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531 الوقف

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 احلمد هللا والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني

 
 التقديم

 
ًهيدف هذا املعيار إىل بيان أحكام الوقف األساسية التي تشكل مرتكزا للتطبيقات العملية للوقف ودور 

 .وتثمريه النظارة عىل الوقف وإدارتهيف  1)املؤسسات/ املؤسسة (اإلسالمية املؤسسات املالية 
 .واهللا املوفق 
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 نص املعيار
 
 

  نطاق املعيار−1
 التي جيب توافرها رشوطالوأركانه ورشوط كل ركن , وبيان وأحكامه الوقف وأنواعه تعريف يتناول هذا املعيار 

قيام إمكان إدارته , ومد النظارة عليه ونتفاع بالوقف وسبل تنميته وأحكام  وطرق اال,و الوقف  الواقفيف
 . موارد الوقف وطرق استثامره ةبدور حيوي يف تنمي) املؤسسات/ املؤسسة (املؤسسات املالية اإلسالمية 

 . الوقف يف بعض الوجوهاإلرصاد والعهدة املالية وإن أشبهوال يتناول هذا املعيار ا
 

 وقف وأحكامه وحكمته وأنواعه تعريف ال− 2
  تعريف الوقف 2/1

 رصف ق باملنفعة أي والتصدعن الترصفات الناقلة للملك حبس العني: ًاحلبس, ورشعا : الوقف لغة
 .منفعته إىل املوقوف عليه

  حكم الوقف 2/2
 .قفهوالوقف الزم يزول به ملك الواقف عام و .السنة واإلمجاعته بوقد ثبتت مرشوعي. مرشوعالوقف 

   املرشوعة  أنواع الوقف2/3
  . والوقف عىل النفسوالوقف املشرتك) الذري(للوقف أنواع عديدة, أمهها الوقف اخلريي والوقف األهيل 

 . إىل جهة خرييةه ومنفعتهريعهو ما يرصف : الوقف اخلريي 2/3/1
 الوصف, سواء هو ما جعل استحقاق الريع فيه ألشخاص معينني بالذات أو:  الوقف األهيل2/3/2

 . أقارب وهو الغالب أم غريهم, ثم يؤول جلهة خريية بانقراضهمذرية أم كانوا أ
الذرية   ريعه ومنفعتهيف كما اشرتًوقف عىل الذرية واخلريات معا, وهو  : الوقف املشرتك هو2/3/3

 .وجوه اخلري  من وغريها
 .اّ للجهة التي عينه الوقف عىل الواقف نفسه مدة حياته ثم2/3/4
 

  أركان الوقف − 3
 .الصيغة , والواقف , واملوقوف : أركان الوقف 
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  الصيغة 3/1
ً عليه معينا أهال للقبول والردإذا كان املوقوفو , وال حيتاج إىل قبول.اإلجياب صيغة الوقف هي 3/1/1 َ 

إذا   أو نصيب الشخص املعني–ف مل يبطل الوقف وإنام يبطل حقه ويرصف الوقف ورد الوق
 .اخلريات يف  −  املوقوف عليهم مجاعةكان

 .ً عرفا يف الداللة عىل الوقفام حتصل الصيغة باللفظ أو الكتابة أو بام يقوم مقامه3/1/2
  .وقفت كذا أول العام القادم: مثل أن يقول,  يقبل الوقف اإلضافة للمستقبل3/1/3
بحيث يته وقذا نص الواقف عىل تإًجيوز أن يكون مؤقتا ملدة ًاألصل أن يكون الوقف مؤبدا و 3/1/4

  .يرجع املوقوف بعدها إىل املالك
  الواقف3/2

ًيكون الواقف شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا, وإذا كان الواقف شخصا معنويا فيجب أن  3/2/1 ً ً ً ً ً
  .يكون الوقف بقرار من اجلمعية العمومية وليس من جملس اإلدارة

 . ماله,للترصف يف ً يشرتط يف الواقف أن يكون أهال 3/2/2
3/2/2 ويتوقف وقف .حياته يبطل وقف املحجور عليه للسفه إال إذا كان وقفه عىل نفسه مد 

  .بطلاملحجور عليه للدين عىل إجازة الدائنني فإن مل جييزوه 
  املوقوف عليه3/3

 .ّبرهة ن ج أن تكو الوقفإنشاءعند  يشرتط يف املوقوف عليه أن ال يكون جهة حمرمة وال يشرتط 3/3/1
 .األغنياءعىل , وجيوز فيام ليس معصية  جيوز الوقف عىل غري املسلمني 3/3/2
 .ًال يشرتط أن يكون املوقوف عليه موجودا وقت الوقف   3/3/3

 . فإن الوقف ينرصف إىل جهة خري− واحدة كانت أم أكثر–إذا انقطعت اجلهة املوقوف عليها  3/3/4
  املوقوف 3/4

 :وف رشوط املوق3/4/1
 : يشرتط يف املوقوف ما ييل

ً أن يكون ماال متقوما رشعا− 1 ً ً. 
 .ً أن يكون معلوما−2
ً أن يكون مملوكا للواقف ملكا باتا ال خيار فيه للغري وقت الوقف أما ما كان فيه خيار −3 ً ً

 .ًللواقف نفسه فإنه يصح وقفه ويسقط اخليار ضمنا 
ًعله أهال لإللزام وااللتزام , وهي خمتلفة عن شخصية  للوقف شخصية اعتبارية, وذمة مالية جت3/4/2

 .من يديره 
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  أنواع املوقوف 3/4/3
 . جيوز وقف العقار ويدخل معه املنقوالت املوضوعة فيه عىل نية البقاء 3/4/3/1 

ً جيوز وقف املنقول مستقال كان أو تابعا للعقار 3/4/3/2 ً. 
 االنتفاع هبامع  اهبام ال يؤدي إىل استهالكا  جيوز وقف النقود , ويكون االنتفاع هب3/4/3/3

مثل ًغالبا املأمونة  أو باستثامرها بالطرق املرشوعة  املرشوع اإلقراض: مثل
 .رصف نصيب الوقف من الربح يف املوقوف عليهُاملضاربة هبا, وي

 , وعند التصفية تطبق أحكام  املباحة جيوز وقف األسهم والصكوك االستثامرية3/4/3/4
 وينظر البند رقم ويرصف نصيب الوقف من الربح يف املوقوف عليه, تبدالاالس

9.  
  وقف املشاع 3/4/4

ًكان قابال للقسمة أم غري قابل هلا ويمكن أن يؤجر املشاع أ جيوز وقف املشاع سواء 3/4/4/1
 ويكون للوقف حصته من األجرة , أو أن تؤجر من غري األسهم والصكوك كله

تغل املنافع باملهايأة املكانية أو الزمانية ويكون للمستحقني احلصة املوقوفة وتس
 .الريع اخلاص بحصة الوقف 

 إذا أراد ناظر الوقف أو رشيك الوقف القسمة فيام ال يقبلها جيرب املمتنع عىل البيع 3/4/4/2
وجيعل ثمن احلصة املوقوفة يف مثل وقفه , كام جيرب املمتنع عىل القسمة فيام يقبلها 

 .ها ناظر الوقف أو الرشيك إن طلب
  وقف الطبقة أو حق االرتفاق أو التعيل 3/4/5

وإذا مل يبن مالك .  وحقوق االرتفاق, وحق التعيل فيام مل يبن,جيوز وقف إحد طبقات البناء
ويؤجر الستيفاء تكلفة بإذن اجلهات املختصة العلو صاحب الطبقة السفىل يبنى عىل حساب 

 .البناء 
 نافع  وقف امل3/4/6

ًجيوز وقف املنافع ممن ملكها باستئجار فتؤجر وتكون أجرهتا ريعا للوقف عىل أن يؤقت وقفها 
 ., وهذا إذا مل يمنعه املؤجر من إعادة التأجريبمدة االستئجار, وترجع بعدها إىل املؤجر
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  الرشوط يف الوقف − 4
 . الرشوط املقرتنة بعقد الوقف4/1

يف شؤون وقفه كل ما ال خيالف الرشيعة , وجيب العمل برشطه كام  حيق للواقف أن يشرتط 4/1/1
. جيب العمل بالرشط الرشعي , ويراعى يف فهم رشوط كل واقف ما عليه العرف يف بيئته 

ًكان الناظر فردا أومن أمثلة رشط الواقف ختصيص ناظر معني وحتديد مستحقاته , سواء 
 . مؤسسة مجاعة أممأ

قضاء ديونه من ريع الوقف بعد موته , أو أن يف صيغة الوقف واقف  جيوز أن يشرتط ال4/1/2
يشرتط االنتفاع بوقفه مدة حياته ثم من بعده لذريته ومن بعدهم للخريات , أو أن يرصف 

 .من ريع الوقف اخلريي عىل من افتقر من ذريته ثم يستمر رصف الريع يف اخلريات 
ًعا , أو الرشط الذي خيل بحكم الوقف ويؤثر يف  يبطل الرشط املشتمل عىل ما هو حمرم رش4/1/3

ًأصله فيبطل الرشط ويصح الوقف بدونه , مثل اشرتاط عدم االستبدال مطلقا , أو عدم 
 كام يبطل الرشط الذي يؤدي إىل تعطيل مصلحة الوقف أو ,عزل الناظر مهام كان السبب

ًو كان الوقف حمتاجا للصيانة أو ًاالخالل باالنتفاع به مثل اشرتاط البدء دائام باملستحقني ول
 .الرتميم 

 أو باالستغالل, وكذلك  جاز االنتفاع بهاالنتفاع بالوقف بالسكنى إذا اشرتط الواقف 4/1/4
 .العكس

 
  النظارة عىل الوقف وإدارته − 5

   وإدارته الوقفنظارة قيود 5/1
مع الرشوط إذا تعارضت رشوط الواقف إال ب باألحكام الرشعية ثم نظارة الوقف وإدارتهتتقيد 

 .القضاءما تتحقق به املصلحة حسب تقدير أحكام الرشيعة أو مع 
   من مهام الناظر5/2

 . وإدارته عامرة الوقف وصيانته−أ:القيام بام ييلمن مهام الناظر 
 .إجارة تشغيلية , وإجارة أراضيهأو املنافع املوقوفة  إجارة أعيان الوقف −ب
 املرشوعة أو من خالل املؤسساتأو التمويل إما مبارشة بصيغ االستثامر ممتلكات الوقف  تنمية −ج

 .املالية اإلسالمية
 .تنمية النقود املوقوفة باستثامرها باملضاربة ونحوها −د
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 أو  إىل بناء جتارييوللمستحقني , مثل تغيري بناء سكنتغيري معامل الوقف بام هو أصلح للوقف هـ 
مبان الستغالهلا بالتأجري فيام إذا اجتهت رغبة الناس يف استئجارها حتويل األرايض الزراعية إىل 

مباين ومنشآت وكانت الغلة من تلك اإلجارة أكثر من غلة زراعتها وذلك بموافقة اجلهات 
 .املختصة 

  الدفاع عن حقوق الوقف واحلفاظ عليه ودفع أجور وكالء الدعاو املرفوعة عىل الوقف−و
 .وحقوقه ومرصوفات توثيق أعيانه

 . أداء ديون الوقف−ز
 . أداء حقوق املستحقني−ح
 برشوط االستبدال أخر,عني ب ه الوقف ببيعه بثمن نقدي لرشاء عني أخر أو استبدالإبدال −ط

 .)9البند ينظر (
 . العناية باألوقاف القائمة ومحايتها من االستيالء عليها أو غصبها−ي
 .وقاف كلام أمكن ذلكاستخدام التأمني التكافيل لوقاية األ − ك
 .يةحسابات للوقف وتقديم بيانات وتقارير عنه للجهات املعنّإعداد  −ل

  ما ال جيوز للناظر5/3
 : ال جيوز للناظر ما يأيت

 . خمالفة رشوط الواقف5/3/1
جرة املثل إال عن طريق  إجيار الوقف لنفسه أو لولده الذي يف واليته , ولو بأكثر من أ5/3/2

إال بأجرة ) األصول والفروع وأحد الزوجني( ملن ال تقبل شهادهتم له ه إجيار الو. القضاء 
 .املثل متاما وال يغتفر الغبن اليسري املغتفر يف اإلجيار للغري 

  .ة مستغالت الوقف إال برشط الواقف استعامل ريع الوقف يف زياد5/3/3
رهتا, فإن أعارها لزم املستعري  وال إعا.الوقف بدين عىل الوقف واملستحقني رهن أعيان 5/3/4

 .أجرة املثل
5/3/5   
 ويراعى يف .إذن القايض ووجود رضورةب وأ الواقف رشط االستدانة عىل الوقف إال ب5/3/6

 :االستدانة ما ييل
 أو , أو الرشاء باألجل, املرشوع جتوز االستدانة عىل ذمة الوقف باالقرتاض5/3/6/1

و تعمريه, برشط نص الواقف أو إذن  لصيانته أ,ًبأي متويل مباح رشعا
مراعاة مقدرة غلة الوقف عىل حتمل و القضاء مع وجود رضورة لالستدانة
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دفع مبلغ املقيدة بام سبق  وال يعترب من االستدانة .عبء التمويل وسداده 
 الناظر إذا كان للوقف غلة يرجع عليها لالستيفاء  مالمنملصلحة الوقف 

 .منها
 :سوغة لالستدانة, يف حالة عدم نص الواقف عليها احلاالت امل5/3/6/2

 . االحتياج لصيانة الوقف أو عامرته الرضورية دون وجود غلة كافية لذلك − أ
 . دون وجود غلة لدفعها – إن وجدت –املالية االلتزامات  دفع −ب
  أو العاملني لتحقيق أغراضه  العجز عن دفع مرتبات القائمني عىل الوقف−ج

 .ل االنتفاع بهإذا خيف تعطي
 . ال جتوز االستدانة للرصف عىل مستحقي غلة الوقف5/3/6/3

  رصف الفاضل من ريع وقف املساجد 5/4
 وما يفضل من ريع أوقافه جيوز أن ,يرصف عىل مصاحله أن األصل يف ريع وقف مسجد معني 

 .ه أو لكثرة تكاليف صيانته  أو جتديد بنائ حمتاج لقلة ريعهيرصف لصالح مسجد آخر
  الرقابة القضائية عىل إدارة الوقف5/5

 والنظر يف , وإدارته,الوقف نظارة  للقضاء بموجب الوالية العامة سلطة اإلرشاف عىل5/5/1
 والنظر يف الشكاو عىل الناظر أو , وتصفح أحوال الوقفمواردها,حفظ أصوله وتنمية 

 .النظار وحماسبة غريه,
 

  إجارة الوقف وضوابطها − 6
ّ يف مدة إجارة الوقف أن ال تكون طويلة عرفا, إال ملصلحة بينة وبرشط حتديد أجرة األصل6/1 ً ّ

و بشأن اإلجارة ) 9(وينظر املعيار الرشعي رقم . متغرية مربوطة بمؤرش منضبط معلوم
 .5/2/3 بند اإلجارة املنتهية بالتمليك 

 جرة املثل أ اشرتاط 6/2
حصل للرضورة فإهنا تقدر  فإن ,بأقل من أجرة املثلع املوقوفة أو املنافال يصح إجيار األعيان املوقوفة 

ثم إن وجد من يستأجر بأجرة املثل فللناظر فسخ اإلجارة القائمة  , بغبن فاحشتصحح األجرة ,بقدرها
 وإذا زادت أجرة املثل بسبب العامرة والبناء عىل حساب الوقف فإن .الزيادةإال إذا قبل املستأجر األول 

 .حسابهكانتا عىل ن إ وال تلزمه املستأجر,زم ادة تلالزي
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 :رشوعة من صور إجارة الوقف امل6/3
 ما دام يدفع أجرة املثل , مع تغريها ستأجر عقد إجارة بقصد استبقاء األرض املوقوفة حتت يد امل6/3/1

 :, ويشرتط للحكر )احلكر(ويسمى حسب األحوال 
 . أن ال يكون للوقف ريع يعمر به − 1
 .يوجد راغب يف االستئجار ملدة حمددة بأجرة معجلة ترصف لعامرة الوقف  أن ال −2
 . أن ال يمكن االستبدال −3

للعامرة مع أجرة ) الكردار(يسمى ًعند االستئجار مبلغا بدفعه لمستأجر الذي يثبت ل حق القرار 6/3/2
ع دفع مبلغ أجرة املثل م حيث تعني ذلك ومل يوجد مستأجر بوإنام جيوزأقل من أجرة املثل 

 ).اخللو(للعامرة , ويسمى يف بعض البالد 
 

 موارد الوقف وتطوير أعيانه تنمية  تطبيق الصيغ االستثامرية ل− 7
  : عىل أال يؤثر عىل توزيعه عىل مستحقيه يف احلاالت اآلتيةجيوز استثامر ريع الوقف 7/1

 .نص الواقف عىل استثامر بعضه − 1
 .يف فرتة االنتظار للمستحقني  −2
 .  املستحقنيناض وزاد عما ف −3

 املضاربة واملشاركة واملرابحة : مثل,ويف حالة استثامر ما ذكر جيب أن يكون بالصيغ االستثامرية املرشوعة
 .  عىل أن يكون االستثامر قليل املخاطر,والتأجري والسلم

  : لتطوير أرايض الوقف يمكن7/2
وهي الصيغة املسامة  لبناء والتشغيلوقد يكون عن طريق عقود ا تطبيق صيغة االستصناع 7/2/1

)B.O.T( الرشعي رقم  وينظر املعيار)االستصناع واالستصناع املوازي البند بشأن) 11 
3/2/1. 

 بتمويل مشرتك من الوقف وجهة التمويل إلنشاء املباين , تطبيق صيغة املشاركة املتناقصة7/2/2
وينظر املعيار  .ًقف تدرجييا للمباينمتلك الوثم , مع بقاء األرض خارج املشاركة , مشرتكة 

 .5/8والرشكات احلديثة البند ) املشاركة( الرشكة بشأن) 12(الرشعي رقم 
 من خالل استئجار جهة , للوقف تطبيق صيغة اإلجارة املوصوفة بالذمة املنتهية بالتمليك7/2/3

, وانتهائها نفيذ اإلجارةالتمويل أرض الوقف إلقامة املباين عليها وتسليمها للوقف لت
جارة واإلجارة املنتهية  اإلبشأن) 9(الرشعي رقم وينظر املعيار  .بتمليك املباين للوقف

 . 3/5بالتمليك البند 
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ية ورشوط الواقفني  جيب اختاذ مجيع الوسائل الكفيلة بتنمية األوقاف مع مراعاة أحكام الوقف الرشع7/3
  .ومتطلبات العرص

 .سالمية املتخصصة الستثامر الوقفاإل املالية  ينبغي االستعانة باملؤسسات7/4
 

  الصيانة والرتميم واإلحالل ألعيان الوقف − 8
 . صيانة أعيان الوقف وترميمها , وتكوين احتياطي لذلك 8/1

 صيانة أعيان الوقف  جيب أن يقدم عىل توزيع غلة الوقف عىل املستحقني رصفها يف8/1/1
 مع مراعاة املواعيد ,ا إلعادهتا للحال التي كانت عليهاإعادة بناء ما هتدم منهوترميمها أو 

وال حتتاج الصيانة وعامرة املتهدم من . الفنية ألعامل الصيانة بحسب درجتها ودوريتها 
 .أعيان الوقف إىل نص الواقف عليها 

ط ولو مل يشرت) احتياطي الصيانة(ً حيتجز من الغلة سنويا ما حيتاج إليه للصيانة والرتميم 8/1/2
 وال , مأمونة سهلة التسييل , ويضم ريع االستثامر للمبلغغالواقف ذلك , ويستثمر بصي

 .حق للمستحقني فيه إال عند االستغناء عن جزء منه
 للناظر أن يقبل يف حالة عدم توافر مبالغ للصيانة أو التعمري ألعيان الوقف املؤجرة حيق 8/1/3

 حتى يستويف دينه استمرار استئجاره للوقف قيام املستأجر بذلك وتكون له األولوية يف
 . عىل الوقف 

 . ينبغي استخدام التأمني التكافيل ألغراض صيانة أو ترميم أعيان الوقف8/1/4
 :املستهلك الوقف  تكوين خمصصات إلحالل أعيان جديدة عن 8/2

العمر االقتصادي مبلغ يتناسب مع  −  بعد التوزيع عىل املستحقني–ً من الغلة دوريا يستقطعجيوز أن 
 . بام يكفي إلحالل أعيان جديدة حمل األعيان املستهلكة  املستهلكةألعيان الوقف

 
  استبدال أعيان الوقف − 9

ًإخراج العني املوقوفة عن جهة وقفها ببيعها ورشاء عني أخر بدال منها , :  االستبدال يف الوقف 9/1
 .وذلك لتحقيق مصلحة الوقف

 فيباع ,حتى لو اشرتط الواقف عدم االستبدال , إذا ختربإذا رشطه الواقف, أو ف جيوز استبدال الوق9/2
ًوجيوز االستبدال أيضا إن مل يمكن االنتفاع بالوقف خللو مكانه .ً بثمنه ما جيعل وقفا كاألول ويشرت

 .من الناس , أو للخوف عىل الوقف من الغاصبني أو لتعذر االنتفاع به
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 :ييل  يشرتط لالستبدال ما 9/3
 .كفي لعامرتهأن ال يكون هناك ريع للوقف ي ,و ويتعطلأن خيرج املوقوف عن االنتفاع به − 1
 . أن ال يكون البيع بغبن فاحش −2
 . أن تتحقق فيه الغبطة واملصلحة للوقف−3
  . القضاء بإذنيكون االستبدال  أن −4
جهة فيستبدل به نقود حتفظ لد , إال إذا أمن سوء الترصف ًاإذا كان عقار أن يستبدل به عقار − 5

 .القضاء إىل حني رشاء عقار بديل 
 

  تاريخ إصدار املعيار−10
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 اعتامد املعيار
 

 28هـ املوافق 1429 مجاد اآلخرة 28−24املنعقد يف ) 21( يف اجتامعه وقف عتمد املجلس الرشعي معيار الا
  . اململكة العربية السعودية− املدينة املنورة  −بفندق دار التقوم 2008) يوليو( متوز 2 –) يونيو(حزيران 
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 )أ ( ملحق 

 نبذة تارخيية عن إعداد املعيار

 
م 2006) إبريل( نيسان 4= هـ 1427 ربيع األول 5ويف  , إصدار معيار رشعي عن الوقفقرر املجلس الرشعي 

 .الوقفن تكليف مستشار رشعي إلعداد دراسة عاألمانة العامة قررت 
 

−8املنعقد يف مكة املكرمة بتاريخ ) 2(ورقم ) 1(ويف اجتامع اللجنة املشرتكة املكونة من جلنة املعايري الرشعية رقم 
ناقشت اللجنـة الدراسـة, وطلبـت مـن املستـشار  م2006) إبريل( نيسان 7−6هـ املوافق 1427 ربيع األول 9

 .ات, وما أبداه األعضاء من مالحظاتإدخال التعديالت الالزمة يف ضوء ما تم من مناقش
 

 10 هــ املوافـق1427 شـوال 19بتـاريخ  البحرين –املنامة املنعقد يف ) 2(رقم املعايري الرشعية ويف اجتامع جلنة 
, وطلبت من املستـشار إدخـال التعـديالت عياراملمسودة مرشوع م ناقشت اللجنة 2006 )نوفمرب(ترشين الثاين 

 .ن مناقشات وما أبداه األعضاء من مالحظاتالالزمة يف ضوء ما تم م
 

 ي ذ1هـ إىل 1427 شوال 26 املنعقد يف مكة املكرمة يف الفرتة من) 17(ناقش املجلس الرشعي يف اجتامعه رقم 
التعديالت م, 2006 )نوفمرب(ترشين الثاين  23م إىل 2006 )نوفمرب(ترشين الثاين  18هـ املوافق 1427القعدة 

, وأدخل التعديالت التي رآها ) 2(ورقم ) 1(جنة املشرتكة املكونة من جلنة املعايري الرشعية رقم اللالتي اقرتحتها 
 .مناسبة

 
) مارس( آذار 8هـ املوافق 1428 صفر 18عقدت األمانة العامة جلسة استامع يف مملكة البحرين بتاريخ 

واملؤسسات, ومكاتب املحاسبة, وفقهاء ً, وحرضها ما يزيد عن ثالثني مشاركا يمثلون البنوك املركزية, م2007
الرشيعة , وأساتذة اجلامعات , وغريهم من املعنيني هبذا املجال, وقد تم االستامع إىل املالحظات التي طرحت 

 .باإلجابة عن املالحظات, والتعليق عليها) 2(و) 1(خالل اجللسة, وقام أعضاء جلنتي املعايري الرشعية رقم 
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 رمضان 1 − شعبان26املنعقد يف مكة املكرمة يف الفرتة من) 19(يف اجتامعه رقم ناقش املجلس الرشعي  
التعديالت التي اقرتحها املشاركون يف جلسة االستامع , م , 2007 )سبتمرب(أيلول  12− 8هـ املوافق 1428

 .عتمد فيه املعيارا, ووأدخل التعديالت التي رآها مناسبة 
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 )ب(ملحق 
عيةمستند األحكام الرش  

 
مستند مرشوعية الوقف يف األصل عىل سبيل الندب ما ورد يف كتاب اهللا تعاىل من األمر بفعل اخلري ,   * 

وهي حممولة )) صدقة جارية: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث((واإلنفاق يف وجوه الرب , وحديث 
من النبي ًف عمر أرضا بخيرب بتوجيه وحديث وق. عىل الوقف ألن املتصدق عليه ال يملك أعياهنا فتزول 

عثامن وأيب طلحة ريض اهللا عنهام , واإلمجاع عىل ذلك , :  مثل, الصحابةوعملصىل اهللا عليه وسلم 
 .والقياس عىل وقف املساجد

 .ومستند وجوب الوقف املوىص به هو وجوب تنفيذ الوصية وحتريم تبديلها أو تعطيلها  
ًو الذري حديث وقف عمر , وكونه يف احلقيقة وقفا خرييا لوجوب أن مستند مرشوعية الوقف األهيل أ  * ً

 .يكون مآله إىل وجوه اخلري 
فإن إن كان عىل معني نه القبول , وأما م يتصور ري معني أنه الغعدم اشرتاط القبول يف الوقف عىل مستند   *

ن رده هو مذهب احلنفية , ألن ا بعدم الرد , واحلكم ببقاء الوقف وبطالن حق من ضمولوالقبول يتصور منه 
 .من رد الوقف ال يملك إبطاله وإنام يملك حرمان نفسه فقط

 .ن داللته معتربة وال يتعارض مع حكم رشعيأمستند ثبوت الوقف بالعرف   *
احلكم بمرشوعية الوقف املؤقت هو مذهب املالكية واإلمامية ورواية عن أيب يوسف من احلنفية, ومستنده   *

أحدمها للوقف طوال املدة , واآلخر : صل بالوقف عىل جهة تنقطع , وحيصل من ذلك نفعانأن القربة حت
وال خيفى ما يف ذلك من التشجيع عىل الوقف , وسده احلاجة . للواقف الحتامل حاجته إليه يف املستقبل 

 .للمؤسسات اخلريية الناشئة 
 .مستند جواز إضافة الوقف للمستقبل القياس عىل الوصية  *
 . فيشرتط له أهلية التربع,مستند اشرتاط األهلية الكاملة يف الواقف أنه تربع   *
 وال ,ومستند منع وقف املحجور عليه والسفيه درء الرضر عن الدائنني وعن السفيه نفسه ومن يعوهلم   *

 .وحكم الوقف من املريض مرض املوت مقيس عىل وصيته. رضر فيام لو وقف عىل نفسه
 والقياس عىل ,عمر  حديث عبد اهللا بن زيد وحديث – يف غري املسجد –الرجوع عن الوقف مستند جواز     *

 .العارية
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مستند االكتفاء بأن ال يكون املوقوف عليه جهة حمرمة وعدم اشرتاط كونه جهة بر أن الوقف من التربعات   *
 للحنفية الذين اشرتطوا يف ًوال يشرتط فيها إال مرشوعية ما يتربع عليه وهذا هو مذهب املالكية , خالفا

 .املوقوف عليه أن يكون جهة بر
ًمستند جواز الوقف عىل من مل يكن موجودا وقت الوقف األحاديث يف الوقف عىل الذرية ما تناسلوا , وألن     *

 .الوقف صدقة جارية ويقتيض ذلك شموهلا ملن يوجد يف املستقبل
ذمة املالية املستقلة عن شخصية وذمة الناظر أن الوقف يصلح مستند ثبوت الشخصية االعتبارية للوقف وال   *

ًلثبوت احلقوق له , وعليه , فلو استدان الناظر عىل الوقف ال يكون ذلك دينا عىل الناظر , وإذا تأخر 
 .راؤه من الدينه إب إذ ليس ل,ًاملستفيد من الوقف يف أداء ما عليه كان مدينا للوقف ال للناظر

بحيث يقترص عىل الثلث هو القياس عىل الوصية  إلبقاء ما  مجيع أمواله,  الشخص وقف مستند ختفيض    *
 .وقد نص عليه يف قانون الوقف املرصي. )االستحقاق الواجب(للورثة بعد وفاة الشخص ينتقل 

اخللفاء ما وقع يف عهد النبوة و, مستند صحة وقف املنقول مهام كان حاله , ولو مل تكن فيه قابلية البقاء    *
ط احلنفية جريان العرف يف وقف  ومجهور الفقهاء عىل ذلك , واشرت.ن من الوقف للوازم املسجد يالراشد

 .ما هو من املنقوالت
 حممد بن عبد اهللا األنصاري صاحب اإلمام زفر , واختاره قولوهو . مستند صحة وقف النقود أنه األصل    *

 .ونحوه وقف األسهم والصكوك . ابن تيمية 
 توقيت ةصح ه مستندة وكون املنفعة مؤقت, فينطبق عليه احلكم العام,هنا مالأمستند صحة وقف املنافع   *

 .الوقف كام سبق
املسلمون عند ((حديث  − ومنها الرشوط العرشة–ًط الواقف املقبول رشعا ومستند وجوب العمل برش  *

ًإال رشطا أحل  ((ر احلديث السابق ما جاء بآخومستند اشرتاط أن ال خيالف رشط الواقف )) رشوطهم
ًحراما أو حرم حالال ً . (( 

وألن املصلحة تقيض وجود )) يهال جناح عىل من ول((مستند تعيني ناظر عىل الوقف هو ما جاء يف احلديث   *
 .دير الوقف باستثامره ومجع موارده ورصفها عىل املستحقنييمن 

, وأما تقيده  والتربع يقبل التقييد بالرشوط,قف تربعن الوأد وجوب تقيد الناظر برشط الواقف مستن  *
 .باألحكام الرشعية فواضح

 وعدم –بطبيعة اإلنسان لولده  لنفسه أو لولده خمافة املحاباة لنفسه أو  الوقفمستند منع الناظر من إجيار  *
 . ما فيه حظوة للوقفاختيار

 .من استثامرهًا ملا هو مطلوب تيفون يف ذلك تأمستند منع إعارة الوقف   *
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ن االستدانة لتفادي أ , دون الرصف عىل مستحقي غلته,مستند تقييد االستدانة بام هو رضوري للوقف  *
 . وال رضر من عدم الرصف عىل املستحقني إذا مل توجد غلة للوقف ,ًتعطيل الوقف فقط درءا للرضر

ن مراعاة التخصيص واجبة إذا كل , وهو كله هللا تعاىل,مستند خلط موارد الوقف أن يف ذلك إحياء الوقف  *
 .ضياع الوقف املخصصة لهعدم مراعاهتا يؤدي إىل كان 

لرصفه عىل  صدرت فتو من اهليئة العامة للفتو بالكويت بجواز أخذ ما يفضل من متام وقف مسجد وقد  
مساجد أخر. 

وأول من نظم ذلك قايض مرص  ة,النظار حتقيق املصلحة والقيام بموجب احلسبمستند الرقابة القضائية عىل   *
 .توبة بن نمري

 هو درء املحاباة وتضييع غلة −ن اليسريب مع التجاوز عن الغ–مستند إجارة أعيان الوقف بأجرة املثل   *
والقول باحلق يف فسخ اإلجارة إن زادت أجرة املثل ومل يقبل املستأجر هو . اتفاق الفقهاء  وعىل هذا ,الوقف

 .حيث ال تفسخ إذا كانت اإلجارة ملدة معينة , لاملكية والشافعية ً خالفا ل,مذهب احلنفية
مستند الصور املقررة يف املدونات الفقهية بشأن إجارة الوقف هو حتقيق املصلحة املشرتكة للوقف ,   *

 .ًوللمستأجرين مجيعا دون ظلم ألحدمها أو تضييع ملال املستأجرين 
الصيغ املألوفة من إجارة معرفة املؤسسات هو أهنا يف معنى  بمستند تطبيق الصيغ االستثامرية املطورة  *

 . وحتقق األمان والضامن ألعيان الوقف,ًاألرض أو زرعها , بل هي أكثر ريعا
ن ذلك حيقق استدامة صالحية أعيان الوقف لدر الريع , وقد أتكوين احتياطي للصيانة والرتميم مستند   *

 .نص كثري من الفقهاء عىل هذا األمر 
 . لزيادة الريع وتنمية املصالح ,مستند مرشوعية االستبدال هو حتقيق املصلحة   *
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 )ج(ملحق 
 التعريفات

 
 الوقف 

 .حبس العني عن الترصف فيها مع التصدق بمنافعها يف جمال اخلري والرب , كام يقصد به األموال املوقوفة 
 

 ) الذري(الوقف األهيل 
املوقوفة للواقف نفسه أو لذريته أو ألشخاص خمصصني أو جلهة معينة لفرتة يكون فيه ريع األموال أو املنافع 

 .منقطعة 
 

 الوقف اخلريي  
يكون ريع األموال أو املنافع املوقوفة عىل أوجه الرب واخلري دونام حتديد أشخاص أو جهات املوقوف عليهم , وقد 

ًيكون مطلقا مؤبدا أو مؤقتا  ً ً. 
 

 أعيان الوقف 
 .نتفع هبا مع بقاء عينها , مثل األرض والعقار واحلدائق واملساجد واآلالت واملعدات ونحو ذلك األموال التي ي

 
 احلكر أو التحكري 

أو . عقد إجارة يقصد به استبقاء األرض املوقوفة يف يد املستأجر للبناء أو الغرس فيها ما دام يدفع أجر املثل 
قرار ,  فيملك املحتكر حق البقاء وال,ن حتديد مدة معينة لغرض معني دوهااستغالل األرض املوقوفة بتأجري
 .م بذلك يقوذن للمستأجر بالبناء أو الغرس فبأن تؤجر األرض ملدة معينة ثم يؤ ويكون بعقد صحيح , أو ضمنا

ًفإذا انقضت املدة ورغب املستأجر يف البقاء بأجر املثل يبقى دفعا للرضر عنه , وهو بديل عن االستبدال إذا مل 
 .يمكن , وهو حق مايل يورث 

 
  أو التخصيصاإلرصاد 

 واألعامل ًوهو أن يقف ويل األمر أرضا من األرايض اململوكة لبيت املال ملصلحة عامة كاملدارس واملستشفيات
 . ألن الواقف هنا ال يملك ما وقفه ,ً وال يسمى هذا وقفا .اخلريية

 



 

548 الوقف

 
 حق القرار

بالنسبة للحوانيت ) الكدك( األرض املستأجرة للزراعة , ومنه نوع يسمى  حق األولوية بإقامة بناء أو غراس يف
 .واملصانع 

 
 
 


