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مسألة حول البحث املنافع"يدور ـذه" وقف ه ـشت نوق وقد ، اإلسالمي الفقه يف
التالية احملاور حبث خالل من واملنفعة:  األول:املسألة ، الوقف مبصطلحي ـاين. التعريف : الث

الثالث ، املنفعة مالية الرابع: مدى ، املنافع وقف يف الفقهاء ،: أقوال ـافع املن ـف وق نطاق
لدوىاجل: اخلامس املنافعاالقتصادية . وقف

الفقها مجهور إليه ذهب ما للباحث ترجح اءوقد قسيم وهي أموال املنافع أن ألعيانمن
، بأنواعها املنافع وقف جواز ترجح كما ـهم، وأدلت ، ـاء الفقه ـوال أق ـرض ع بعد وذلك

، هيلكنومناقشتها وقفها جيوز اليت فيهاملنافع حتققت التاليةاما املنافع: الضوابط تكون أن
وأن ، ـف للواق مملوكة تكون وأن ، مباحة نفسها املنافع تكون وأن ، شرعا مباحة أصول من

املنفعة استيفاء  . منهاميكن

تمع وا الفرد على تعود متعددة وآثار فوائد املنافع ـصاديةولوقف اقت ـدوى ج وله ،
؛ اتساعواجتماعية بعد وخاصة املنافع هذه حتققها تمع وا الناس احتياجات من كثريا نرى إذ

األموال تلك عليها تشتمل اليت املنافع . نطاق
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ـن وم وصحبه آله وعلى عليه اهللا صلى ، اهللا رسول على والسالم والصالة ، هللا احلمد
..وبعد... وااله

امل االقتصادية املعامل أحد يزال وال كان الوقف ،فإن املسلمة األمة حياة يف حيثهمة
املخ احلياة مناحي شىت يف شاملة وإعمار تنمية عمليات يف كبري بدور ـهاقام من االقتصادية تلفة

والدينية والسياسية .واالجتماعية

ـربهن ي ـا إمن احلجم يف نبالغ وال ، شططا نرتكب ال فإننا للوقف الدور هذا نذكر وإذ
األصول وضعت واليت الفقه كتب ا حفلت اليت الضخمة التشريعية الثروة تلك نقول ما على

ا هذا يف اجتهاد كل منها ينطلق اليت ـزالوالقواعد ت ال ـيت ال ـة التارخيي املآثر وأيضا ، ال
أو ـصادية االقت أو ـسياسية ال التعرية عوامل بفعل تندرس ومل ، هذا يومنا حىت حية شخوصها

.االجتماعية

الزمن من حقبة الوقف على أتى فيهاولقد ـةتقلص حال ـردت وت ، ـسر واحن دوره
منها متعددة عوامل بسبب الوقفية الوقفالاإلمه: املؤسسات أموال على وزيادة،والسطو

اخلدمية األنشطة معظم يف الدولة االتممتدخل ا هذه يف األفراد دور قلص فهما يف واخلطأ ،
، ـرية األخ الفترة يف األمة أصابت اليت العامة التردي وحالة ، وصوره وجماالته ودوره الوقف

أرىـوأشدها والشرعيالنظرتوقفـفيما ـدفعالفقهي وال الوقف مؤسسة لتطوير الالزم
، عام بوجه احلياة يف آراءوووقبدورها ـن م ـسلف ال إليه انتهى ما حدود عند االجتهاد ف

قامت منهاوأقوال كثري الشرعيةيف والسياسة ، واملصلحة ، العرف اعتبار .على

تقدم ما أدى وكأنهوقد الوقف ظهور وفوإىل بأجمادها نتغىن تراثية ودورهاحالة ائدها
من أنه علىأكربال القادرة واالجتماعية االقتصادية يفاملؤسسات ـرد الف دور وتعظيم تفعيل

ـال األجي بني التواصل وحتقيق ، وأعبائه الوطن مهوم محل يف اإلجيابية واملشاركة ، العامة احلياة
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وإجياد ، إسالميةاملختلفة متويل ملقنوات بامناسبة يسمى ـا امل ـن... ستدامةلتنمية ع ـضال ف
العمل هذا مثل على ـ سبحانه ـ اهللا من املستحق العظيم واألجر . الثواب

ـابع من جفت أن العصور لكافة ومناسبته الوقف لتطوير االجتهاد توقف آثار من وكان
و وأشكال صور من السلف عرفه فيما الوقف واحنسر ، وتقلصت ،الوقف ـتصيغ وتوقف

الفق والدراسات املتعالبحوث منلهية السلف ذكره ملا والتفسري الشرح حدود عند بالوقف قة
كثريا أن مع منمنهاأحكام وفقكان فيها النظر إعادة تقبل اليت احملتملة الظنية األحكام قبيل

املعتربة .املتغريات

ـشف ويك ، ـار الغب جيلي ما املباركة األرض تلك يف املبارك املؤمتر هذا تنظيم يف ولعل
،الل ،ثام الكثريون اليراها الوقف يف جوانب على الضوء العريقةويسلط املؤسسة ذه ويدفع

يواجه ما مع يتناسب والذي ا الالئق واإلنساين التنموي دورها لتأخذ ـ الوقف مؤسسة ـ
ومتعددة خمتلفة حتديات من .األمة

   :  
موضوع البحث الفقه" يتناول يف املنافع ،" اإلسالميوقف ـة باملنفع املراد نبني حيث

االقت وجدواه ، ونطاقه ، املنافع لوقف الشرعي واحلكم ، ماليتها آمالومدى ، يكونصادية أن
املؤمتر أهداف حتقيق يف امللموس األثر الدارسة . هلذه

   :  
و متهيد على الدراسة : مباحثأربعةحتتوي

ال: أوال وفيه ، البحثالتمهيد مبصطلحات املنافع: تعريف ، . الوقف

األول: ثانيا حبث: املبحث املنافع" وفيه ". مالية

الثاين: ثالثا املنافع: املبحث وقف .  حكم
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الثالث: رابعا املنافع: املبحث وقف . نطاق

الرابع: خامسا لدوىاجل: املبحث املنافعاالقتصادية . وقف

. خامتة: سادسا
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  :   
يقال:  لغة: الوقف ، حبسته: احلبس أي كذا غري،وقفت متيمية لغة كذا وأوقفت

عكسمشتهرة ـن"حبس" ، ع الفقهاء يعرب ما وكثريا ، مترادفان لفظان واحلبس والوقف
ب الباب )١( "  احلبس " بابهذا

ـه                 كون عن للوقف تصويرها يف خترج ال لكنها ، للوقف الفقهاء تعريفات تعددت وقد
فيه حيبس ، باملال التصدق أنواع والأحد ، ـب يوه وال ، ـاع يب فال التصرف عن املال أصل

و ، ريعهتسبليورث أو غلته أو تكونمثرته أن العامةأي املصاحل يف سواء تعاىل اهللا سبيل يف
أوللم األفرادسلمني أحد .ملصلحة

هلم أن جند الوقف تعريف يف الفقهاء ذكره ما ـسببفيهوباستقراء ب ـات اجتاه ثالثة
مسألتني يف : اخلالف

ـد: األوىل فعن ؟ للواقف ملكا يظل أم عليه املوقوف إىل املوقوف املال ملك ينتقل هل
والصاح واحلنابلة ، والشافعية ، املالكية من ـهاجلمهور ملكيت ـل تنتق الوقف أن احلنفية من بني

عليه حنيفةللموقوف أيب وعند ـرد: ، مبج ـه علي املوقوف إىل املوقوف املال ملكية تنتقل ال
. الوقف

للوقفهذاأسفروقد تعريفني عن ـال: أحدمها: اخلالف امل ـني ب ـة العالق قطع يربز
والثاين ، وصاحبه هيمنة: املوقوف استمرار على مالهيؤكد على . الواقف

ـ1 الفيومي علي بن حممد بن أمحد ـ املنري املصباح العلمية.٦٦٩ـ املكتبة . ـ
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بأنه الوقف عرف اجلمهور ـع : " فعند بقط عينه بقاء مع به االنتفاع ميكن مال حبس
مباح مصرف على رقبته يف )١(" التصرف

إال للواقف ملكا يظل وأنه ، الوقف لزوم عدم إىل ـ اهللا رمحه ـ حنيفة أبو ذهب بينما
ت يف ورد ولذا ؛ قضاء أو كشرط اللزوم يوجب ـف" عريفهمبا الواق ـك مل على العني حبس

باملنفعة ) ٢("والتصدق

والشافعية: الثانية احلنفية من اجلمهور ذهب فقد ، ومنفعته املال أصل وقف لزوم مدى
، معا واملنفعة األصل على الوقف اشتمال لزوم إىل سبقواحلنابلة كما تعريفهم يف ظهر ما وهو

، املالكيذكره ذلك يشترط مل ،بينما تعريفهقالواولذاة وجوده :" يف مدة شيء منفعة إعطاء
ـ وجوده مدة منفعته أعطيت ما أو تقديراـ ولو معطيه ملك يف بقاؤه )٣("الزما

وجود على ينص مل كما ، مال حبس عن يعرب ومل شيء مبنفعة عرب التعريف أن ويالحظ
، وبقائها يفالعني اخلالف هذا مثرة اهللالبخاللوسيأيت شاء إن . حث

   :  
إىل املسلم ا يتقرب اليت املالية القربات أفضل من وجعله ، الوقف على اإلسالم حث
السبيل هو الوقف وكان ، منقطع غري ودائما متصال ا ثوا يظل إذ ؛ موته بعد ا وينتفع ، ربه

ـ-1 ـا زكري حممد بن زكريا اإلسالم شيخ ـ الطالب روض شرح املطالب ـاب٤٥٧/ ٢أسىن الكت دار ـ
الصاحبان. المياإلس به عرفه ما الشافعية علماء من وغريه األنصاري ذكره مما حكم:" وقريب على العني حبس

أحب من على منفعتها صرف أو تعاىل اهللا البهويت" ملك ـع" وقول م به املنتفع ماله التصرف مطلق مالك حتبيس
رقبته يف وغريه الواقف تصرف بقطع عينه ال: يراجع" بقاء الدينالبحر زين ، جنيم ابن ـ الدقائق كرت شرح رائق

ـ إبراهيم ـهويت٥/٢٠١بن الب يونس بن منصور ـ اإلقناع منت عن القناع كشاف ، اإلسالمي الكتاب دار ـ
العلمية٤/٢٤٠ـ الكتب دار .   ـ
ـ-2 السرخسي األئمة مشس ـ السا١٢/٢٧املبسوط املوضع ـ الرائق البحر ، املعرفة دار . بقـ
ـ-3 خليل خمتصر شرح يف اجلليل ـ٦/١٨مواهب ـاع الرص ـم قاس بن حممد ـ عرفة ابن حلدود الرصاع شرح ، الفكر دار ـ

العلمية٤١١ املكتبة . ـ
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أر ما إذا أصحابه ـ وسلم عليه اهللا صلى ـ النيب به يوصي بالذي التصدق أمواهلمأنادوا فس
نفوسهم إىل .وأحبها

ـاب أص ـاب اخلط بن عمر أن ـ عنهما اهللا رضي ـ عمر ابن عن الصحيحني يف جاء
فقال ، فيها يستأمره ـ وسلم عليه اهللا صلى ـ النيب فأتى ، خبيرب ،   :  أرضا اهللا ـول رس يا

فما ، منه عندي أنفس قط ماال أصب مل خبيرب أرضا أصبت ـالإين ق ؟ ـه ب ـئت: تأمر ش إن
ا وتصدقت ، أصلها ـورث: قال. حبست ي وال ـب يوه وال يباع ال أنه ، عمر ا فتصدق

ـاح جن ال والضيف السبيل وابن اهللا سبيل ويف الرقاب ويف القرىب ويف الفقراء يف ا وتصدق
متمول غري ويطعم باملعروف منها يأكل أن وليها من )١(" على

النيب دل يففقد يفعله اخلري سبل من سبيل أفضل على عمر ـ وسلم عليه اهللا صلى ـ
احلبيب املال .نفسهإىلهذا

ـ اهللا رسول أن ـ عنها اهللا رضي ـ هريرة أيب عن وغريمها والترمذي مسلم وعند
قال ـ وسلم عليه اهللا ثالثة:" صلى من إال عمله عنه انقطع اإلنسان مات صدقة: إذا من إال

لهجاري يدعو صاحل ولد أو ، به ينتفع علم أو ، )٢(" ة

ـرح ش يف ـريه وغ النووي قاله كما الوقف على العلماء عند حممولة اجلارية والصدقة
.احلديث

بعدهم فيمن وكذا ، وعمال قوال عليهم اهللا رضوان ـ الصحابة بني الوقف اشتهر وقد
نكري دون هذا يومنا إىل وتابعيهم التابعني . من

ـ1 إمساعيل بن حممد اهللا عبد أبو ـ البخاري صحيح ـ٢/٩٨٢ـ ـريوت ب ـ ـة واليمام ـثري ك ابن دار ـ
أب١٤٠٧ـ١٩٨٧ ـ مسلم صحيح ـ، ـسابوري الني القشريي احلجاج بن مسلم احلسني دار٣/١٢٥٥و ـ

ـ بريوت ـ العريب التراث .١٣٧٤ـ١٩٥٤إحياء
ـ2 مسلم صحيح ـ٣/١٢٥٥ـ السلمي الترمذي عيسى بن حممد عيسى أبو ـ الترمذي سنن ـ٣/٦٦٠،

عنه عيسى أبو قال ، العريب التراث إحياء صحيح: دار حسن حديث . هذا
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التلخيصقال يف حجر وفعال:" ابن قوال الوقف على الصحابة اتفاق ـدم. اشتهر تق
عثمان ووقف عمر بريحاء،وقف طلحة أيب وقف الصحيحني أيب. ويف ـن ع البيهقي وروى

العاص،وسعد،والزبري،بكر بن حزام،وعمرو بن ـوا،وحكيم وقف م أ ـال،وأنس : ق
داره ثابت بن زيد ع،وحبس بينبع: ليوعن أرضا وقف ـضا،أنه أي فاطمة عن ،وسيأيت

البخاري داره: وقال عمر ابن بناته،حبس على داره الزبري )١(" ووقف

  :   .  
اللغة يف وهي ، منفعة مجع النفع: املنافع من ،اسم الضر ،ضد اخلري ـا : وهومبعىن م

مطلوبه إىل اإلنسان به ـة)٢(. يتوصل عيني فائدة اخلري أكان سواء منفعة عليه يطلق خري فكل
باستعماله أو ، نفسه الشيء من . حتصل

ورد الكرمي" منافع" مصطلحوقد القرآن يفيف مرات احلديثسورةمثاين عند البقرة
ويف ، وامليسر اخلمر منافع ويفسورعن ، ـام األنع ـافع من عن وغافر ويس واملؤمنون النحل

احلجسورة منافع عن مرتني .  احلج

العريب ابن قال كما هي أقوال اخلمر منافع تفسري يف ورد مذاهب:" وقد ثالثة ذلك يف
التجارة: األول:  ربح ا واللذة: والثاين. أ املبتدعة: والثالث. السرور من قوم ـا: قال م

البدن منفعة من الف؛فيها الصحة جلب أو القائمة الصحة ـدةحلفظ املع تقوية من تفعله مبا انية
والعروق األعصاب يف ا الرئيسية،وسريا الباطنة األعضاء إىل الرطوبة،وتوصلها ،وجتفيف
وتلطيفها الثقال األطعمة الربح. وهضم هي املنفعة أن )٣( " والصحيح

العريب ابن قال احلج منافع أقوال} منافع{ قوله:" ويف أربعة . املناسك : األول: فيها
األموال: الرابع. التجارة: الثالث. املغفرة: الثاين الصحيح،من ـن. وهو م ـه كل وذلك

ـ1 العسقالين حجر ابن ـ الكبري الرافعي أحاديث ختريج يف احلبري التلخيص قرطبة١٤٨/ ٣ـ مؤسسة .ـ
ـ-2 منظور ابن ـ العرب ـ٨/٣٥٩لسان املنري املصباح ، بريوت صادر دار  . ٦١٨ـ
ـ-3 العريب البن القرآن العلمية١/٢١٠أحكام الكتب دار . ـ
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وآخرة دنيا ومنفعة ومغفرة وجتارة قول. نسك عموم عليه ـك} منافع{ : والدليل ذل فكل
القول هذا عليه قوله،يشتمل تفسري يف البقرة يف ما يعضده جن{ : وهذا عليكم أنليس اح

ربكم من فضال العلماء} تبتغوا من بإمجاع التجارة هو )١(".وذلك

األنعامأما العلماءفقدمنافع افسرها النسفي: بأ قال ، والدر ـافع:" النسل : ومن
ودرها نسلها وقتادة)٢(" وهي وجماهد عباس ابن عن راويا كثري ابن دفء" وقال ـا فيه لكم
ومنافع ، ثياب ت: أي عباسما ابن عن عكرمة وعن ، واألشربة األطعمة من به دفء: نتفعون

جماهد: ومنافع وقال ، دابة كل ومنافع: نسل ، ينسج لباس أي دفء فيها ،: لكم ـب مرك
تأكلون قتادة: ومنها وقال ، ومنافع: اللنب ـة: دفء وبلغ ومنفعة لباس فيها لكم )٣("يقول

البيضاوي يدف: دفء:" وعند ومنافعما ، الربد فيقي به ـها: أ ومن ، وظهورها ودرها نسلها
واأللبان: تأكلون والشحوم اللحوم من منها يؤكل )٤(" ما

ا أن افيالحظ بأ املنافع فسروا أو: ملفسرين عينا ، معنويا أو ماديا املال من جيىن ما كل
عني .غري

مصطلح أن إىل الفقهاء بعض ذهب ي"املنافع" وقد بهال بهراد املراد إمنا ، منفعة : مطلق
، وفوائد مثرات من األعيان باستعمال حيصل البيتما استعمال يف يفكالسكىن ـوب والرك ،

وحنو ، الكتب يف والقراءة ، الثياب يف واللبس ، الزينة استعمال يف واحللي ، السيارة استعمال
.ذلك

ا1 البن القرآن أحكام ــ ويراجع٣/٢٨٢لعريب للجصاص: ، القرآن الفكر٣/٣٤٥: أحكام . دار
ـ-2 النسفي  . ٢/٢٥٠تفسري
ـ-3 كثري ابن بريوت٢/٣٦٥تفسري الفكر ـ١٤٠١دار ه
ـ-4 البيضاوي بريوت٣/٣٨٦تفسري الفكر ويراجع١٤١٦دار ، ـ ـ:  ه القرطيب القاهرة١٠/٧٠تفسري الشعب ١٣٧٢دار

ـ ـه العريب البن القرآن أحكام ،٣/١١٧ . 



١٠

ا بأ ذلك على بناء بعضهم ضبطها باإلجارةما: " وقد )١(" متلك

ا بأ األحكام جملة يف تعريفها منفعةـاملنافع" وجاء ـصلـمجع حت اليت الفائدة وهي
العني )٢( " باستعمال

باالستعمال تستهلك اليت والثمار كالغالت لإلجارة حمال يكون ال ما بذلك ،فيخرج
،: كذاو والعامل السيارة ووبرهاأجرة وصوفها الدابة ،،ولنب املؤلف كحق املعنوية واحلقوق

وحنوها واالبتكار االختراع فوائدوبراءة ا أ اعتبار العنيعينيةعلى من يفوتعد،حتصل املنافع
ومنافع أعيان إىل األموال تقسم حيث األموال تقسيم يف لألعيان قسيما احلالة . هذه

وإال ، معانيه إحدى يف املصطلح ختصيص من يعد تقدم ـشملوما ي ـة الكلم أصل فإن
لعيني وغريا العينية يفةالفوائد ورد ـا كم الفقهاء بعض كالم من عليه نقف أن ميكن ما وهو ،

ا حجر ابن تطلق:"هليتميقول ـوقد املنفعة ـةـ الغل حىت فتشمل ذلك من أعم هو ما على
أحد بفعل ال احلاصلة العينية الفوائد هي إال،اليت هنا به يعمل ال قسمان،لقرينةوهذا  : فالغلة

قرينة بال املنفعة فتتناوله منفعة استيفاء بدل حيصل ـن،قسم ع أجنيب فهو بنفسه حيصل وقسم
قرينة إىل له تناوهلا فاحتاج )٣( " املنفعة

الفتاوى يف للخالفوقال حمررا باملنافع الوصية باب ـاهرةل:" يف الظ القرائن قامت و
الوص من القصد ليس أنه إالعلى ـة للنخل منفعة عندهم يتعارف مل كأن ا مثر حنو إال مبنافعها ية

عن املنفعة خيرج العرف ذلك ألن حينئذ العني دخلت وصوفها الغنم لنب حنو وإال وحنوها ا مثر
لألعيان الشاملة الفوائد مطلق ا املراد أن إىل ويصرفها )٤("حقيقتها

ـ-1 اخلطيب للشربيين احملتاج ـن٤/١٠٣مغين ع الضبط هذا الشافعية فقهاء من وغريه الشربيين نقل وقد ، العلمية الكتب دار ـ
احلرمني .  إمام

ـ-2 حيدر علي ـ األحكام جملة شرح يف احلكام اجليل١/١١٥درر دار . ـ
احمل-3 ـحتفة اهليتمي حجر البن املنهاج شرح يف العريب٧/٦١تاج التراث إحياء دار . ـ
ـ-4 اهليتمي حجر البن الكربى الفقهية اإلسالمية٤/٦٩،٧٠الفتاوى العريب. املكتبة التراث إحياء . دار



١١

حجر ابن والشربيينونقل ، ـهاخلاهليتمي قول السبكي عن ـة:" طيب والغل ـافع واملن
كاالستغالل،متقاربان بفعله إما املنفعة تلك غري شيء منها حيصل فقد منفعة فيها عني ،وكل

غريه فعل عن بعوض اهللا،أو عند من غلة-تعاىل-أو يسمى الشيء )١(" وذلك

        :    
املن عليهاتصلح العقد لورود ـىافع عل العقد ويرد ، مقدر حمل املنافع يف العقد وحمل ،

وحدها عليها العقد يرد أو ، الرقبة مللك تبعا إما .املنافع

بعض يف الفقهاء بني خالف على املنافع على العقود كافة فريداملوترد ، ـاسائل عليه
يف كما كالبيع املعاوضات املمر       عقود حق حنو وبيع ، السقف على ـوعقدوالبناء وه اإلجارة

األصل واجلعالة: يف ، بعوض املنافع عليهاكما.. متليك ـاتترد التربع ـ : عقود الوقفك
والعاريةو ...الوديعة

ـ-1 للمنهاج احمللي شرح على وعمرية قليويب العربية٣/١٧٣حاشية الكتب إحياء دار ـ، املنهاج ألفاظ معرفة إىل احملتاج مغين ،
العلمية٤/١٠٣ الكتب دار . ـ



١٢

   

 
العينية غري املنفعة إىل ينصرف املنفعة مالية يف ،البحث ـني الع باستعمال حتصل اليت ،

ي وال ، مقابلتها يف إىلوتطلق يفنصرف ـتالف اخ ال هذه إذ والثمار كالغالت العينية الفوائد
. ماليتها

يف ـتالفهم اخ ـسبب ب ـ ـواال أم املنافع اعتبار مدى يف الفقهاء بني خالف وقع وقد
قولني على ـ باملال : التعريف

حتاز: األول ما هي األموال ألن ؛ أمواال ليست املنافع ـستأن لي ـافع واملن ، وتدخر
النهاية يف األثري ابن وذكره ، احلنفية قول وهو ، .  كذلك

األثري ابن ـتىن: قال يق ما على أطلق مث ، والفضة الذهب من ميلك ما األصل يف املال
األعيان من )١(. وميلك

بأنهرِّوع احلنفية عند احل : "ف لوقت ادخاره وميكن ، الطبع إليه مييل ـرد."اجةما وي
التعريف هذا ـع:  على وم اإلنسان طبع إليها مييل وال النفس تعافها ما األموال من هناك أن

منفعته تبقى حنو على ادخاره الميكن ما هناك أن كما ، املرة واألدوية كالسموم أموال فهي هذا
كاخلضراوات مال فهو هذا .ومع

وجي: املال: " وقيل ، الطبع إليه مييل واملنعما البذل فيه عليه" ري ـه: ويرد في املنافع دخول
أمواال املنافع اعتبار يف اجلملة يف احلنفية رأي مع يستقيم ال ما .وهو

ـ1 األثري البن واألثر احلديث غريب يف النهاية .    ٣/٣٧٢ـ



١٣

أيضا والتصرف: املال:" وقيل إحرازه وأمكن ، اآلدمي ملصاحل خلق اآلدمي لغري اسم
االختيار وجه على )١("   فيه

ميلك : فقوهلم ما املال أوبأن ، ادخاره ميكن أو ، األعيان من إحرازه" ويقتىن وأمكن
أو"  ـا ادخاره ميكن وال ، تقتىن ال ا أل األموال جنس من املنافع خروج تفيد عبارات كلها

شرطانإحرازها ماال الشيء كون العتبار تقدم ما على بناء ويلزم ـدمها: ، أو: أح ـاز حي أن
حيازته ب: الثاين. ميكن ينتفع معتادأن وجه على . ه

وإن ـه حيازت من نتمكن ال وما ، مال فهو حيازته ميكن ما أو ، فعال به وينتفع حياز فما
ـة كحب ـاد معت وجه على به االنتفاع ميكن ال ما أو ، القمر ونور الشمس كضوء به ننتفع كنا

ـ الن حق يف يسري عاما منعا به االنتفاع الشارع منع ما وكذا ، ماال يسمى ال ـاقمح مجيع اس
.كامليتة

هذا وفق األموال عداد من القدرة: القولوخيرج لعدم بأموال فليست واحلقوق املنافع
فال آخر بعد آنا حتدث بل ، زمانني تبقى ال أعراض ا ؛أل احلاجة لوقت وادخارها ا حياز على

ماال يسمى ال إحرازه ميكن ال وما إحرازها )٢(.ميكن

بأ احلنفية انتهى ـدينوقد عاب ـن اب ـال ق ، مال ال ملك جمراها جيري وما املنافع : "ن
مالو ال ملك املنفعة أن االختصاص؛التحقيق بوصف فيه يتصرف أن شأنه من ما امللك ،ألن

احلاجة وقت لالنتفاع يدخر أن شأنه من ما )٣( " واملال

يراجع1 البخاري: ـ حممد بن أمحد بن العزيز لعبد البزدوي أصول على األسرار ـرح–١/٢٥٨–كشف ش ، اإلسالمي الكتاب دار
على التفتازاين        التلويح عمر بن ملسعود عابدين           –١/٤١٥–التوضيح ابن حاشية ، مصر صبيح الكتب٤/٥٠٠،٥/٥٠–مكتبة دار

فرموزا                   بن حممد ، خسرو ملنال احلكام غرر شرح احلكام درر ، كرت٢/١٦٩العلمية شرح الرائق البحر ، العربية الكتب إحياء دار ـ
ـ    الصا٥/٢٧٧الدقائق عيون غمز حممد، بن أمحد ، للحموي والنظائر األشباه شرح ـتح٤/٥–ئر ف ـرح ش ، العلمية الكتب دار ـ

الواحد عبد بن الدين كمال اهلمام البن الفكر٨/٦٦–القدير دار . ـ
د-2 ـ اإلسالمية الشريعة لدراسة ـ. املدخل زيدان الكرمي ،١٨٤عبد
ـ-3 عابدين ابن  . ٤/٥٠٠حاشية
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،: الثاين به ينتفع ما كل هو املال ضابط ألن ؛ أموال املنافع وهوأن ، كذلك واملنافع
واحلنابلة والشافعية املالكية . قول

بأنهاملالكيةفعند املال به " عرف لالنتفاع وشرعا عادة األطماع،ويصلح إليه متتد " ما
امللك:"وقيل اسم عليه يقع وجهه،ما من أخذه إذا غريه عن املالك به )١(".ويستبد

الشافعيةو منتفع " املال: عند كان بهما أيضا" ا ،: "وقيل ـا يباع قيمة له ما املال
الناس يطرحه ال وما ، قَلت وإن ، متلفه )٢(". وتلزم

احلنابلةو حاجة:املال:عند بال اقتناؤه يباح مطلقا،أو نفعه يباح )٣(. ما

كذلك واملنافع ، املال ماهية لبيان االنتفاع عنصر على السابقة التعريفات أكدت فقد

األموالوعلى عداد يف يدخل ـق: هذا وح ، ـشرب ال كحق ، باملال املتعلقة احلقوق
األعيان عن فضال الدار كسكىن املنافع وكذا ، االبتكار وحقوق ، ٤.املرور

عندهم ذلك ال: ووجه ـان واألعي ، كذلك واملنافع ، اآلدمي ملصلحة خملوق املال أن
ف ، ا االنتفاع باعتبار إال أمواال ـشارعتصري ال أجاز وأيضا ، ماال يكون ال به ينتفع ال ما إن

ماال إال يكون ال واملهر ، مهرا املنافع تكون علىأن اإلجارة عقد ويرد ، أموال إذن فاملنافع ،
األشياء حقائق يقلب ال العقد ألن ؛ عليها العقد صح ما أمواال تكن مل ولو .املنافع

أحكام1 العريبـ البن اللخمي٢/١٠٧:  القرآن موسى بن إبراهيم إسحاق أبو ، للشاطيب الشريعة أصول يف املوافقات ـ٢/٩–،
العربية الكتب إحياء . دار

الزركشي2 ادر بن الدين لبدر القواعد يف املنثور الرمح٣/٢٢٢ـ عبد ، للسيوطي والنظائر األشباه ، الكويتية األوقاف وزارة نـ
حممد بن بكر أيب العلمية٣٢٧بن الكتب دار . ـ

يونس3 بن منصور ، للبهويت اإلرادات منتهى شرح . ٢/٨–ـ
السابق-4 املرجع ـ . املدخل



١٥

إىل ذهب ثلوقد الثاين القول منهمترجيح املعاصرين من ،: ة ـف اخلفي ـي عل الشيخ
وغريهم زيدان الكرمي عبد والدكتور ، زهرة أبو . والشيخ

اخلفيفاق الشيخ واختاذهم:" .. ل الناس حتول على بناء لألشياء صفة إال ليست املالية
ـ إلي ـت فمال ـك ذل إىل حاجتهم دعتهم إذا إال يكون ال وذلك ، لتعاملهم وحمال ماال هإياها

أن ـذلك ل يلزم وليس ، الناس من ومنعه به واالستئثار عليه التسلط اإلمكان يف وكان طباعهم
غري إليه احلاجة عند ميسورا عليها احلصول يكون أن يكفي بل احلاجة لوقت تدخر مادة يكون
ـن م ـدت ع ـا فيه ذلك حتقق ما فإذا احلقوق من كثري ويف املنافع يف متحقق وذلك ، متعذر

ب هذااألموال يف التعامل إليه صار ما مع يتفق وجيه رأي وهذا ، وتعاملهم الناس عرف على ناء
)١(. "العصر

اخلفيف1 علي الشيخ ـ اإلسالمية الشريعة يف امللكية العريب١٢ص––ـ الفكر ـ١٤١٦ـدار ـع١٩٩٦ـ ويراج ، ـة: م امللكي
العقد ـونظرية زهرة أبو حممد العريب٤٧،٤٨للشيخ الفكر دار زيدانـ الكرمي عبد للدكتور اإلسالمية الشريعة لدراسة واملدخل ،

الرسالة١٨٦ـ مؤسسة . ـ



١٦

   

  
أحواهلا باختالف املنفعة وقف حكم معاخيتلف واألصل هي توقف ـرد،فقد ي ـد وق

املنفعةالوقف دون األصل األصل،على دون املنفعة على ـونأو تك ـد ق األخرية احلالة ويف
عينية غري أو عينية ثالث،املنفعة :مسائلفتلك

   :     .  
و ، ـده مقاص وتتحقق أغراضه تظهر وبه ، الوقف مشروعية يف األصل هو ـدهذا عن

من كثري حده وقد ، أنواعها بكافة واملنافع األصول يشمل فإنه الوقف ـهإطالق بأن : الفقهاء
باملنفعة" والتصدق العني الوقف"حبس يف األساس هي املنفعة امل،فكأن املنفعة منبتغاةولوال

ل كان ما فائدةهالوقف املوقوفكما،كبري يف الفقهاء ـى: اشترط عل به ينتفع مما يكون أن
الشرط هذا تفصيل يف هذاخالف ويقتضي فائ: ، للموقوف يكن مل إذا منفعةدةأنه معتربةأو

الوقف يصح وفوائده،فال املوقوف الشيء منافع يشمل فإنه الوقف إطالق . وعند

قدامة ابن عليه" قال للموقوف مجيعها منافعه صارت فقد صحيحا وقفا شيئا وقف من
منافعه وملك ملكه الواقف عن )١(" وزال

اإلماميةو من احللي صوفها:" قال كان شاة وقف الوقفوإذا يف داخال املوجود ولبنها
العرف، إىل نظرا يستثنه مل باعها،ما لو )٢(" .كما

  

ـ-1 العريب٥/٣٥٢املغين التراث إحياء دار . ـ
ـ-2 اهلذيل احلسن بن جلعفر اإلسالم إيرا٢/١٦٦شرائع إمساعيليان مطبوعايت .  نـ
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   :     .  
منفعته مع األصل وقف األصل كان يكلهاإذا فهل ويستثينقْ، شيئا شخص يوقف أن مجيعبل

،منافعه الواقف حياة مدة أو معلومة يقتمدة فقطحبيث األصل على الوقف يوقفصر كأن ،
ويستثين وغلتهاأرضا ا بالوقفوريعهامثر يشملها منافعهأوي،فال بعض ويستثين شيئا وقف

ـف فيوق ـجار وأش مثار ا أرضا يوقف أو ، ونسله دره ويستثين للركوب حيوانا يوقف كأن
بياضها يستثين أو ، وأشجارها مثارها دون فقط ؟.. مثالبياضها

: حالتانفتلك

   :    .  
قوالن الواقف حياة مدة أو معلومة مدة الوقف منفعة استثناء جواز يف : للفقهاء

ـد: األول     عن ـذهب امل وهو ، الواقف حياة مدة أو ، معلومة مدة الوقف منفعة استثناء جيوز
، احلنفية من يوسف وأيب ، شربمةاحلنابلة وابن ، ليلى أيب وابن ، الشافعية من سريج .  وابن

اهلمام بن الكمال إليه: "قال الوالية وجعل لنفسه الغلة أيب. شرط ـد عن جائز فهو األول أما
والزهري،يوسف شربمة وابن ليلى أيب وابن أمحد قول ـن،وهو اب ـشافعي ال أصحاب ومن
وه،سريج حممد قول قياس على جيوز الرأييوال ومالك...الل الشافعي قال حممد )١("وبقول

رجب ابن والثالثون      ا:"وقال الثانية من: لقاعدة ملكها املنتقل العني منفعة استثناء عندنا يصح
معلومة مدة منها،ناقلها مسائل ذلك على يقف،الوقف: ومنها...املبيع: ويتخرج أن يصح

مد أو معلومة مدة منفعته حياتهويستثين جهالة؛ة على تزيد ال ا فإ تؤثر ال هنا املدة جهالة ألن
بعده من إىل بالنسبة بطن كل )٢(".مدة

ـ-1 القدير فتح  . ٦/٢٢٥شرح
ـ-2 رجب البن املعرفة٤١القواعد دار . ـ



١٨

استثناء : الثاين جيوز ـاال مجيعه ـه منافع انتقلت صحيحا الوقف وقع إذا بل الوقف من شيء
املالكية قول وهو ، عليه احلنفيةوالشافعيةللموقوف من احلسن بن . وحممد

املالكجا العلي فتح يف قولكمم:" ء معقبا:ا حتبيسا أخيها ولد أوالد على دارا حبست فيمن
أم ـحيح ص هو فهل املذكورين على وقفا كانت توفيت فإذا ا حيا مدة ا االنتفاع واستثنت

نصه. ؟ال مبا ذلك...: فأجبت اشتراطها معناه ا حيا مدة ا االنتفاع استثناءها أن خيفى ال
ـم واحلك ـذكورين امل على حمبسة تكون ا وفا وبعد ا حيا مدة نفسها على حبستها قد فتكون

اتفاقا باطل نفسها على حتبيسها أن )١(" فيها

األنصاري املالك:" وقال تصرف فيها فيتصرف عليه للموقوف ملك ـو؛الفوائد ه ذلك ألن
الوقف من )٢( " املقصود

الكاساين يشترط:" وقال ـيئاهل ش الوقف منافع من لنفسه الواقف يشرط ال أيب،أن ـد عن
بشرط ليس شرط،يوسف حممد )٣( " وعند

     :  
ح: أوال أن طاوس عن وغريه شيبة أيب ابن املدريجماأخرجه ـنيب{ أخربه     )٤(ر ال صدقة يف

وسلم عليه اهللا املنكر: صلى غري باملعروف أهلها منها )٥(}يأكل

ـ-1 عليش للشيخ املالك العلي املعرفة٢/٢٦٠فتح دار . ـ
ـ-2 املطالب  . ٢/٤٧٠أسىن
ـ-3 الصنائع  . ٦/٢٢٠بدائع
حج-4 ابن قال ، الصحابة من فجعله البعض ووهم ، تابعي املدري اإلصابةحجر يف ـي:"  ر بق فأخرجه حديثا أرسل املدري حجر

العجلي قال ، وغريمها ثابت بن وزيد علي عن روى ، معروف فإنه ، وهم وهو ، الصحابة يف خملد ـابعني: بن الت خيار من ثقة تابعي
ـ"  العسقالين حجر البن الصحابة معرفة يف ـ٢/٢٠٧اإلصابة اجليل  .     ١٤١٢ـ١٩٩٢دار
ـ      -5 ـف الوق رد مسألة ـ حنيفة أيب على الرد كتاب ـ مصنفه يف شيبة أيب ابن أخرجه يف٥/١١٠احلديث ـي الزيلع ـره وذك ،

عليه حيكم ومل الراية مرسل . ٤/٤١٢:  نصب حديث خالف.وهو باملرسل االحتجاج ويف ، صحبته تثبت مل املدري حجر ألن . ؛



١٩

الداللة منه: وجه األهل على النفقة استثناء مع الوقف بعضصحة الواقف استثناء معىن وهو ،
ألهله أو لنفسه الوقف . غلة

الدليل هذا على يرد ـحبته: لكن ص تثبت مل املدري حجرا ألن ضعيف حديث مثأنه ـن وم
مرسال حديثه .فيكون

ع: ثانيا بن اهللا عبد عن الشيخان أخرجه قاما أنه عمر وقفية يف ـ عنهما اهللا رضي ـ : لمر
الفقراء يف عمر القرىب،فتصدق الرقاب،ويف اهللا،ويف سبيل السبيل،ويف والضيف،وابن

باملعروف، منها يأكل أن وليها من على جناح صديقا،ال يطعم ـه،أو في متمول ويفغري
متأثل: لفظ متمول" ومعىن)١(} غري ماال: "غري منها متخذ ملكا: غري ومعىنأي غري"،

مهزة" متأثل بينهما مثلثة مث قدمي،مبثناة عنده كأنه حىت املال أصل اختاذ ـل،وهو ك ـة وأثل
)٢( . أصله: شيء

الداللة أكل: وجه ـ عنه اهللا رضي ـ عمر ـوفاستثناء املوق ـال امل ـن م الوقف أوناظر ،
جواز على يدل مما الغلةصديقه وذُاستثناء بل ـِك، ـات م أن إىل عمر يد يف ظل الوقف أن ر

ـ عنه اهللا رضي

ـي: ثالثا ه هنا والصدقة ، صدقته من يأكل كان ـ وسلم عليه اهللا صلى ـ النيب أن روي ما
اهلداية)٣(الوقف يف جاء روي:" ، ما يوسف ـان{ وأليب ك ـسالم وال الصالة عليه النيب أن

صدقته من املوقوفة } يأكل صدقته منها بالشرط،واملراد إال منها األكل حيل على،وال فدل
ـاه،صحته بين ما على القربة وجه على تعاىل اهللا إىل امللك إزالة الوقف ـرط،وألن ش ـإذا ف

ـ-1 البخاري ابن٣/١٠٢١صحيح ـدار بريوت ـ ـ١٩٨٧،١٤٠٧كثري ـسلم م صحيح ، ـ ـاء٣/١٢٥٦ه إحي دار ،
ـ بريوت ـ العريب ـ١٩٥٤،١٣٧٤التراث . ه

ـ-2 للشوكاين األوطار القاهرة٥/٢٨نيل ـ التراث دار . ـ
الزيلعي-3 صدقته{ روي:" قال من يأكل كان وسلم عليه اهللا صلى النيب املصنف. } أن وقفهواملرا: قال ـضا: قلت؛د أي غريب
ـا       "  م أن ـار اعتب يف وردت ـيت ال الصحيحة األحاديث من أخذا ـ الفقه كتب من كثري عادة هي كما ـ باملعىن احلنفية ذكره ورمبا

الصدقات من صدقة ودابته وولده وأهله لنفسه . الرجل



٢٠

لنفسه الكل أو لنفسه،البعض نفسه ملك جيعل أنه ال لنفسه تعاىل هللا مملوكا صار ما جعل فقد
جائز، مقربة،وهذا أرضه جعل أو سقاية أو خانا بىن إذا ـشرب،كما ي أو يرتله أن وشرط

فيه يدفن أو ذلك،منه نفسه إىل الصرف ويف القربة مقصوده ـصالة،وألن ال ـه علي ـال ق
صدقة{ والسالم نفسه على الرجل )١(}نفقة

كاملساج:رابعا عاما وقفا وقفه إذا وقفه من استفادته جواز على ـفالقياس فللواق واملقابر د
املقربة يف يدفن وأن ، املسجد يف يصلي )٢(. أن

      :  
لهالوقفأن: أوال خالصا وجعله تعاىل اهللا إىل املال ـع،إخراج مين ـسه لنف االنتفاع وشرط

الوقف جواز فيمنع ـك،اإلخالص ذل منافع من وشرط مسجدا داره أو أرضه جعل إذا كما
شيئالن )٣(..فسه

العلىويرد ـاع : وجههذا االنتف ـدم وع ـف الوق يف اإلخالص حتقيق بني تالزم ال بأنه
شي ـ الصحيحني يف ورد كما ـ عمر استثناء صحة ثبت فقد منه ملنالشخصي الوقف من ئا

ـ وليه

ـ الوق من شيئا لنفسه الواقف اشتراط مع يتناقض ال اإلخالص تعريف يف العلماء قاله ،وما ف
العز ـاس:" قال الن من تعظيما ا يريد ال وحده هللا خالصا الطاعة املكلف يفعل أن اإلخالص

توقريا ديين،وال نفع جلب دنيوي،وال ضرر دفع النووي٤"وال األستاذ:" وقال عن وروينا

صدقة" حديث-1 نفسه على الرجل ا" نفقة كتب يف اللفظ ذا يأت ـان                مل حب وابن احلاكم رواه ما ومنه ، مبعناه جاء وإمنا حلديث
بلفظ اخلدري سعيد أيب حديث حالل: " من من ماال كسب رجل وكساها،أميا نفسه اهللا،فأطعم خلق من دونه ـه،فمن ب له فإن

احلاكم}  زكاة ـ: قال للحاكم املستدرك ، خيرجاه ومل اإلسناد صحيح حديث حبان،٤/١٤٤هذا ابن .١٠/٤٨صحيح
سابق-2 موضع ـ . املغين
ـ-3 الصنائع سابق٦/٢٢٠بدائع موضع ـ املغين ، .
األنام-4 مصاحل يف األحكام  . ١/١٤٦: قواعد
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قال املشهورة رسالته يف اهللا رمحه القشريي هوازن بن الكرمي عبد القاسم إفراداإلخالص: أيب
بالقصد الطاعة يف تعاىل،احلق اهللا إىل التقرب بطاعته يريد أن تصنع،وهو من آخر شيء دون

الناس،ملخلوق عند حممدة اكتساب اخللق،أو من مدح حمبة إىل،أو التقرب سوى شيء أو
تعاىل اخللق: قال. اهللا مالحظة عن العقل تصفية اإلخالص يقال أن الت،ويصح نقيوالصدق

النفس مطالعة له. عن رياء ال له،فاملخلص إعجاب ال .)١("والصادق

الوقف: ثانيا مقتضى ،أن عليه للموقوف والفوائد املنافع منفعةمتليك استثناء الواقف وشرط
شرطه جيوز فال الوقف عقد ملقتضى خمالف )٢(. الوقف

الوجه هذا على شيئ : ويرد لنفسه الواقف استثناء ـكبأن متلي مع يتعارض ال منافعه من ا
، ـوم املعل االستثناء عن ي وال ، أخرى عقود يف ذلك مثل صح وقد ، للوقف عليه املوقوف

معلومة ملدة املنفعة استثناء مع البيع صحة ورد املسألةوقد تفاصيل يف العلماء بني خالف على
حديث عليهويف املتفق الصحةجابر على يدل مج " ما على أعياكان قد له يسيبه. ل أن فأراد

يل: قال فدعا وسلم عليه اهللا صلى النيب مثله. وضربه،فلحقين يسر مل سريا : فقال،فسار
قلت بأوقية قال. ال: بعنيه بأوقية: مث فبعته أهلي،بعنيه إىل محالنه ـت،واشترطت بلغ فلما

باجلمل مثنه،أتيته أث،فنقدين يف فأرسل رجعت ؟: فقال. ريمث مجلك آلخذ ماكستك أتراين
ودرامهك مجلك لك. خذ )٣(" فهو

ال: ثالثا لصحة املوقوف قبض الشرطوقفيشترط هلذا مناف لنفسه الغلة الواقف واشتراط ،
يصح )٤(. فال

ـ-1 املهذب شرح موع  . ١/٣٦ا
ـ-2 احملتاج  . ٣/٥٤٦مغين
البخاري-3 مسلم٩٦٨/ ٢: صحيح صحيح ، :٣/١٢٢١ . 
ـ-4 القدير فتح  . ٦/٢٢٥شرح
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الوجه هذا على ـاء : ويرد العلم ـني ب ـالف خ ـل حم للوقف عليه املوقوف قبض ،أن
اش عدم على الوقفواجلمهور لصحة القبض )١(.تراط

اجلمهور قول على ـلى: ويدل ص ـ النيب أمره وقد مشاع وهو خيرب يف لسهمه عمر وقف
به ـ وسلم عليه )٢(. اهللا

األول القول رجحان وويظهر أدلة من ذكر يليملا ـ: ملا

حراما حيل وال ، إمجاعا وال نصا خيالف ال شرط وهو ، الواقف بشرط اعتدادا ـ ـرمأ حي وال
الترمذي زيادة من وفيه عوف بن عمرو عن ماجه وابن الترمذي حديث من صح وقد ، حالال

حراما(  أحل أو حالال حرم شرطا إال شروطهم على الترمذي)املسلمون ـديث: قال ح هذا
صحيح )٣() حسن

أمامهم ال ا وفتح التربعات على الناس حث واألصل ، وحمسن متربع الواقف ـ ـدمب وع
تعاىل قال وقد ، الشروط بكثرة عليهم سبيل{ التضييق من احملسنني على ) ٩١:التوبة( } ما

قدامة1 البن املغين .٥/٣٧٥: ـ
خترجيه-2 وسبق عليه متفق .  احلديث
داود٣/٦٣٤: الترمذيسنن-3 أيب سنن الشوكاين٣/٣٠٤: ، قال ، احلديث تصحيح يف اختلف وقد احلاكم:" ، أيضا أخرجه

حبان عم،وابن بن اهللا عبد بن كثري إسناده داودويف وأبو الشافعي فيه قال جدا ضعيف وهو أبيه عن عوف بن ـن: رو م ـن رك هو
النسائي وقال الكذب حبان: أركان ابن وقال بثقة موضوعة: ليس نسخة جده عن أبيه عن يف،له ـذي الترم نوقش وقد أمحد وتركه

الذهيب قال حديثه حديثه: تصحيح من فروى الترمذي املس{ أما بني جائز ـى،وصححه} لمنيالصلح عل ـاء العلم ـد يعتم ال هلذا
إرشاده يف كثري ابن وقال عيسى: تصحيحه أبو نوقش ـه: يعين،قد ل ـذر واعت انتهى شاكله وما احلديث هذا تصحيحه يف الترمذي

فقال طرقه: احلافظ بكثرة اعترب الوليد،وكأنه عن زيد بن كثري طريق من واحلاكم داود أبو رواه ألنه هريرةوذلك أيب عن رباح ،بن
احلاكم شرطهما: قال ـديث،على ح من أيضا وأخرجه أنس حديث من احلاكم أيضا وأخرجه الترمذي وحسنه حبان ابن وصححه

أمحد وأخرجه الدارقطين وكذلك لبعض...عائشة بعضها يشهد والطرق املذكورة األحاديث أن خيفى املنت،وال يكون أن أحواهلا فأقل
اجت حسناالذي عليه األوطار" معت  . ٥/٣٠٤: نيل
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اجلصاص سبيل{ :" قال من احملسنني على ـال} ما ف شيء يف حمسنا كان من كل أن يف عموم
فيه عليه )١(" سبيل

املبيع منفعة استثناء الفقهاء من كثري جتويز ـ ،ج أشدبضوابط ـعوهو البي ألن ؛ الوقف من
معاوضة تربععقد عقد جابروالوقف حبديث استدالال عليه؛ ـى{ املتفق عل يسري كان أنه

قال يسيبه أن فأراد أعيا قد له ـسار: مجل ف وضربه يل فدعا وسلم عليه اهللا صلى النيب وحلقين
فقال مثله يسر مل فقلت:سريا قال،ال: بعنيه واستثن: مث فبعته أهليبعنيه إىل محالنه )٢(} . يت

                
            

ـوز جي ال ـه أن الواقف حياة مدة أو معلومة ملدة املنافع الستثناء وزين ا كالم من يظهر الذي
املوقوف يستفيد ال حبيث أبد إىل مجيعها ـدةاستثناء فائ ـذلك ب وتنتفي ، شيئا الوقف من عليه

، قاعدةالوقف الفقهاء صاغ ـل:"وقد باط ـو فه مقصوده حتصيل عن تقاعد تصرف )٣("كل

العبث عن تترته أن وجيب ، ومقاصد وظائف هلا اإلسالم يف . والعقود

    :      .  
ي مناقد بعض الواقف ـاستثىن دره ـستثين وي فقط للركوب دابة يوقف كأن لنفسه الوقف فع

ـسه لنف ـف املؤل حق يف املتمثل املعنوي حقه ويستثين للقراءة كتابا يوقف أو ، وولدها ولبنها
ذلك . ومثل

ـ-1 للجصاص القرآن .٣/٢١١أحكام
خترجيه-2 .سبق
السالم-3 عبد بن للعز األنام مصاحل يف األحكام للسيوطي٢/١٤٣: قواعد والنظائر األشباه ، العلمية الكتب دار . ٢٨٦: ـ
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ـة املنفع تدخل وال ، معتربة املوقوفة املنفعة مادامت الصورة هذه جواز على الفقهاء نص وقد
الو نص يشملها ال الوقفاقفاليت ـفيف الواق شروط من تراعى اليت الشروط من وهذه ،،

املعلوم االستثناء جيوز حيث البيع على . وقياسا

األنصاري ففوائدها:" قال للركوب دابة وقف عليهولو للموقوف ال للواقف وحنوه در من
الوقف؛ يف تدخل مل ا ) ١(" أل

   :     .  
املسألةتفتر هذه والثمار : ض الغالت بوقف الواقف يقوم ـوق،أن واحلق ، ـسل والن والدر

واالختراع واالبتكار املؤلف كحق املالية العوائد ذات ومثلاملعنوية ـو:، العل ـتغالل اس حق
، بناء فيها ألرض ،              والسفل السيارة وركوب ، البيت كسكىن العني فيه تستخدم ما يوقف أو

ل ،            لوالقراءة العينية غري املنافع من ذلك وحنو ، كلهكتب ـيتوهذا ال األصول يوقف أن دون
والفوائد الغالت تلك عنها العينيةواحلقوقتتولد غري .واملنافع

منها بسمات املنافع هذه ومنها:وتتسم ، متصال بقاء يبقى أصال ليست العينية غري املنافع : أن
معدو حدوثها قبل ا ـيأ فه العينية املنافع أما ، إقباضها وال إحرازها الميكن حدوثها وبعد ، مة

الغالب يف بإتالفها إال ا االنتفاع ميكن وال ، فشيئا شيئا توجد ا أ إال أعيانا كانت .وإن

عينا املوقوف املال كون اشتراط مدى يف املسألة هذه علىوترد الفقهاء فيه اختلف والذي ،
أقوال  : ثالثة

وقف: األول بذلك فيخرج ، كالعقارات ، متصال بقاء يبقى عينا ماال املوقوف يكون أن جيب
اهلالك على يشرف ألنه ؛ املنقول ووقف ، عينا ليست ا أل العينية غري .املنافع

املطالب-1  . ٢/٤٧٠: أسىن
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ذلك تفصيالت يف اختلفوا م أ إال ، اجلملة يف احلنفية قول حنيفة: وهو أيب ـوز: فعند جي ال
ـفوق يوق كأن تبعا كان إن املنقول وقف جيوز يوسف أيب وعند ، تبعا وال أصال ال املنقول ف

، ـاد اجله ـل وخي ، كالسالح النصوص به جاءت ما وكذا ، وحنوها آالت من فيها مبا أرضا
حممد ،: وعند ـادة الع ا جرت اليت املنقوالت وقف جيوز للعقار التابع املنقول لوقف إضافة
املنقوال املذهبأما يف واحدا قوال وقفها جيوز فال بوقفها العادة جتر مل اليت )١(.ت

يف ـرداوي امل ـره ذك كما وحنبل ، األثرم عليها نص احلنابلة عند رواية أيضا هو القول وهذا
) ٢(.اإلنصاف

املنافع: الثاين وقف بذلك فيخرج ، متصال بقاء بقاؤه يشترط وال عينا املوقوف يكون أن جيب
العقارغ عن فضال املنقول وقف فيه ويدخل ، عينا ليست ا أل ؛ وقفها جيوز فال العينية وهو.ري

احلنابلة عند واملذهب ، الشافعية ) ٣(.قول

،: الثالث ـه وقف صح مباحا نفعا به ينتفع مال كل بل عينا املوقوف املال يكون أن يشترط ال
وقففي ذلك املنقبنوعيهااملنافعشمل تيميةووقف ابن ورجحه املالكية قول ) ٤(.ول،وهو

ب املنافع وقف جواز مدى يف الفقهاء أقوال يلينوعيهاونبني ـ: فيما

  :     .  
ألقو املتقدم العرض يفمن الفقهاء عيناال املوقوف املال كون اشتراط مدى ـىمسألة عل نقف

يف املسألةقولني : هذه

الصنائع-1 القدير٦/٢٢٠: بدائع فتح شرح الرائق٦/٢١٦: ، البحر ، :٥/٢١٦
 . ٧/٦: اإلنصاف-2
احملتاج-3 اإلنصاف٣/٥٢٥: مغين للبهويت: ، اإلرادات منتهى شرح ، سابق  .   ٢/٤٠٠: موضع
للخرشي-4 خليل خمتصر الكبري٧/٧٨: شرح الشرح على الدسوقي حاشية على . ٤/٧٦: ، الصاوي الصغريحاشية : الشرح
الكربى٤/١٠١ الفتاوى ، :٥/٤٢٦ . 
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للجمهور: األول وهو ، املنافع وقف جواز واحلنابلةعدم والشافعية احلنفية .والظاهريةمن

قول: الثاين وهو ، املنافع وقف تيميةاملالكيةجيوز ابن ورجحه ،.

       :   
الزمانأ: أوال مر على منفعته لتستوىف حيبس أصال يستدعي الوقف املن ووقف بدون، نفعة

ذلك حيقق ال )١(. أصلها

ذلك على ـد: واجلواب وق ، بينهما تالزم وال ، األصل حبس بدون املنفعة استيفاء ميكن أنه
اهللا رمحه حنيفة أيب عن ـده: صح عن والوقف ، الواقف عن ملكيته تزول ال املوقوف املال أن

اهلداية صاحب قال ، املنافع ال واألعيان األصول حنيفة:"وقف أبو ـك: قال مل ـزول ي ال
على داري وقفت فقد مت إذا فيقول مبوته يعلقه أو احلاكم به حيكم أن إال الوقف عن الواقف

يوسف. كذا أبو القول:وقال مبجرد ملكه حممد. يزول ـف: وقال للوق جيعل حىت يزول ال
إليه ويسلمه )٢(" وليا

القول       هذا حبس: ومقتضى بني عالقة ال بدونأنه استيفاؤها فيمكن ، املنفعة واستيفاء األصل
األصل . حبس

حصول كمال من مينع تصرفا له اململوك األصل يف وارثه أو الواقف يتصرف أن حيصل قد لكن
له املوقوفة املنفعة على ـافعأبدااملستفيد املن وقف على قاصرا ليس لكنه ، وارد ختوف وهو ،

خ األصول وقف يف توقعه الواقفوميكن اشتراط جييز ومن ، املؤقت الوقف جييز من عند اصة
عن ذلك صح كما شاء مىت فيه الرجوع أو هبته أو الوقف ـاءبيع الفقه ـض ـذه)٣(بع وه ،

فيها الوقف منافع استيفاء ميكن ال دائمحاالت .بشكل

املطالب1 أسىن .٢/٤٥٨: ـ
اهلداية-2 شرح  . ٦/٢٠٠: العناية
للسرخسي٧/٢٦: اإلنصاف-3 الكبري السري شرح ، :٥/٢١١٧ . 
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ينفص: ثانيا وال األصل الفرع يتبع أن وجيب ، فرع واملنفعة ، أصل الرقبة عنهأن )١(.ل

ذلك إ: ومقتضى ـافعأنه املن وقف ويف ، كذلك األصل يكون أن يلزم موقوفا الفرع كان ذا
حمبوس غري واألصل ، حمبوسا يكون إذ ـ املنفعة ـ الفرع حكم خيتلف أصوهلا .دون

الشربيين كانتوال:" قال مؤقتة الرقبة دون املنفعة وقف مؤبدة-كاإلجارة-يصح -أو
أصل-ةكالوصي الرقبة فرع،ألن األصل،واملنفعة يتبع )٢(."والفرع

ذلك على ،: واجلواب األصل ا خيتص ال وتصرفات بأحكام املنفعة اختصاص كثريا يرد أنه
ومل ، ـل األص دون املنافع على ترد اليت التصرفات من مثال باملنفعة والوصية والعارية فالتجارة

الستقال ا ببطال أحد التصرفاتيقل ذه .هلا

وقفها: ثالثا جيوز فال ؛ تعيينها ميكن ال املنفعة )٣(. أن

ذلك على ـتعني: واجلواب لل قابلة لكنها الوقف وقت موجودة أو معينة تكن مل وإن املنفعة أن
فيه املسلم به يضبط مبا ضبطها وميكن .والعلم

جاء: رابعا وإمنا ، املنفعة وقف جواز يف نص يأت يأتمل مل وما ، األصول بوقف النصوص ت
حتبيسه جيوز فال نص )٤(.فيه

والتربع والصدقات الزكاة أبواب من غريه يف وال الباب هذا يف اضطراده ميكن ال الوجه وهذا
عام يقالبوجه فال يف: ، إال ـا الرب وال ، ـا النص ورد اليت األصناف يف إال الزكاة جتب ال

وال ، الستة تلحقاألصناف ومضار مفاسد ذلك من يلزم ألنه ؛ فيه النص ورد فيما إال الفطر
واملسلمني .  بالشريعة

احملتاج-1  . ٣/٥٢٦: مغين
احملتاج-2  . ٣/٥٢٦: مغين
الط-3 منهج على البيجرمي  . ٣/٢٠٣:البحاشية
 . ٨/١٥٨: احمللى-4
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      :  
دون: أوال ـراس الغ أو ـاء البن ـف وق من الكثريون جوزه ما على املنفعة وقف جواز ختريج

.األصول

تيمية ابن ميلكها:" قال منفعة وقف املوـلو خبدمتهكالعبد حياته،صى يف ولده أم منفعة أو
مستأجرة، بعني منفعة يصحـأو ال أصحابنا ذكره ما العباس. فعلى أبو هذا: قال وعندي

فقه فيه والغراس،ليس البناء ووقف هذا وقف بني فرق ال )١(..."فإنه

يل املنفع: ويظهر وقف مع األصل بدون والغراس البناء وقف اتفق وإن أنأنه يف أصلها بدون ة
أصله بدون للشيء وقف منهما فرق،كال إن: فبينهما حيث عنيمن والغراس موجودةالبناء

أما ، حمرزة العينيةفعاملنامعينة إحرازهاغري ميكن ال حدوثها وبعد ، معدومة حدوثها قبل فهي
. وقبضها

الكربى-1 ـد.٥/٤٢٦: الفتاوى فق ، ـول األص وقف دون والغراس البناء وقف جواز إىل املنفعة لوقف املانعني معظم ذهب وقد ،
القدير فتح يف جاء كما ، ذلك جواز إىل احلنفية بعض خان: " ذهب لقاضي الفتاوى هالل. يف قال أرض بدون بناء ـوز : وقف جي ال

األرض. انتهى دون له دار بناء وقف رجل يف قال فإنه جاز لالحتكار متقررة كانت إذا األرض أن يفيد ما اخلصاف يف ال: لكن ـه إن
قال،جيوز ؟ منها حانوتا رجل وقف إن السوق حوانيت يف تقول فما له ال: قيل ـا بنوه الذين القوم أيدي يف إجارة األرض كان إن

ا ـزعجهمخيرجهم ي وال السلطان هلم يتعرض ال بينهم وتقسم ا يتوارثو البناء أصحاب أيدي يف رأيناها ألنا جائز فالوقف عنها لسلطان
ـدمون،عنها ويه ـاياهم وص فيها وجتوز ا ويؤاجرو ا يتبايعو أيديهم يف وهي الدهور عليه ومضى اخللفاء وتداوهلا يأخذها غلة له وإمنا

غريه ويبنون فال،بناءها وإال فيه البنيان وقف جاز ذلك مثل كان ما أن خان. فأفاد قاضي فتاوى يف آخر موضع يف ـىن: وذكر ب إذا
مرياثا بناؤها يكون وال جاز للمسلمني بذلك،قنطرة البناء خص إمنا أنه ذكر غري؛مث وذلك العام النهر جنبيت على تتخذ أن العادة ألن

قال. مملوك املسأ: مث األصلوهذه بدون البناء وقف جواز على دليل القدير" لة الشافعية . ٦/٢١٧: فتح ـر: وعند حج ـن اب قال
فتاويه يف املستعارة: " اهليتمي أو املستأجرة األرض يف والغراس البناء وقف صحة املعتمد ـضي،املنقول م قبل واملوقوفة اململوكة سواء

وبعده        والعارية اإلجارة ا" مدة اخلطيب٣/١٥٨: لفقهيةالفتاوى وقال ـا:" ، هلم ـستأجرة م أرض يف غرسا أو بناء وقف أو) ولو
كذلك مبنفعتها،مستعارة له موصى جوازه( أو الصالح) فاألصح ابن به صرح كما بعده أم املدة انقضاء قبل الوقف أكان أو،سواء
املعري رجوع يف؛بعد به االنتفاع ميكن مملوك منهما كال عينهألن بقاء مع رجوع،اجلملة أو اإلجارة مدة بعد القلع إىل دوامه ويكفي

به؛املنع: والثاين. املعري ينتفع ال ما وقف فكأنه للقلع معرض احملتاج" ألنه  .  ٣/٥٢٧: مغين
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وقفه: ثانيا جيوز كذلك كان ما وكل ، ميلك مال املنفعة الدردير.أن : موقوف:والثاين: "قال
ملك ما منفعةوهو أو ذات )١(" من

تأبيدا: ثالثا بيعها جواز على املنافع وقف جواز اختريج الوصية وكذا ، ا ألعيا تبعية غري من
أيضا أجازهمفردة ما وهو الفقهاء، .مجهور

واحلنابلةفعند ا : الشافعية على البيع عقد ورود ،أجازوا ـة معاوض ـد عق وهو ، تأبيدا ملنافع
ـبين وم ، التربعات عقود من فإنه الوقف خبالف ، واملنافسة املشاحة على مبنية واملعاوضات

املعاوضات يف اليغتفر ما والفضائل والقربات التربعات يف ويغتفر ، واملساحمة املكارمة )٢(.على

بأنه الشافعية عند البيع تعريف جاء معا:" وقد ـىعقد عل منفعة أو عني ملك تفيد مالية وضة
القربة وجه على ال احلنابلة)٣("التأبيد مبال: " وعند أو مطلقا مباحة منفعة أو مالية عني مبادلة

وقرض ربا غري التأبيد على للتملك الذمة املمر)٤("يف حق حنو ببيع للمنفعة .ومثلوا

احل بوأجاز الوصية واحلنابلة والشافعية الكاساين،مفردةاملنافعنفية باملنافعجت:" قال الوصية وز
العبد خدمة الدار،من الفرس،وسكىن الزركشي)٥(" وظهر منفعة:" وقال استثناء يصح ال

آلخر ومبنفعتها لشخص عني برقبة يوصى أن يصح الوصية يف إال املرداوي)٦(" العني :" وقال
املفردة باملنفعة الوصية ) ٧(" وتصح

الصغري-1 الشرح على الصاوي  . ٤/١٠٢: حاشية
هلذه-2 تطبيقا الشافعية أجازها اليت الصور املعتربةمن للقاعدة وذلك إجارته جواز وعدم للضراب الفحل وقف جواز أنه" القاعدة

املعاوضة يف يغتفر ال ما القربة يف اهلثمي" يغتفر حجر البن احملتاج للرملي٦/٢٣٧: حتفة احملتاج اية ، :٥/٣٦٠ . 
احملتاج-3  . ٢/٣٢٠: مغين
اإلرادات-4 منتهى .٢/٥: شرح
الصنائعبدائ-5 .٧/٣٥٢: ع
للزركشي-6  . ٣/٢٣١: املنثور
.٧/٢٦٢: اإلنصاف-7
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احلنفية املوت: وعند على املعلق الوقف ـيةأجازوا الوص باب من لكن مؤبدا الزما واعتربوه
اهلداية صاحب قال ، تصدق:" باملنافع أنه إال ملكه يزول ال أنه فالصحيح باملوت تعليقه يف أما

فيلزم مؤبدا باملنافع الوصية مبرتلة فيصري مؤبدا )١(" مبنافعه

اروع ما احلنفية بف عليه الضرورة" صطلحوا الكمال" وقف قال كما ـت:" وصورته يثب
بالضرورة ـده: وصورته،الوقف وبع ـالن لف أو ـدا أب للمساكني الدار هذه بغلة يوصي أن

أبدا بالضرورة،للمساكني وقفا تصري الدار هذه ـد:والوجه:فإن فق ـت م إذا ـه كقول ا أ
كذا على داري )٢( " وقفت

املا أجاز ـدرديركما ال ـال ق ، اهلواء أو الفراغ ببيع يكون ما أشبه وهو العلو حق بيع : لكية
هواء" بيع أرضـباملدـوجاز لصاحب شخص يقول بأن هواء فوق فضاء عشرة: أي بعين

بأرضك تبنيه ما فوق مثال من،أذرع للخروج عادة أو لفظا واألعلى األسفل البناء وصف إن
األ وميلك والغرر دخلاجلهالة ما يبين أن له ليس ولكن األسفل بناء فوق الذي اهلواء مجيع على

األسفل برضا إال )٣("عليه

عليها العقود إليراد معتربا حمال املنفعة وجدنا واالجتاهات املذاهب كافة عند تقدم ما مجيع ففي
و ، عوض بغري أو بعوض منها ماكان للبيعسواء حمال املنافع كون صح والوصإذا عن، فضال ية

والعارية أوىلاإلجارة للوقف حمال تصح .فألن

يظهرو ؛ : الذي ـافع املن وقف جواز من تيمية ابن إليه مال وما املالكية إليه ذهب ما رجحان
ماال تصري إمنا واألعيان ، وحملها أصلها حبيازة احليازة ممكنة وهي ، أموال املنافع أن الراجح ألن

ا االنتفاع ـهباعتبار وج ـال ف ، ماال يكون ال به ينتفع ال ،فما املقصود هو ا االنتفاع ألن ؛
ـافع املن ـى عل ترد العقود أن كما ، أمواال األعيان صارت ملا ولوالها املنافع عن املالية لسلب

للبابريت-1 اهلداية على  . ٦/٢٠٣: العناية
القدير-2  . ٦/٢٠٣: فتح
الكبري-3 الشرح على الدسوقي ٣/١٤: حاشية
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الوقف ورود جواز يف األعيان وبني بينها للتفرقة وجه فال كذلك كانت وإذا ، مضمونة وتصري
.عليها

  :     
أموال هي ذلك وحنو العقار وأجرة والنسل والدر والثمار كالغالت العينية منقولةعينيةاملنافع

، بإتالفها إال االنتفاع ميكن وال فشيئا، شيئا إال توجد .وال

من فاجلمهور ، واملالكية اجلمهور بني السابق اخلالف فيه يرد املال من النوع ـةاحلنفوهذا ،ي
ـن ع ونقل املالكية أجازه بينما ، املال هذا وقف من مينعون والظاهرية ، واحلنابلة ، والشافعية

. األوزاعي

قدامة ابن ـهو: "قال عين بقاء مع به االنتفاع ميكن ال ما أن ـدراهم،مجلته وال ـدنانري ،كال
واملشروب وقفه،وأشباهه،والشمع،واملطعوم يصح عام،ال قول العلميف وأهل الفقهاء ،ة

مالك عن حيكى شيئا الطعام،واألوزاعي،إال وقف جيوز،يف )١(" .أنه

الكمال واملشروب:" وقال واملأكول والفضة كالذهب باإلتالف إال به ينتفع ال ما وقف وأما
الفقهاء عامة قول يف جائز )٢(" فغري

املنهاج شرح يف احمللي د:" وقال املوقوف مطعومشرط ال به االنتفاع ـالرفعـوام ـالـب ف
وقفه استهالكه؛يصح يف منفعته )٣( " ألن

املالكية اخلرشي: وعند وأراد:" قال ـاكم ح به حيكم مل ولو ويلزم وقفه يصح اململوك الشيء
بيعه جيز مل وإن ذاته متلك ما ـار...باململوك العق اململوك يف ـوم،ويدخل ـي،واملق ،واملثل

)١(.."حليوانوا

 . ٥/٣٧٣: املغين-1
القدير-2 فتح  . ٦/٢١٦: شرح
ا-3 على احمللي  . ٣/٩٨: ملنهاجشرح
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   :   
منع يف اجلمهور إىلوقفاستند به باالنتفاع يتلف الوقفما ـسبيلهوأن وت ـل األص حتبيس

ذلك،الثمرة فيه يصح ال باإلتالف إال به ينتفع ال ـسها،وما حب ـن ميك ال والثمار والغالت
، ا باالنتفاع وقفوتتلف يف ذكروها اليت الوجوه ترد العينيةكما غري . املنافع

فوجههم املالكية وهم باجلواز القائلون اليت: أما األموال من وهذه ، وقفه جيوز ميلك ما كل أن
ملكها . جيوز

عن نقل وقد ـلاحلنابلةبعضهذا مث ـار والثم الغالت بوقف شبيهة صور وقف جبواز القول
إذ ؛ املاء فشيئاإنوقف شيئا يتجدد باملاء بهويستهلك .االنتفاع

املردواي الفائق:" قال يف املاء: قال وقف عليه. وجيوز الفروع. نص يف اجلامع،قال : ويف
املاء وقف الفضل. يصح فقال: قال ؟ املاء وقف عن ـهم: سألته بين استجازوه شيئا كان إن

مكانه. جاز وقف على وغريه القاضي احلارثي. ومحله ـضي: قال يقت النص ـصحيحهذا ت
املاء لنفس دمشق،الوقف أهل يفعله النهر. كما ماء من بعضها أو حصة أحدهم وهو. يقف

وجهني من بعد: أحدمها.  مشكل ميلكه مل فيما الوقف يت. إثبات املاء فشيئاجفإن شيئا . دد
باالنتفاع: الثاين العني يقال. ذهاب قد ـاع: ولكن باالنتف ـأثر ت غري من احلصول مادة بقاء

االنتفاع مع العني أصل بقاء مرتلة هذا. يترتل البئر: ويؤيد وقف وارد. صحة ـف الوق فإن
واحلفرية املاء جمموع الوقف. على يف أصل البئر،فاملاء من املقصود ـذهاب. وهو ل أثر ال مث

باالستعمال بدله،املاء كذلك. لتجدد كذلك. فهنا املاء وقف )٢(" .فيجوز

ـوهلم بق العرف إىل األمر أرجعوا م أ املذهب فقهاء عن املرداوي نقل من يظهر إن:" والذي
جاز بينهم استجازوه شيئا " كان

خليل-1 ملختصر اخلرشي  . ٧/٧٩: شرح
 . ٧/١١،١٢: اإلنصاف-2
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الصو هذه يف الوقف جبواز القول هو رجحانه يظهر ـوفوالذي املوق وجود عدم ومسألة ، رة
ـة دفع حتدث ال منافع على يرد اإلجارة عقد فإن للمنع سببا تكون ال العقد عند واحدة دفعة
ـن ع ـهيا من معدوم كل فليس ، الذمة يف موصوف معدوم على جيوز السلم أن كما ، واحدة

فيه . التعامل

فريد بإتالفها إال ا االنتفاع ميكن ال بأنه القول عنأما وختتلف ، كاملاء متجددة غلة ا أ عليه
الطعام على الوقف ورود تصور فعال ميكن ال حيث ، معينة نقود أو ، معني طعام املعنيوقف

ـورة ص ـذه وه بدله يرد أن يأخذه من على ويشترط طعاما يوقف كأن القرض سبيل على إال
العلماء من كثري . أجازها

   :  
انتق ،لو ـع الواق يف وحماكاته تنفيذه تصور جمال إىل والتأصيل التنظري جمال من املنافع بوقف لنا

أمثلة عدة يف نفترضه ـصص: منها: فإننا خ ولكنه أصله يوقف أن يريد وال بيتا ميلك شخص
لألصل مبلكيته واحتفظ ، مرضى أو ، طالب أو أيتام لسكىن .منافعه

وحن:  ومنها سيارة ميلك ـاشخص م شرحية والنقل الركوب من منافعها باستعمال وخص وها
ذلك ملثل السياراتحتتاج ومثل الكهربائية: ، ـداتاألجهزة واملع ، ـة وااللكتروني والطبية

ذلك وحنو . امليكانيكية

أيضا ـط: ومنها فق املؤلف حق يف املتمثل ريعه وأوقف ما برناجما أو كتابا ألف شخصا أن لو
يوقف أن الربنامجدون أو ...الكتاب

األسهم: ومنها هذه حقوق بعض شركة يف أسهما ميلك شخص يوقف .أن
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ـف وق ـة حال يف إنه حيث ؛ األصل وقف دون فقط املنفعة وقف بني فرق يوجد أنه شك ال

يتوار املال لصاحب األصل ملكية تبقى التصرفاتاملنفعة أنواع بشىت فيها ويتصرف ، ورثته ثها
إىل فقط الوقف وينصرف ، املوقوفة للمنفعة عليه املوقوف حتصيل كمال من مينع تصرفا إال

. املنفعة

  

       :               
          

لأن: واجلواب فوائد منهامثت ، ذلك من : لمالك

وشرط١ ، األخرى املنافع من ويستفيد بعضها فيوقف ، منافع عدة املوقوف املال يولد قد ـ
الفقهاء بعض جوزها خالفية مسألة الوقف منافع بعض لنفسه الواقف ١.استثناء

احل٢ ـد عن وقول ، املالكية أجازه ما وهو مؤبدا ال مؤقتا وقفا املنفعة يوقف قد يفـ ـة نابل
األصل على ال املنفعة على الوقف يرد أن احلالة هذه مثل يف فيستقيم ، عام بوجه . الوقف

مثر٣ منه املالك جين مل وإن معترب غرض األحيان من كثري يف التملك منفعةـ .ةأو

٤، ـة املعنوي واحلقوق ، االرتفاق كحقوق ماديا أصال ال وحقا منفعة نفسه املال يكون قد ـ
مهنتهو أو عمله على إمنا نفسه العامل على الوقف يرد ال حيث العمل  . منافع

  

يراجع1 بعدها١٧ص: ـ .وما
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برجحان القول املنافعإن وقف أوجواز ، ـة العيني ـري وغ العينية املنافع وقف ـ بأنواعها

ـ األعمال ومنافع األعيان منافع ووقف نطاقه له إمنا ، إطالقه على أنليس جيب اليت حدوده
حتقيقاال عنها املعتربةخيرج الشرعية الوقف ـبملقاصد جي ـيت ال الشروط عن فضال وذلك ،

صيغته ويف ، عليها املوقوف اجلهة ويف ، الواقف يف ا . مراعا

املنافع وقف يف مراعاته جيب : ومما

  :      .   
األحيان بعض جرائمهميف على التستر إىل البعض يهدف ،،قد ـة احملرم ـة اخلبيث ـواهلم وأم

مثل ، واإلحسان الرب وجوه يف ا غال من جزءا ـامقيامفيوظفون الع املال ـاهيبلصوص ون ،
، األمة ،أموال املمنوعات ـافعكافةووجتار ومن غالت من جزء بتوظيف اإلجرامية العصابات

عليتلك سطوا اليت املختلفةاألموال واإلحسان الرب وجوه يف .ها

أن النوويةفلو بالنفايات وامللوثة الصالحية املنتهية والسلع واملخدرات اخلمور ـباههمجتار وأش
احملرمةقاموا م جتار أرباح من جزء ـةبوقف الغل بكون عربة وال ، شرعا حمرم فاسد وقف فهو

أصل من تولدت ا أل ؛ نفسها يف مباحة ومثلهاملوقوفة ، ـال: حمرم امل ـاهيب ون املرتشني وقف
الناسالعام أموال وغاصيب ،، ـة املنهوب ـوال األم تلك يف م استثمارا أرباح من ـدجلزء ويع

ـا هل فطن ما اليت اإلجرامية الظاهرة تلك األموال غسل صور من صورة احلالة هذه يف الوقف
وقت منذ اإلسالم ا وحار مؤخرا إال الدويل تمع أيضا)١(مبكرا ومثله ومواد: ، كتب وقف

مصر: يراجع-1 ـ للجامعات النشر دار ـ للباحث ـ اإلسالمي الفقه يف األموال غسل . جرمية
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الطعام لتناول فضية أو ذهبية أواين وقف أو ، والفواحش املنكرات إىل تدعو إعالنية أو إعالمية
الشرع به أمر عما خلروجها عنها منهي للعروسني حلي أو مالبس وقف أو ، فيها . والشراب

األمواوقد يف التعامل متنع كثرية شرعية نصوص اخلبيثةوردت ـوهواحملرمةل وج من وجه بأي
، كسبها جهة من أم عينها يف خبثها أكان سواء ، ـلالتعامل قبي ـن م التعامل أكان وسواء

، التربعات قبيل أم ذلكاملعاوضات :  ومن

عنـ١ وغريمها ومسلم البخاري رواه اهللاما عبد بن عنهما-جابر اهللا ـع-رضي مس أنه
اهللا اهللا-رسول وسلمصلى الفتح-عليه عام مبكةيقول ـع: وهو بي حرم ورسوله اهللا إن

فقيل واألصنام واخلرتير وامليتة اهللا : اخلمر رسول امليتة،يا شحوم ـا،أرأيت ـى يطل ا فإ
اجللود،السفن ا الناس،ويدهن ا حرام،ال: فقال؟ويستصبح اهللا،هو ـول رس قال مث

علي- اهللا وسلمصلى ذلك-ه شحومها: عند حرم ملا اهللا إن اليهود اهللا ـوه،قاتل مث،مجل
مثنه فأكلوا ) ١(" باعوه

حرمة على أيضا ينص فإنه بالبيع ذكر فيما التعامل حترمي يف نصا احلديث هذا كان وإذا
النيب نكري يف جاء ما وهو ، االنتفاع وجوه من وجه بأي األشياء هذه بأمثان صلى–االنتفاع

وسلم عليه احلرام–اهللا على احتياهلم يف يهود صنيع . على

األنصاريوعندمهاـ٢ مسعود أيب عنه-عن اهللا اهللا-رضي رسول عليه-أن اهللا صلى
الكلب-وسلم مثن عن البغي،ى الكاهن،ومهر )٢("وحلوان

البغاءو فعل أو ، الكلب بيع مسألة يتناول مل احلديث قضيةهذا تناول وإمنا الكهانة فعل أو ،
النيب عده وقد ، فيه التصرف أو ، به االنتفاع أو أخذه أي عنه ى و عليه–الكسب اهللا صلى

خبيث–وسلم وأنه ، الكسب شر من بأنه ه وغري مسلم عند أخرى أحاديث يف . كما

ـ1 البخاري صحيح ـ٢/٧٧٩ـ مسلم صحيح  .  . ٣/١٢٠٧ـ
صحي2 ــ البخاري ـ٧٧٩/ ٢ح مسلم صحيح ،١١٨٩/ ٣ . 
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ابـ٣ حديث من ماجه ابن وعند مالك بن أنس حديث من الترمذي ولفظوعند ، عمر ن
قالالترمذي مالك بن أنس اهللا: عن رسول وسلم-لعن عليه اهللا عشرة-صلى اخلمر : يف
ا،ومعتصرها،عاصرها إليه،وحاملها،وشار مثنها،وبائعها،وساقيها،واحملمولة ،وآكل

هلا له،واملشتري عن"واملشتراة ماجه ابن عمرولفظ رسول: قالابن اهللاقال صلى اهللا
ومبتاعها وبائعها ومعتصرها وعاصرها بعينها أوجه عشرة على اخلمر لعنت وسلم عليه

وساقيها ا وشار مثنها وآكل إليه واحملمولة )١( " وحاملها

املقصود وليس ، اخلمر مثن يأكل من احلديث تناول باع–طبعا–وقد اليت النقود يأكل أن
ينتفع وإمنا اخلمر ،ا اجلرمية بعوائد باالنتفاع املقصود وهو ، وحنوه وشرابه طعامه يف ا

األموال غسل جمازا .املسماة

قالـ٤ ـ وسلم عليه اهللا صلى ـ النيب أن وصححه احلاكم سرقة:" وعند اشترى من
وإمثها عارها يف اشترك فقد سرقة ا أ يعلم بلفظ" وهو البيهقي ابتاع"  ورواه وعند" من

قالت ا أ سعد بنت ميمونة عن فقال: الطرباين ؟ السرقة يف اهللا رسول يا أكلها: أفتنا من
سارقها إمث يف اشترك فقد سرقة ا أ يعلم )٢(" وهو

ـ1 الترمذي سنن عنه٣/٥٨٩ـ الترمذي وقال ـو:، حن روي وقد أنس حديث من غريب حديث هذا
وسلم عليه اهللا صلى النيب عن عمر وابن مسعود وابن عباس ابن عن ـ،هذا سننه يف ماجه ابن دار٢/١١٢١ورواه ـ

أمح ورواه ، بريوت ـالفكر عمر ابن عن املسند يف عن٢/٢٥د الكبري يف والطرباين ، العريب التراث إحياء دار ـ
ـ مسعود  . ١٠/٩٢ابن

ـ2 للحاكم املستدرك ـ٢/٤١ـ البيهقي سنن ـ٥/٣٣٥، الكبري الطرباين معجم احلاكم٢٥/٣٥، قال ومل: ، صحيح احلديث
الزجن" خيرجاه خالد بن مسلم سنده يف ـضعفاءواحلديث ال يف ـي اهلقيل ـذكره ف ، فيه اختلف فقد خالد بن مسلم أما ، وشرحبيل ، ي

عنه٤/١٥٠ معني ابن قول ونقل ، احلفاظ تذكرة يف الذهيب ووثقه بأس" ، به عدي" ليس ابن ـه" وقال أن أرجو احلديسث حسن هو
به بأس فيه" ال الرأيني كال نقل حجر البن امليزان لسان والتعديلوك . ٧/٣٨٥ويف اجلرح يف حامت أيب ابن  . ٨/١٨٣: ذا

احلاكم" شرحبيل" أما     فيه:" فقال الرأي سيئ كان أن بعد أنس بن مالك عنه ـرح" روى اجل ، ـضعيفه ت ـى عل ـرأي ال اتفق لكن
 . ٤/٣٣٨: والتعديل

القواع مع اجلملة يف متفق ومعناه ، سعد بنت ميمونة عن أخرى طريق من روي احلديث الشرعيةلكن .   د
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يف مثله فهو منها يأكل أو املسروقات منه ويشتري السارق مع يتعامل من أن احلديث بني فقد
واملؤاخذة والعار .  اإلمث

عن٥ ــ عنهما اهللا رضي ـ عباس ابن عن داود وأيب أمحد وسلمد عليه اهللا صلى النيب أن
ا{ : قال أمثا وأكلوا فباعوها الشحوم عليهم حرمت اليهود اهللا على،لعن حرم إذا اهللا وإن

مثنه عليهم حرم شيء أكل )١(}قوم

سواء احملرم املال لغلة حترمي احلديث وجوهالتصرفبأمباألكلففي من وجه بأي فيه
.التصرفات

أم املعاوضات عقود من بعقد سواء احملرمة األموال يف التعامل حظر على تدل األحاديث وهذه
هو البيع أن باب من ولكن ، بغريه التعامل جواز على يدل ما فيه ليس البيع وذكر ، بغريها

باملا يتصدق من لندرة احملرمة األموال يف به يتعامل ما احلرامأكثر . ل

  :      .  
املنافع لكن شرعا ومعتربة مباحة والغالت املنافع عنها تتولد اليت األصول تكون الغالتقد أو

الشرع يقرها وال معتربة غري . املوقوفة

أمثلة احملظورةومن والغالت : املنافع

إذ املال فرأس ، الربوية الفوائد ـنوقف ولك مباح أصل بنكية وديعة أو قرضا كان ا
شرعا حمرمة املال لرأس منسوبة مئوية نسبة أو معلوم قدر عن عبارة هي اليت  .غلته

ربويا قرضا إلقراضها نقود  .وقف

املسند-1 يف أمحد رواه اللفظ ذا داود١/٢٤٧: احلديث أيب سنن صحيحه٣/٢٨٠: ، يف حبان اجلزء١١/٣١٢: ،وابن لكن ،
عليه متفق منه البخاري: األول مسلم٢/٧٧٤: صحيح صحيح ، :٣/١٢٠٧ . 



٣٩

،منافعوقف ـثريان ال ـصارعة كم ـرعا ش حمظورة عليها مسابقات إلقامة حيوانات
الديكة ومهارشة ، الكباش  ...ومناطحة

،فوق ـا والزن ، احملرمة والتجميل الزينة وأعمال ، كالسحر شرعا احملظورة األعمال
 ... والفواحش

سواء العقود من عقد بأي عليها التعامل جيوز ال احملظورة واملنافع الغالت من ونظائره تقدم ما
بالوقف أو ، بالعارية أو ، .باإلجارة

  

  :      .  
شرط هو إمنا فقط املنافع يف بشرط هذا وليس ، للواقف مملوكة املوقوفة املنافع تكون أن جيب

املوقوف املال شروط يف الفقهاء به اعتىن شرط أول وهو ، مطلقا املال وقف    )١(.يف

للمنافع الواقف ملكية حبث عليهلكن عني : أحدمها : أمرانيرد منفعة ميلك قد الشخص أن
ميل العنيوال تلك بالعنيقدأنه : لثاينا.ك االنتفاع املنفعةميلك ميلك حكم،وال هماونبني

يلي ـ: فيما

   :           
ـف وق ـع من من عند إال ذلك يف إشكال وال منفعته وقف له جاز األصل ملك من أن األصل

ميلك من لكن ، وذلكاملنافع ـ األصل ميلك أن دون فقط ـشخص: املنفعة ل ـى يوص كأن
ـصح ي ـل فه ـ الدار لتلك سكناه فيوقف دارا شخص يستأجر أو ، أصله دون شيء مبنفعة

؟ احلالة هذه يف املنفعة وقف

األحبر-1 ملتقى شرح ر األ لل١/٧٣١: جممع اجلليل مواهب املطالب٦/١٨: حطاب، النهى٢/٤٥٧: ،   أسىن أوىل مطالب ،
املنتهى غاية  . ٤/٣٣٢: شرح
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سواءأجاز مطلقا املنافع وقف ،أكاناملالكية ميلكه ال أم األصل ميلك ـةأوالواقف املنفع ميلك
مؤبد ـمملكية فل املستأجر الشيء منفعة وقف يف شاس وابن احلاجب ابن وخالف ، مؤقتة أم ة

.جييزاه

اخلرشي بقوله: " قال املؤلف بأجرة( وأشار الذات) وإن ميلك ال ملن املنفعة وقف صحة إىل
بأجرة: أي امللك كان منافعها،وإن مللك للذات امللك قوله،وأسند أن ـم ) مملوك(أو أع
منفعةمن أو ذاتا )١( ) كونه

املواق بأجرة( :"وقال احلاجب) وإن املستأجر: ابن ال اململوك العقار يف عرفة. يصح : ابن
شاسه ابن لقول اختصار املستأجرة" ذا الدار وقف جيوز )٢("ال

ـال ف املوقوفة املنفعة وقف األصل ميلك ال ملن املنفعة وقف جواز من املالكية استثىن ـوزوقد جي
اخلرشي قال ، حبس:" وقفها منفعة تكن مل ما ا؛هذا احلبس ال،لتعلق به احلبس تعلق وما

)٣("حيبس

     :          
  .  

االنتفاع متليك أن يف االنتفاع متليك عن املنفعة متليك هذ:  خيتلف مباشرة صاحبه احلقخيول ا
مثل وذلك ، لغريه فيه يتصرف أن دون فقط ـعـالسا: بنفسه اجلوام ـواق،يف ،واألس

ـؤاجر ي أن حاول ولو فقط بنفسه ينتفع أن فله ذلك وحنو واملسعى كاملطاف النسك ومواضع
ذلك من ذلكشيئا امتنع املعاوضات طرق من .بطريق

خليل-1 ملختصر اخلرشي .٧/٧٩: شرح
خليل-2 ملختصر واإلكليل اجلليل . ٧/٦٢٧: التاج مواهب  . ٦/٢٠: ويراجع
اخلرشي-3 سابق: شرح الدسوقي: ويراجع. موضع .٤/٧٦: حاشية



٤١

املنفعةأما وأمشلفمتليك أعم لصهو خيول إذ أ؛ ـضاناحبه أي غريه وميكن بنفسه احلق يستويف
وذلك ، ذلك ـريمنكمن بغ ـسكنه ي أو غريه من يؤاجرها أن فله استعارها أو دارا استأجر

ـذي ال الوجه على العادة جري على أمالكهم يف املالك تصرف املنفعة هذه يف ويتصرف عوض
اإلجارة عقد تناوله حسبما خاص زمن يف مطلق متليك فهو املنفعة،ملكه هذه متليك ويكون

الرقاب )١(.كتمليك

يكونوهنا أن جيب املنافع وقف جيوز ـالكي ـاع االنتف حلق مالكا ال للمنفعة مالكا الواقف
. فقط

  :      .  
و ؛ مانع أي ذلك من مينع وال ، له املوقوفة املنفعة استيفاء من عليه املوقوف ميكن أن ذلكجيب

الوقف من الغرض يتحقق .حىت

، معلومني وأصلها املنفعة تكون أن جيب املنفعة استيفاء مينعوإلمكان ما األصل يف حيدث وأال
ذلك وحنو مستحقة خروجها أو ، مائها انقطاع أو أرض وغرق ، دار دام كا . نفعه

للقرايف-1  . ١/١٨٧: الفروق



٤٢

   

   
اجل أن االستثماريةاالقتصاديةدوىاألصل املشروعات املعلومات: عبارةيف مجع عملية عن

تنفيذ عن إمكانية ملعرفة حتليلها مث ومن مقترح ،مشروع خماطره رحبيتهوتقليل وتعظيم ،  ،ه
احمللي بالسوق مقارنة خسارته أو املشروع هذا جناح مدى معرفة جيب ـ وبالتايل ،واحتياجات ه

م عناصر واالجتماعيةتعددةوهلا ، والفنية ، واملالية ، التسويقية )١(.كاجلدوى

أنواعه مبختلف القرباتوالوقف أعمال االجتماعيةمن الدنياوالعبادات يف صاحبها تنفع اليت
وواآلخرة حوائجهم، وقضاء الناس على والتيسري ، تمع ا نفع إىل ـلدف التكاف وحتقيق ،

بينهم فيما أنهوالتراحم وهي األخرى التطوعية األعمال يف توجد ال بسمة الوقف يتسم كما ،
موردا متجددامالياميثل ،دائما ـاع انقط دون عليهم املوقوف احتياجات يليب ، يفىن ما نادرا

الدهلوي قال ـا:" كما رمب ـسان اإلن ـإن ف الصدقات سائر يف توجد ال اليت احملاسن من وفيه
ماال اهللا سبيل يف ـسنيصرف أح فال ، حمرومني فيبقون الفقراء أولئك فيحتاج ، يفىن مث كثريا

منها-1 ، مشروع أي تسبق أن ينبغي اجلدوى دراسات من أنواع عدة وهناك ، والنفع العطية مبعىن ـسويقية: اجلدوى الت ـدوى اجل
ويف ، ـشغيله لت ـة الالزم باملدخالت وإمداده ، املنتج تسويق مدى يف النظر يتم حيث مشروع أي جدوى دراسة يف مرحلة أهم وهي

منتجاته على واملقبلني املشروع من املستفيدين حلجم دقيق حتليل إجراء ينبغي املخرجات . جانب
الفنية: ومنها ومنها: اجلدوى ، الفنية الناحية من املشروع إنشاء صالحية تقرر املالية: اليت تتحقق: اجلدوى وعوائد تكاليف تبني اليت

ومنها ، املشروع تنفيذ اال: بعد ـرصاجلدوى ف ـاد كإجي املشروع تشغيل من للمجتمع االقتصادي العائد بقياس االهتمام وهي قتصادية
املفترضة التنمية مستهدفات وحتقيق ، احتياجات وتوفري ، ـني: ومنها... عمل ب الدخل توزيع عدالة يف واملتمثلة االجتماعية اجلدوى

طبقا بني الفوارق وتقريب ، تمع ا يف املختلفة ومنهاالفئات ، أبنائه بني والتراحم التكافل وإجياد ، ـأن: ته ش يف ـذا وه البيئية اجلدوى
العامة الصحة على املشروع آثار دراسة جيب حيث بالبيئة املتعلقة ... املشروعات

ـصحاح ـ ـ ـ ال ـار ـ ـ ـ ـرب١/٤١: خمت ـ ـ ـ الع ـسان ـ ـ ـ ل ـن١٤/١٣٤: ، ـ ـ ـ الي أون ـة ـ ـ ـ كنان ـع ـ ـ ـ موق ،
WWW.KENANAONLINE.COM:االلكتروين
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ـى ويبق ـه منافع عليهم يصرف السبيل وابن للفقراء حبسا شيء يكون أن من للعامة أنفع وال
)١(" أصله

ـو ه ـا إمن ـدنيوي ال الربح صاحبه منه ينتظر استثماريا مشروعا ليس املنافع وقف إن وحيث
به يبغي تطوعي ـةمشروع معرف إىل تنصرف جدواه يف النظر فإن واآلخرة والدار اهللا صاحبه

يلي ـ:ما

تمع:أوال ا يف وحجمها ، املنافع وقف .مشتمالت

املنافع:نياثا وقف يشبعها اليت .احلاجات

املنافع: ثالثا وقف من . املستفيدون

والتشغيل: رابعا اإلدارة . تكلفة

وقف: خامسا . املنافعمشكالت

  :        .  
كان عما املعاصرة للمجتمعات املالية اخلريطة عليهختتلف قبلت يف؛من اهلائلة الطفرة فبسبب

ـعافا أض ـا وريعه عائدها وتعاظم ، وتنوعت األموال رؤوس تعاظمت املختلفة التقنية وسائل
وع منافع ظهرت كما ، سلفامضاعفة معروفة تكن مل األموال ألصول وغالت .  وائد

ـم حج وتنظيمه إليه الدعوة حالة يف الوقف عليها يرد أن يتوقع اليت املنافع حجم فإن ولذلك
املثال سبيل وعلى ، والكيف الكم حيث من هائل :ضخم

الدهلويحج-1 اهللا لويل البالغة اهللا  . ٢/١١٦: ة



٤٤

السكىن .١ ـر،منافع احلاض ـصر الع يف إليها احلاجة متس اليت املنافع أكثر من ،وهي
ورعاية ، األيتام ودور ، الفقراء وإسكان ، الطاليب لإلسكان ملحة حاجات فهناك

واملسنني ،  ....اللقطاء

املعروفة .٢ للدواب الركوب منفعة من أعظم وهي واملواصالت النقل وسائل منافع
قبل  .من

ـة .  املختلف م ختصصا بكافة واملهنيني والفنيني العمال من العمل ،: منفعة ـة الطبي
واإلداريةو ، واإلعالميةاهلندسية ،... 

اهلاتف .  وخطوط ، الكهرباء والتلكسمنافع ، والربق ، والفاكس ،... 

األجهزة .  التوزيمنافع أو اإلنتاج يف املستخدمة املختلفة أوواملعدات ، الترفيه أو ، ع
 ...التعليم

التعويضية .  األجهزة  .لإلنسانمنافع

طريق .  بتعبيد املرور حق ومثلهمنفعة ، خاصة أمالك يف ـاق: ما االرتف حقوق كافة
والصرف ، والري ، الشرب كحق  ...املختلفة

 . ، ـار واالبتك ـراع االخت ـراءة وب ، املؤلف كحق املختلفة املعنوية احلقوق كافة
التجارية والعالمة ، التجاري احلاسوبيةواالسم والربامج ، .... 

اال .  وشبكات ، الفضائية القنوات  ...نترنتمنافع

املختلفةمنافع .  والربامج للكتب والتعلم  .القراءة



٤٥

ـك ذل بعد تشهده قد وما ، املعاصرة املالية الساحة تشهده مما كثري من قليل هو ذكرناه ما إن
موجود هو ما أضعاف يكون . رمبا

  :       .  
احلدي يف استعرضناه ما خالل من عننستطيع حجمث على نقف أن املنافع وقف مشتمالت

؛ حيققها اليت واملصاحل أواحلاجات ـضروريات ال ـرة دائ يف ـع يق ـها من كثريا أن جند حيث
تمع ا أفراد لكافة بالنسبة والكهرباء: احلاجيات ، االنتقال ووسيلة ، السكن ـيتـفتوفري ال

والشراب للطعام موازية األحيان من كثري يف إليها،ـأصبحت للمحتاج التعويضية واألجهزة
، واهلندسية ، الطبية اخلدمات وتقدمي ، الصغرية املشروعات ألصحاب اإلنتاج أدوات وتقدمي

واإلعالمية ، امللحة...واإلدارية احلاجات من أكربوالضروريةكلها هلا كان حققت إن اليت
ا حفظ يف اإلسالمية الشريعة مقاصد حتقيق يف ـستوىاألثر م على واملال والعقل والنفس لدين

واألمة .  الفرد

 :   .    
حجم على نقف أن نستطيع تمع ا يف يشبعها اليت واحلاجات املنافع وقف مشتمالت إىل بالنظر

ـولمنهاملستفيدةالشرحية األص ـف وق من املستفيدين عن العدد حيث من حبال تقل ال فقد ،
ـسألة امل يف ـناها عرض كما إحلاحا األكثر احلاجة وهي ا خاصة بسمة تتسم ورمبا ، واألعيان

. السابقة

  :     .  
يف االختصاص لذوي وميكن ، واألعيان األصول وقف وتشغيل إدارة عن ختتلف ا أ أعتقد ال

األمر هذا على الوقوف واحملاسبة . اإلدارة

  

  



٤٦

  :   .  
خماطر الومشكالتهناك املنافع وقف مثلختتلفتلحق واألعيان األصول وقف يلحق : عما

تصرفا األصل يف التصرف أو ، منه املنفعة حتصيل واستحالة ، وخرابه تعطله أو ، األصل هالك
للمنفعة املستفيد حتصيل كمال من .مينع

عن أجاب قد املخاطر وميكنوهذه واملختصون الفقهاء ـاها عليه للتغلب قالوه ما إىل الرجوع
. وعالجها

يتعذر قد أنه وهي فيه إال ترد ال مبشكلة املنافع وقف خيتص قد ـاءلكن بن ـوال األح بعض يف
يف ـا اإللزام أو ، انتظامها ضمان لعدم تمع ا خدمة يف املوارد هذه لتوظيف مستقبلية خطط

العمل وقف ـالجمثل ع ـرد جم احلاالت هذه مثل يف املنافع وقف يبقى قد ولذلك ، املهنة أو
ما مشكلة مواجهة يف عليه يعتمد متجددا دائما موردا ال .مؤقت

ـاس الن ـتفاده اس ما فإن حصلت وإذا ، املنافع وقف صور مجيع يف ليست املشكلة هذه ومثل
أال جيب وانتظامه انضباطه حالة يف الوقف من تمع شأنهوا من يقلل وال ـازيغفل أج ـد وق ،

متجددا دائما موردا يعد ال ومثله املؤقت الوقف . البعض



٤٧

  
التالية النتائج على الوقوف ميكننا اإلسالمي الفقه يف املنافع وقف أحكام عرض : بعد

،:أوال املعاصرة للتطورات ومواكبتها ، الوقف مؤسسة تطوير إىل املاسة ـهاداحلاجة واالجت
اإلسالمية األمة تاريخ مدار على حققته واليت ، شرعا ا املنوط بدورها قيامها ضمان . يف

والتصرف: ثانيا ، متلكها يصح أموال املنافع أن ـ تقدم كما ـ العلماء أقوال من الراجح أن
ـال ك ـوض ع ـري بغ أم واإلجارة كالبيع بعوض أكانت سواء عليها العقود وورود ، وقففيها

.  والعارية

ال:لثاثا ـا م ـا فيه يغتفر الفقهاء عند وهذه ، والفضائل والتربعات القربات قبيل من الوقف
فيها الناس وترغيب منها اإلكثار إىل الشارع ويتشوف ، املعاوضات يف . يغتفر

معترب:  رابعا قياس وال ، مضطرد ضابط وال ، املنافع وقف من مينع نص يوجد .ال

ـن: خامسا ب ـد حمم قول من ظهر ما وهو ، جيوز ال وما وقفه جيوز ما حتديد يف دور للعرف
املاء وقف يف احلنابلة بعض وقول ، املنقول وقف يف ـ اهللا رمحه ـ .  احلسن

منها: ساساد ، ضوابط للوقف العامة الشروط إىل باإلضافة املنافع وقف : جلواز

شرعا .١ مباحة أصول من املنافع تكون   . أن

مباحة .٢ نفسها املنافع تكون  . أن

للواقف .٣ مملوكة تكون  . أن

املنفعة .٤ استيفاء  . إمكان
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،:بعاسا ـا جمتمعاتن يف ـة ومتنوع وعظيمة كثرية عليها الوقف عقد ورود ميكن اليت املنافع إن
ـون تك قد ا أ خاصة منافع من ميلكه ما وقف يف يرغب من على اخلري باب نوصد أال وينبغي

ج وثرواتههي أمواله . ل

ال :  ثامنا ـد ق ـيت وال ، احملتاجني من كثري حاجات وقضاء تيسري يف كبري دور املنافع لوقف
التربعات من الشكل ذا إال إشباعها .يتيسر

مشكالت: تاسعا عن منها كثري يف ختتلف ال املنافع وقف تلحق اليت واملخاطر املشكالت إن
وإذ ، واألصول األعيان ـسنوقف وح ـف الوق جدوى يف يؤثر ال يسري فإنه بشيء انفردت ا
وضبطه وتنظيمه منه . االستفادة

كيفية:عاشرا ملعرفة املتخصصة والبحوث الدراسات من مزيد إىل املنافع وقف يف النظر حيتاج
بعض يف الوقف وتأقيت ، واملهن كاألعمال املنافع ببعض اخلاصة املشكالت بعض على التغلب

. الاألحو
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ا املعرفة للكتب والالم األلف بدون أجبديا املراجع رتبت

العلمية .١ الكتب دار ـ اهللا عبد بن حممد بكر أبو ، العريب البن القرآن . أحكام
الفكر .٢ دار ـ احلنفي الرازي علي بن أمحد بكر أبو ، للجصاص القرآن . أحكام
روض .٣ شرح املطالب ـدأسىن حمم ـن ب زكريا اإلسالم شيخ ، لألنصاري الطالب

اإلسالمي الكتاب دار ـ . زكريا
العلمية .٤ الكتب دار ـ حممد بن بكر أيب بن الرمحن عبد ، للسيوطي والنظائر األشباه
ـ     .٥ ـي عل بن أمحد الدين شهاب ، العسقالين حجر البن الصحابة معرفة يف اإلصابة

ـ اجليل  . ١٤١٢ـ١٩٩٢دار
ـس .٦ إدري بن أمحد العباس أبو الدين شهاب ، للقرايف الفروق أنواع يف الربوق أنوار

الكتب عامل .ـ
الكتاب .٧ دار ـ إبراهيم بن الدين زين ، جنيم ابن ـ الدقائق كرت شرح الرائق البحر

.اإلسالمي
مسعود .٨ بن بكر أبو الدين عالء ، للكاساين الشرائع ترتيب يف الصنائع داربدائع ـ

العلمية . الكتب
ـن .٩ ب حممد بن أمحد الدين شهاب ، اهليتمي حجر البن املنهاج شرح يف احملتاج حتفة

العريب التراث إحياء دار ـ .حجر
ـشقي               .١٠ الدم كثري بن إمساعيل الفداء أبو ، كثري البن العظيم القرآن تفسري

بريوت الفكر دار ـ١٤٠١ـ . ه
أحاد .١١ ختريج يف احلبري ـالتلخيص العسقالين حجر البن الكبري الرافعي يث

قرطبة .مؤسسة
ـن .١٢ اب دار ـ إمساعيل بن حممد لإلمام ، للبخاري املختصر الصحيح اجلامع

بريوت .كثري
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دار .١٣ ـ ـرطيب الق ـد أمح بن اهللا عبد أبو ، للقرطيب القرآن ألحكام اجلامع
. الشعب

سليما .١٤ ، للبيجرمي الطالب منهج على البيجرمي ـنحاشية ب ـد حمم بن ن
العريب الفكر دار ـ . عمر

ـن .١٥ ب حممد الدين مشس ، للدسوقي الكبري الشرح على الدسوقي حاشية
العربية الكتب إحياء دار ـ عرفة بن . امحد

ـرب .١٦ ألق ـسالك ال ـة ببلغ املعروف الصغري الشرح على الصاوي حاشية
املعارف دار ـ اخللويت حممد بن حلمد . املسالك

قليو .١٧ ـويبحاشية القلي الدين لشهاب للمنهاج احمللي شرح على وعمرية يب
العربية الكتب إحياء دار ـ عمرية .والشيخ

دار .١٨ ـ ـوزا فرم ـن ب حممد ، خسرو ملنال احلكام غرر شرح احلكام درر
العربية الكتب . إحياء

اجليل .١٩ دار ـ حيدر علي ـ األحكام جملة شرح يف احلكام . درر
ا .٢٠ على احملتار ـنرد ب أمني بن حممد ، عابدين ابن حباشية املعروف املختار لدر

العلمية الكتب دار ـ . عمر
ـة .٢١ مك ـاز الب دار ـ احلسني بن بكر أبو احلافظ ، للبيهقي الكربى السنن

. املكرمة
ـراث .٢٢ الت ـاء إحي دار ـ سورة بن حممد عيسى أيب لإلمام الترمذي سنن

. العريب
بن .٢٣ جلعفر اإلسالم إمساعيليانشرائع مطبوعايت مؤسسة ـ اهلذيل . احلسن
التفتازاين            .٢٤ عمر بن ملسعود التوضيح على التلويح ـبيح–شرح ص ـة مكتب

.مصر
ـة .٢٥ املكتب ـ ـاع الرص قاسم بن حممد ـ عرفة ابن حلدود الرصاع شرح

. العلمية
الفكر .٢٦ دار ـ الواحد عبد بن الدين كمال اهلمام البن القدير فتح . شرح
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الفكرش .٢٧ دار ـ اخلرشي اهللا عبد بن حممد ، للخرشي خليل خمتصر . رح
ـ .٢٨ يونس بن منصور ، للبهويت اإلرادات منتهى الكتبشرح .عامل
العريب .٢٩ التراث إحياء دار ـ احلجاج بن مسلم لإلمام مسلم .  صحيح
٣٠. ، الفكر دار ـ البابريت حممود بن حممد الدين ألكمل اهلداية شرح العناية

القدير فتح هامش على . مطبوع
دار .٣١ ـ حممد بن أمحد ، للحموي والنظائر األشباه شرح الصائر عيون غمز

العلمية . الكتب
اإلسالمية .٣٢ املكتبة ـ اهليتمي حجر البن الكربى الفقهية . الفتاوى
دار .٣٣ ـ ـيم احلل ـد عب بن أمحد اإلسالم شيخ ، تيمية البن الكربى الفتاوى

العلم . يةالكتب
أبو .٣٤ ، عليش للشيخ مالك اإلمام مذهب على الفتوى يف املالك العلي فتح

داراملعرفة ـ أمحد بن حممد اهللا عبد
العلمية .٣٥ الكتب دار ـ السالم عبد بن للعز األنام مصاحل يف األحكام قواعد
دار .٣٦ ـ ـد أمح ـن ب الرمحن عبد الفرج أبو ، رجب البن الفقهية القواعد

. املعرفة
الكتب .٣٧ دار ـ البهويت يونس بن منصور ـ اإلقناع منت عن القناع كشاف

. العلمية
ـد .٣٨ حمم ـن ب ـد أمح بن العزيز لعبد البزدوي أصول على األسرار كشف

اإلسالمي–البخاري الكتاب .دار
بريوت .٣٩ صادر دار ـ منظور ابن الدين جلمال العرب . لسان
بك .٤٠ أبو ااألئمة مشس ، للسرخسي ـاملبسوط سهل أيب بن أمحد بن حممد ر

املعرفة .دار
دار .٤١ ـ ـليمان س بن حممد بن الرمحن لعبد األحبر ملتقى شرح ر األ جممع

العريب التراث .إحياء
الفكر .٤٢ دار ـ سعيد بن أمحد بن علي حممد أبو ، حزم البن .  احمللى
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ـ .٤٣ زيدان الكرمي عبد للدكتور اإلسالمية الشريعة لدراسة مؤسسةاملدخل
. الرسالة

اهللا .٤٤ ـد عب ـن ب ـد حمم اهللا عبد أبو ، للحاكم الصحيحني على املستدرك
العلمية الكتب دار ـ . النيسابوري

العلمية .٤٥ املكتبة ـ الفيومي علي بن حممد بن أمحد ـ املنري . املصباح
الفكر .٤٦ دار ـ حممد بن اهللا عبد بكر أبو ، شيبة أيب البن املصنف
النه .٤٧ أوىل ـصطفىمطالب م ـشيخ ال ، ـاين للرحيب ـهى املنت غاية شرح ى

اإلسالمي املكتب ـ . السيوطي
ـراث .٤٨ الت ـاء إحي دار ـ أمحد بن اهللا عبد الدين موفق ، قدامة البن املغين

. العريب
حممد .٤٩ الدين مشس ، اخلطيب للشربيين املنهاج ألفاظ معرفة إىل احملتاج مغين

العلمية الكتب دار ـ أمحد .بن
العريب .٥٠ الفكر دار ـ اخلفيف علي الشيخ ـ اإلسالمية الشريعة يف امللكية

. م١٩٩٦ـ١٤١٦
العريب .٥١ الفكر دار ـ زهرة أبو حممد للشيخ العقد ونظرية .امللكية
ـاف .٥٢ األوق وزارة ـ ـشي الزرك ادر بن الدين لبدر القواعد يف املنثور

. الكويتية
للشاط .٥٣ الشريعة أصول يف ـىاملوافقات موس ـن ب إبراهيم إسحاق أبو ، يب

العربية الكتب إحياء دار ـ . اللخمي
ـن .٥٤ ب ـد حمم اهللا عبد أبو ، للحطاب خليل خمتصر شرح يف اجلليل مواهب

الفكر دار ـ الرمحن عبد بن .حممد
أمحد .٥٥ بن حممد الدين مشس ، للرملي ، املنهاج ألفاظ شرح إىل احملتاج اية

الفكر دار .   ـ
دارن .٥٦ ـ علي بن حممد اإلمام ، للشوكاين األخبار منتقى شرح األوطار يل

القاهرة ـ . التراث
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