بحث محكَّ م

شرط الواقف رجوع الوقف أو
غلته إلى ملك الواقف أو ذريته
بعد االستغناء عنه
إعداد :
د .خالد بن عبدالرحمن العسكر

األستاذ المساعد بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

شرط الواقف رجوع الوقف أو غلته إلى ملك الواقف أو ذريته بعد االستغناء عنه

األص���ل في الوق���ف حبس األص���ل ,وتس���بيل المنفعة
عل���ى التأبي���د ,لكن إن طرأ عارض اس���تدعى االس���تغناء
عنه أو عن غلته ,فهل للواقف أن يشترط رجوع الوقف
أو غلته على الواقف أو ذريته؟
هذا البحث يطرح المسألة ،ويعالجها ,طارحاً آراء األئمة
والعلم���اء وأدلته���م أمام القارئ ,متبعه���ا بترجيح قول
الجمه���ور بع���دم ج���واز البيع ,وع���دم انتقال���ه إلى ملك
الواقف؛ لما روي عن عمر رضي الله عنه ,وأما اشتراط
فرجح
الواق���ف الغل���ة لنفس���ه بع���د االس���تغناء عنه���اَّ ,

جوازه.
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المقدمة

إن احلم�د هلل ،نحم�ده ونس�تعينه ونس�تغفره ،ونعوذ ب�اهلل من رشور
أنفسنا وسيئات أعاملنا ،من هيده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي
له ،وأش�هد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممد ًا عبده
ورسوله صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم تسلي ًام كثري ًا .أما بعد:
فقد ندب اإلسالم إىل الوقف ورغب فيه ،وجعله من أفضل القربات
املس�تمرة الدائمة التي يتقرب هبا العبد إىل اهلل تعاىل .قال س�بحانه :ﭽ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ( )1وق�ال النبي
صىل اهلل عليه وس�لم( :-إذا مات اإلنس�ان انقطع عمله إال من ثالثةإال من صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له) (.)2
وللوق�ف أهداف متعددة من التقرب إىل اهلل تع�اىل بالطاعة ،وحتقيق
رضوان�ه ،وني�ل ثواب�ه املتج�دد م�دة اس�تدامة أعمال البر واملعروف
واإلحسان إىل خلقه ،إضافة إىل أنه تنظيم للحياة بمنهج متوازن ،يقوي
الضعي�ف ويعين العاجز وحيفظ حي�اة املعدم ،ويرفع مس�توى الفقري،
وحيقق منافع معيشية واجتامعية وثقافية مستمرة.
((( �سورة �آل عمران.92 :
((( �أخرجه م�سلم يف كتاب الو�صية ،باب ما يلحق الإن�سان من الثواب بعد وفاته ،رقم (.)1631
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واألصل يف الوقف حبس األصل وتس�بيل املنفعة عىل التأبيد ملا ورد
يف حديث وقف عمر أرضا له بخيرب وفيه( :أنه ال يباع أصله وال يوهب
(.)3
وال يورث)
وإن من العوارض التي تطرأ عىل الوقف أن يستغنى عنه كمن أوقف مسجد ًا

فخرب واس�تغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر ،أو يستغنى عن غلته كمن وقف

عىل قوم فانقرضوا ،ومن املس�ائل املعارصة التي تكث�ر يف املحاكم أن يكون ريع
الوق�ف فاض ً
ال عن املوق�وف عليهم ،فهل يف هذه األحوال للواقف أن يشترط

رج�وع الوق�ف أو غلته عىل الواقف أو ذريته بعد االس�تغناء عنه؟ ونظر ًا ألمهية
هذا املوضوع وكثرة الوقائع يف هذا الباب والتي حتتاج إىل بحث وبيان ،اخرتت

دراسة هذا املوضوع.
أهمية البحث:

 1ـ مكانة الوقف يف اإلسالم وأنه من األعامل الصاحلة التي رشعها اإلسالم،

وحث عليها.

ً
حتقيق�ا ملصال�ح األم�ة اإلسلامية ،وتوفير ًا الحتياجاهت�ا
 2ـ أن يف الوق�ف

االجتامعية واإلنسانية والثقافية والصحية وغريها.

 3ـ أن رشط الواق�ف ل�ه اعتبار يف وجوب العمل ب�ه وااللتزام بمقتضاه ما مل

خيالف الرشع ،أو ينايف مقتىض الوقف.

 4ـ أن بع�ض رشوط الواق�ف حتت�اج إىل بيان حكمه�ا واعتبارها ،ومن ذلك

((( �أخرج ��ه البخ ��اري يف كت ��اب ال�ص ��لح ،ب ��اب ال�ش ��روط يف الوقف .رق ��م ( ) 2737و�أخرجه م�س ��لم يف كتاب
الو�صية ،باب الوقف ،رقم ( ) 1632
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رشط الواقف رجوع الوقف أو غلته عىل الواقف أو ذريته بعد االستغناء عنهام.
مشكلة البحث:

 1ـ كثرة القضايا التي ترد املحاكم ودار اإلفتاء بشأن رشوط الواقف.
 2ـ اشرتاط بعض الواقفني رشوط ًا ختالف مقتىض الوقف.
 3ـ طمع بعض ورثة الواقف يف ريع الوقف منقطع اآلخر.

حدود البحث:

ملا كانت املس�ائل املتعلقة بالوق�ف ورشوط الواقف كثرية جد ًا كان من الصعوبة

بح�ث ذل�ك بمثل هذا البح�ث املخترص ،فرأي�ت حرص البح�ث يف رشط الواقف

رجوع الوقف أو غلته إىل الواقف أو ذريته بعد االستغناء عنهام.
أهداف البحث:

 1ـ بيان حكم اشرتاط الواقف رجوع الوقف له أو لذريته بعد االستغناء عنه.
 2ـ بيان حكم اشرتاط الواقف رجوع غلة الوقف له بعد االستغناء عنها.

 3ـ بيان حكم اشرتاط الواقف رجوع غلة الوقف لذريته بعد االستغناء عنها.

منهج البحث:

املنه�ج ال�ذي رست علي�ه يف البحث املنه�ج االس�تقرائي االس�تنتاجي ،وذلك

باس�تقراء امل�ادة العلمية للموضوع م�ن املصادر األصلية لكت�ب الفقه عامة وكتب
فقه املذاهب األربعة خاصة مع مراجعة ما كتبه املعارصون.

إجراءات البحث:

 – 1إذا كانت املسألة من مواضع االتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق االتفاق

من مظانه املعتربة.
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 – 2إذا كانت املسألة من مسائل اخلالف ،فاتبعت ما يأيت:

أ /ح�ررت حمل اخللاف إذا كانت صور املس�ألة حمل خلاف ،وبعضها حمل

اتفاق.

ب /ذكرت األقوال يف املس�ألة ومن قال هبا من األئمة األربعة مع ذكر األدلة

لكل قول.

 – 3قم�ت بتوثي�ق األقوال الفقهية من كتب املذاه�ب األربعة مرتبة
حسب أقدمية املذاهب :احلنفية ،فاملالكية ،فالشافعية ،فاحلنابلة.
 4ـ عزوت اآليات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم اآلية ،مع كتابتها
بالرسم العثامين.
 – 5قم�ت بتخري�ج األحادي�ث واآلث�ار ،ف�إن كان احلدي�ث يف
الصحيحين أو يف أحدمه�ا اكتفي�ت حينئذ بتخرجيه منهما ،وإن كان يف
غريمها خرجته من كتب الس�نة املعتم�دة ،مع ذكر كالم أهل العلم فيها
من حيث الصحة والضعف.
خطة البحث:

قسمت البحث إىل مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة :
التمهيد واشتمل عىل تعريف الوقف ،وبيان فضله ،وأقسامه.
املبحث األول :اشرتاط الواقف رجوع الوقف إليه أو إىل ورثته متى
استغني عنه.
وفيه مخسة مطالب:
املطلب األول :هل الوقف عقد الزم أو جائز؟
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املطلب الثاين :حكم رجوع الوقف إىل ملك الواقف.
املطلب الثالث :رشوط الواقف.
املطلب الرابع :رشط الواقف الرجوع يف الوقف.
املطلب اخلامس :اشتراط الواقف رج�وع الوقف إليه أو إىل ورثته متى
استغني عنه.
املبحث الثاين :اشرتاط الواقف الغلة لنفسه بعد االستغناء عنها.
املبحث الثالث :اشرتاط الواقف الغلة لذريته بعد االستغناء عنها :وفيه
مطلبان:
املطلب األول :حكم الوقف عىل الذرية.
املطل�ب الث�اين :اشتراط الواقف رج�وع الغل�ة إىل ذريته بعد اس�تغناء
املوقوف عليهم.
والخاتمة وفيها ملخص البحث

واهلل املوفق ،وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني
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التمهيد

ويشتمل عىل تعريف الوقف وأقسامه ،وفضله.

تعريف الوقف:

الوق�ف يف اللغ�ة :احلبس؛ ومنه :وقفت الدار وقف ًا ،أي :حبس�تها يف
س�بيل اهلل ،وموق�وف أي :حمبوس ،واجلمع :أوق�اف ،ووقفت الرجل
عن اليشء وقف ًا أي :منعته عنه ،وأوقفت عن الكالم ،أي :أمسكت(.)4
الوقف في االصطالح:

ذكر الفقهاء تعريف�ات للوقف وقد اختلفت عباراته تبع ًا الختالفهم
يف ل�زوم الوقف وعدم لزومه ،ومصري العني املوقوفة بعد الوقف ،ولذا
أذكر تعريف ًا لكل مذهب من املذاهب األربعة:
تعريف احلنفية« :حبس العني عىل ملك الواقف والتصدق باملنفعة»(.)5
تعريف املالكية« :إعطاء منفعة يشء مدة وجوده الزم ًا بقاؤه يف ملك
معطيه ،ولو تقدير ًا»(.)6
تعريف الش�افعية« :حبس مال يمكن االنتف�اع به مع بقاء عينه بقطع
()7
الترصف يف رقبته عىل مرصف مباح موجود»
الترصف مال�ه املنتفع به ،مع
تعري�ف احلنابلة« :حتبي�س مالك مطلق
ّ

((( خمتار ال�صحاح  ،740امل�صباح املنري يف غريب ال�شرح الكبري للرافعي.863/2
((( الهداية .13 / 3
((( �شرح حدود ابن عرفة .539 / 2
((( نهاية املحتاج .358 /5
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ترصفه»(.)8
بقاء عينه بقطع ّ
فالوقف :حتبيس مالك ماله املنتفع به مع بقاء عينه يرصف ريعه إىل جهة
ّبر تقرب ًا إىل اهلل.
أقسام الوقف:

ينقسم الوقف باعتبار اجلهة التي وقف عليها إىل نوعني:
– خريي.

 -أهيل.

 - 1الوقف الخيري:

وه�و الوقف عىل أبواب اخلير ابتدا ًء ،وهو الذي يقوم عىل حبس عني معينة عىل
أال تكون ملك ًا ألحد من الناس وجعل ريعها جلهة من جهات اخلري والرب كاملساجد
واملدارس واملستشفيات ودور الرعاية االجتامعية.

الذري:
 - 2الوقف األهلي أو ُّ

وهو ما كان عىل األوالد واألحفاد واألسباط واألقارب ومن بعدهم إىل الفقراء
ويس�مى هذا بالوقف األهيل أو ُّ
ري ،ويقوم عىل أس�اس حبس العني والتصدق
الذ ّ
بريعه�ا عىل الواقف نفس�ه وذريته من بع�ده أو غريهم طبق ًا للشروط التي حيددها

الواقف.

مشروعية الوقف:

الوقف من األعامل الصاحلة التي حث الشارع عىل فعلها ،وندب للقيام
هب�ا ،يتقرب هبا العبد إىل ربه  -س�بحانه وتع�اىل  -باإلنفاق يف وجوه اخلري

((( �شرح منتهي الإرادات .329/4
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والرب .قال سبحانه:
ﭠ ﭡﭼ( ،)9واألحادي�ث الواردة يف هذا الباب كثرية ،ومن ذلك قول
النبي صىل اهلل عليه وسلم( :إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة
إال من صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له) (.)10
وحديث عبداهلل بن عمر -ريض اهلل عنهام -أن عمر -ريض اهلل عنه-
أصاب أرض ًا من أرايض خيرب فقال :يا رسول اهلل أصبت أرض ًا بخيرب،
مل أص�ب ما ً
ال ق�ط أنفس عندي منه ،فام تأمرين؟ فق�ال النبي -صىل اهلل
عليه وس�لم :-إن ش�ئت حبس�ت أصلها ،وتصدقت هب�ا .فتصدق هبا
عم�ر عىل أال تباع ،وال توهب ،وال ت�ورث ،يف الفقراء ،وذوي القربى
والرق�اب ،والضيف ،وابن الس�بيل ،ال جناح عىل م�ن وليها ،أن يأكل
منها باملعروف ويطعم غري متمول) (.)11
ق�ال الن�ووي تعليق ًا عىل ه�ذا احلديث« :ويف ه�ذا احلديث دليل عىل
صح�ة أص�ل الوقف ،وأن�ه خمال�ف لش�وائب اجلاهلية ،وه�ذا مذهبنا
ومذه�ب اجلامهري ،وي�دل عليه أيض ًا إمجاع املس�لمني عىل صحة وقف
املساجد والسقايات»(.)12
وق�د نقل ابن هبرية االتفاق عىل ج�واز الوقف( .)13والعمل عليه عند
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

((( �سورة �آل عمران.92 :
(� ((1سبق تخريجه �ص .2
(� ((1سبق تخريجه �ص .2
(� ((1شرح النووي ل�صحيح م�سلم .86 / 11
( ((1الإف�صاح .52 / 2
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أهل العلم كام نقل ذلك الرتمذي حيث قال« :والعمل عىل هذا عند أهل
العل�م م�ن أصحاب النبي -صىل اهلل عليه وس�لم -وغريه�م ال نعلم بني
املتقدمني منهم يف ذلك اختالف ًا يف إجازة وقف األرضني وغري ذلك»(.)14
المبحث األول :اشتراط الواقف رجوع الوقف إليه أو إلى ورثته متى
استغني عنه

هذه املس�ألة مل ين�ص عليها الفقهاء وإنام ذكروا مس�ألة اشتراط رجوع
الواق�ف مطلقا ،وقبل بيان حكم مس�ألة اشتراط الواق�ف رجوع الوقف
للواقف أو لورثته متى اس�تغني عنه ،ال بد من بيان مس�ائل ذكرها الفقهاء
ينبني عليها حكم هذه املسألة وأبينها يف مخسة مطالب:
المطلب األول :هل الوقف عقد الزم أو جائز؟

اختلف العلامء يف هذه املسألة عىل قولني:

القول األول:

إن الوقف عقد جائز غري الزم ،وللواقف الرجوع عن الوقف والترصف
في�ه بالبيع أو الرهن أو اهلبة وغري ذلك م�ن الترصفات .وإنام يلزم الوقف
عن�ده بأح�د أمرين :أن حيكم ب�ه القايض ،أو خيرجه خم�رج الوصية ،وهذا
قول أيب حنيفة(.)15

(� ((1سنن الرتمذي .660 / 3
( ((1انظر :املب�سوط  ،27،28/12الهداية .15 / 3
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القول الثاني:

إن الوقف متى صدر ممن هو أهل للترصف مستكم ً
ال رشائطه أصبح
الزم ًا ،وانقطع ح�ق الواقف يف الترصف يف العني املوقوفة بأي ترصف
خيل باملقصود من الوقف ،فال يباع وال يوهب وال يورث .وهو مذهب
املالكية( ،)16والش�افعية( ،)17واحلنابلة( ،)18وحممد بن احلسن وأبو يوسف
من احلنفية(.)19
والفتوى عند احلنفية عىل قول أيب يوسف وحممد وهو اللزوم ،قال يف
الفتح« :واحلق ترجح قول عامة العلامء بلزومه ،ألن األحاديث واآلثار
متظافرة عىل ذلك»(.)20
أدلة القول األول:
 1ـ حدي�ث عب�داهلل ب�ن زيد -ريض اهلل عن�ه -أنه أت�ى النبي -صىل
اهلل عليه وس�لم -فقال( :يا رس�ول اهلل حائطي هذا صدقة وهو إىل اهلل
ورس�وله ،فجاء أبواه فقاال :يا رسول اهلل كان قوام عيشنا ،فرده رسول
اهلل إليهام ثم ماتا فورثهام ابنهام بعدمها) (.)21
( ((1انظر :منح اجلليل .38/3
( ((1انظر :رو�ضة الطالبني . 342/5
( ((1انظر :ك�شاف القناع .269/4
( ((1انظر :الهداية .15 / 3
(� ((2شرح فتح القدير .207/6
(� ((2أخرج ��ه البيهق ��ي يف ال�س�ن�ن الكربى ،كتاب الوقف ،ب ��اب من قال ال حب�س عن فرائ�ض اهلل عز وجل:
 ،163/6والدارقطني يف �س ��ننه يف باب وقف امل�س ��اجد وال�س ��قايات ،201/4 :وهو حديث مر�س ��ل لأنه من
رواية �أبي بكر بن حزم وهو مل يدرك عبداهلل بن زيد قال البيهقي�« :أبو بكر بن حزم مل يدرك عبد
اهلل بن زيد .وروى من �أوجه �أخر عن عبد اهلل بن زيد كلهن مرا�سيل» (.)163/6
132

وزارة العدل | المملكة العربية السعودية

د .خالد بن عبدالرحمن العسكر

 2ـ أن الوق�ف إخ�راج للامل من امللك عىل وج�ه القربة فلم يكن الزم ًا
بمجرد القول كسائر الصدقات(.)22
أدلة القول الثاين:
 1ـ حدي�ث عب�داهلل ب�ن عم�ر -ريض اهلل عنهام« -أن عم�ر -ريض اهلل
عن�ه -أص�اب أرض ًا م�ن أرايض خيرب فق�ال :يا رس�ول اهلل أصبت أرض ًا
بخيبر ،مل أصب ما ً
ال قط أنف�س عندي منه ،فام تأمرين؟ فقال النبي -صىل
اهلل عليه وس�لم( :-إن شئت حبست أصلها ،وتصدقت هبا) .فتصدق هبا
عمر عىل أن ال تباع ،وال توهب ،وال تورث» (. )23
فقوله( :ال تباع وال توهب وال تورث) فيه داللة رصحية عىل أن الوقف
ال جيوز الرجوع فيه وال يورث وذلك يستلزم لزومه وعدم جواز نقضه.
 2ـ حدي�ث أيب هريرة -ريض اهلل عن�ه -قال :قال النبي -صىل اهلل عليه
وسلم( :-إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة إال من صدقة جارية،
أو علم ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له) (. )24
فقول�ه( :صدق�ة جاري�ة) يش�عر بأن الوق�ف يلزم وال جي�وز نقضه وال
الرجوع فيه ،إذ لو جاز نقضه لكان الوقف صدقة منقطعة.
 3ـ أن الوق�ف إزالة ملك يلزم بالوصية ف�إذا أنجزه حال احلياة لزم من
غري حكم كالعتق(. )25
(((2
(((2
(((2
(((2

انظر :املغني .185 / 8
�سبق تخريجه �ص .2
�سبق تخريجه �ص .2
انظر :املغني .185 / 8
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الترجيح:

الق�ول الراج�ح ق�ول اجلمهور ،وذلك لق�ول النبي -صلى اهلل عليه
وسلم -لعمر ابن اخلطاب -ريض اهلل عنه( :-تصدق بأصله ،وال يباع
وال يوهب وال يورث) متفق عليه؛ وألن الوقف تربع يمنع البيع واهلبة
واملرياث فلزم بمجرد صدور الصيغة من الواقف كالعتق ،ويفارق اهلبة
فإهنا متليك مطلق ،والوقف حتبيس األصل وتسبيل املنفعة ،فهو بالعتق
أشبه ،فإحلاقه به أوىل.
المطلب الثاني :حكم رجوع الوقف إلى ملك الواقف

اختل�ف العلماء يف الوق�ف إذا تعطل�ت منافعه أو اس�تغني عنه ،هل
يرجع إىل الواقف؟ عىل قولني:
الق�ول األول :إن الوق�ف إذا انقط�ع وتعطل�ت منافع�ه ينقلب ملك ًا
للواق�ف أو وارثه ،وهو قول الش�افعية يف مقابل األصح( ،)26وحممد بن
احلسن من احلنفية(.)27
فالش�افعية يرون أن املوقوف لو تعطلت منفعته بس�بب غري مضمون
كأن جفت الشجرة أو قلعها ريح أو سيل أو نحو ذلك ومل يمكن إعادهتا
إىل مغرس�ها قبل جفافه�ا فإن الوقف ينقطع وينقل�ب ملك ًا للواقف أو
وارثه.
( ((2انظر :رو�ضة الطالبني  ،356 / 5مغني املحتاج .391 / 2
( ((2انظر :حا�شية ابن عابدين .371 / 3
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وحممد بن احلس�ن يرى أنه لو خرب ما حول املس�جد واستغني عنه ولو
مع بقائه عامر ًا ،وكذا لو خرب املس�جد وليس له ما يعمر به وقد اس�تغنى
الن�اس عن�ه لبناء مس�جد آخر فإنه يع�ود إىل ملك الب�اين إن كان حي ًا وإىل
ورثته إن كان ميت ًا.
الق�ول الث�اين :إذا تعط�ل الوقف ال يع�ود ملك ًا بل يظل وقف� ًا ،ينقل إىل
مس�جد آخ�ر بإذن الق�ايض ،فيباع نقض�ه بإذن القايض ويصرف ثمنه إىل
بعض املس�اجد ،وهو قول احلنفية( ،)28واملالكية( ،)29والش�افعية يف األصح
عندهم( ،)30وهو قول احلنابلة(.)31
إال أن املالكي�ة اس�تثنوا املس�جد فلا يب�اع مطلق�ا( ،)32وه�ذا رواية عند
احلنابلة(.)33
قال يف فتح القدير« :قوله ولو خرب ما حول املس�جد واستغنى عنه أي
استغنى عن الصالة فيه أهل تلك املحلة أو القرية بأن كان يف قرية فخربت
وحول�ت مزارع يبقى مس�جد ًا عىل حال�ه عند أيب يوس�ف ،وهو قول أيب
حنيفة ومالك والشافعي ،وعن أمحد يباع نقضه ويرصف إىل مسجد آخر،
وك�ذا يف ال�دار املوقوفة إذا خرب�ت يباع نقضها ويصرف ثمنها إىل وقف
آخر ملا روى أن عمر كتب إىل أيب موسى ملا نقب بيت املال الذي بالكوفة:
( ((2انظر :حا�شية ابن عابدين .371 / 3
( ((2انظر :حا�شية الد�سوقي .91/4
( ((3انظر :رو�ضة الطالبني  ،356 / 5مغني املحتاج .391 / 2
( ((3انظر :ك�شاف القناع .297 – 296 / 4
( ((3انظر :القوانني الفقهية .371
( ((3انظر :املغني .220،221/8
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(انقل املسجد الذي بالتامرين واجعل بيت املال يف قبلة املسجد) .وعن
حمم�د يع�ود إىل ملك الواق�ف إن كان حي ًا وإىل ورثت�ه إن كان ميت ًا وإن
مل يعرف بانيه وال ورثته كان هلم بيعه واالس�تعانة بثمنه يف بناء مس�جد
آخ�ر؛ ووجه قوله إنه عينه لقربة وق�د انقطعت فينقطع هو أيضا وصار
كحصري املس�جد وحشيشه إذا اس�تغني عنه وقنديله إذا خرب املسجد
يعود إىل ملك متخذه»(.)34
ويف املغن�ي« :أن الوقف إذا خ�رب ،وتعطلت منافعه ،كدار اهندمت
أو أرض خربت ،وعادت موا ًتا ،ومل متكن عامرهتا ،أو مسجد انتقل أهل
القري�ة عنه ،وص�ار يف موضع ال يصىل فيه ،أو ض�اق بأهله ،ومل يمكن
توس�يعه يف وضعه ،أو تشعب مجيعه ،فلم متكن عامرته وال عامرة بعضه
إال ببي�ع بعض�ه ،جاز بيع بعض�ه لتعمر به بقيت�ه ،وإن مل يمكن االنتفاع
بيشء منه بيع مجيعه»(.)35
دليل القول األول:

 1ـ أن الواق�ف عين الوق�ف لن�وع قربة وق�د انقطع�ت فينقطع هو
أيضا ،وصار كحصري املس�جد وحشيش�ه إذا اس�تغني عنه ،وقنديله إذا
خرب املس�جد يعود إىل ملك متخذه ،وكام لو كفن ميت ًا فافرتس�ه س�بع
عاد الكفن إىل ملك مالكه ،وكهدي اإلحصار إذا زال اإلحصار فأدرك
احلج كان له أن يصنع هبديه ما شاء(.)36
(� ((3شرح فتح القدير .236/6
( ((3املغني .220،221/8
( ((3انظر :حا�شية ابن عابدين .371 / 3
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أدلة القول الثاني:

 1ـ استدل اجلمهور عىل قوهلم بعدم جواز البيع ،وعدم انتقاله إىل ملك
الواق�ف ،بقص�ة عمر -ريض اهلل عنه -بخيرب عىل عهد رس�ول اهلل -صىل
اهلل عليه وس�لم -وكان من رشائط الوقف( :أنه ال يباع أصلها ،وال تابع،
وال تورث وال توهب) (.)37
 2ـ ما روي أن عمر -ريض اهلل عنه -كتب إىل سعد ملا بلغه أنه قد نقب
بيت املال الذي بالكوفة أن انقل املسجد الذي بالتامرين واجعل بيت املال
يف قبلة املس�جد فإنه لن يزال يف املس�جد مصل )38(،وكان هذا بمش�هد من
الصحابة ومل يظهر خالفه ،فكان إمجاع ًا(.)39
الترجيح:

الراجح القول الثاين حلديث عمر -ريض اهلل عنه -فإن فيه داللة عىل أن
الوقف ال يرجع إىل ملك الواقف ،وليس له حق الترصف فيه ببيع أو هبة.
المطلب الثالث :شروط الواقف

اعتن�ى الفقه�اء عناي�ة كبيرة ببي�ان أح�كام رشوط الواقف وقس�موها
إىل صحيحة وفاس�دة ،قال ش�يخ اإلسلام ابن تيمية -رمح�ه اهلل« :-اتفق
املس�لمون عىل أن رشوط الواقف تنقس�م إىل صحيح وفاس�د .كالرشوط
( ((3تقدم تخريجه �ص .2
(� ((3أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري  .162 / 9النا�شر :مكتبة العلوم واحلكم – املو�صل الطبعة الثانية،
1983 - 1404
( ((3انظر  :املغني .220،221/8
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يف س�ائر العقود .وم�ن قال م�ن الفقه�اء :إن رشوط الواقف نصوص
كألفاظ الش�ارع فم�راده أهنا كالنصوص يف الدالل�ة عىل مراد الواقف؛
ال يف وجوب العمل هبا»(.)40
وكان ل�كل مذهب من املذاهب األربعة تفصيالت يف اعتبار رشوط
الواق�ف أو إبطاهل�ا ختتلف من مذهب آلخر ،ولذا س�وف أذكر أحكام
رشوط الواقف لكل مذهب من املذاهب األربعة بصفة مستقلة.
مذهب الحنفية:

إن أصول احلنفية يف أغلبها مبنية عىل أن األصل يف العقود والرشوط
فيها احلظر إال ما قام الدليل عىل إباحته إال أهنم توسعوا يف االشرتاطات
يف الوقف أكثر من سائر العقود وأكثر من سائر الفقهاء.
وهم يقسمون رشوط الواقفني من حيث صحتها وأثرها عىل الوقف
إىل ثالثة أقسام:
القس�م األول :رشوط باطل�ة يف نفس�ها ،مبطل�ة للوق�ف مانع�ة من
انعقاده ،وهي الرشوط التي تنايف اللزوم والتأبيد ،كأن يشرتط الواقف
عن�د إنش�اء صيغ�ة الوق�ف أن يكون له حق بيع�ه أو هبت�ه ،أو أن يعود
إىل ورثت�ه بعد موت�ه أو يصري ملك ًا هلم عن�د احتياجهم ،وغري ذلك من
الرشوط التي تنايف التأبيد؛ ألن الصيغة إذا اقرتنت هبذه الرشوط تصري
غري منش�أة للوقف إذ بطل مدلوله وسقط مفهومه ،ومل يثبت التزام عىل
مذهبهم.
( ((4جمموع الفتاوى .47 / 31
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القس�م الثاين :رشوط باطلة يف نفس�ها ،غري مبطلة للوقف ،فإذا اقرتنت
به صح الوقف وبطلت هي من غري أن تؤثر فيه.
وه�ذه هي الرشوط الت�ي يكون منهي عنها أو تك�ون خمالفة للمقررات
الرشعية أو ليست يف مصلحة املستحقني.
القس�م الثال�ث :رشوط صحيحة ،وهي الرشوط الت�ي ال تنايف مقتىض
الوقف وليس فيها خمالفة لنصوص الرشع وقواعده املقررة ،وال تؤدي إىل
رضر بالوقف أو باملستحقني كاشرتاط الغلة جلهة معينة(.)41
مذهب المالكية:

ً
رشع�ا يف الوقف ،ويعنون بالرشط
ي�رون صحة ولزوم كل رشط جائز
اجلائز ما ال يكون ممنوع ًا رشع ًا  -وإن كان مكروه ًا  -وما ال ينايف مقتىض
الوقف ،أو يكون فيه رضر عىل الواقف أو املستحقني(.)42
وتتض�ح هذه القاع�دة يف حكم رشوط الواقفني عنده�م بام رضبوه من
األمثلة للرشوط املمنوعة ،فمنها:
 - 1أن يشترط ب�أن له حق بيعه أو هبته يف أي وقت يش�اء ،فهذا رشط
ٍ
من�اف ملقتضى الوقف م�ن اللزوم
باط�ل ،ومبط�ل للوق�ف ،ألن�ه رشط
والدوام.
 - 2أن يشترط أن يك�ون إصلاح الوقف عىل مس�تحقه من غري غلته.
فه�ذا الشرط ممنوع غري معترب ،ألن�ه حيول الوقف إىل ك�راء جمهول وكراء
( ((4انظر :حا�شية ابن عابدين � ،539/3أحكام الوقف للكبي�سي .230/1
( ((4انظر :حا�شية الد�سوقي .88/4
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املجهول ممنوع رشع ًا ،فالرشط باطل ،والوقف صحيح(.)43
مذهب الشافعية:

الش�افعية بن�اء عىل كثير من أصول اإلمام الش�افعي يذهب�ون إىل أن
األصل يف رشوط العقود احلظر إال ما قام دليل عىل جوازه وصحته.
وه�م يف رشوط الواقفني ال يتجاوزون ه�ذه القاعدة ،ولكنهم يرون
أن كل رشط يف مصلح�ة الوق�ف واملس�تحقني ،ولي�س منافي� ًا ملقتىض
الوق�ف فه�و داخل حت�ت ما قام الدلي�ل عىل صحته وج�وازه ،بل إهنم
ي�رون أن الدليل اخلاص قد قام عىل صحة بعض رشوط الواقفني ،ولو
كان�ت هن�اك قاعدة رشعية عامة تعارضها مث�ل التفريق بني األوالد يف
استحقاقات الوقف.
وهلذا كانت القاعدة الرشعية العامة عندهم يف حكم رشوط الواقفني
أهن�ا تكون مرعية إذا كانت حتقق مصلحة للوقف ،أو للمس�تحقني وما
مل يك�ن فيه�ا منافاة ملقتىض الوقف ،كرشط اخلي�ار فيه أو رشط أن يبيعه
ونحوه ،فالرشط باطل .وهل يبطل به الوقف؟
الصحي�ح يف املذه�ب بطالن الوق�ف عندئذ .وقيل :يص�ح الوقف،
ويلغو الرشط.
ففي مغني املحتاج« :واألصل فيه أن رشوط الواقف مرعية ما مل يكن
فيها ما ينايف الوقف».
وفيه «ولو وقف برشط اخليار لنفس�ه يف إبقاء وقفه والرجوع فيه متى
( ((4انظر� :شرح اخلر�شي .92/7
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ٍ
بوجه ما كان رشط بيعه أو رشط أن
شاء أو رشطه لغريه أو رشط عوده إليه
يدخل من ش�اء وخيرج من شاء بطل عىل الصحيح… ومقابل الصحيح:
يصح الوقف ويلغو الرشط ،كام لو ط َّلق عىل أال رجعة له»(.)44
مذهب الحنابلة:

مذهب اإلمام أمحد بن حنبل أكثر املذاهب توس�ع ًا يف تصحيح الرشوط
يف العق�ود حيث ال يمن�ع إال ما قام الدليل عىل منع�ه .ومجهور احلنابلة ال
خيالف�ون ه�ذه القاع�دة يف رشوط الواقفين ،وي�رون أن كل رشط ٍ
مناف
ٌ
داخل حتت ما ورد الرشع بمنعه فيبطل ،وكذلك كل رشط
ملقتىض الوقف
حم�رم أو يفضي إىل أم�ر حمرم ،أو إىل إخلال باملقصود الرشع�ي ،وأن كل
رشط غير ٍ
مناف ملقتىض الوقف ،وال هو منهي عنه رشع ًا فهو رشط جائز
معترب.
ومن نصوصهم يف هذا الباب.
ق�ال اب�ن قدام�ة« :وإن رشط أن يبيعه متى ش�اء أو هيب�ه أو يرجع فيه مل
يص�ح الرشط وال الوق�ف ال نعلم في�ه خالف ًا؛ ألنه ين�ايف مقتىض الوقف
وحيتم�ل أن يفس�د الشرط ويصح الوقف بن�اء عىل الرشوط الفاس�دة يف
البيع ،وإن رشط اخليار يف الوقف فس�د ونص عليه أمحد وبه قال الشافعي
وقال أبو يوسف يف رواية عنه :يصح ألن الوقف متليك املنافع فجاز رشط
اخلي�ار في�ه كاإلجارة ،ولنا أن�ه رشط ينايف مقتىض العق�د فلم يصح كام لو
رشط أن ل�ه بيع�ه متى ش�اء وألنه إزال�ة ملك هلل تعاىل فلم يصح اشتراط
( ((4مغني املحتاج .385،386/2
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اخليار فيه كالعتق؛ وألنه ليس بعقد معاوضة فلم يصح اشتراط اخليار
فيه كاهلبة»(.)45
ويف رشح منته�ى اإلرادات« :ورشط بيع�ه أي الوق�ف مت�ى ش�اء
الواق�ف ،أو رشط هبته متى ش�اء أو رشط خيار في�ه ،أو رشط توقيته،
كقول�ه :ه�و وقف يوم ًا أو س�نة ونح�وه ،أو رشط حتويل�ه ،أي الوقف
كوق�ف داري على جه�ة كذا على أن أحوهلا عنه�ا أو ع�ن الوقفية بأن
أرجع فيها متى ش�ئت ،مبطل للوقف ،ملنافاته ملقتضاه»( .)46وفيه أيض ًا:
«ويرج�ع يف أمور الوق�ف إىل رشط واقف كرشطه لزي�د كذا ،ولعمرو
ً
رشوط�ا ،فلو مل جيب
ك�ذا .ألن عم�ر -ريض اهلل عن�ه -رشط يف وقف�ه
اتباعها مل يكن يف اشرتاطها فائدة .وألن ابتداء الوقف مفوض إىل واقفه
فاتبع رشطه…»(.)47
وخالصة هذا فيام يتعلق بمسألتنا ،أن من رشوط صيغة الوقف عدم
االقتران بشرط خيل بأصل الوقف أو ينايف مقتض�اه ،فإذا اقرتن بذلك
فاحلكم عند املذهب األربعة عىل النحو اآليت:
احلنفية يرون أن كل رشط ينايف أصل الوقف يؤدي إىل إبطال الوقف
وع�دم انعق�اده ،ومن هذه الشروط :كل رشط ينايف ل�زوم الوقف ،أو
تأبي�ده ،كأن يشترط الواقف عند إنش�اء الوقف أن يك�ون له حق بيعه
أو هبت�ه ،أو أن يع�ود إىل ورثت�ه بعد موت�ه ،أو أن يصري مل�ك ًا هلم عند
( ((4املغني .192،193/8
(� ((4شرح منتهى الإرادات .344/4
( ((4املرجع ال�سابق .352/4
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احتياجهم إليه .وغري ذلك من الرشوط التي تنايف لزومه وتأبيده.
فالوق�ف هبذه الرشوط يك�ون باط ً
ال ،ألن الصيغة إذا اقرتنت بمثل هذه
الرشوط تصري غري منشئة له ،إال أن من فقهاء احلنفية من يرى :أن الوقف
ً
قياس�ا عىل العتق ،إذ إنه ال تبطله الرشوط
صحيح والرشط باطل ،وذلك
الفاس�دة ،وهذا يف غري املسجد ،أما املس�جد فإن االتفاق قائم عند احلنفية
عىل إبطال الرشط وصحة الوقف.
وأما املالكية فإهنم جييزون للواقف اشرتاط أي رشط جائز ،وجيب الوفاء
عندهم بالرشوط اجلائزة ،فإن اشرتط رشوط ًا غري جائزة فإنه ال يتبع.
وم�ن الشروط غري اجلائزة عن�د املالكي�ة :الرشوط التي تن�ايف مقتىض
الوقف ،كأن يشترط بأن له حق بيعه ،أو هبته يف أي وقت متى ش�اء؛ ألن
ذلك ينايف لزوم الوقف.
وأما الش�افعية :فإن األصل عنده�م أن الرشوط تكون مرعية إذا كانت
حتق�ق مصلح�ة للوق�ف ،أو للمس�تحقني وما مل يك�ن فيها مناف�اة ملقتىض
الوقف ،كرشط اخليار فيه أو رشط أن يبيعه ونحوه ،فالرشط باطل .وهل
يبطل به الوقف؟ الصحيح يف املذهب بطالن الوقف عندئذ .وقيل :يصح
الوقف ،ويلغو الرشط .فالرشوط التي تنايف أصل الوقف تبطل يف الراجح
من مذهب الشافعية.
ويتف�ق احلنابلة مع احلنفية واملالكية والش�افعية يف عدم اعتبار أي رشط
ين�ايف مقتضى الوق�ف وإبطاله ،كأن يشترط أن يبيعه متى ش�اء أو هيبه أو
يرجع فيه.
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بل إهنم يرجحون إبطال الوقف والرشط.
المطلب الرابع :شرط الواقف الرجوع في الوقف

ذه�ب الفقهاء إىل أن الوقف متى أصبح الزم ًا فال جيوز الرجوع فيه،
فلا يباع وال يرهن وال يوهب وال يورث .ولكن اختلفوا فيام لو رشط
حني الوقف أن له الرجوع فيه ،أو رشط أن له اخليار:
قول الحنفية:

اختلف فقهاء احلنفية فيام لو رشط الواقف اخليار لنفسه حني الوقف،
ف�إن كانت مدة اخليار معلومة كأن قال :وقفت داري هذه عىل كذا عىل
أين باخلي�ار ثالثة أيام ،فعند أيب يوس�ف جي�وز الوقف والرشط؛ ألنه ال
يشرتط متام القبض عنده فيجوز رشط اخليار.
وقال حممد :الوقف باطل؛ ألنه يشرتط عنده متام القبض لينقطع حق
الواقف ،وباشرتاط اخليار يفوت هذا الرشط.
ويف رواي�ة أخ�رى عن أيب يوس�ف أن الوقف جائ�ز والرشط باطل؛
ألن الوق�ف كاإلعتاق يف أنه إزالة امللك ال إىل مالك ،ولو أعتق عىل أنه
باخليار عتق وبطل الرشط ،فكذا جيب هذا.
وإن كان�ت مدة اخليار جمهولة ،بأن وقف على أنه باخليار دون حتديد
مدة اخليار ،فالوقف والرشط باطالن باالتفاق(.)48
وم�ا م�ر من اخلالف عند احلنفية يف رشط اخلي�ار أو البيع أو اهلبة وما
( ((4انظر� :شرح فتح القدير  ، 230 ،229/6الإ�سعاف يف �أحكام الأوقاف .28
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أشبه ذلك حني الوقف ،إنام هو يف غري وقف املسجد ،أما يف وقف املسجد
لو اشترط أنه باخليار أو اشترط إبطاله أو بيعه صح الوقف وبطل الرشط
باتفاق(.)49
قول المالكية:

إذا أراد الواقف الرجوع يف الوقف ُي َم َّك َن من ذلك إال إذا رشط الواقف
لنفسه الرجوع أو البيع إن احتاج له فله ذلك.
قال يف الرشح الكبري« :إذا رشط لنفس�ه الرج�وع أو البيع إن احتاج فله
ذلك»(.)50
وقال الدسوقي« :ويلزم الوقف ولو مل حيز فإذا أراد الواقف الرجوع فيه
ال يمكن وإذا مل حيز عنه أجرب عىل إخراجه من حتت يده للموقوف عليه.
واعلم أنه يلزم ولو قال الواقف ويل اخليار كام قال ابن احلاجب وبحث
في�ه اب�ن عبد السلام بأن�ه ينبغي أن يوىف ل�ه برشطه ،كام قال�وا إنه يوىف له
برشط�ه إذا رشط أن�ه إن تس�ور علي�ه قاض رجع ل�ه وأن م�ن احتاج من
املحبس عليهم باع ونحو ذلك»(.)51
قول الشافعية والحنابلة:

ذهب احلنابلة والشافعية يف الصحيح إىل أنه ال يصح الرشط وال الوقف،
فيكون الوقف باط ً
ال ،ويف احتامل عند الشافعية واحلنابلة أنه يصح الوقف

( ((4انظر :حا�شية ابن عابدين  ،360/3الإ�سعاف يف �أحكام الأوقاف .28
( ((5ال�شرح الكبري .82 /4
( ((5حا�شية الد�سوقي .75/4
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ويبط�ل الشرط( )52واحتج�وا :بأنه إزالة مل�ك إىل اهلل س�بحانه وتعاىل
كالعتق ،أو إىل املوقوف عليه كالبيع واهلبة ،وعىل التقديرين فهذا رشط
مفسد.
ق�ال النووي« :لو وقف برشط اخليار أو قال :وقفت برشط أين أبيعه
أو أرجع فيه متى شئت فباطل»(.)53
قال ابن قدامة« :إن رشط الواقف أن يبيع املوقوف متى ش�اء أو هيبه
أو يرج�ع في�ه مل يصح الشرط وال الوق�ف؛ ألنه ينايف مقتضى الوقف
وحيتمل أن يفس�د الرشط ويصح الوقف بناء عىل الرشوط الفاس�دة يف
البيع ،وإن رشط اخليار يف الوقف فسد ،نص عليه أمحد ألنه رشط ينايف
مقتضى العقد فلم يصح ،وألنه إزالة ملك هلل تعاىل فلم يصح اشتراط
اخليار فيه كالعقد»(.)54
المطلب الخامس :اشتراط الواقف رجوع الوقف إليه أو إلى ورثته متى
استغني عنه

بع�د بيان أقوال الفقهاء يف حكم عقد الوقف ،وحكم رجوع الوقف
إىل مل�ك الواقف وتفصيالهت�م يف رشوط الواقف ومنها رشط الواقف
الرجوع يف الوقف ،يتبني حكم اشرتاط رجوع الوقف للواقف أو ورثته
متى استغني عنه عىل النحو التايل:
( ((5انظر :رو�ضة الطالبني  ،328،329/5مغني املحتاج .385/2ال�شرح الكبري مع الإن�صاف .391/16
( ((5رو�ضة الطالبني .328،329/5
( ((5املغني .192،193/8
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 1ـ عىل قول حممد بن احلس�ن يف مس�ألة لو خرب املس�جد وليس له ما
يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر فإنه يعود إىل ملك الباين
إن كان حي� ًا وإىل ورثته إن كان ميت ًا فإنه جيوز الرجوع بعد االس�تغناء عن
الوقف ولو بدون اشرتاط.
 2ـ وعىل قول املالكية إنه إذا رشط لنفسه الرجوع أو البيع إن احتاج فله
الرجوع متى استغني عنه.
 3ـ وعىل قول الشافعية واحلنابلة بأن الرشوط التي تنايف مقتىض الوقف
تبطل الوقف ،فإذا اشترط الرجوع فإن الوقف باطل ،وإذا أبطلنا الوقف
فإنه يرجع إىل ملك الواقف.
 4ـ أما عىل قول احلنفية يف وقف املسجد لو اشرتط أنه باخليار أو اشرتط
إبطال�ه أو بيعه ص�ح الوقف وبطل الرشط باتفاق ،وكذلك يف احتامل عند
احلنابلة؛ فليس له حق الرجوع.
وق�د ج�اء يف فت�وى اللجن�ة الدائم�ة« :أن م�ا حك�م فيه م�ن األوقاف
بالبطلان لفق�د رشط من رشوطها عاد للواق�ف إن كان حي ًا ،ولورثته إن
كان ميت� ًا ،وم�ا خ�رج منها خمرج العم�رى من أجل صيغت�ه ،كام يف بعض
النق�ول ع�ن املالكية فمرجعه بعد انتهاء أمد العم�رى إىل املعمر ،أو ورثته
إن كان ميت� ًا عند مال�ك -ريض اهلل عنه ،-وما حكم بصحته من األوقاف
فمرج�ع غلته زمن االنقطاع ،أو بع�د االنقراض ،ومرجع فاضل غلته من
املسائل االجتهادية التي للنظر فيها جمال؛ لعدم ورود نص رصيح فيها عن
املعص�وم -صىل اهلل عليه وس�لم-؛ فلذا اختلف الفقه�اء يف مرجع ذلك،
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ولكل وجهته» (.)55
المبحث الثاني :اشتراط الواقف الغلة لنفسه بعد االستغناء عنها

ه�ذه املس�ألة مبنية عىل مس�ألة اشتراط الواق�ف الغلة لنفس�ه ،وقد
اختلف الفقهاء يف اشتراط الواقف الغلة أو بعضها لنفس�ه عىل قولني،
وقب�ل بي�ان اخللاف فإن العلماء متفقون على أن من وقف ش�يئ ًا وقف ًا
صحيح ًا فقد ص�ارت منافعه مجيعها للموقوف عليه وزال عن الواقف
ملكه وملك منافعه ،فلم جيز أن ينتفع بيشء منها إال أن يكون قد وقف
ش�يئا للمس�لمني فيدخل يف مجلتهم ،مثل أن يقف مسجد ًا فله أن يصيل
فيه ،أو مقربة فله الدفن فيها ،أو بئر ًا للمس�لمني فله أن يستقي منها ،أو
سقاية أو شيئا يعم املسلمني فيكون كأحدهم ،قال ابن قدامة« :ال نعلم
يف هذا كله خالف ًا»(.)56
أما إن اشرتط الواقف الغلة لنفسه فقد اختلف الفقهاء عىل قولني:
الق�ول األول :إن�ه ال يصح أن يشترط الواقف غلة الوقف لنفس�ه،
وه�ذا قول املالكي�ة( ،)57والش�افعية( ،)58وهو قول حممد بن احلس�ن من
احلنفية(.)59
(� ((5أبحاث هيئة كبار العلماء .97 / 5
( ((5املغني .191 / 8
( ((5انظر :ال�شرح الكبري  ،89 / 4حا�شية اخلر�شي .93 / 7
( ((5انظر املجموع  ، 327 / 15مغني املحتاج .380 / 2
( ((5انظر� :شرح فتح القدير  ،225/ 6تبيني احلقائق .328 / 3
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فقال�وا :إن جع�ل الغل�ة كله�ا لنفس�ه من غير أن يعني أح�د ًا تكون له
الغل�ة غريه فالوقف باطل بذلك ،وإن جعل جزء ًا للمس�اكني فال يشء له
والوقف صحيح وإن وقف عىل نفس�ه ثم عىل املس�اكني صار إىل املساكني
ويكون منقطع االبتداء.
القول الثاين :إنه جيوز أن يشرتط الواقف غلة الوقف لنفسه ،أو أن ينفق
منه عىل نفس�ه ،إال أنه ال حيل ذلك إال بالرشط ،وهذا قول أيب يوس�ف من
احلنفية( ،)60وهو قول احلنابلة(.)61
ق�ال ابن قدام�ة« :إن الواقف إذا اشترط يف الوقف أن ينفق عىل نفس�ه
صح الوقف والرشط .نص عليه أمحد»(.)62
أدلة القول األول:

 1ـ إن الوق�ف يقتضي حب�س العني ومتلي�ك املنفعة ،ف�إذا كانت العني
حمبوسة ومنفعتها مملوكة للواقف مل يكن للوقف معنى(.)63
2ـ إن الوق�ف إزالة امللك فلم جيز للواقف اشتراط نفعه لنفس�ه كالبيع
واهلبة وكام لو أعتق عبد ًا برشط أن خيدمه(.)64
أدلة القول الثاني:

 1ـ حدي�ث حج�ر امل�دري أن يف صدق�ة رس�ول اهلل -صلى اهلل علي�ه

( ((6انظر :املرجعني ال�سابقني.
( ((6انظر :املغني  ، 191 / 8ك�شاف القناع .248 / 4
( ((6املغني .191 / 8
( ((6انظر :املهذب .441 / 1
( ((6انظر :املغني .191 / 8
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وسلم -أن يأكل منها أهله باملعروف غري املنكر(.)65
 2ـ أن عم�ر -ريض اهلل عنه -مل�ا وقف قال :وال بأس عىل من وليها
ٍ
متمول فيه ،وكان الوقف يف يده إىل
أن ي�أكل منه�ا أو يطعم صديق ًا غري
أن مات(.)66
 3ـ القياس عىل من وقف وقف ًا عام ًا كاملس�اجد واملقابر فإنه جيوز له
االنتفاع به فكذلك هاهنا(.)67
الترجيح:

القول الراجح القول الثاين؛ ألن عمر -ريض اهلل عنه -ملا وقف قال:
ٍ
متمول
«وال ب�أس على من وليه�ا أن يأكل منه�ا أو يطعم صديق ًا غير
ً
وقياس�ا عىل وقف املس�جد فإنه
في�ه» ،وكان الوقف يف يده إىل أن مات

جيوز أن يصيل فيه ،وكذلك املقربة فإنه جيوز دفن الواقف هبا.
وال فرق بني أن يشترط لنفس�ه االنتفاع به مدة حياته أو مدة معلومة
معين�ة وس�واء قدر ما يأكل من�ه أو أطلقه فإن عم�ر -ريض اهلل عنه -مل
يقدر ما يأكل الوايل ويطعم إال بقوله:
(باملعروف) ويف حديث صدقة رس�ول اهلل -صىل اهلل عليه وس�لم-
أنه رشط أن يأكل أهله منها باملعروف غري املنكر.

(� ((6أخرجه ابن �أبي �شيبة امل�صنف يف كتاب البيوع والأق�ضية ،باب من كان يرى �أن يوقف الدار وامل�سكن
رق ��م ( )20939وذك ��ره �إال الألب ��اين يف الإرواء  ،38/6ومل يبني درجته وال تكلم عليه .وهو مر�س ��ل ،لأن
حجرا املدري تابعي.
(� ((6سبق تخريجه �ص .2
( ((6املغني .191 / 8
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المبحث الثالث :اشتراط الواقف الغلة لذريته بعد االستغناء

قبل بيان حكم اشتراط الواقف الغلة لذريته بعد االس�تغناء عنها أذكر
حكم الوقف عىل الذرية ابتداء ،ثم حكم هذه املسألة يف املطلبني التاليني:
المطلب األول :حكم الوقف على الذرية

الوق�ف عىل القراب�ة أو األوالد من ص�ور الوقف اجلائزة يف اإلسلام،
والواقف يف هذا الوجه يراعي حاجات أبنائه إىل مورد رزق متواصل بعد
وفاته ،فيقف عليهم ما يضمن ذلك املردود ويس�عفهم بصدقة ال تنضب،
وقد أقر الفقه اإلسالمي هذا النوع من الوقف باتفاق املذاهب األربعة(،)68
ويعترب من أفضل القربات لقوله -عليه الصالة والسالم( :-صدقتك عىل
غري رمحك صدقة ،وعىل رمحك صدقة وصلة) ( ،)69ولقوله -صىل اهلل عليه
وس�لم -أليب طلحة( :أرى أن جتعلها يف األقربني ،فجعلها يف أقاربه وبني
عمه) (.)70
وذه�ب بعض العلماء املحققين ومنهم الش�يخ حممد ب�ن عبدالوهاب
( ((6انظر� :ش ��رح فتح القدير  ،245 / 6البحر الرائق ،239/ 5مواهب اجلليل  ،665 / 7بلغة ال�س ��الك لأقرب
امل�سالك  14 / 4نهاية املحتاج  ،282 / 5مغني املحتاج  ،388/ 2املغني  ،198/ 8ك�شاف القناع .279 / 4
(� ((6أخرج ��ه الرتم ��ذي يف كت ��اب ال ��زكاة ،باب ما جاء يف ال�ص ��دقة عل ��ى ذي القرابة رقم ( ،)658والن�س ��ائي يف
كت ��اب ال ��زكاة  ،باب ال�ص ��دقة عل ��ى الأقارب رقم ( ،)2582وابن ماجه يف كتاب الزكاة ،باب ف�ض ��ل ال�ص ��دقة،
رقم ( ،) 1844والإمام �أحمد يف م�س ��نده  ،164 / 26رقم ( )16226وح�س ��نه الرتمذي و�ص ��ححه الألباين
يف �صحيح �سنن الن�سائي.
(� ((7أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة ،باب الزكاة على الأقارب رقم ( ،)1461وم�سلم يف كتاب الزكاة ،باب ف�ضل
النفقة وال�صدقة على الأقربني والزوج والأوالد والوالدين ولو كانوا م�شركني ،رقم ( .)998
مجلة فصلية علمية محكَّ مة | العدد  | 77ربيع اآلخر  1438هـ

151
12

شرط الواقف رجوع الوقف أو غلته إلى ملك الواقف أو ذريته بعد االستغناء عنه

رمح�ه اهلل -والش�يخ حممد بن إبراهيم آل الش�يخ -رمح�ه اهلل -إىل أنالوقف عىل األوالد حمرم.
قال الش�يخ حسن بن الشيخ حسني بن عيل- ،رمحهم اهلل( :-الوقف
على الذرية ال جيوز ،س�واء كان كله أو فاض ً
ال ،وللش�يخ والدنا -رمحه
اهلل -رسالة يف هذا الوقف مبط ً
ال له ،سامها :إبطال وقف اجلنف واإلثم
ألنه يعد تقسي ًام لإلرث عىل مقتىض اهلوى وفرار ًا من قسمة اهلل!»(.)71
وقال الش�يخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ« :إن كان املوقوف عليه من
ورثة الواقف كوالده ونحوهم فهو باطل وهو وقف اجلنف واإلثم»(.)72
وهب�ذا يتبني م�دى منع بعض العلماء املحققني للوقف ال�ذري أو ما
يس�مى بالوق�ف األهيل مل�ا فيه من الرضر والفس�اد وملا يفضي إليه من
النزاع واخلصومة وملخالفته للقواعد الرشعية ونصوصها.
المطلب الثاني :اشتراط الواقف رجوع الغلة لذريته بعد استغناء
الموقوف عليهم

إذا استغني عن غلة الوقف إما لعدم حاجة املوقوف عليهم أو انقطاع
املوقوف عليهم وهو املعروف بمس�ألة منقطع االنتهاء فهل تنتقل الغلة
لورثة الواقف؟
إذا انقطع�ت جهة مرصف الوقف الت�ي عينها الواقف كأن يقف عىل
( ((7الدرر ال�سنية يف الأجوبة النجدية .52 / 7
( ((7فتاوى ور�سائل حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ .100 / 9
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فئ�ة معينة فتنقرض ومل يكن عينّ أح�د ًا بعدها اختلف العلامء يف ذلك عىل
قولني:
القول األول:

إن الوق�ف غير صحيح ،وه�ذا قول أيب حنيف�ة وحممد بن احلس�ن(.)73
والش�افعي يف ق�ول( .)74فأصحاب هذا القول قال�وا :يرتفع الوقف ويعود
مل�ك ًا للواق�ف أو وارث�ه إن مات وينته�ي األمر بذلك ،وعلى هذا القول
يرجع الريع للورثة بعد موت الواقف.
ق�ال يف جممع األهنر« :وإذا انقطع املصرف رصف إىل الفقراء وال يعود
إىل ملكه إن كان حي ًا وإىل ورثته إن كان ميت ًا ،فعلم من هذا أن التأبيد رشط
البتة إال عند أيب يوسف ال يشرتط ذكره وعند حممد يشرتط»(.)75
وق�ال الشيرازي« :وإن وقف وقف ًا متصل االبت�داء منقطع االنتهاء بأن
وق�ف على رجل بعينه ومل يزد عليه أو عىل رجل بعينه ثم عىل عقبه ومل يزد
علي�ه ففيه قوالن ،أحدمه�ا أن الوقف باطل ألن القصد بالوقف أن يتصل
الث�واب عىل ال�دوام وهذا ال يوجد يف هذا الوقف ألن�ه قد يموت الرجل
وينقطع عقبه ،والثاين أنه يصح»(.)76
القول الثاني:

إن الوق�ف صحي�ح ،وه�ذا ق�ول أيب يوس�ف م�ن احلنفي�ة( ،)77وق�ول

( ((7انظر :املب�سوط  ،41/12والبحر الرائق .196/5
( ((7انظر :رو�ضة الطالبني  ،326/5ومغني املحتاج .384/2
( ((7جممع الأنهر .573 / 2
( ((7املهذب .441 / 1
( ((7انظر :املب�سوط  ،41/12والبحر الرائق .196/5
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املالكية( )78والشافعي يف أحد قوليه( ،)79وأمحد(.)80
ق�ال يف املدون�ة« :قال ابن القاس�م :ق�ال مال�ك :إذا تصدق الرجل
ب�داره عىل رجل وولده ما عاش�وا وال يذكر هلا مرجع ًا إال صدقة هكذا
إال رشط فيها فيهلك الرجل وولده.
قال :أرى أن ترجع حبس ًا عىل أقاربه يف املساكني وال تورث»(.)81
وقال ابن قدامة« :وإن كان غري معلوم االنتهاء مثل أن يقف عىل قوم جيوز
انقراضهم بحكم العادة ومل جيعل آخره للمساكني وال جلهة غري منقطعة فإن
الوقف يصح وبه قال مالك وأبو يوسف والشافعي يف أحد قوليه(.»)82

دليل القول األول:

 1ـ أن بق�اء الوق�ف بلا مصرف متع�ذر وإثبات مصرف مل يذكره
الواقف بعيد فتعني ارتفاعه(.)83
أدلة القول الثاني:

 1ـ أن وضع الوقف الدوام والتأبيد كالعتق(.)84
ً ()85
 2ـ أن امللك زال عن املالك بالوقف فال يعود ملكا

( ((7انظر :املدونة  ، 101 / 6املعونة على مذهب عامل املدينة .1596 / 1
( ((7انظر :رو�ضة الطالبني  ،326/5ومغني املحتاج .384/2
( ((8انظر :املغني  ، 211 / 8ك�شاف القناع .253 / 4
( ((8املدونة .101 / 6
( ((8املغني .211 / 8
( ((8انظر :نهاية املحتاج .373 / 5
( ((8انظر :الرجع ال�سابق.
( ((8انظر :املبدع .326 / 5
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الترجيح:

الراجح القول الثاين؛ ألن مقتىض الوقف حبس األصل وتس�بيل الثمرة
عىل التأبيد ملا ورد يف احلديث أنه ال يباع أصله وال يوهب وال يورث ،فهذا
يدل عىل أنه ال يعود ملك ًا بأي وجه من وجوه التملك.
أصح�اب الق�ول الث�اين اختلفوا ،أي�ن يكون مرصف غل�ة الوقف بعد
انقطاع جهة املوقوف عليهم؟ عىل قولني:
القول األول :يكون مرصف الوقف إىل أقرب الناس إىل الواقف ،وهذا
قول املالكية )86واألظهر عند الشافعية( ،)87ورواية عن اإلمام أمحد (.)88
القول الثاين :يكون مرصف الوقف إىل املساكني ،وهذا قول أيب يوسف
من احلنفية( ،)89ووجه عند الشافعية( ،)90ورواية عن اإلمام أمحد(.)91
أدلة القول األول:

 1ـ حديث س�لامن بن عامر عن النبي -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إن
الصدقة عىل املسكني صدقة وعىل ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة»(.)92
 2ـ أن األق�ارب م�ن أعظ�م جه�ات الث�واب ،وأوىل الن�اس بصدقاته

( ((8انظر :املدونة  ، 101 / 6مواهب اجلليل .4 / 8
( ((8انظر :رو�ضة الطالبني  ،391 / 4مغني املحتاج .384 / 2
( ((8انظر :الكايف  ،577 / 3الإن�صاف مع املقنع وال�شرح الكبري .407 / 16
( ((8انظر :املب�سوط  ،41/12والبحر الرائق .196/5
( ((9انظر :رو�ضة الطالبني  ،391 / 4مغني املحتاج .384 / 2
( ((9انظر :املغني  ،211 / 8الكايف .577 / 3
(� ((9أخرج ��ه الرتم ��ذي يف كت ��اب ال ��زكاة ،باب ما جاء يف ال�ص ��دقة على ذي القرابة رقم ( ،)658والن�س ��ائي يف
كتاب الزكاة ،باب ال�صدقة على الأقارب رقم ( ،)2582وابن ماجه يف كتاب الزكاة ،باب ف�ضل ال�صدقة ،رقم
( ،)2582والإمام �أحمد يف م�سنده رقم ( ) 166 / 26 ( ) 16227و�صححه الألباين يف �صحيح و�ضعيف �سنن
ابن ماجه (344 / 4
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النوافل واملفروضات فكذلك صدقته املنقولة(.)93

دليل القول الثاني:

 1ـ أن املس�اكني مرصف الصدقات وحقوق اهلل تعاىل من الكفارات
ونحوه�ا فإذا وجدت صدقة غري معين�ة الرصف انرصفت إليهم كام لو
نذر صدقة مطلقة(.)94

الراجح:

الراجح القول األول؛ وذلك ألن األقارب من أعظم جهات الثواب.
وم�ن هذه املس�ألة يتبني أن قول أكثر العلامء رج�وع غلة الوقف بعد
انقط�اع اجله�ة إىل أق�ارب الواقف ،س�واء عىل القول ب�أن الوقف غري
صحي�ح وترجع الغلة للواقف أو ورثته أو عىل قول إن الوقف صحيح
وترصف إىل أقرب الناس إىل الواقف.

( ((9انظر :املجموع  ،335 / 15املغني . 212 / 8
( ((9انظر :املغني .211 / 8
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الخاتمة

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده ،وبعد:
فه�ذه خامت�ة البح�ث وهي تتضم�ن أهم ما ت�م التوصل إليه م�ن نتائج
باختصار:
 1ـ أن الوقف حتبيس مالك ماله املنتفع به مع بقاء عينه يرصف ريعه إىل
جهة ّبر تقرب ًا إىل اهلل تعاىل ،وينقسم إىل نوعني :خريي وأهيل.
 2ـ أن الوق�ف عق�د الزم على ق�ول مجه�ور العلماء ،ولي�س للواقف
الترصف يف العني املوقوفة بأي ترصف خيل باملقصود من الوقف ،فال يباع
وال يوهب وال يورث.
 3ـ أن الوق�ف إذا انقطع وتعطلت منافع�ه فال يرجع إىل ملك الواقف،
وليس له حق الترصف فيه.
4ـ أن رشوط الواق�ف تنقس�م إىل صحيحة وفاس�دة ،وأن األص�ل يف الرشوط

الصح�ة إذا كان�ت ال تن�ايف مقتضى الوق�ف ولي�س فيه�ا خمالفة لنص�وص الرشع
وقواعده املقررة ،وال تؤدي إىل رضر بالوقف أو باملستحقني.

5ـ إذا اشترط الواق�ف رج�وع الوقف له أو لورثته متى اس�تغني عن�ه فإنه جيوز

الرج�وع بعد االس�تغناء ع�ن الوقف ولو بدون اشتراط عند حممد بن احلس�ن من

احلنفية ،وعند املالكية جيوز إذا رشط لنفس�ه الرجوع ،وعىل قول الشافعية واحلنابلة

ب�أن الشروط التي تنايف مقتىض الوق�ف تبطل الوقف فالوقف باطل ،فإذا اشترط
الرج�وع فإن الوقف باط�ل ،وإذا أبطلنا الوقف فإنه يرج�ع إىل ملك الواقف ،وأما
مجلة فصلية علمية محكَّ مة | العدد  | 77ربيع اآلخر  1438هـ

157
12

شرط الواقف رجوع الوقف أو غلته إلى ملك الواقف أو ذريته بعد االستغناء عنه

عىل قول احلنفية بصحة الوقف وبطالن الرشط فليس له حق الرجوع.
6ـ العلماء متفقون عىل أن من وقف ش�يئ ًا وقف� ًا صحيح ًا فقد صارت منافعه

مجيعه�ا للموقوف عليه وزال عن الواقف ملكه وملك منافعه ،فلم جيز أن ينتفع

بيشء منها إال أن يكون قد وقف شيئا للمسلمني فيدخل يف مجلتهم.

 7ـ إذا اشترط الواقف الغلة لنفس�ه بعد االس�تغناء عنها فقد ذهب املالكية،

والشافعية ،وحممد بن احلسن من احلنفية إىل عدم صحة الرشط ،وذهب احلنابلة
وأبو يوسف من احلنفية إىل اجلواز وهو الراجح حلديث عمر ريض اهلل عنه.-

 8ـ إذا اشترط الواقف رجوع الغلة لذريته بعد اس�تغناء املوقوف عليهم فإن

الوق�ف غير صحيح على قول أيب حنيفة وحممد بن احلس�ن والش�افعي يف أحد
قوليه ،ويعود ملك ًا للواقف أو وارثه إن مات ،وذهب اجلمهور إىل صحة الوقف
واختلف�وا يف مصرف الوقف يف هذه احلالة بني أقرب الن�اس إىل الواقف أو إىل

املساكني..

 9ـ أن ق�ول أكث�ر العلماء رج�وع غل�ة الوقف بع�د انقطاع اجله�ة إىل أقارب

الواق�ف ،س�واء عىل القول ب�أن الوقف غري صحي�ح وترجع الغل�ة للواقف أو

ورثته أو عىل قول إن الوقف صحيح ويرصف إىل أقرب الناس إىل الواقف.
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني.
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