
 

 

 

 

 

 

 

التطبيق املعارص لنظام الوقفدليل إرشادات   

 )كيف توقف مالك يف سبيل هللا(

 كصدقة جارية

 

 

إعداد    

 دكتور / حسني حسني شحاتة

 األستاذ بجامعة األزهر

 خبري استشاري يف املعامالت املالية الرشعية                                        



 

 

  

 التطبيق املعارص لنظام الوقف دليل إرشادات

 ) كيف توقف مالك ىف سبيل هللا (

 كصدقة جارية ؟

 

 متهيد   

بارزا  وملحوظا  ىف تحقيق العديد من املقاصد الخريية واالجتامعية  كان للوقف ىف صدر الدولة اإلسالمية دورا  
واالقتصادية ، وال سيام ىف مجال الرعاية االجتامعية ، وهو من األعامل التى تلحق بامليت بعد موته وكان ذلك باعثا  

فعا  ورضوريا  حسب مكانه إميانيا  للناس عىل وقف بعضا  من أموالهم لوجوه الخري املختلفة حسب ما يراه الواقف نا
 وزمانه . 

وبسبب طغيان القيم املادية وانتشار الفساد السياىس واالجتامعى واالقتصادى وتدخل الحكومات ىف شئون الوقف 
بدون مربر ، َعزَف الكثري من الناس الصالحني عن نظام الوقف ، وسدت أبواب الخري عن املعوزين ، كام أغلقت أبواب 

 ين وأصبح نظام الوقف ينقرض . الثواب عن املورس

 وىف اآلونة األخرية بدأ كثري من املسلمني يرغبون ىف إحياء نظام الوقف من جديد ، وظهرت أمامهم التساؤالت اآلتية : 

 ـ ما هى األموال التى يصح فيها الوقف ؟ 

 ـ ما هى الرشوط أو البنود التى ترد ىف حجة الوقف ؟ 

 ف عليها ؟ ـ ما هى الجهات التى يصح الوق

 ـ ما هى الجهات أو األفراد الذين يديرون الوقف ؟ 

 ـ ما هى صيغة الوقف وشكل حجة الوقف ؟ 

 ـ كيف تكتب وتوثق حجة الوقف ؟ 

وغري ذلك من التساؤالت املرتبطة بالتطبيق املعارص للوقف وهذا ما سوف نتناوله ىف هذه الدراسة ذات الطابع 
 يل الفقهية . التطبيقى وبدون إسهاب ىف التفاص

 .قبل منا إنك أنت السميع العليموهللا نسأل أن يكون هذا العمل صالحا  ولوجهه خالصا  ، ربنا ت

 

 دكتور حسني شحاتة           

 األستاذ بجامعة األزهر                   



 

 معنى الوقف ومرشوعيته وحكمته

 

 معنى الوقف

 سواء باملنفعة إىل املستحقني والتصدقترصف فيها بأى ترصف ناقل للملكية حبس العني ) األعيان أو األموال ( عن ال
 .  "الوقفية"كانوا ورثة أو غريهم حسب ما يرد ىف حجة الوقف ، ولقد تعارف الناس عليه باسم 

 مرشوعية الوقف

 ثال : الوقف سنة مندوب إليها ، ولها أدلة من الكتاب والسنة واإلجامع والقياس ، منها عىل سبيل امل

ِفُقوا ِمامَّ " َلن تََنالُوا الرِبَّ َحتَّى تُن، وقوله عز وجل : " َواْفَعلُوا الَخرْيَ لََعلَّكُْم تُْفلُِحوَن " : قوله هللا تبارك وتعاىل :  ـ من الكتاب
 . تُِحبُّوَن " 

صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو  " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إالّ من ثالث :: قال رسول هللا )صىل( :  ـ ومن السنة
 . ولد صالح يدعو له " 

: فقد قال الفقهاء أن اإلجامع منعقد عىل صحة الوقف ، وأن الصحابة صدر منهم الوقف من غري نكري ، فكان  ـ واإلجامع
 إجامعا  منهم . 

 عاىل تقربا  وتعبدا  . : قياسا  عىل بناء املساجد وإخراج أرضها من ملكية واقفها إىل هللا ت ـ والقياس

 حكمه الوقف : ملاذا الوقف ؟ 

 يحقق الوقف مقاصد كرمية منها : 

 ـ ىف حالة الوقف األهىل : يعترب نوعا  من أنواع الرب باألقربني وتقوية روابط املودة والرتاحم بني األرحام . 

االقتصادية ، ويحصل صاحبه عىل الثواب ـ كام ـ حالة الوقف الخريى : يعترب أحد أساليب الرعاية االجتامعية والتنمية 
 .هم ىف تحقيق إشباع ذاىت للواقفيسا

 أنواع الوقف : ) الخريى واألهىل (

 لقد قسم الفقهاء الوقف إىل نوعني أساسيني هام : 

 ( ـ الوقف الخريى 1)

  العامة التى ينتفع منها جميع املخلوقاتويقصد به توجيه منافع الوقف املادية واملعنوية وغريها إىل وجوه الرب والخري
 سواء كانوا أفرادا  أو جامعات أو مؤسسات أو نحو ذلك . 

 ومن أمثلة الوقف الخريى : 

غلة أو من إيراد  ع أو منمجانا  من ري …ـ تقديم خدمات ومنافع وريع للفقراء واملساكني واليتامى واألرامل ولطالب العلم 
 ـ كافة أعامل الخريات .واملدارس واملستشفيات واملالجى من أموال الوقف . ـ بناء املساجد .الوقف

  



 

 ( ـ الوقف األهىل : ) الذرى ( 2)

ويقصد به رصف أو توجيه املنافع عىل أقارب وذرية وورثة الواقف ، ومن املفضل أن يكون لألقارب غري الوارثني ، 
 والحكمة منه : 

 ـ تحقيق الرب باألقربني 

 ة صلة الرتاحم . ـ تقوي 

 ـ تحفيز الناس عىل الخري . 

وال تحبذ بعض الحكومات ىف البالد اإلسالمية الوقف األهىل ) الذرى ( بل قامت بعضها مبصادرته ، ولكن بدأ يعود من 
 .نسانء الفاضلة التى ترتبط باإل جديد ، وهو ليس بدعه ولكن من األشيا

 

 أنواع األموال التى يصح فيها الوقف

 

 ما هى األموال التى يجوز وقفها ؟ (  ) 

 يرى جمهور الفقهاء أنه يجوز وقف أموال معينة من أهمها ما يىل : سس

( ـ األموال الثابتة ، مثل : األراىض واملباىن والحدائق والبساتني والعيون واملصانع واملدارس واملستشفيات والقبور وما 1)
 ها أو مثراتها أو إيرادها أو منفعتها إىل وجوه الخري أو إىل املستحقني . ىف حكم ذلك ،  وهنا تحبس العني ويوجه غلت

 وما ىف حكم ذلك .  …( ـ األموال املنقولة ، مثل : السيارات والحيوانات واألثاث والثياب 2)

 وتحبس عينها وتوجه غلتها أو إيرادها أو منفعتها إىل وجوه الخري أو إىل املستحقني . 

وما ىف حكمها مثل : عمل وديعة استثامرية ىف أحد البنوك  األموال النقديةارص : هل يجوز وقف وقد أثري تساؤل مع
واملصارف اإلسالمية وتوجيه غلتها إىل وجوه الخري ، أو وقف مجموعة من أسهم الرشكات التى تعمل ىف مجال الحالل 

 الطيب وتوجيه أرباحها إىل وجوه الخري أو لإلنفاق عىل عمل الخري . 

لقد ناقش الفقهاء املعارصون هذه املسألة ، وخلصوا إىل أن املالكية أجازوا وقف األموال النقدية ، كام صدرت فتوى و 
بجواز وقف النقود واألسهم والصكوك ، ولقد قام الشيخ صالح عبد هللا كامل بحبس وديعة استثامرية عىل أن يكون 

 ريعها ألحد مراكز العلم ىف مرص 

  



 

 الواجب توافرها ىف الىشء املوقوف ما هى الرشوط

 

 لقد وضع الفقهاء مجموعة من الرشوط الواجب توافرها ىف الىشء املوقوف منها . 

 .( ـ أن يكون ماال  متقوما  1)

 ( ـ أن يكون معلوما  محددا  عند الوقف لتجنب الجهالة . 2)

 ( ـ أن يكون مملوكا  للواقف ملكية باتة وقت الوقف . 3)

 يكون املال حالال  طيبا  .  ( ـ أن4)

 واختلف الفقهاء حول وقف املال الحرام وكذلك املال الذى اكتسب من الخبائث : 

 يرى بعضهم أنه فقد رشط امللكية الباته ولذلك ال يجوز وقفه ، بل يتم التخلص منه ىف وجوه الخري العامة . 

 .  ومنهم من يرى وقفه لتحقيق الخري واملنفعة وال يثاب الواقف

والرأى األول أقوى ، حتى ال تفتح األبواب إىل الحرام حيث يقوم بعض الناس باكتساب املال من الحرام ووقفه  كام أن 
 للوقف جوانب تعبدية ، وال يجوز التقرب إىل هللا بالحرام ، ألن هللا طيب وال يقبل إالّ طيبا  . 

 .وال الوقف إىل مجاالت فيها مفاسدكام ال يجوز توجيه أم

 

 )ناظر الوقف (  مسئوليات ) مهام (  إدارة الوقف 

 

 ، وتتمثل أهم مهامه ىف اآلىت : " ناظر الوقف "  أو " املتوىل "يتوىل إدارة الوقف شخص يسمى 

أوال  : تنفيذ رشط الوقف حسب الوارد  ىف حجة الوقف ، ويجوز مخالفتها ىف بعض األحيان إذا كان ىف ذلك مصلحة 
 .  معتربة رشعا  

 ثانيا  : املحافظة عىل الىشء املوقوف مثل العامرة والصيانة والحراسة وعدم تبديده أو هالكه عمدا  . 

 ثالثاَ : تحصيل إيرادات ) غالت ( الىشء املوقوف وتوزيعها عىل املستحقني حسب الوارد بحجة الوقف . 

 الستبدال .. أو غري ذلك من األسباب املعتربة رشعا  . رابعا  : سداد ديون الوقف إن وجدت بسبب العامرة أو الصيانة أو ا

 خامسا  : إبدال الوقف أو تغري ىف معامله ىف ضوء املصلحة املعتربة رشعا  . 

 سادسا  : اإلرشاف عىل استغالل وتنمية أموال الوقف . 

 سابعا  : استثامر أموال الوقف بصيغ االستثامر اإلسالمى . 

 الجهات الحكومية وأمام الغري .  ثامنا  : متثيل الوقف أمام

  



 

 تاسعا  : الدفاع عن حقوق الوقف والحفاظ عليه من االعتداء . 

 عارشا  : إعداد حسابات الوقف وتقدميها إىل الجهة املعنية . 

ويتقاىض ناظر الوقف أتعابا  تحدد ىف حجة الوقف أو حسب أتعاب املثل وىف ظل التطبيق املعارص يتوىل نظارة الوقف 
 يىل : ما 

 الخريية .  …ـ الجمعيات واملراكز والهيئات 

 ـ بعض املؤسسات املتخصصة ىف إدارة األوقاف . 

 ـ بعض الجهات الحكومية . 

 ـ بعض األفراد من الصالحني . 

 

 )حجة الوقف( شـــــروط الـوقــــف

 

إذعان أو ضغوط ، وتوضح هذه يقصد بها الرشوط التى تدون ىف حجة الوقف بناء عىل رضا واختيار الواقف بدون 
 …الرشوط : كيفية االنتفاع بالىشء املوقوف ، وأجل االنتفاع ، ومن يتوىل إدارة الوقف )النظارة( ، ومآل الىشء املوقوف 

 ويقول الفقهاء )رشط الواقف كنص الشارع ( وحتى تكون حجة الوقف سليمة يجب ما يىل : 

 فيها أى رشط يخل مبقاصد الوقف الخريية . ـ أن ال يوضع  1

 ـ أن ال يوضع فيها أى رشط يعطل مصلحة الوقف ويعوق التنفيذ .  2

 ـ أن ال يوضع فيها أى رشط يؤدى إىل حرام أو إىل املفاسد .  3

 وإن وجد أى من هذه الرشوط ، يكون باطال  وغري نافذ مع رسيان البنود األخرى السليمة . 

 نات واملعلومات التى ترد ىف حجة الوقف ما يىل : ومن أهم البيا

 بيانات كافية عن الواقف نفسه . 

 بيانات عن الىشء املوقوف وسند امللكية ورشوط التبديل والتغيري والزيادة والنقصان . 

 بيانات عن املوقوف عليهم والتفصيل والتخصيص واإلعطاء والحرمان . 

 أم جمعية أم وزارة .  بيان عن كيفية إدارة الوقف : الناظر

 بيانات عن نفقات العاملني عىل إدارة الوقف : األجور والرواتب . 

 بيانات عن من له حق التعديل ىف بنود حجة الوقف . 

 لفة للرشع ألن الوقف قربة إىل هللاولقد أجمع الفقهاء عىل أن املوقوف عليه ال يجوز أن يكون جهة معصية أو فيه مخا
  عز وجل . 



 

 )يسرتشد به ىف التطبيق املعارص (  منوذج مقرتح لحجة الوقف

 

 

  َلَن تََناُلوا الرِبَّ َحتَّى تُنِفُقوا ِمامَّ تُِحبُّون   

 حجة وقف ) خريى / أهىل ( 

 ……………………………………………………………………………………………ملك السيد / الحاج : 

م وبعد االستشارة واالستخارة                 أوقفت  ……………/  ……/  ……هـ املوافق  ……………/ ……/ ……وم إنه ىف ي
وذلك بالرشوط الواردة ىف هذه الوقفية ابتغاء  ………………………………………………………………………أنا املوقع أدناه 

 وط أو إكراه أو تحايل عىل رشعالثواب واألجر من هللا سبحانه وتعاىل ، ولقد وقعت عليها بطيب نفس وبدون أى ضغ
 هللا . 

  . البند األول : بيانات الواقف 

 .…………………………………ـ السن :  .  …………………………………………………………………………ـ االسم : 

 .………………………………ـ الديانة :  .  ……………………………………………………………………ـ الجنسية : 

 .………………………ان الصدور : ـ مك . ……………………………………………………ـ رقم البطاقة / الجواز : 

 .………………………ـ الرقم القومى :  .……………………………………………………………ـ تاريخ الصدور : 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………ـ العنوان : 

 .………………………………………………………ـ الحالة االجتامعية : 

 .………………………………………………………………………………ـ  1ـ أسامء من يرجع إليهم : 

 .…………………………………………………………………………………ـ  2

 .…………………………………………………………………………………ـ  3

 .…………………………………………………………………………………………………………………………ـ بيانات أخرى : 



 

  . البند الثاىن : بيانات الىشء املوقوف 

 .  ……………………………………………………………………………:    ـ االسم 

 .………………………………………………………………………………:    ـ املواصفات 

 .……………………………………………………………………………:    ـ املكان 

 .……………………………………………………………………………:   ـ القيمة / الكمية 

 .……………………………………………………………………………:  ـ نوع اإليراد / الغلة / العائد 

 .……………………………………………………………………………:    ـ نوع املنفعة 

 .……………………………………………………………………………:    ـ نوع امللكية 

 .……………………………………………………………………………:    ـ سند امللكية 

 .  ………………/  ……/  ……:    ـ تاريخ امللكية 

 .…………………………………………………………………………ـ بيانات أخرى حسب حالة كل وقف : 

  . البند الثالث : بيانات عن الجهة املوقوف عليها 

 .…………………………/ مرىض / يتامى / طالب / مغرتبني /  ـ أفراد : فقراء / شيوخ

 ـ جمعيات / معاهد / مدارس / مستشفيات / مالجىء / تحفيظ قرآن . 

 .…………………………ـ مساجد / قبور / 

 .……………………………………………………………………………………………………ـ 

  .  البند الرابع : أجل الوقف 

 م .  ………………/  ……/  ……هـ املوافق  ………………/  ……/  ……ـ يبدأ رسيان الوقف ابتداء من 

 .  ………………/  ……/  ……ـ وهو وقف تأبيدى / وقف مؤقت حتى 

 ـ وهو نفع عام طيلة وجود الىشء املوقوف . 

 ـ بيانات أخرى . 

  . البند الخامس : رشط االنتفاع بالوقف 

 حسب املذكور ………………………………………………………………………………………………تخصص منافع هذا الوقف إىل 
 بعالية ىف البند ثالثا  وبالرشوط اآلتية : 

 ـ يوزع الناظر عليهم الريع / اإليراد حسب ظروف كل منهم اإلنسانية وفقه األولويات اإلسالمية . 

  ـ ومن حق ناظر الوقف إدخال من يراه مستحقا  إىل تلك الفئة . 



 

 .………………………………………………………ـ ومن حق ناظر الوقف إخراج من سقط عنهم رشوط االستحقاق وهو 

 .……………………………………………………………………………………………………………………………ـ ومن حق ناظر الوقف 

 .……………………………………………………………………………………………………………………………ـ ومن حق ناظر الوقف 

  .  البند السادس : رشوط التعديل ىف الىشء املوقوف 

 عديل أو تبديل . ـ ينتفع بعني الوقف عىل الحالة التى هى عليها بدون ت

 ـ يجب عمل الصيانة والعامرة مبا يجعله صالحا  لالنتفاع به . 

 ـ وال يجوز لناظر الوقف استبداله .

 ـ يجوز لناظر الوقف استبداله أو تبديله إذا كان ىف ذلك منفعة معتربة رشعا  متى وصل عىل املوافقة . 

 عىل أن يسدد الدين من غلته ىف املستقبل . ـ يجوز لناظر الوقف االستدانة عىل ترميمه أو إصالحه 

  .  البند السابع : نفقات إدارة الوقف 

 ـ تستقطع نفقات الوقف من الغلة أو اإليراد أوال  . 

 ـ ال يجوز الزيادة أو النقصان ىف نفقات الوقف الثابتة .

 حسب املتعارف عليه . % ……ـ يجوز زيادتها كل سنة بنسبة 

 ئوليات ناظر الوقف . البند الثامن : مس 

 تتمثل ىف : 

 ـ اإلدارة الشاملة . 

 ـ عدم االستدانة . 

 ـ تقديم تقرير سنوى عن إيرادات ونفقات الوقف . 

 ـ استثامر أموال الوقف بالصيغ الرشعية . 

  . البند التاسع : املتابعة واملراقبة املحاسبية 

ناظر الوقف ومراقبته ومحاسبته  مبتابعة …………………………………………………………………………………تختص جهة 
 حسب الوارد ىف هذه الوقفية . 

  .  البند العارش : رشوط أخرى 

 .  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ـ 

 .  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ـ 

 .  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ـ 

 .  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ـ 



 

 إقــــــــــــــــرار 

 …………………ب ع / جواز سفر :  ………………………………………………………………………………………………أقر أنا : 
 م .  ……………………/  ……/  ……بتاريخ  ……………………………………من : صادرة 

أننى قد وقعت عىل هذه الوقفية بناء  عىل رغبتى ورضاى التام ومن حقى / أو ليس من حقى الرجوع فيها وهذا إقرار 
 منى بذلك للعمل به عند اللزوم . 

 .  ………………………………………………………………………………………………االسم : 

 .  ……………………………………………………………………………………………التوقيع : 

 الشهود 

قد  ………………………………………………………………………………………………نشهد نحن املوقعني أدناه أن السيد / الحاج : 
 وقع أمامنا عىل هذه الوقفية برضاه التام . 

االسم :  .  ……………………………………………………………………االسم : 
……………………………………………………………………  . 

التوقيع :  .  …………………………………………………………………التوقيع : 
…………………………………………………………………  . 

بطاقة  ……………………………………………………….التوثيق  بأن السيد :  ………………………………نعهد نحن شهر عقارى : 
قد  ………………/  ……/  ……بتاريخ  ……………………………صادرة من :  ……………………………عائلية / جواز سفر رقم : 

 برضاه التام .  وقع أمامنا عىل هذه الوقفية 

  



 

 اإلجراءات التنفيذية لعمل وقفية خريية

 

 تتمثل هذه اإلجراءات ىف اآلىت : 

 .………………………………………………( ـ النية الخالصة الصادقة عىل وقف ىشء معني 1)

 ( ـ التحديد الدقيق والتوصيف الشامل للىشء املراد وقفه منعا  للجهالة والغرر . 2)

 كية الىشء املراد وقفه . ( ـ تجهيز مستندات مل3)

( ـ إعداد حجة الوقف عىل النحو السابق بيانه وميكنه االستعانة بأهل الشورى والخربة والحنكة من الرشعيني 4)
 والقانويني واالقتصاديني . 

 ( ـ التوقيع عىل حجة الوقف من : 5)

 ـ الواقف . 

 ـ الشهود . 

 .  ( ـ تحديد الجهة التى سوف تتوىل إدارة الوقف6)

 ( ـ توثيق حجة الوقف إن تطلب األمر ذلك لدى الجهات املعنية املختصة بذلك . 7)

 ( ـ تسليم الىشء املوقوف إىل ناظر الوقف ىف األجل املحدد ىف حجة الوقف . 8)

 .رة منها بعد اإلطالع عىل األصل( ـ حفظ أصل حجة الوقف املوثقة ىف مكان أمني ، وتسليم الناظر صو 9)

 .عة ومراقبة ومحاسبة ناظر الوقفتاب( ـ م11)

  .وهكذا تدور الدائرة



 

 فهرس املحتويات

 
 1 ............................................................................................................................................................. متهيد

 2 .................................................................................................................... وحكمته ومرشوعيته الوقف معنى

 2 .............................................................................................................................................. الوقف معنى

 2 ......................................................................................................................................... الوقف مرشوعية

 2 ........................................................................................................................ ؟ الوقف ملاذا:  الوقف حكمه

 2 ...................................................................................................................... ( واألهىل الخريى: )  الوقف أنواع

 2 ..................................................................................................................................... الخريى الوقف ـ( 1)

 3 ..................................................................................................................... ( الذرى: )  األهىل الوقف ـ( 2)

 3 ...................................................................................................................الوقف فيها يصح التى األموال أنواع

 4 .............................................................................................. املوقوف الىشء ىف توافرها الواجب الرشوط هى ما

 4 .............................................................................................. ( الوقف ناظر)   الوقف إدارة(   مهام)  مسئوليات

 5 ................................................................................................................. (الوقف حجة) الـوقــــف شـــــروط

 6 .............................................................................. ( املعارص التطبيق ىف به يسرتشد)  فالوق لحجة مقرتح منوذج

 11 ........................................................................................................... خريية وقفية لعمل التنفيذية اإلجراءات

 11 ........................................................................................................................................... املحتويات فهرس

 

 

 

 


