
ا ملذهب متأخري الحنابلة 
ً

 د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر -حمهم هللار -خالصة أحكام الوقف وفق

 

1 
 

  

 خالصة أحكام الوقف 
ا ملذهب متأخري الحنابلة 

ً
  -رحمهم هللا-وفق

 الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر جمعها 
 



ا ملذهب متأخري الحنابلة 
ً

 د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر -حمهم هللار -خالصة أحكام الوقف وفق

 

2 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ا ملذهب متأخري الحنابلة 
ً

  -رحمهم هللا-خالصة أحكام الوقف وفق

 الدكتور عبدالعزيز بن سعد الدغيثر 

 هـ05/09/1443

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسوله ومصطفاه أما بعد:

ففي هذه الورقات جمع ملسااا ا الوقع على مذهم مخري ا الحباة، ، ةال جول ل، وا امل  ع وواا و ه 

و واوااااوه، ومبخإلر ااراوات وواااا و ه و واوااااوه وااقبال وواااا  ه وااهصاااااه وامل    و   ها، ل ساااا ا 

وار وأضاااافض بعن البوالت الد  باااادر اتا ق ارات معمعو  و عن ما في معف م املذهم في ةاب الوقع. 

املعااابااااااااااااا  ن مشااااااااااااااا  بااا  اةن تومواا  وت،موااذه اةن الووم وع،ماااا هعااد املخااري  ن   ى الوقع، وايخوااارات

وجع،خه تذك  ا  ي ومعوبا عبد وااا ل الوقع وتوضاااوم أ وامه، وسااابااااع له ع ضاااا . ر م م هللا أجمع ن

 .ومن هللا نسخمد العون والخوفوق ثم و  ا على الووتووب. تود موا  وضحه  ن واا هللا،

 املحامي الدكتور عبدالعزيز الدغيثر

0505849406 

Asd9406@gmail.com 

 ها05/09/1443
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 الوقفأحكام 

 سووسم البحث في أ وام الوقع   ى مسا ا: 

 املسرل  األو ى: عن تع  ع الوقع و كمه، 

 املسرل  الثاهو  عن أركاهه، وما  خع،ق ةوا ركن من و وط وأ وام، 

 الثالث : أ وام الباظ ، املسرل  

 املسرل  ال ابع : أ وام و وط الواقع، 

 .املسرل  الخامس : أ وام لزوم الوقع وإةداله ومباق،خه وبوعه

 وفوما  رتي ةوانتا ةايخصار.

 

الوقع في ال،  : الحبس، ويع ه في االباااااااااااااطالل الشااااااااااااا  ي ةرهه: :  (1) تع  ع الوقعاملسااااااااااااارل  األو ى: 

 .وله أهوال أر ع  هي:(5)املبفع  على ة  أو ق ب   (4)وتسبوا (3)األبا  (2)تحب س 

 الوقع الخ  ا: هو ما  ص ه ريعه ومبفعخه   ى ج   ي    . .1

الوقع األهلي: هو ما جعا اساااااااااااااخحواش ال يع فوه ألااااااااااااااخا  معوب ن ةالذات أو الوباااااااااااااع،  .2

  اض م. سواا أكاهوا ذر   )الوقع الذرا( أم أقارب أم    هم ثم  ؤوت لج   ي     ةاهو

3. .
ً
 الوقع املشت ك هو: وقع على األقارب وأعمات الخ   معا

الوقع على البفس: وهو أن  وقع الواقع على هفسااااااااااااااااه ماااادة  واااااتااااه ثم ل ج اااا  الد  عو  تااااا  .4

 كذر خه أو أعمات الخ  .

( ، لحد ث  د ث .16/362، الشاااااااااااا ل الكب   142ر م  األم    والوقع مسااااااااااااخحم ةاالتفاش )

رواه مسااااااااااااا،م  ذا مات اةن آوم اهوطع عم،ه   ى من ثالث، بااااااااااااادق  جار  ..." )أ ي ه   ة م فوعا:" 

 (. وهو عود صحوم، و ،زم الوقع ةمع و الووت أو ةما  دت ع،وه.(.4199)

 

  

                                                           
 . يقال: وقف الشيء وحبسه وأحبسه وسبله بمعنى واحد، وأوقفه لغة شاذة (1)

 من التصرفات المزيلة له. ( كلمة تحبيس: يقصد بها جعله حبسا ال يتصرف فيه ببيع وال نحوه2)
 كعقار وشجر وبئر ونحو ذلك. ما يمكن االنتفاع به مع بقاء عينهفي الوقف : ( المراد باألصل 3)
 ( أي جعله في سبيل هللا ينتفع به من أوقف عليه.4)
 ( ألنه عبادة، فال يصرف إال على ما يجلب األجر والثواب.5)
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 . (1) واملوقوه ع،وه واملوقوهالصو   و أر ع : الواقع  أركان الوقعاملسرل  الثاهو : 

 الواقعال كن األوت:  -1

 . جا ز الخص هأن  وون الواقع   طيشت (1

 .  (2)ال  صح وقع املد ن بعد الحج  ع،وه  (2

 .  (3) ال  بواه أصحاب الد ون و قبا الحج  ع،وه ،  صح وقع املد ن  (3

 . (4)الوقع في م ا املوت  ريذ  كم الوبو   (4

 . (5)وقع الفاو ي ةاطا ، ولو أجاله املالك  (5

 .  (6)وقع املالك من ة ض املات ، صحوم هافذ  (6

 

 الصو  ال كن الثاني:  (7

 .  (7)  صح الوقع ةالووت وبالفعا الدات ع،وه ع فا (1

من جعا أرضه مسجدا وأذن ل،باس في الصالة فوه ، أو  ذن من الدالل  الع فو  على الوقع :  (2

 .  (8) فوه وأقام، أو جعا أرضه موب ة وأذن ل،باس في الدفن فيتا ، أو سوا   وو ع ا ل م

و بسض وسب،ض ، فمدر أتى ةصو   م تا بار وقفا من     اهامام أم  ب  م الووت: وقفض و  (3

 .لا د

 . (9)وكبا خه: تصدقض و  مض وأةدت  (4

تشاااااااااات ط البو  مع الكبا   أو اقت ان الكبا   ةااااااااااااااااااااااار د األلفا  الخمساااااااااا  الباقو  من الصاااااااااا  م و  (5

 أو اقت ان ، (10) والكبا  ، كخصاااااااااادقض ةكذا باااااااااادق  موقوف  أو محبساااااااااا  أو مسااااااااااب،  أو مح م  أو مؤبدة

 كووله: تصدقض ةكذا بدق  ال تبال وال تورث. ، ةاحكم الوقع البو 

 . ن  وع هاجزا فال  صح مؤقخا وال مع،وا  ال ةموتأويشت ط  (6

 .  (11)في ث،ث املات  اللم من   ن قوله وال  مكن فسخهالوقع املع،ق ةاملوت  (7

                                                           
  ( .2/490)منتهى اإلرادات  (1)

 ( . 6/571: المغني )ينظر  (2)

 ( . 11/27. ينظر : الشرح الممتع ) عدم لزوم وقف المدين الذي استغرق دينه ماله كلهاختار ابن عثيمين  (3)

 . (4/312الِقناع ) كشاف (4)

 ( .12، 11 / 7)اإلنصاف ( . والرواية األخرى : تصححه بإجازة المالك ، ينظر : 279/  4)كشاف القناع هذا هو المذهب ، ينظر :  (5)

 ( . 2/118شرح منتهى اإلرادات ) (6)

 ( . 170صرح به ابن تيمية في االختيارات )ص (7)

 ألن العرف جار بذلك، وفيه داللة على الوقف. (8)

 . ألنه لم يثبت لها فيه عرف لغوي وال شرعي (9)

 . ألن اللفظ يترجح بذلك إلرادة الوقف (10)

 ( .11/57. ينظر : الشرح الممتع ) المعلق بالموت ال يلزم إال بعد الموتأن الوقف اختار ابن عثيمين  (11)
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 . (2) (1) ف و ةاطاتع،وق الوقع على و ط في الحواة. ولو ع،وه على و ط ال   صح  (8

 . (3)  ذا و ط أن  بوعه مدر واا أو يتبه أو   جع فوه ةطا الوقع والش ط (9

 . (4) ، فال يشت ط ولو كان على مع نه قبوليشت ط لصح  الوقع ال  (10

 .  (5) عن  دهالوقع   ي اجيشت ط وال  (11

 

 املوقوهال كن الثالث:  (8

 . كعوارا ، مع ةواا عو ت ا نخفع ات، و  أن توون الع ن  نخفع اتا وا ما مع مع ن :املوقوه  يشت ط في

  . فال  صح وقع ش  ا في الذم  كدار ولو وبفه كال ب  (1

 . (7)وال ما ال  نخفع ةه مع ةوا ه ،  (6) وال  صح وقع املبفع  (2

 و صح وقع املصحع واملاا املشال. (3

 ل،وسم   (4
ً
 .  (8) أم     قاةا ل ا عول وقع املشال سواا أكان قاةال

 .  (9)  عول وقع   دى طبوات البباا، و ووش االرتفاش، و ق الخعلي فوما لم  بن (5

 .  (10)  صح وقع املبووالت كالسوارات ومعدات الخصو   والخكووع (6

 ن أوقع ااااااج ة أو ه ،  ، فال يشاااااما أرضااااا ا ، ف ذا ساااااوطض الب ،  أو ال اااااج ة لات  (7

  (11)الوقع 

 .  (12) والعار    صح وقع الحلي ل،بس (8

م  (9
 
 .  (13) صح وقع الو،م املع،

 . (14)  صح وقع البووو لإلق اا واملاارب  (10

                                                           
 ( . 4/250كشاف القناع ) (1)

( ، واختار ابن 4/14( ، وتلميذه ابن القيم . إعالم الموقعين )4/399اختار ابن تيمية صحة الوقف على شرط . حاشية العنقري ) (2)

 . 37ى أن يكون متقاربا . ينظر : شرح البلوغ كتاب البيوع شريط رقم عثيمين صحة تعليق الوقف بشرط في الحياة ، عل

 . الكبير قاله في الشرح (3)

 ( . 32-11/31الشرح الممتع ). ينظر :  اشتراط قبول الموقوف عليه للوقف إذا كان الوقف على معيناختار ابن عثيمين  (4)

 . كالعتقفال يعتبر فيه ذلك ،  ألنه إزالة ملك يمنع البيع (5)

 ( : بجواز وقف المنافع والحقوق المعنوية .   1،5صدر قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم ) (6)

ً اختار ابن عثيمين  (7) الشرح ، ينظر :  جواز وقف الشيء الذي ال ينتفع به إال بإتالف عينه مطلقاً  ، سواء كان الموقوف نقوداً أو طعاما

 .( 11/18الممتع )

 (.7/8(، اإلنصاف )5/237)المبدع  (8)

 ( .9/205، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم ، ينظر: فتاواه )( 3/4/5( )35المعيار الشرعي المتعلق بالوقف ) (9)

 ( .16/363)، اإلنصاف مع المقنع  (2/491)شرح المنتهى ينظر :  (10)

 ( 7/70( ، وعليه فتوى الشيخ عبدهللا أبا بطين ، ينظر : الدرر السنية )2/210شرح منتهى اإلرادات ) (11)

 ( . 16/375)المقنع مع الشرح الكبير ينظر :  (12)

 ( .171( ، واختاره ابن تيمية ، ينظر : االختيارات )ص16/375اإلنصاف مع المقنع مع الشرح الكبير ) (13)

، وهو اختيار ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ( 16/377)اإلنصاف وهذه الرواية الثانية على خالف المعتمد في المذهب ، ينظر :  (14)

 ( .16/97( . وعليه العمل وصدرت به فتوى اللجنة الدائمة )31/234)
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وإق اا  املد ن صاااااااح  نشااااااااا باااااااباو ق وقفو  ابااااااادار يطاةات الاااااااامان، أو كفال   (11

 (1) املحخاج

 عول وقع األسااااا م والصاااااووك االسااااافثمار   لصاااااح  وقع املشاااااال، و صااااا ه هصااااا م  (12

 . (2) ع،وهالوقع من ال بم في املوقوه 

 .  (3) صح قبوت تب عات الكفار لبباا األوقاه ما لم   حق املس،م ن ض ر ةوبول ا  (13

 . (4)  صح الخ ،ص من الكسم املح م لوبفه ةوضعه في أوقاه أو وقع ل،محخاج ن (14

 صاااااااااااااح وقع قمااا، لخكف ن املوتى ، على أن يعاااو مث،ااه بعااد أيااذ الكفن ، وذلااك على  (15

 .  (5)سبوا ااق اا 

 ، واملس،م والذمي في ذلك سواا.(6)كب س  وبوع  وب ض هار وبومع  ال  صح وقع  (16

  . (7)  نسخ الخوراة وااهعوا وكخم لهدق  وبدل ما،ال  صح وقع  (17

 . (8)ال  عول السمال ل،مبخدع  ةبباا وور ل،عباوة ، سواا كاهض مسجًدا  وووًوا أو    ه (18

 .  (9) البباا على األرا املسخرج ة وقع  عول  (19

اااااة على الوقع على ج ااااا  عاااااامااااا  وأماااااا الوقع على مع ن أو على الاااااذر ااااا  ففواااااه  (20 ال لكا

 .  (10)الزكاة

 

 ع،وهاملوقوه ال كن ال ابع:  (9

 : شت ط في املوقوه ع،وهي (1

اااااان على ج اااااا  عاااااااماااااا     على ة   الوقع أن  وون    - ، وإذا لم  كن على ة  لم  حصااااااااااااااااااا  (11)  ذا كا

 .  (12)املوصوو

  (13)األقارب من مس،م وذمي أو  على   -

                                                           
في  19. قرار المجمع الفقهي في الدورة (31/234)لفتاوى مجموع ابناًء على الرواية الثانية في المذهب بشأن الفقرة السابقة ، ينظر :  (1)

 هـ.5/5/1430
 هـ.5/5/1430في  19قرار مجمع الفقه اإلسالمي في الدورة  (2)

 ( . 225قرار المجمع الفقهي اإلسالمي رقم ) (3)

 هـ.5/5/1430في  19قرار مجمع الفقه اإلسالمي في الدورة  (4)

 ( . 1202( فتوى رقم )16/97فتاوى اللجنة الدائمة ) (5)

 . ألنها بنيت للكفر (6)

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -غضب النبي »ألنه إعانة على معصية، وقد  (7) حين رأى مع عمر شيئا استكتبه من التوراة وقال: أفي شك أنت يا  -َصلَّى َّللاَّ

 . «موسى حيا ما وسعه إال اتباعيابن الخطاب؟ ألم آت بها بيضاء نقية، ولو كان أخي 

 ( .28/4/1394( ، )164)هـ ق ع( : ) (8)

 ( .31/8)مجموع فتاوى ابن تيمية  (9)

 .( 3/14)اإلنصاف  (10)

 . التقرب إلى هللا تعالى ألن المقصود منه (11)

 . كالمساجد والقناطر والمساكين والسقايات وكتب العلممثل :  (12)

ُ َعْنَها  -القرابة بدليل جواز الصدقة عليه، ووقفت صفية ألن القريب الذمي موضع  (13)  . على أخ لها يهودي -َرِضَي َّللاَّ
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 . (1)وم تد ،   صح الوقع على كاف  مع ن        ي (1

 على قطاال الط  ق أو امل ااني أو فو اا أهاا الاذما ، أو الخبو   على الوقعوال  صاااااااااااااح  (2

 قب  أو تب   ه أو على من  ووم عبده أو   دمه، وال وقع سخور ل    الكعب .

ام األ بواا فوط  (3  .  (2)وال  صح الوقع على  فطار الصو 

 . على من ال  صح الوقع ع،وهالوبو  ال تصح  (4

  . (3)  الوقع على البفس صح  (5

 ن وقع على    ه واسااااااااااااافث ر كااا ال ،اا  أو بعاااااااااااااا ااا أو األكااا مبااه ماادة  واااتااه أو ماادة  (6

 . (4)مع،وم  صح الوقع والش ط 

ا ل،وقع ، من أوقع ولم  (7
ً
 .(6) (5) ص ه   ى مص ه الوقع املبوطع اآلي   ذك  مص ف

 أن  وون على مع ن  م،ك م،وا ثاةخا،  (7)وهحوه يشااااااااااااات ط في     الوقع على املساااااااااااااجد  (8
(8)(9). 

 .على مع وت  الوقع فال  صح (9

 أبال ، وال على من سوولد.  (10) و ماوال  صح الوقع على موض  (10

 واملعدوم تبعا.على ولده ومن  ولد له و ديا الحما الوقع و صح  (11

ومن أوقع على ما ال  صااااح الوقع ع،وه وآي   صااااح الوقع ع،وه ، فوصاااا ه الوقع  (12

 . (11)  ى من  صح الوقع ع،وه 

،  أوقع ولم يع ن ج اا  صاااااااااااااح، أو  وإن وقع على ج اا  تبوطع كااروالوه ولم  ااذك  ماا ال (13

ف ن ، (12) بعد أوالوه لورث  الواقع نسااااااااااااابا على قدر  رمتم وقفا ع،يتم وُ صااااااااااااا ه الوقع

 لم  ووهوا فعلى املساك ن.

  

                                                           
 . النتفاء الدوام ألنهما مقتوالن عن قرب (1)

 ( .4/390حاشية العنقري ) (2)

إبراهيم، وابن عثيمين . ينظر: واختاره الشيخ محمد بن  ،( 4/394. ينظر : حاشية العنقري ) ابن تيمية هاختارووهذا هو المذهب  (3)

 ( ، شرح زاد المستقنع البن عثيمين، الشريط الثاني من شرح كتاب الوقف .9/62فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم )

ُ َعْنهُ  -لشرط عمر  (4)  أكل الوالي منها، وكان هو الوالي عليها وفعله جماعة من الصحابة. -َرِضَي َّللاَّ

 ( . 406-16/405)الشرح الكبير واإلنصاف  (5)

 ( . 456ص. ينظر : حاشيته على الروض المربع ) في وجوه البر والخيرأنه يصرف اختار ابن عثيمين  (6)

 . كالرباط والقنطرة (7)

 . ألن الوقف تمليك (8)

ينظر : الشرح الممتع  .، ويُعّين أحدهما بالقرعة صحة وقف المبهم من أحد شيئين إذا كانا متساوييناختار ابن عثيمين  (9)

(11/16،28،29. ) 

 ( .4/395قال في القواعد : أفتى الشيخ تقي الدين باستحقاق الحمل من الوقف . حاشية العنقري ) (10)

 . لما تقدم من أن وجود من ال يصح الوقف عليه كعدمه؛  وإن وقف على عبده ثم المساكين صرف في الحال لهم (11)

 . ألن الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى الناس ببره (12)
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 أ وام الباظ املسرل  الثالث : 

 . (1) ةرن  ووت: الباظ  فالن، ف ن مات ففالن : بظ يعخب  تحد د الواقع ال -1

ل حاكم، البظارة وإن كان الوقع على مساااااااجد أو من ال  مكن  صااااااا هم كاملسااااااااك ن ف -2

 وله أن يسخنوم فوه.

 . (2)املحكم  املخخص  ل ا البظارة العام  على األوقاه  -3

الحاكم الشاااا  ي له البظارة املط،و  على البظار ، ويعزت من ثبض لد ه موجم لعزله ،  -4

 .   (3)وون الحاج    ى  اور مدٍل من املسخحو ن في الوقع 

ل،موقوه ع،وه  فالبظ : البظ  أل د أو واااااااا ط انسااااااااان ومات الواقع يشاااااااا ط  ن لم  -5

 . (4) ملع نا

 . ف ن كان وا دا اسخوا ةه مط،وا -6

 . وإن كاهوا جماع  ف و ةو تم على قدر  صص م -7

 . وإن كان ب   ا أو هحوه قام ولوه موامه فوه -8

 .  (5)هاظ  الوقع ال  م،ك  ب ح ااق ار ؛ ألهه تب ل  -9

 . (6)ل،باظ  االسخداه  على الوقع ة ذن الواض   الذا  وع في ة،ده الوقع  -10

 مساااااااخوً ا ، فال يساااااااو  الخ وج عبه   ى  -11
ً

عما البظار  ذا أبااااااابم عاوة مساااااااخم ة ، وعمال

 . (7)ةدلوا واضح ،  فود أن و ط الواقع ياله ما ع،وه عما البظار 

 .  (8)   عار األعوان املوقوف  أو املبافع املوقوف  ةرقا من أج ة املثا ل،باظ  ال  صح -12

ن املحافظ  على املوقوه ةما  حوق -13  .  (9) ةواا عوبه وووام هفعه  خع  

 عم اسااافثمار األباااوت الوقفو  ساااواا أكاهض عوارات أم مبووالت ما لم تكن موقوف   -14

 . (10) لالهخفال املباو  ةرعوانتا

 

  

                                                           
ُ َعْنهُ  -ألن عمر  (1)  . جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها -َرِضَي َّللاَّ

 ( .6/7/1400( ، )158/4/30)م ق د( : ) (2)

 ( . 3/4/1395( ، )142)هـ ق ع( : ) (3)

 . ألنه ملكه وغلته له (4)

 ( .24/7/1404( ، )205/3/33ق د ( : ) )م (5)

 . الهيئة القضائية بالمملكة العربية السعوديةقرار  (6)

 ( .21/7/1422( ، )401/3: ))م ق د (  (7)

 ( .6/2( )33المعيار الشرعي المتعلق بالوقف ) (8)

 ( .140)رقم مجمع الفقه اإلسالمي قرار  (9)

 ( .140)رقم مجمع الفقه اإلسالمي قرار  (10)
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 ط الواقع و و  أ وام املسرل  ال ابع : 

 . (3)(2)، ما لم   الع الش ل   (1)  عم العما بش ط الواقع (1

 ةرن  وع على أوالوه وأوالو أوالوه ونس،ه وعوبه : في جمع . 

  : ةرن  وع على ولده ل د ثم أوالوهوإف اٍو . 

  :   ةرن  وع على ولد فالن بعد ة   فالن.وتري 

 ةرن  وع على أوالوه مثال  ودم األفوه أو األو ن أو امل  ن وهحوه : وتود م .  

ةاااارن  ووت: على أوالوا الفو اااااا، فو خص اتم أو  ط،ق فوعم م  :  وباااااااااااااع وعاااادمااااهال ويعخب  (2

 . و   هم

 . (4) ةرن  ووت: على أوالوا ثم أوالوهم ثم أوالوهم:  الت ت م ويعخب  (3

رن ال  ؤج ، أو قدر مدة ااجارة أو أن ال  نزت فوه فاساااااق أو وااااا    أو ة و صاااااح وااااا ط الواقع (4

 .مخعوه وهحوه

 .  عز ب فه ةال موجم و  يوإن هزت مسخحق تنز ال و عوا لم  (5

 ( 5)  عول أن يشت ط الواقع في بو   الوقع قااا و وهه من ريع الوقع بعد موته (6

الفو   و اساااااااااااااخوى ال    والااااذك ، : في املوقوه ع،وااااه ولم يشااااااااااااات ط وبااااااااااااافااااا  الواقع  ن أط،ق (7

 .(6)واألهثر

لولااااده املوجوو   ن  : أو ولااااد    ه ثم على املساااااااااااااااااك ن ف و ، أو أوالوه ، وإن وقع على ولااااده (8

 .  (7)ةالسو     الوقع الذكور وااهاث والخباثى

 ال  ديا فيتم الولد املبفي ة،عان، ألهه ال يسمر ولده . (9

فال  ديا ولد الببات في الوقع على  ، ، وون ولد ةباته (8)ثم بعد أوالوه لاااااااااااااااولد ةنوه وإن سااف،وا  (10

 . (9)األوالو  ال ةبص أو ق  ب  

                                                           
ُ َعْنهُ  -ألن عمر  (1)  . وقف وقفا وشرط فيه شروطا، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة -َرِضَي َّللاَّ

 ( .25/4/1428( ، )596/4)م ق د ( : ) (2)

 ( . 34-11/33. ينظر : الشرح الممتع ) جواز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أفضل ما لم يكن الوقف  على معيناختار ابن عثيمين  (3)

 ( .4/412أنهما سواء . حاشية العنقري )ويقدم األخ الشقيق على األخ ألب ، على المذهب . واختار ابن تيمية  (4)

 ( .4/1/2( )33المعيار الشرعي المتعلق بالوقف ) (5)

 . لعدم ما يقتضي التخصيص (6)

 . وإطالقها يقتضي التسوية، كما لو أقر لهم بشيءألن اللفظ يشملهم ، ألنه شرك بينهم  (7)

 . ألنه ولده ويستحقونه مرتبا، وجدوا حين الوقف أو ال (8)

ُ فِي أَْوالِدُكْم{ ]النساء:  (9)  . [11لعدم دخولهم في قَْوله تَعَالَى: }يُوِصيُكُم َّللاَّ
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فوديا ولد البب ن وجدوا  ال  : على ولد ولده وذر خه لصااااااااااااا،به أو عوبه أو نسااااااااااااا،ه  ومن أوقع (11

ل،ت ت اام، فال يساااااااااااااخحق  "ثم"والعطع ةاااااااااااااااااااااااااا (1)الوقع أو ال وون ولااد الببااات  ال ةبص أو ق  باا  

البطن الثاااااني وااااااااااااا ،ااااا  در  بو ا األوت،  ال أن  ووت: من مااااات عن ولااااد فبصااااااااااااا بااااه لولااااده، 

 . والعطع ةالواو ل،فش  ك

ااان ذلاااك فوااا من أهاااا الوقع البطن األوت  عم   ن  (12 ه ، ثم مااااتوا ، واهخواااا   ى البطن الثااااني ، كا

 . (2)لبطن األوت ورث  ل

 .  (3) على ةنوه أو ة   فالن ايخص ةذكورهم ومن أوقع (13

 .  (4)ومن أوقع على أوالوه الذكور وون ااهاث ، صح  (14

 . (7) وون أوالوهن من    هم، (6)ا فوديا فوه النسا،   (5) قبو،  على وإن أوقع (15

يشااااااااما الذك  واألهثر من أوالوه وأوالو أةوه :  إذا وقع على ق اةخه وأها ة خه وقومه ونساااااااابا هو  (16

، ويسااااااااااااخوا فوه الذك  واألهثر والكب   والصاااااااااااا    والو  م (9)(8)جده وأوالو جد أةوه فوط  وأوالو

 والبعود وال    والفو   لشموت ال،فظ ل م، وال  ديا فيتم من   الع و به. 

 . (10) وإن وقع على ذوا ر مه وما كا ق اة  له من ج   اآلةاا واألم ات واألوالو (17

 . (11)   ب توخض     مانتن عما ةالو  وإن وجدت ق  ب  توخض    راوة ااهاث أو (18

وجم تعموم م : ول ساااااااااااااوا قبو،   فالنوإذا وقع على جماع   مكن  صااااااااااااا هم كروالوه أو أوالو  (19

  .( 12) والفساوا ةو تم

وجم :  (13)ف ن كان الوقع في اةخدا ه على من  مكن اسااااااااافوعاةه فصاااااااااار مما ال  مكن اسااااااااافوعاةه  (20

 . تعموم من أمكن م تم والفساوا ةو تم

                                                           
والشيخ عبدهللا أبا بطين ، والشيخ محمد بن إبراهيم . ينظر : الدرر السنية الرواية األخرى أن أوالد البنات يدخلون ، اختارها ابن القيم ،  (1)

 ( .19-20/18( . ومال إليها الشيخ ابن باز . ينظر : فتاواه )9/95( ، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم )7/61-63)

 ( .4/460حاشية العنقري ) (2)

 . [39لَهُ اْلبَنَاُت َولَُكُم اْلَبنُوَن{ ]الطور: ألن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة. قال تعالى }أَْم  (3)

-11/48. ينظر : الشرح الممتع ) أن من أوقف على بنيه فقط دون بناته فالوقف باطل ويعود الموقوف ملكاً للواقفاختار ابن عثيمين  (4)

49 . ) 

 . كبني هاشم وتميم وقضاعة (5)

 . ألن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها (6)

 . ألنهم ال ينتسبون إلى القبيلة الموقوف عليها (7)

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -ألن النبي  (8)  . لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى، ولم يعط قرابة أمه وهم بنو زهرة شيئا -َصلَّى َّللاَّ

. ينظر: الشرح  أوقف على أهل بيته أن الزوجة تدخل في أهل بيت الرجل إذاالمذهب ال يدخل الزوجات هنا ، واختار ابن عثيمين  (9)

 ( . 11/25الممتع )

 . ألن الرحم يشملهم (10)

 ألن داللتها كداللة اللفظ. (11)

 . ألن اللفظ يقتضي ذلك وقد أمكن الوفاء به، فوجب العمل بمقتضاه (12)

ُ َعْنهُ  -كوقف علي  (13)  . -َرِضَي َّللاَّ
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 لم  عم تعموم م ألهه     ممكن. :  مكن  صاااااااااا هم واساااااااااافوعااتم كب   هاواااااااااام وتموم  وإن لم (21

  . (2) االقخصار على أ دهم عول و  . (1) الخفاوا لبعا م على بعن  عول 

ملا  ن تصااااااااااااااوش مساااااااااااااخحوو الوقع على شااااااااااااا  ا من مصاااااااااااااارفه ومواو  ه ، ثم ظ   كخاب مباه  (22

 .  (3)تصاوقوا ع،وه ، ُعما ةالكخاب ، ول ا الخصاوش 

 . وإن وقع مدرس  أو رباطا أو هحوهما على طا ف  ايخصض اتم (23

 وإن ع ن  ماما أو هحوه تع ن، والوبو  في ذلك كالوقع. (24

ةر دا مسااااااااااااخحويتا واااااااااااا وط واقفيتا ، ُ كخفى في اعخبارها الشاااااااااااا  ة  ل ساألوقاه املخواوم  الد   (25

 .  (4)والسمال ، اثبات أبا الوقع 

موقوه على من فااا ، فما  ، يعطى مبه كا ساب  ما  فالن : هذا وقع على وإذا قات الواقع (26

ن  فظ ما فُاا مع ن اسخحواقه مودر   .  (5)من املوقوه، تع  

 ريعه لج   معوب ، فال مانع  ون،ذ من بااااا ه ال يع على املصاااااالح  (27
ً
 ن لم  كن الوقع مشااااا وطا

 .(6)العام 

 

 

  

                                                           
 . ألنه إذا جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه (1)

 . ألن مقصود الواقف بر ذلك الجنس وذلك يحصل بالدفع إلى واحد منهم (2)

 ( . 2/12( ، نيل المآرب )4/418حاشية العنقري ) (3)

 ( .18/3/1394( ، )109)هـ ق ع( : ) (4)

. ينظر : المبدع واختار ابن تيمية : إرصاد الفاضل إذا كان الريع يفضل في حين دون آخر ، أما إن فُضل دائًما ، فال إرصاد  (5)

 ( . 4/373( ، مطالب أولي النهى )5/357)

 ( .15-20/14واختاره ابن باز . ينظر : فتاواه )،  (241) :، برقم  قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي (6)
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 وإةداله ومباق،خه وبوعه عأ وام لزوم الوقاملسرل  الخامس : 

    . (1) الوقع عود اللم ةمع و الووت وإن لم  حكم ةه  اكم (1

 . (2)ة قال  وال    ها  الوقع ال  عول فسخ (2

 . (3)  ال أن تخعطا مبافعه ةالو،و ، وال  باقا ةه الوقع ال  بال  (3

 .  (4)و بال وقع ثبض عبد الحاكم أن ةوعه أهفع  (4

و عوًبا ةوي ، وذلك  ذا اتحد الواقع والج   ،  ن كاها عوب ن ، أما و صاااح ةوع بعااااه ؛ اباااالل  (5

 . (5)ولم تبوص الووم  ، وإال ةوع الوا 

وإن لم  مكن ةوع بعن الوقع، فواااد أفدر بعن الحبااااة،ااا  ةعوال عماااارة وقع من ريع وقع  (6

 .  (6)آي  على ج خه 

 .  (7) وامل افق العام  عول األيذ بعود البباا والفش وا وااعاوة في تعم   األوقاه  (7

 .ولم  نخفع ةه في موضعه فوبال  ذا ي بض مح،خه وآلخه  االوقع مسجًد وإن كان  (8

 . وب ف ا في عمارته   املسجدو عول ةوع بعن آل (9

وجال  (8) جال باا فه   ى مسااجد آي  ، وهفوخه وهحوها  ف وااهمن    املسااجدوما فاااا عن  اج (10

 .  (9) الصدق  ةه على فو اا املس،م ن

 . وال  عول   س اج ة وال  ف  ةئ  ةاملسجد (11

 . (10)  ذا أوقع أرضا ملسجد فال  عول اقخطال ش  ا م تا ل  ا آي  كدار لخحفوظ الو آن (12

ال  عول ةوع الكخم املوقوف  املولع  من اافخاا أو من ال اةط ، و عول تباول ا ة ن ط،م الع،م  (13

 .  (11) ةنو  االسخفاوة ال املعاوض 

                                                           
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -لقوله  (1)  . هذا الحديث عند أهل العلمقال الترمذي: العمل على « ال يباع أصلها وال يوهب وال يورث» -َصلَّى َّللاَّ

 . ألنه مؤبد (2)

ُ َعْنهُ  -كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها، فيباع لما روي أن عمر  (3) كتب إلى سعد لما بلغه أن  -َرِضَي َّللاَّ

سجد، فإنه لن يزال في المسجد مصلى، وكان هذا بيت المال الذي بالكوفة نقب أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة الم
 بمشهد من الصحابة ولم يظهر خالفه فكان كاإلجماع.

وهو اختياره الشيخ محمد بن إبراهيم ، وابن باز ، وابن عثيمين . ينظر : فتاوى الشيخ  ،( 24/5/1399( ، )157/2/34)م ق د ( : ) (4)

 ( .60 – 59 /11(، الشرح الممتع )11-20/10) (، فتاوى الشيخ ابن باز9/119محمد بن إبراهيم )

 ( .20/11وعليه فتوى ابن باز . ينظر : فتاوى ابن باز )، ( 4/454حاشية العنقري ) (5)

 ( .866 /5)معونة أولي النهى  (6)

 ( .182) رقممجمع الفقه اإلسالمي قرار  (7)

 ( .20/15ينظر : فتاواه )وعليه فتوى ابن باز . ،  ألنه انتفاع به في جنس ما وقف له (8)

ألن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان الكعبة. وروى الخالل بإسناده أن عائشة أمرته بذلك، وألنه مال هللا تعالى لم يبق له  (9)

  مصرف فصرف إلى المساكين

 . (74-16/72)فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء  (10)

 .( 16/25)ر: فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء ينظ (11)



ا ملذهب متأخري الحنابلة 
ً

 د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر -حمهم هللار -خالصة أحكام الوقف وفق
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ال  عول هواا الوقع   ى ياارج املم،كا  ؛ ألن البواا ةوع ، وقاد هص الفو ااا على عادم جوال ةوع  (14

 .  (1)الوقع  ال  ذا تعط،ض مبافعه 

 . في الحات الد  جال أن  بال فيتا فش طه فاسدالوقع أن ال  بال  الواقع لو و ط (15

مث،ه و صااااااااا   وقفا ةمع و ، ف ن تعذر مث،ه ففي بعن  (2) في مث،ه الوقع  ذا ةوع و صااااااااا ه ثمن (16

 . الش اا

 . (3)لو وقع ش  ا ف  ب ، أو لم يعد  نخفع ةه الباس ، فوص ه   ى أق  ب معانس له  (17

 .  (4) وإذا   س الباظ  أو ة ر في الوقع من مات الوقع أو من ماله وهواه ل،وقع ف،،وقع (18
 

 .جمع نأله وصحبه  آوبلى هللا وس،م على هب با محمد و  هلل  رب العام، نمد والح

                                                           
 ( .15/10/1395( ، )334)م ق د ( : ) (1)

 . ألنه أقرب إلى غرض الواقف (2)

 ( .4/293كشاف القناع ) (3)

 ( .2/484، واألجنبي : غير الناظر ، حاشية العنقري )( 7/397) : ويتوجه في غرس أجنبي أنه للوقف بنيته في الفروعقال  (4)


