنون أو غير ذلك.
وأال يكون
ً

األهداف

املوقوف عليه :اجلهة التي تنتفع باملوقوف شخصية كانت أو اعتبارية.
حكميا كاملساجد واملدارس.
حقيقيا كشخص معني ،أم
شروط املوقوف عليه :أهلية التملك ،سواء أكان متلكه
ً
ً
املوقوف عليه وشروطه أن تكون اجلهة املوقوف عليها دائمة غير منقطعة.

صيغة الوقف
أنواع صيغة الوقف

شروط الواقف في
وقفه :عشرة شروط

صياغة الوقف :عبارة عن «كالم» أو فعل يصدر من الواقف يدل على تأكيد رغبته في الوقف .

مجاالت عملها

ً
لفظا.
صيغة قولية (صريحة) مثل  :وقفتَ ،ح َّب ْستَ ،س َّبلْت ،وقد تصل إلى أكثر من عشرين
صيغة فعلية  :فعل صريح يصدر من الواقف بقصد إنشاء الوقف.
الزيادة والنقصان .
اإلدخال واإلخراج .
اإلعطاء واحلرمان .
التغيير والتبديل .
اإلبدال واالستبدال .
هذه خمسة شروط مزدوجة فتساوي عشرة ،للواقف أن يشترطها في وقفه لنفسه ،ميلك فيها تغيير مصارف الوقف وإبداله واستبداله.
ً
مستحقا
األول والثاني :يتعلق بحق الواقف أن يزيد في نصيب مستحق من املستحقني في الوقف أو ينقص .والثالث والرابع :يتعلق بحقه بأن يدخل في االستحقاق من ليس
دائما ،أو مينع الريع عن بعض املستحقني في
في الوقف أو يخرج أحد املستحقني من املوقوف عليهم ،واخلامس والسادس :أن يؤثر بعض املستحقني بالعطاء مدة معينة أو
ً
دارا للسكنى
دائما .والسابع والثامن :حق الواقف في تغيير الشروط التي اشترطها في الوقف ،وكذلك تبديل طريقة االنتفاع باملوقوف ،كأن يخصصها ً
الوقف مدة معينة أو ً
ثم يجعلها لإليجار.
والتاسع والعاشر :يعني أن للواقف حق بيع عني الوقف ببدل من النقود أو األعيان ،أما االستبدال (املناقلة) فهو شراء عني أخرى ً
وقفا بالبدل الذي بيعت به عني الوقف.
ويرى البعض أن هذه الشروط هي من ُصنع املوثقني من َّ
كتاب الصكوك (احلجج الوقفية) وليست من ُصنع الفقهاء.

الوقف املشترك

الوقف املشترك :أن يوقفه صاحبه على ذريته في البداية ثم يؤول في آخر األمر إلى وقف خيري ،مثال أن يوقف شخص ً
عقارا على أبنائه أو ذريته ثم يوقفه من بعدهم على
بيتا له أو
ً
املساجد .
الزما.
جمهور الفقهاء على أنه ال يجوز الرجوع في الوقف؛ ألن األصل فيه أن يكون ً
أما أبوحنيفة فيرى أن الوقف غير الزم ويجوز الرجوع فيه إال وقف املسجد واملقبرة أو يقضي القاضي بلزوم الوقف.

الرجوع في الوقف

أحـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــف

نفاذ الوقف في مرض
املوت

 -1صحيح نافذ إذا كان الوقف ال يزيد عن الثلث ،سواء أكان ألجنبي أو جلهة بر ،من دون إجازة أحد الورثة.
 -2غير نافذ فيما زاد على الثلث ّ
إال إذا أجازه الورثة.
 -3غير نافذ في حصة من يرفضه من الورثة فيما زاد على الثلث.

ناظر الوقف وشروطه
ووظيفته

شخصا أو هيئة اعتبارية ،ويشترط فيه :
ناظر الوقف :متولي الوقف سواء كان
ً
اإلسالم – العقل – البلوغ – العدالة – الكفاية (قدرة الناظر على النظر في شؤون الوقف ،مبا يعود عليه باملصلحة ويحقق غرض الواقف من وقفه).
ووظيفته :رعاية و صيانة الوقف واستثماره وبيع غالته وحتصيل أجوره ،وصرف ما جتمع منها في مصارف الوقف التي حددها الواقف ،مع ضرورة التزامه بشرط الواقف
شرعا.
املعتبر
ً

أجرة الناظر
ما ال يجوز للناظر من
التصرفات جتاه الوقف
عزل الناظر
حاالت حرمان
املستفيد من الوقف
أنواع الوقف
مقدار الوقف

فردا كان أو جهة حكومية ،أو أهلية ،وتؤخذ األجرة من ريع الوقف.
للناظر أن يحصل على أجرة مقابل نظارته على الوقفً ،

ً
شرطا من شروط تولية النظارة ،وإذا فقد أهليته ،وإذا ثبت فسقه ،ويتولى القاضي مكانه أو من تعينه احملكمة ،النظر على الوقف مكان الناظر
يعزل الناظر قضاء إذا فقد
املعزول .
 يحرم املستفيد بالوقف في احلاالت التالية : إذا قتل املستفيد الواقف؛ ألن القتل مانع من امليراث ويقاس عليه الوقف من باب أولى. إذا اعتدى املستفيد على الواقف ،عملاً بالقاعدة الشرعية «من تعجل ًشيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه».
صورا متنوعة من الوقف ،منها:
ميكن للواقف أن يوقف
ً
وقف العقار – وقف املنقول ،كالسيارة ،و األموال (النقود وما في حكمها)  -كاألسهم  ،وصكوك املضاربة ،ووقف الوقت واجلهد ،وقف التطوع بالوقت واجلهد في مختلف
املجاالت واألوقات املناسبة للواقف .
للواقف أن يوقف أي جزء من ماله من دون حتديد ملبلغ ،أو نوع معني من األعيان التي في ملكه.

الوصية بالوقف
حاالت عدم نفاذ
الوقف

 -1إذا ُق ِص َد بالوقف حرمان الورثة أو أحدهم من امليراث.
شرعا.
 -2الوقف على غير جائز أو غير مباح
ً
 -3وقف القاصر أو من به مانع من موانع األهلية  :السفه ،العته ،اجلنون.

الفرق بني الوقف
والصدقة

الوقف ال تنتقل فيه ملكية املوقوف للموقوف عليه ،في حني تكون الصدقة بذل مال أو ما في حكمه للمستفيد منها يتصرف فيه كيف يشاء ،كما أن الوقف خير قائم
وأجر دائم ،بينما الصدقة يقتصر ثوابها على التصدق بها وهي من الكفارات للمسلم.

الفرق بني الوقف
والزكاة

الزكاة :فريضة شرعية ،وركن من أركان اإلسالم اخلمسة .والوقف :سنة يدعو اإلسالم إليها ويثيب على فعلها ،وصدقة جارية ال ينقطع ثوابها في حياته وبعد مماته.

م ـ ــن م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــارف ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف

تنظم بعض الهيئات اخليرية واملؤسسات الوقفية في دول العالم العربي واإلسالمي أوعية أو قوالب ملصارف الوقف ،على سبيل املثال« :األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت» ومنها:
 -1مصرف عموم اخليرات :وهو وقف خيري مطلق( عام) ،دون حتديد لنشاط أو خدمة معينة ،ودون توجيه لبلد أو مجتمع بعينه ،ويصرف منه على جميع أوجه اخلير داخل وخارج البلد املسلم.
مسجدا بنى الله له مثله في اجلنة» (سنن الترمذي).
 -2عموم املساجد  :مثال :إقامة ورعاية بيوت الله والعاملني فيها من أئمة ومؤذنني وعمال ،عملاً بحديث «من بنى لله
ً
 -3األفراد ( الوقف الذري)  :مثال  :ذرية الواقفني وأقاربهم ومستحقيهم.
ودينارا تصدقت به على مسكني » (رواه مسلم).
ودينارا أنفقته في رقبة،
«دينارا أنفقته في سبيل الله،
 -4الصدقات  :مثال :رعاية الفقراء واملساكني واألسر احملتاجة ،حلديث
ً
ً
ً
 -5تسبيل املياه  :حلديث الرسول [ « :أفضل الصدقة سقي املاء».مثال  :مشروع توفير عدد من برادات (ماء السبيل) باألماكن العامة في الدولة.
سدا حلاجتهم .
 -6الكسوة :مثال :تقوم اجلهة الوقفية بالتعاون مع اجلهات الرسمية واألهلية واخليرية بتوزيع مالبس على احملتاجني من املسلمني ً
 -7رعاية القرآن الكرمي  :مثال :دور القرآن الكرمي ،ومسابقات حفظ القرآن الكرمي وطباعته ونشره ،عملاً بحديث النبي [ «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» (رواه البخاري).
 -8مشروع األضاحي حلديث الرسول [« :األضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة» (رواه الترمذي).
صائما كان له مثل أجره غير أنه ال ينقص من أجر الصائم شيء» (رواه الترمذي).
 -9مشروع إفطار الصائم حلديث الرسول [ «من فطر
ً
 -10رعاية املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة  :مثال :مركز الكويت للتوحد.
ً
حفاظا على كرامتهم من السؤال.
 -11التنمية املجتمعية  :مثال :رعاية مشروع «من كسب يدي» الذي يحرص على تعليم الراغبني إجادة بعض احلرف واملهن التي تعينهم على كسب أرزاقهم والتعيش منها في املجتمع،
 -12الرعاية الصحية :مثال :صندوق إعانة املرضى.
 -13التعاون اإلسالمي :مثال :رعاية جلان التعريف باإلسالم :حلديث النبي الكرمي «إن املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه ً
بعضا ،وشبك أصابعه» (رواه البخاري).
 -14كفالة اليتيم ،عملاً بحديث الرسول [ «أنا وكافل اليتيم في اجلنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما ً
شيئا» (رواه البخاري).
 -15الدعوة واإلغاثة :مثال :إغاثة ورعاية املجتمعات اإلسالمية املتضررة واملنكوبة بسبب الكوارث.
 -16احلج والعمرة :متكني غير القادرين من أداء مناسك احلج والعمرة  ،عملاً بحديث النبي الكرمي « ...حج عن أبيك واعتمر» (رواه أحمد).
 -17مصرف احملافظة على البيئة وصحة اإلنسان .
 -18مصرف زيادة الترابط األسري ،واالجتماعي من خالل مصرف التنمية املجتمعية.
ً
ً
طريقا إلى اجلنة» (رواه أبوداود والترميذي وغيرهما).
علما سهل الله له
ومعنويا .عملاً بحديث النبي [ «من سلك
ماديا
ً
 -19مصرف تشجيع طلبة العلم ورعاية املوهوبني ً
طريقا يلتمس فيه ً

إعداد :السيد أحمد املخزجني
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من أهدافها

مجاالت عملها

 االستدانة على الوقفّ ،إال في حالة الضرورة ،كاإلنفاق على إصالحه لتحقيق عوائده أو ّ
غالته.
 رهن الوقف ملا يؤديه ذلك من ضياع العني املوقوفة ،أو خروجها من سلطة النظارة. إعارة الوقفّ ،إال للموقوف عليهم .
 -استغالله عني الوقف للسكنى مثلاً بدون أجرة.

يجوز للواقف أن يوصي أو أن ينص في وصيته بجزء للموصى به (الثلث أو أقل) ً
وقفا يحبس أصله وينفق من ريعه.

املشاريع الوقفية

تغيير شروط الواقف

يجوز عند بعض الفقهاء تغيير شروط الواقف في وقفه ،إذا كان فيه ما هو أصلح للوقف وأغراضه ،باختالف الزمان واملكان ،كأن يوقف على جماعة من الفقراء ،واحتاج
الناس إلى اجلهاد ،عندئذ يصرف ريع الوقف وعوائده إلى اجلند؛ ألن الدفاع عن اإلسالم واملسلمني هو األولى .

التعريف

الصناديق الوقفية :هي اإلطار األوسع ملمارسة العمل الوقفي
في املؤسسة الوقفية ,ومن خاللها يتجلى تعاون اجلهات
الشعبية مع املؤسسات الرسمية في سبيل حتقيق أهداف
التنمية الوقفية.
وهي عبارة عن قالب تنظيمي – ذي طابع أهلي – يتمتع
بذاتية اإلدارة ،ويشارك في مسيرة التنمية الوقفية والدعوة
للوقف والقيام باألنشطة التنموية من خالل رؤية متكاملة
تراعي احتياجات املجتمع وأولوياته ،وتأخذ في االعتبار ما
تقوم به اجلهات الرسمية والشعبية من مشروعات  ..وتعتبر
املؤسسة الوقفية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الصناديق
واملشاريع الوقفية شركاء في املسؤولية االستراتيجية عن
تلك الصناديق.
تهدف إلى املشاركة في اجلهود التي تخدم إحياء سنة
الوقف عن طريق طرح مشاريع تنموية في صيغ إسالمية
للوفاء باحتياجات املجتمع ،وطلب الوقف عليها ،باإلضافة
إلى حسن إنفاق ريع األموال املوقوفة لتلبية االحتياجات
االجتماعية والتنموية التي يفرزها الواقع من خالل برامج
عمل تراعي حتقيق أعلى عائد تنموي وحتقق الترابط فيما
بني املشروعات الوقفية ،واملشروعات األخرى التي تقوم بها
األجهزة احلكومية وجمعيات النفع العام.
تتمثل تلك املجاالت في اآلتي :
 -1خدمة القرآن الكرمي وعلومه.
 -2رعاية املساجد.
 -3التنمية العلمية وتطوير التعليم.
 -4تنمية املجتمعات احمللية في املناطق السكنية املختلفة.
 -5دعم البحوث والدراسات التنموية التي تخدم املجتمع
اإلسالمي.
 -6التنمية الصحية.
 -7تنمية البيئة.
 -8قضايا الثقافة والفكر.
 -9التنمية األسرية.
 -10رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة.
 -11دعم التعاون اإلسالمي اخلارجي

املشاريع الوقفية :قوالب تنظيمية تنشئها املؤسسة
الوقفية بهدف السعي إلى حتقيق عوائد تنموية تلبي
احتياجات املجتمع سواء من قبل املؤسسة أو بالتعاون مع
غيرها من اجلهات الرسمية أو األهلية من خالل مشروعاتها
االجتماعية واالستثمارية ذات املردود العالي وتوجيه ريعه
خلدمة أغراض تلك املشاريع طبق ًا للقواعد الشرعية في
إحياء دور الوقف في خدمة املجتمعات اإلسالمية.
 -1املساهمة في إحياء سنة الوقف بتجديد الدعوة للوقف
من خالل مشروعات ذات أبعاد دينية وتنموية.
 -2جتديد الدور التنموي للوقف.
 -3تلبية احتياجات املجتمع في املجاالت غير املدعومة
بالشكل املناسب من قبل الدولة أو املؤسسات الشعبية.
 -4حتقيق املشاركة الشعبية في الدعوة للوقف ،وإدارة
مشروعاته.
 -1املجاالت املجتمعية املنتجة غير املدعومة بالشكل
املناسب من قبل الدولة أو املؤسسات األهلية.
 -2املجاالت ذات العائد االجتماعي العالي التي تخدم شرائح
مهمة في املجتمع ،كاملعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة.
 -3املطلقات واألرامل ،وكبار السن.
 -4األطفال واملراهقون.
 -5محدودو الدخل.
 -6اخلريجون اجلدد.
 -7فئات اجتماعية أخرى.
 -8املجاالت ذات السمة الدينية واالجتماعية التي تتضمن
أفكار ًا جديدة لم تدعمها املؤسسات احلكومية أو التابعة
جلمعيات النفع العام في البالد اإلسالمية.

مناذج من أوقاف دولة الكويت
الوقف وخدمة العلم  :يقوم الوقف بدور ملموس في تخفيف العبء عن امليزانية العامة للدولة في
املجتمعات اإلسالمية ،من خالل دعم كثير من العلماء في أرزاقهم مما يتيح لهم التفرغ للبحث العلمي
والشرعي الذي يخدم املجتمع ،وكذلك دعم طلبة العلم في مختلف املجاالت التي تخدم املجتمع.
الوقف على الذرية.
الوقف على املساجد.
الوقف على املؤذن واألدوات التي يحتاجها.
الوقف على تعمير مسكن اإلمام واملؤذن.
الوقف على مدارس حتفيظ القرآن الكرمي .
أوقاف في وجوه اخلير  :وهذه األوقاف شملت:
 وقف إلفطار الصائمني. وقف لإلطعام ولألضحيات. وقف على تسبيل املياه. وقف على املبرات. وقف على طلبة العلم. وقف في سبيل الله. وقف على القرآن الكرمي وختمه :واملراد قراءة القرآن كله وجعل ثوابه للواقف في رمضان خاصة. وقف على اخليرات :وهذه األنواع من الوقف ظهرت في احلجج التي أمالها الواقفون على القاضي.وهذه األوقاف وغيرها تتوالها األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت ،طبق ًا ملرسوم إنشائها رقم ()257
لسنة (1993م).

املصادر
حقيقة الوقف ،د .خالد عبدالله الشعيب ،األمانة العامة لألوقاف( :ط2010/1/م).
النظارة على الوقف ،خالد عبدالله شعيب ،األمانة العامة لألوقاف( :ط2006/1/م).
أوجه صرف الريع  ،األمانة العامة لألوقاف ،طبعة2011( :م).
املرسوم األميري رقم )257( :لسنة (1993م) بإنشاء األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت.
الوقف أسئلة وأجوبة إعداد /السيد املخزجني وآخر ،األمانة العامة لألوقاف ،دولة الكويت( :ط2010/1/م).
موجز أحكام الوقف ،إعداد /د .عيسى زكي شقرة ،األمانة العامة لألوقاف – الكويت( :ط1416/2/هـ -
1995م).
الصناديق الوقفية  -النظام العام والئحته التنفيذية1417( :هـ 1996 -م).
املشاريع الوقفية  :النظام العام واستثمارات دراسة املشاريع  -األمانة العامة لألوقاف1417( :هـ1996 -م).
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