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  األحكام العامة للوقف

The general provisions of endowment  
                              Inst. Hasan Khalid Debis(1) حسن خالد دبيس .م

                         Inst. Shaheed Abdul-Zahra (2) شهيد عبد الزهرةم. 

 الملخص 

 لقد عر  علماء املسلمن الوقف: هو حتبيس االأصل وتسبيل املنفعة.
اخلريي والوقف األهل  أو ال ري، واملقصود ابلوقف ال ري وهو   بينوا ابن للوقف أنواع منها الوقف 

الــ ي يوقــف علــ  شــ   أو اشــ اص معينــن. ومــن التقســيمات العامــة للوقــف الوقــف اخلــاص والوقــف 
 العا ، وارادوا ابلوقف العا  وهو ما يوقف عل  مصلحة عامة كاملسجد والقناطر.

ة. ومـــــــــن الشـــــــــرائط العامـــــــــة للوقـــــــــف ومـــــــــن اوقـــــــــف شـــــــــيئا يف ســـــــــبيل هللا: فينصـــــــــر  اىل كـــــــــل قربـــــــــ
 )التنجي ،الدوا ،واالخراج عن النفس( فلو وقف عل  نفس  م يصح.

Abstract 
The wagf moratorium when the muslim scholars is ovis the original and 

the types of wagf wagf charitable organizations go. 
Divided wagf own stand which awakens the interest of public such as 

mosgues archways. 

Standing in the way of allah finishes to all near.. 
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 المقدمة

حب نـا هــ ا تنـاوك االحاــا  العامــ  للوقـف، وماهلــ ا احلاــ  مـن ثــواب عنــد هللا سـبحانة وتعــال ، وســب  
منــ  وغــري ائ  اجلــاجلــائ  ومــاهو  ضــيحتو لوقــو  علــ  االحاــا  العامــة للوقــف و هــو اأختيــار  هلــ ا البحــ  

 .اجلائ 
ولعــل الدراســات الســابقة م تتنــاوك هــ ا البحــ  کدراســة مســتقلة لبيــان االحاــا  العامــة للوقــف. وقــد 

 مباح  وکل مبح  ل  عد  مطال :ثالثة قسمنا ه ا البح  ال  
املــ اه  فاــان املبحــ  االوك هــو البحــ  فــ  معنــ  الوقــف لغــة واصــطالحا، وتعريــف الوقــف عنــد 

االســـالمية. امـــا املبحـــ  ال ـــان  فاـــان حتـــت عنـــوان انـــواع الوقف،وللوقـــف عـــد  أقســـا  البـــد مـــن التعـــر  
شـرائط خاصــة للوقــف حتــ  يصــح  كعليهـا. امــا املبحــ  ال الــ  فاــان حتـت عنــوان شــرائط الوقــف فهنالــ

 الوقف من قبيل التنجي والدوا ... وغريها.
فــ  حب نــا هــ ا )شــرائ  االســال ( للمحقــ  احللــ ، و )وســائل ومــن أهــ  املصــادر التــ  اعتمــدتنا عليهــا 

 العامل . الشيعة( حملمد حسن حر
وکانت منهجيتنا ف  البح  هو التعريف بصـور  عامـة، والتعريـف علـ  حسـ  القـد  الـ م، مـ  بيـان 

 . الآراء الفقهاء ف  املسالة من دون بيان امل الف هلا او املواف ، وامنا البيان عل  حنو االمر ال
 التمهيد:

الوقـــف هـــو: )اخـــراج املالـــك العـــن عـــن ملنـــ  وحبســـها مـــن اجـــل انتفـــاع النـــاس هبـــا دون ان تنـــون 
س االصـــل بــيللموقــو  عليــ  ســلطة نقلهــا عــن ملنــ (. وهــو مــا خيتصــر  الفقهــاء بقــوهل : )الوقــف هــو حت

نــوع مـن امللنيـة ليســت يف قـو  امللنيــة   أي املنفعــ  و يرتتـ  علـ  الوقــف عنـد حصـول .(7)وتسـييل ال مـر (
الي ترتت  عن غري  من النواقل، كالبي  و اهلبة والوصية وغريها فإن قصر االنتفاع ابلعن في  عل  املوقو  

 علي  أشبة ابلت ص  من  ابلتمليك.
لنن رغـ  ذلـك فاننـا سـو  نعـرب عنـ  ابلتمليـك جـرا علـ  مـا هـو املـالو  مـن عبـار  الفقهـاء يف هـ ا 
الباب والن بعض ااثر امللنية ترتت  عل  بعض انواع . وكما الخيف  فان الوقف نوع من اهلبة لتلك العن 
ومنافعها وهو من اجل ذالك يندرج يف ابواب ه ا املقصد وملا كانت معظ  الوقو  مما يقصد هبا التقرب 

خبـــار التعبـــري عـــن الوقـــف اىل هللا تعـــاىل فامـــا بـــ لك تصـــري قســـما مـــن الصـــدقات، بـــل ان الغالـــ  يف اال
 ابلصدقة.

ان  قاك:  --و هو )الصدقة( اجلارية الي ورد احل  عليها يف االخبار، والي شاع منها عن النيب
)اذا مـــات املـــؤمن انقطـــ  عملـــ  اال مـــن ثالثـــة، ولـــد صـــاح يـــدعو لـــ ، وعلـــ  ينتفـــ  بـــ  بعـــد موتـــ ، وصـــدقة 

 (6)جارية(

                                                        
 .134ص  7املبسوط، الشيخ الطوس ، ج -7
 .191ص  21 وسائل الشيعة، احلر العامل ، ج -6
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 الوقف لغة واصطالحاالمبحث األول: 

 طلب األول: الوقف لغةامل
 الوقف: هو احلبس

 يقاك: وقفت الدار وقفا حبستها يف سبيل هللا 
 ويقاك: وقفت الرجل عن الش ء وقفا منعت  عن  ومنها: السنون

 .(5)ويقاك: وقفت الدابة تقف وقفا ووقوفا سننت
 وجيم  عل  وقو  وأوقا  والفعل من  وقف.

 .أما أوقف فشاذ، ومعنا  لغة احلبس واملن 
 تقوك: وقفت عن السري أي أمتنعت عن .

ويظهر من بعض أهل اللغة أم  جيعلون كال من الوقـف واحلـبس مبعـى واحـد، فـاحلبس عنـده  هـو مـا 
 .(4)وقف

وأن تصّدقوا خري  لن قاك تعاىل: 
(3). 

 .(8)وافعلوا اخلرَي لعلن  تُفلحونقاك تعاىل: 
 .(9)مما حُتّبونلن تنالوا الرّب حّى تُنفقوا قاك تعاىل: 
 .(21)وما يفعلوا من خري فلن ُينفرو قاك تعاىل: 
 .(22)إاّل أن تفعلوا إىل أوليائن  معروفاً قاك تعاىل: 

 .فإن الوقف يدخل يف عمو  ه   اآلات النرمية؛ ألن الصدقات مندوب إليها
 وبّر وخري واحسان، فهو مندوب إلي . ةوالوقف يف حقيقت  صدق

 الوقف اصطالحًا عند الفرق اإلسالميةاملطلب الثاني: 

 الوقف يف اصطمح اإلمامية:
 . (21)عّر  الشيخ الطوس  الوقف أبن : )حتبيس األصل وتسبيل املنفعة، ومجع  وقو  وأوقا ( ـ2
الوقف:عقد،مثرت  حتبيس األصل واطـالق املنفعـة، واللفـظ الصـريح فيـ :وقفُت وقاك احملق  احلل : ) .1

تصــــــدقت فــــــال حيمــــــل علــــــ  الوقــــــف إال مــــــ  القرينــــــة،الحتماهلا مــــــ  اإلنفــــــراد غــــــري الغري،أمــــــا حّرمــــــت و 
 .(27)(الوقف..

                                                        
 ، نشر دار صادر ـ بريوت ـ لبنان.759ص  9(، ج 322لسان العرب، ابن منظور )ت  -5
 ، نشر دار الفنر ـ بريوت ـ لبنان.295ص  4(، ج 2116اتج العروس، ال بيدي )ت  -4
 .181سور  البقر ، اآلية  -3
 .33سور  احل ، اآلية  -8
 .91سور  آك عمران، اآلية  -9

 .225سور  آك عمران، اآلية  -21
 .4سور  األح اب، اآلية  -22
 7ج،لبنـان–مؤسسـة الغـري للمطبوعـات بـريوت  ،الطبعـة االولـ  ،هــ( 641املبسوط يف فقـ  االماميـة، الشـيخ الطوسـ )ت  -21

 .184ص
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وعرف  مشس الدين العامل : )ه  الصدقة اجلارية والصريح من الوقف، أما وقفت وحبس وسبلت  .7
 .(26)وحرمت وتصرفت فيفتقر إىل القرينة كالتأبيد ونف  البي  واهلبة واالرث(

ال ــاين: )أي جعلــ  علــ  حالــة ال جيــو  التصــر  فيــ  شــرعاً علــ  وجــ   قــل لــ  عــن ـــ وعرّفــ  الشــهيد 6
 .(25)امللك إال ما است ى(

الوقـف: عقـد يفيـد حتبـيس األصـل واطـالق املنفعة،ولفظـ  وعرف  احملق  عل  بن احلسن النرك : ) .5
أحــــد هــــ   الصــــريح، وقفــــُت وحبســــت وســــّبللت علــــ  رأّي، وغري :حّرمــــت وتصــــدقت وأبّــــدت،فأن قُــــرن 

ال الثة،أبحــدى ال الثــة الســابقة،أو مبــا يــدّك علــ  املعــى صــار كالصــريح، وإال م حيمــل علــ  الوقــف ويــدين 
 .(24) (بنيت  لو ادعا  أو ادع  ضد  وحين  علي  بظاهر اقرار  بقصد 

: --اصل  وسبلت مثرهتا. ومما ورد يف وصية االما  توعرف  احملق  األردبيل : )إن شئت حبس .4
ال ي جيعل  إلي  أن يرتك املـاك علـ  اصـول  وينفـ  ال مـر ، حيـ  أمـر  بـ  سـبيل هللا ووجوهـ    شرط عل ان 

 وذوي الرح  من ب، هاش  وب، املطل  والقري  والبعيد.
واملراد بـ )حتبيس االصل( املن  مـن التصـر  فيـ  كالتصـر  يف االمـالك ابلبيـ  واهلبـة والصـدقة وحنوهـا، 

و)تســبيل ال مــر ( اابحتهــا للموقــو  عليــ ، حبيــ  يتصــر  فيهــا كتصــرف  يف  ملــك.حبيــ  ينــون  قــال لل
 .(23)امالك (
  شـخ   من الوقو  مبعى القيا  بال حركة يف مقابلة املأوعرف  الشيخ جعفر كاشف الغطاء: )وم .3

 .(28)(صاحب ، أو صاحب  عن التصر  في الن  حيبس املاك عن تصر  
وك لك عرف  الشيخ يوسف البحراين:)كالتصر  يف االمالك ابلبيـ  واهلبـ  والصـدقة وحنوهـا حبيـ   .8

ينون  قـال للملـك وتسـبيل ال مـر  اابحتهـا للموقـو  عليـ  حبيـ  يتصـر  فيهـا كتصـرف  يف امالكـة ومجلـة 
 .(29)من االصحاب عربوا ابطالق املنفع  عوض لفظ التسبيل وهو اظهار يف مقابلة التحبيس(

وعرفــ  مــري ا حســن النــوري: )أمــا أن الوقــف فهــو مــا تقــد  مــن واضــحات الفقــة ويقتضــية ارتنــا   .9
 .(11)املتشرعة ال ي ال اتمل في 

وعرّف  الشيخ ابقر اإليرواين أبن : )يتضمن حتبيس العن وتسيبل ال مر ، وقد يعـرب عنـ  ابلصـدقة،  .21
 .(12)وهو مشروع بال اشناك(

                                                                                                                                            
 1ج ،ق  ايران–مطبعة امري  ،الطبعة ال انية ،حتقي  وتعلي  السيد صادق الشريا ي (،434شرائ  االسال . احملق  احلل )ت -27

 .661ص
ه(، مؤسسة النشر االسـالم  التابعـة جلماعـة املدرسـن  978الدروس الشرعية يف فق  االمامية، حممد بن من  العامل )ت -26

 .146بق  املقدسة، ص
. الســرائر، ابــن ادريــس احللــ )ت 262هـــ(، ص  2182لــدين العــامل )تالروضــة البهيــة يف شــرح اللمعــة الدمشــقية،  يــن ا -25

 .241ص 7ج ،هـ( 598
سـنة  1ط --نشر مؤسسة اك البيت  ،ه( 961جام  املقاصد يف شرح القواعد، الشيخ عل  بن احلسن النرك )ت -24
 .21ص 9ج ،هـ 2625
 .213ص 11ج-ق -التابعة جلماعة املدرسن( مؤسسة النشر االسالم  2284احلدائ  الناظر ، للمحق  البحراين )ت -23
 112، ص26، ج2كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة، للشيخ جعفر كاشف الغطاء، منت  االعال  االسالم  ط  -28
 .213ص 11ايران ج ،ه(2284احلدائ  الناظر ، للشيخ يوسف البحراين)ت -29
 الحياء الرتاث. --يت هـ(، مؤسسة اك الب 2711مستدرك الوسائل. مري ا حسن النوري)ت  -11
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 الوقف عند احلنفية:
 . (11)الواقف والتصدق ابملنفعة عند االما لوقف: ابن  حبس العن عل  حن  ملك ا

 الوقف عند الشا عية:
هــــو حــــبس مــــاك مينــــن االنتفــــاع بــــ  مــــ  بقــــاء عينــــة بقطــــ  التصــــر  يف منفعتــــة علــــ  مصــــر  مبــــاح 

 .(17)موجود
التعريــف، وان وعنــد مالحظــة التعــاريف عنــد املــ اه  االســالمية، ال جنــد أختالفــا جــوهرا فــ  أصــل 

 أختلفت بعض مصادي  الوقف.
فإن األمر الال  ف  التعريف هو حبس األصل أی العـن املوقوفـة واألسـتفاد  مـن منفعتهـا، فـإن هـ   

 املنفعة ختتلف من احد ال  آخر.
 وه ا اليضر يف التعريف وهو غري قادح إلن  أختال  ف  املصادي  وليس يف العنوان.

 وقف وأقسامه وعلى من يصح الوقفأنواع ال: المبحث الثاني

 املطلب األول: أنواع الوقف

 ال الوقف اخلريي:3
وهــو الــ ي يوقــف ابتــداءاً علــ  جهـــة مــن جهــات الــرب، ولــو ملـــد  معينــة ويصــبح الوقــف بعــدها علـــ  

 .(16)أش اص عّينه  الوقف، كأن يقف الرجل أرض  عل  مدرسة أو مستشف ،   بعدها عل  أوالد 
األمـر علـ  جهـة خرييـة ـ ولـو ملـد  معينـة ـ ينـون بعـدها وقفـاً علـ  شـ   معــن أو أي أنـ  يف أوك 

 .(15)أش اص معينن
 ال الوقف األهلي  الذري:1

وهـو الـ ي يوقـف ابتـداء األمــر علـ  نفـس الواقـف، أي شـ   أو أشــ اص معينـن ولـو جعـل آخــر  
 .(14)رييةجلهة خريية، كأن يقف عل  نفس    عل  أوالد    من بعده  عل  جهة خ

حيــ  يوقــف اإلنســان ابتــداءاً علــ  نفســ  أو علــ  أوالد  وذريتــ  أو أشــ اص معينــن مــن ذوي قرابتــ  
 .(13)أوغريه  حى ولو جعل  بعد ذلك وقفاً عل  جهات الربّ 

                                                                                                                                            
 112، ص2718 1دروس متهيدية يف الفق  االستدال ، مساحة الشيخ ابقر االيرواين، مطبعة توحيد ق ، ط -12
 .696ص 7معج  املصطلحات وااللفا ، حممود عبد الرمحن،ج -11
 .245ص 7ج ،بريوت لبنان ـ ،  شر دار احياء الرتاث العري933مغ، احملتاج، حممد بن امحد حممد الشربي، ت -17
 ، 1111د. امحــــد فــــراج حســــن،  شــــر منشــــورات احللــــيب احلقوقيــــة، بــــريوت  رث والوصــــاا يف الفقــــ  االســــالم ،نظــــا  اال -16

 .112ص
 .712ص 21هـ،  م   2628، د. وهبة ال حبل ، الناشر دار الفنر حمل النشر دمش  وادلت الفق  االسالم   -15
 . 711، ص 21. وهبة ال حبل  م الفق  االسالم  وأدلت ، د -14
 111نظا  االرث والوصاا يف الفق  االسالم ، د. امحد فراج حسن، ص -13
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ضـة ويف ذلـك و كوقف الدار عل  أوالد  ليسننوها ووقف البستان عليه  ليـأكلوا مثرهتـا وال تصـح املعا
 مر  من قبل املوقو  عليه  وال من قبل الو  كما امما ال ينو ن مضمونن علـ  الغـري عل  املنفعة أو ال

 .(18)ابلق  او االستيفاء او االتال 
حيــ  يبتــ، علــ  ملنيــة املنفعــة او ال مــر  هلــ  كمــا لــو قــاك الــدار وقــف علــ  اوالدي علــ  ان تنــون 

ا هلـ  وحينئــ  يرتتـ  اثــر ملنهـ  هلــا وان م منفعتهـا هلـ  او البســتان وقـف علــ  اوالدي علـ  أن تنــون مثرهتـ
 .(19)يقبضوها وجت  ال كا  واخلمس

 املطلب الثاني: أقسام الوقف

 ال الوقف اخلاص3
هــو مــا كــان ملنــاً للموقــو  علــيه  اي الــ ي يســتحقون اســت مار  واالنتفــاع بــ  ومنــ  الوقــف الــ ري 

وما اليها وه ا النوع من الوقف هو ال ي او الفقراء وقف العقار ملصلحة املسجد واملدرسة  ووقف العلماء
ولــــو وجــــد ســــب   وقــــ  اخلــــال  بيــــنه  يف انــــ  جيــــو  بيعــــ  مــــ  االســــباب املوجبــــة اوال جيــــو  اطالقــــاً حــــى

االوالد   . ومــا يوقــف علــ  شــ   معــن او اشــ اص معينــن بشــنل خــاص م ــل الوقــف علــ(71)وســب 
 .(72)وال رية

دار  او ســيارت  علــ  شــ   حمــدد واحــد كــان او حيــ  ينــون وقفــاً خاصــاً وامــا علــ  انســان كوقــف 
متعــدداً ك يــد وحــد  او مــ  ذريتــ  وامــا علــ  شــ ء كوقــف بســتان هلــ ا املســجد او هلــ ا امليــت  او غريتــا ممــا 

. وقفــاً علــ  شـــ   أو اشــ اص كــالوقف علــ  اوالد  وذريتــ  او علــ   يـــد (71)يوقــف علــ  شــ ء معــن
 .(77)وذريت 

اشـ اص معينـن وان جتعـل منفعـة الوقـف ملنـاً للموقـو  عليـ    وما قصد عود منفعتـ  اىل شـ   او
كمــا إذا قــاك هــ ا الــدار وقــف علــ  اوالد  ان تنــون منفعتهــا ملنــاً هلــ  فمنفعتهــا كســائر امالكهــ  جتــو  
املفاوضــــة عليهــــا وجيــــ  علــــيه  فيهــــا اخلمــــس وال كــــا  بشــــرائطها ويرثهــــا وارثهــــ ، وتضــــمن هلــــ  ابمل ــــل أو 

 .(76)القيمة
نفعــة مصـــرفاً علــيه  ال ملنــاً هلـــ ، فــال جيــ  فيهـــا اخلمــس وال كــا  وال يرثهـــا وارثهــ . نعـــ  وأن جتعــل امل

يضمنها هل  من اتلفها عليه  وان صر  ش   النفعة عل  املوقو  عليه  فال جتو  املفاوضة عليها كما 
 .(75)إذا كانت شجر  م جتر بي  مثرهتا بل هل  أكلها فقط

                                                        
  142، ص1ج 2 ، ط2994منهاج الصاحلن، السيد حممد سعيد احلني ، دار الصفو ، بريوت لبنان، سنة  -18
 املصدر نفس  -19
 5ج ،نية، مؤسسة انصـاران للطباعـة والنشـر ايـران ـ قـ عرض واستدالك، حممد جواد مغ --فق  االما  جعفر الصادق -71

 .81ص
 .88-39ص 7احنا  الوالات، السيد حممد تق  املدرس ،  ج -72
 .758ص 1فق  الشريعة، السيد حممد حسن فضل هللا، ج -71
 .151- 152ص ،املعامالت، السيد حممد الغروي -77
وسيلة املتقن يف االحنا  يف املعامالت، الشيخ  حممد مجيل محود العامل ، نشر مرك  العرت  الطاهر  للدراسات والبحـوث،  -76

 .151-152 ، ص1121لبنان بريوت، 
 املصدر نفس . -75
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 مال الوقف العا1
هو ما يوقف عل  مصلحة عامة كاملسجد واملقابر والقناطر واملشاهد واحلسينيات واملدراس واملنتبات 

. ومـا اريـد منـ  انتفـاع النـاس كـل النـاس ال فئـة خاصـة وال صـنف معـن ومنـ  (74)واملراكـ  ال قافيـة والرتبويـة 
االشـــجار املظلـــة للمـــار  ويف املـــدراس واملســـاجد واملشـــاهد واخلـــا ت الـــي كانـــت منـــ   مـــان وعيـــون املـــاء و 

 .(73)حنمها املساجد واملقابر واملشاهد الما ال ختت  مبسل  دون مسل  وال فئة من املسلمن دون فئة 
وان هــ   االوقــا  العامــة ال جيــو  بيعهــا وال اســتبداهلا حبــاك حــى لــو خربــت و اوشــنت علــ  اهلــالك 

هلــا عــن ملــك مالنهــا االوك اىل غــري مالــك  والضــياع المــا عنــده  او عنــد اك ــره  فــك ملــك اي اخــراج
فاصبحت بعد الوقف متاما كاملباحات العامة وبديهة ان  ال بي  اال يف ملك خبال  االوقا  اخلاصة فاما 

 .(78)حتويل من ملك الواقف اىل ملك املوقو  عليه  بنحو من االحناء
ى  مــن كــالوقف علــ  املرجــ  ومــا ينــون وقفــا عامــا وذلــك امــا علــ  عنــوان انســاين لــ  افــراد علــ  مــد

االعل  او عل  العلماء او املسـافرين او الفقـراء او العـاج ين او حنـو ذلـك وامـا علـ  عنـوان ال ينطبـ  علـ  
االعيــان بــل يــراد منــ  احــداث فعــل مــن افعــاك اخلــري وهــو مــا يصــطلح عليــ  هنــا اجلهــة م ــل وقــف بســتان 

-لصر  منائة يف ع اء االما  احلسن  ئـة يف معاجلـة املـرض او اطعـا  شـ   معـن او او لصـر  منا -
 . (79)الفقراء عامة او حنو ذلك من املصاح العامة ووجود اخلري

ومــن حيــ  مــام يقصــد عــود منفعتــ  اىل معــن كاملســاجد والقنــاطر حيــ  منهــا حفــظ عنــوان املســجد  
لصــال  صــار مصــل  كــالفقراء او العلمــاء كمــا يف وقــف املــدارس والــربط مســألة لــو وقــف منــا  للعبــاد  وا

 .(61)ومعبد ال مسجد اال ان يقصد عنوان املسجدية
 املطلب الثالث: على من يصح الوقف

-ال الوقف على أهآل البيت3 - 
وج  صر  او صر  منائة فيما هو املتعار  من شؤون   --إذا وقف شيئاً عل  االما  احلسن 

وذلك كصرفة يف اقامة جمالس ع ائ  وذكر مناقب  وسريت  بنـل وسـيلة مناسـبة مـ  بـ ك الطعـا  يف  --
 .ذلك اجمللس

وال جيـ  ختصـي  جملـس علـ   --وبدون  االحوط وجواب اهداء ثواب ذلك اجمللس والطعـا  اليـ  
كاملســـجد او   نيـــة الواقـــف وبـــ ك املوقـــو  فيـــ  بـــل ينفـــ  اعطـــاء شـــ ء منـــ  ملـــن يقـــرأ العـــ اء يف اي منـــان
وصـر   .(62)احلسينية او غريتا فان م ينن عر  هب ا النحو من الصر  وج  حينئ  التصـدق بـ  عنـ  

-ع ائ  م  ب ك الطعا  في  وبدون  واالحوط اهداء ثواب ذلك الي   يف اقامة -. 

                                                        
 .38، ص7احنا  االات، السيد حممد تق  املدرس ، ج -74
 .81ص 5عرض واستدالك، حممد جواد مغنية ج --فق  االما  جعفر الصادق -73
 .81ص 5عرض واستدالك، حممد جواد مغنية ج --فق  االما  جعفر الصادق -78
 املصدر الساب  -79
 .151ص ،وسيلة املتقن، الشيخ حممد مجيل العامل  -61
 .787، ص1فق  الشريع ، السيد حممد حسن فضل هللا، ج -62
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او غــري وال فــرق بــن اقامــة جملــس للعــ اء وان يعطــ  الــ اكر لع ائــ  ع يف املســجد او احلــر  او الصــحن 
 . (61)ذلك

-مبـن فـيه  إمـا  العصـر --أو علـ  سـائر أهـل بيـت العصـمة --وك ا لو وقـف علـ  النـيب
، فإن  أيضاً يصر  يف بيان مناقبه  وذكر مواعظه  وتعاليمه  بنل وسيلة  فعة كإقامة اجملـالس او -

 ينــون عــر  أتليــف النتــ  او غــري وذلــك ان كــان ذلــك هــو املتعــار  مــن وجــو  الصــر  واال فحيــ  ال
 .(67)وحيدد نوع الصر  جي  التصدق ب  

 ال الوقف على الف راء:1
إذا وقف عل  الفقراء أو عل  نوع من انواع ب، اد  او عل  انـواع مـنه  ال يت صـ  بلـد الواقـف وال 

 .(66)جي  التو ي  عل  كل فرد منه  بل ينف  عل  مجاعة منه 
اراد  فقــراء املســـلمن دون غــريه  ولــو وقــف النـــافر  واملســل  اذا وقــف علــ  الفقـــراء انصــر  عرفــا اىل 

كــ لك انصــر  اىل فقــراء حنلتــ  بــال خــال  اجــد فيهمــا بــل الظــاهر قيــا  القرينــة علــ  اراد  خــال  قرينــة 
 .االطالق

وك ا لـو جعـل العنـوان فقـراء بلـد او بلـد خمصـوص نعـ  لـو م ينـن يف البلـد اال فقـراء غـري م هبـة وكـان 
  الصـر  الـيه  امـا اذا م ينـن عاملـا فـال يبعـد بطـالن الوقـف خالفـا ملـا يف املسـالك عاملا ب لك اجت  حينئـ

  .(65)من ان األوىل الصحة وفي  ما ال خيف 
 ال الوقف على املسيد أ  املشبد:1

ان املســـجدية مـــن العنـــاوين االعتباريـــة العقالئيـــة املمضـــا  شـــرعا، ومـــورد االعتبـــار نفـــس االرض فقـــوا  
فوقــف  .(64)جد ال ابالاثر ومقتضــ  املســجدية اســتعداد كــل منــان منــ  للصــال  فيــ املســجدية ابرض املســ

املســجد وقــف مؤبــد ال ينــون ملنــا الحــد بــل ينــون فــك ملــك نظــري التحريــر مبن لــة عتــ  العبــد ومــن هنــا 
لعـد  امللـك وتلـف ماليتـ  شـرعا ابعتبـار رجوعـ  اىل هللا ؛ يقاك: ان املسجدية حترير ال وقـف فـال جيـو  بيعـة

 .(63)اىل فعد  جوا  بيع  بلحا  ه   احلي ية ال حي ية عد  متامية امللك وب لك قاك بعض اهل السنةتع
عـن  --الصدوق: ان  سـئل الصـادق  ىوحي  نتعرض هنا حلن  الوقو  عل  املساجد. فقد رو 

الوقو  عل  املساجد فقاك )ال جيو  فان اجملوس اوقفوا عل  بيوت النار( وه ا بظاهر  يتعارض م  عمو  
 .(68)دلة عل  صحة الوقف عل  املصاح الراجعة اىل كافة الناس او بعضه  كاملساجد والقناطراأل

                                                        
منهـــاج الصـــاحلن قســـ   .174ص 1ج ،(، نشـــر مدينـــة العلـــ  قـــ 2627يد اخلـــوئ  )تمنهـــاج الصـــاحلن املعـــامالت، الســـ -61

 .156ص 1ج ،هـ(2629املعامالت، حممد ابقر الصدر)ت
 .787، ص1فق  الشريع ، السيد حممد حسن فضل هللا، ج -67
 .515ص6ج ،احنا  الشيع  يف املعامالت، املري  احلائري االحقاق  -66
 .157ص 1ج ،(هـ434شرائ  االسال  احملق  احلل  )ت -65
 .152ص 6ج ،ـه2144جواهر النال ، الشيخ اجلواهري ت -64
 .245ص7 شر االحياء والرتاث العري بريوت لبنان، م  ،هـ933مغ، احملتاج، حممد ابن امحد الشربي،، ت -63
 .144ص 6كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة، الشيخ جعفر كاشف الغطاء، ج -68

http://abu.edu.iq



 

 األحكام العامة للوقف 

213 

وا  اعطــاء ويف جــ  مــن تعمــري وفــرش وســراج وكــنس وحنــو ذلــك مــن مصــاحل    وصــر  منائــ  يف مصــاحل
شــ ء مــن النمــاء المــا  اجلماعــة اشــناك اال ان تنــون هنــاك قرينــة علــ  اراد  مــا يشــمل ذلــك فيعطــ  منــ  

 .(69)حينئ 
ومينــن اطــالق املســجد او املصــل  علــ  املنــان الــ ي يت ــ  يف الــدار االدلــة م ــل: خــرب حريــ  عــن اي 

 .(51)قاك )اخت  مسجدا يف بيتك( --عبدهللا 
 : ال الوقف يف سبيآل هللا4

. ومــا يتقــرب اىل هللا  (52)والوقــف يف ســبيل هللا ينصــر  اىل كــل قربــة وكــ ا ســبيل اخلــري وســبيل ال ــواب
كاجلهــاد واحلــ  والعمــر  وبنــاء القنــاطر وعمــار  املســاجد وكــ ا لــو قــاك يف ســبيل هللا وســبيل اخلــري وســبيل 

فسبيل هللا هو الغ و واجلهـاد يف سـبيل هللا فيصـر  ثلـ  الوقـف اىل مـن يصـر  الـيه  السـه   .(51)ال واب
من ال كـا  وهـ  الغـ ا  الـ ين ال حـ  هلـ  يف الـديوان وان كـانوا اغنيـاء وسـائر الوقـف يصـر  اىل كـل مـا فيـ  

 .(57)وم وبة وخري الن اللفظ عل  يف ذلكأجر 
يصــر  اىل الغــ ا  وجــ ء يصــر  اىل اقــرب النــاس اليــ  مــن جيــ  الوقــف ثالثــة اجــ اء فجــ ء  حيتمــل أنو 

قـاك )صـدقتك علـ  ذي القرابـة صـدقة وصـلة(  --الفقراء الم  اك ر اجلهات ثوااب فان النـيب حممـد 
والغــارمون  وال الــ  يصــر  اىل مــن اخــ  ال كــا  حلاجتــ  وهــ  مخســة اضــعا  الفقــراء واملســاكن والرقــاب

 .(56)ملصلحته  وابن السبيل
 لوقف على األ الد:ال ا5

إ   علـ  مـن انتسـ قـاك اشرتك أوالد البنن والبنات ابلسوية إال أن يفضل ولـو اذا وقف عل  اوالد  
تدخل احلفد  علـ   حي  ال .(54)يوصين  هللا يف اوالدك . لقول  تعاىل: (55)م يدخل اوالد البنات 

او قــاك وقفــت   فــاالعل  االســفل او قــاك االعلــ  يفضــل علــ  راي ال مــ  قرينــة االراد  م ــل يقــوك واالعلــ
عل  اوالد فالن وليس ل  ولد الصل  كما لو قاك وقفـت علـ  اوالد هاشـ  ولـو قـاك وقفـت علـ  اوالدي 

اوالد اوالدي اشرتك اوالد البنن واوالد البنات   راي ولو عل   علنلبطنن االوليواوالد اوالدي اخت  اب
 .(53)ابلسوي  

                                                        
 .166-167ص ،18،نشر مدينة العل  ط(ـه2627منهاج الصاحلن، السيد اخلوئ )ت -69
 5ط2617،نشــــــر دار احيــــــاء الــــــرتاث العــــــري بــــــريوت لبنــــــانه(2216وســـــائل الشــــــيعة، حممــــــد حســــــن حــــــر العــــــامل )ت -51

 .712ص5ج
 .267ص ،(هـ2182الروض  البهية يف شرح اللمعة الدمشقية، الشهيد ال اين )ت -52
 .245ص7ج ،هـ(598ائر،ابن ادريس احلل )تالسر  -51
 .127ص4املغ،، ابن قدامة املقدس ، نشر دار النتاب العري، بريوت لبنان م  -57
 .773ص25دار الفنر للطباعة والنشر،ج-(434اجملموع،للنووي) -56
 .89منشورات دار الفنر،ص-،اللمعة الدمشقي ،الشهيد االوك،ق 134ص 7املبسوط، الشيخ الطوس ، ج -55
 .21سور  النساء، اآلية  -54
 .646ص ،ايضاح الفوائد يف شرح اشناالت القواعد، حممد بن احلسن بن املطهر احلل  -53
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وحيـ  يقــتض التســوي  بـن النــل وكــ ا لـو  اد مــا تناســلوا او بطنـا بعــد بطــن ولـو قــاك علــ  اوالدي   
اوالد اوالدي   اوالده  ما تناسلوا او عل  اوالدي االوك فاالوك فهو للرتتي  وال يدخل اوالد البنات يف 

 .(58)ينتس  ا  منه من   العق  واوالد االوالد اال ان يقوك علأو  أو النس الوقف عل  ال ري  
 شرائط الوقف: المبحث الثالث

 املطلب األول: التنجيز
من العقود   ال بد أن ننب  هنا عل  ان املراد ابلتنجي  يف اصطالح الفقهاء هو عد  تعلي  الوقف كغري 

 وااليقاعات عل  شرط غري متحق  فعال ومشنوك التحق  يف املستقبل.
ون  فقهاء االمامية بشنل عا  عل  ان  لو عل  الوقف عل  امر حـا  معلـو  احلصـوك كمـا لـو قـاك 

فعــال صــح   وقفــت داري ان كنـت  يــدا او ان كانــت   و كـان هــو  يــدا حقيقـ  و كانــت الــدار ملنـ يـد 
 . (59)الوقف

 .(41))اما لو عل  عل  شرط او صفة بطل(
فه ا وقف م يصر وقفا بعد املوت  مت)وجوب التنجي  و عد  جوا  التعلي  يف الوقف فان قاك: ان 

فــاجعلوا هــ ا وقفــا ينــون وصـية ابلوقــف و علــ  الوصــ  ان ينفــ  وينشــئ الوقــف فــان  مــتامـا ان قــاك اذا 
 .(42)امتن  اجرب  احلاك  فان م مينن اجبار الوص  تو  احلاك  عن (

شرط متوق  او صفة مرتقبة او جعل   عل  لطباطبائ : ويشرتط في  التنجي  فلو علقعل  االسيد وقاك 
من دون حاجة بطل بـال خـال  فيـ  ويف الصـح  لـو كـان املعلـ  عليـ  واقفـا   اراد ل  اخليار يف فس   مى

 وقفــت ان كــان اليــو  اجلمعــة وكــ ا يف غــري  مــن العقــود وبعــد  اخلــال  صــرح  والواقــف عــام بوقوعــ  كقولــ
االصـل واختصـاص النصـوص مطلـ  حبنـ  التبـادر بغـري مفـروض  مجاعة ولعلـ  كـا  يف احلجيـة مضـافا اىل
 .(41)املسالة م  ان يف املسالك االمجاع علي 

أما صاح  اجلواهر فقد قاك: اعتبار لتنجي  يف كل سب  شرع  اال ما خرج وان  يبطل لو عل  شيئا 
 .(47)ن  بال خال  وال اشناكبصفة متوقعة احلصوك فيما ايت بل او متيق

أي يعتــرب يف صــحة الوقــف التنجيــ  حيــ  جيعــل العــن يف معــرض االنتفــاع الفعلــ ، فيحصــل لــو علقــ  
عل  أمر مستقبل معلو  احلصوك كأن  يقوك داري ه   وقف إذا هل هالك من الشهر الفالين، وك ا علق  

نع ، إذا كان ذلك االمر  اجلنن ذكراً. عل  أمر حا  حمتمل احلصوك كأن يقوك: داري وقف إن كان ه ا

                                                        
 .516، ص2منهاج الطالبن وعمد  املغنن، ابو  كرا النوري، الناشر دار املعرف ،  بريوت م  -58
 .214ص2  ط1115الطب   ،دار اهلادي للطباعة والنشر ،خ حممد جعفر مشس الدينيالوقف واحنامة، للش -59
 .2  ط1118ق  ـ اتريخ ـ ة ينشر جمم  ال خائر االسالم ،يشدمحد الأري ا املشرح الروضة البهية،  -41
 .59ص5، حممد جواد مغني  ج--فق  االما  حعفر الصادق  -42
 .117ص ،السالم  ــ  ق ه(، مؤسسة النشر ا2172السيد عل  الطباطبائ  )ت ،راض املسائل -41
هــ، 2743جواهر النال  يف شرح شرائ  االسال ، الشيخ حممد حسن النجف ،  شر دار النت  االسالم ، اتريخ النشـر  -47

 .56ص 18ج
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احلــا  ممــا تتوقــف عليــ  صــحة الوقــف فــإن الظــاهر الصــحة، كأنــ  يقــوك: داري وقــف إن كانــت ملنــاً  ، 
 .(46)وحنو ذلك

غري حاصـل يقيـ، احلصـوك  ش ءوعل  األحوط فلو علق  عل  شرط متوق  احلصوك كمج ء  يد أو 
 .(45)  ش ء حاصل سواء عل  حبصول  أ  الفيما بعد بطل. نع  ال أبس ابلتعلي  عل

  الرنييز عند احلنفية:
قاك ال جيو  تعليق ، كقول : إذا جاء  يد فقد وقفت كـ ا علـ  كـ ا؛ النـ  عقـد يقتضـ  نقـل امللـك يف 

 . (44)يصح تعليق  عل  شرط كالبي  واهلبة احلاك م ين عل  التغلي  والراية فال
  الرنييز عند الشا عية  احلنابلة:

أبن ينون منج اً يف احلاك غري معل  بشرط وال مضا  ا  وقت يف املستقبل الن  عقد الت ا  يقتض  
 . (43)شرط كالبي  واهلب   نقل امللك يف احلاك فل  يصح تعليق  عل

  الرنييز عند املالكية:
ك ا بعد شهر او سن  او    التنجي  فيجو  م  التعلي  كان يقوك هو حبس عل ان املالنية ال يشرتطون

 .(48)يقوك: ان ملنت دار فالن فه  وقف
 املطلب الثاني: الدوام

بطـل وقفـاً ويف صـحت  حبسـاً  نةس الفقراء(اىل  عد  توقيت  مبد  فلو قاك)وقفت ه ا البستان عل مبعى
 .(49)وجهها ال اين اال اذا عل  ان  قصد كون  حبساً أاو بطالن  ك لك وجهان 

او جعلــ  علــ  مــن ينقــرض غالبــا م ينــن وقفــا واالقــوى صــحت  حبســا يبطــل ابنقضــائها فلــو قرنــ  مبــد  
وانقراضـــ  فريجـــ  اىل الواقـــف او وارثـــ  حـــن انقـــراض املوقـــو  عليـــ  كـــالوالء وحيتمـــل اىل وراثـــ  عنـــد موتـــ  
ويسرتســـل فيـــ  اىل ان يصـــاد  االنقـــراض ومســـ  هـــ ا منقطـــ  االخـــر ولـــو انقطـــ  اولـــ  او وســـط  او طرفـــا  

 .(31)قوى بطالن ما بعد القط  فيبطل االوك واالخري ويصح االخرفاال
حيــ  ادعــ  االمجــاع علــ  اعتبــار هــ ا الشــرط ومتســنوا ايضــا بوجــو  اخــر: منهــا الــرواات الــوارد  يف  

يف تلك الرواات عن اوقافه  ابلصدقة الي ال تباع وال  --ومن تعبريه   --كيفية وقف االئمة 
توه  وال تورث وال شك ان نف  ه   االمور ال الثة معا مال مة للـدوا  بـل نفـ  خصـوص االرث ينفـ  

                                                        
 .133ص7هـ ج641املبسوط يف فق  االمامبة الشيخ الطوس  ت -46
 .655ص 6، م رالناشر دار احلدي  للطباع  والنشـ حترير الوسيل ، الشيخ عل  املشني،   التعليق  االستداللية عل -45
 .265ص6ج ، شر دار الفنر للطباع  والنشر والتو ي  بريوت لبنان ، فناحلص ،امل تار مغ، -44
 .265ص 6 شر دار الفنر، بريوت ـ لبنان، ج احلصفن ، الدر امل تار، -43
 .33ص21، الفق  االسالم  وأدلت ،ج114ص4ال خري ، ج -48
 .676ص7، جسيد حممد تق  احلسي، املدرس مه ب االحنا ، لسماحة ال  الوثق  العرو   االسالم  تعليقات علالفق   -49
 .262ص1ج ،هـ2182الروض  البهي  يف شرح اللمع  الدمشقي ، الشيخ  ين الدين العامل  الشهيد ال اين ت -31
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)الصـدقة ال تبـاع وال  --. يف روايـة عـن امـري املـؤمنن (32)اثبات شرطية الدوا  لتحقي  حقيقـة الوقـف
 .(31)ي يرث السماوات واالرض(توه  حى يرثها هللا ال 

اما اذا عل  الوقف مبا ال ينقرض غالبا صح الوقف ايضا م ل ان يقف  عل  اوالد  او اوالد االوالد مـا 
 .(37)تعاقبوا

 . (36))ل ا ينون الوقف هو الدوا  بال خال  اجد  في  مبعى عد  توقيت  مبد (

  .(35))وال جيو  ان ينون مؤقتا فان جعل  مؤقتا لن يصح(
)وال جيو  االنتقاك اىل املالك االصل  او قط  السلسلة بش ء منها ولو وقف عل  بعـض فـال انقطـاع 

. )ولو (34)وجيو  جعل متا  السلسلة مبغضن وليس من القط  ان يقف  يد سنة   من بعدها عل  عمرو
 .(33)عت  الدوا  عل  شرط او صفة م ينن مؤكدا ما بطل(

توقيت  مبد  فلو قاك )وقفت ه   البستان عل  الفقراء اىل سـنة، بطـل وقفـا )والوقف الدوا  مبعى عد  
 .(38)ويف صحت  حبسا او بطالن  ك لك وجهان او وجههما ال اين اال اذا عل  ان  قصد كون  حبساً(

 املطلب الثالث: إخراج عن نفسه
التشـريك بطـل فـان كـان بنحـو  ؛لو وقف عل  نفس  م يصح ولو وقف عل  نفس  وعل  غري أي أن  

 .(39)ابلنسبة اىل نفس  دون غري 
 .(81)وان كان ابلعنس فنقط  اآلخر وان كان عل  غري    عل  نفس    غري  فنقط  الوسط

ولو وقف عل  نفس  بطل وان عقبـ  مبـا يصـح الوقـف عليـ  ألنـ  حينئـ  منقطـ  األوك، وكـ ا لـو شـرط 
 .(82)لنفس  اخليار يف نقض  مى شاء أو يف مد  معينة

 .(81)ولو وقف عل  قبيلة هو منه  ابتداء أوصار منه  شارك أو شرط عود  إلي  عند احلاجة
حــى لــو عقبهــا ابلفقــراء فهــو منقطــ  االبتــداء ولــو وقــف علــ  نفســ  والفقــراء احتمــل صــحة النصــف 

ولـو شـرط عـود  اليـ   حى .(87)وثالثة االرابع والبطالن راساً لو شرط قضاء ديون  من  او ادار نفقت  بطل
 .(86)واملروي اتباع شرط  فيحتمل تفسري ها قبلة ورث عن  ، عند حاجت 

                                                        
  .158ص ،القواعد الفقهية، حممد حسن البجنوردي -32
 . 158ة، املصدر الساب ، صالقواعد الفقهي -31
 .192ص 7ج ،هـ434حترير االحنا  العالمة احلل  ت -37
 .784ص4ج ،،  حممد حسن بن عبد الرحي معج  فقة اجلواهر -36
 .134ص 7هـ( ج641تيف فق  االمامية، الشيخ الطوس ) املبسوط -35
 .169ص6كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، الشيخ جعفر كاشف الغطاء ج  -34
 .کشف الغطاء، املصدر الساب  -33
 .162ص ،املوسوي السب واري  مّه ب االحنا ، السيد عبد االعل -38
 .46ص1ج ،هـ(2989حترير الوسيلة، السيد اخلمي، )ت  -39
 .653ص 1م   ،املشاي، حترير الوسيلة، اية هللا عل   التعليقة االستداللية عل -81
  262ص1ه(، ج2182ة، الشيخ  ين الدين العامل )تالروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقي -82
 .19ص 4اجلواهر الف رية يف شرح الروضة البهية، وجداين ف ر،  شر مساء قل ، ج -81
 149هـ( ص 978الدروس الشرعية يف فق  االمامية، حممد بن من  العامل  )ت  -87
 املصدر الساب . -86
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ه ا ال يصح الوقف   ان ال ينون هو املوقو  علي  وال داخاًل في  او شريناً مع  فبناء عل وهو مبعى
 .(85)نفس    عل

الن حقيقة ى؛ نفس االخر ال  اتر  وعد  امنان الوقف عل اعتبار ه ا الشرط  وقد ادع  االمجاع عل
الوقف هو امـا متليـك املنـاف  للموقـو  عليـ  وحـد  وامـا مـ  العـن وال مينـن ان ميلـك االنسـان نفسـ  النـ  

 .(84)حتصيل احلاك هو احلاك 
يسـقط اعتبــار  هــوو  يـ ،املعتـرب يف املوقــو  عليـ  اواًل والقــبض معتـرب يف املوقــو  عل حيـ  ينـون املعــى
 .ذلك يف بقية الطبقات

  الفقــراء او علــ  الفقهــاء فالبــد مــن نصــ  قــي  لقــبض الوقــف ولــو كــان الوقــف علــ  لــو وقــف علــو 
 .(83)الناطر يف تلك املصلح   ىلإاشرتاط القبوك وكان القبض   مصلحة كف  ايقاع الوقف عل

وكــ ا يف غــري  ولــو ادخلهــا مــ  غــري  خرجــت فيــدخل مــ  االنصــا  فــاذا ا الــت خرجــت واذا رجعــت 
 وجي   ةد  الي  يف وقت او عند احلاج  او وفاء ديون  او االنتفاع ب  مد  او اعطاء نفقدخل ولو شرط عو 
عــد  اليــأس يف العمــودين ولــو شـــرط اكــل اهلــة ولــو شــرط اجــار  عبــار  جتــو  عـــن  ىاو مملوكــ  بطــل ويقــو 

 .(88)االحياء وكان حيا ك ار  وحنوتا قوي البطالن
نفســ  وغــري  فــان كــان حنــو التشــريك بطــل ابلنســبة اىل فلــو وقــف علــ  نفســ  م يصــح ولــو وقــف علــ  

نفســـ  دون غـــري  وان كـــان ينحـــو الرتتيـــ  فـــان وقـــف علـــ  نفســـ    علـــ  غـــري  فمنقطـــ  االوك وان كـــان 
 .(89) ابلعنس فمنقط  االخر وان عل  غري    نفس    غري  فمنقط  الوسط
نــاء علــ  هــ ا ال يصــح الوقــف علــ  وان ال ينــون هــو املوقــو  عليــ  وال داخــال فيــ  او شــرينا معــ  فب

. والوقـف علـ  الـنفس االخـرى الن (91)نفس  وقد ادى االمجاع عل  اعتبار ه ا الشرط اتر  وعد  امنـان
ل احلاصـل هـو مـاك اجيـ  عـن هـ ا الـدليل املنفعـة يحقيقة الوقف هو اما متليـك االنسـان نفسـ  الن حتصـ

ارد  علــ  املــاك كبيعــ  وهبتــ  وتلفــ  والصــلح عليــ  بــل حقيقتــ  حتبــيس االصــل عــن التقلبــات االعتباريــة الــو 
وتسـبيل مثرتـ  وايضـا لــيس التسـبيل ايضـا متليـك ال مـر  واملنفعـة بـل اابحتهـا طلـ  ملرضــا  هللا ويف ـ وغريتـا 

 .(92)سبيل فال مان  عقال من جعل نفس  موقوفا علي  او شرينا مع  
 الخالصة:

 صل وتسبيل املنفعة.لقد عر  علماء املسلمن الوقف: هو حتبيس األ
  بينوا ابن للوقف أنواع منها الوقف اخلريي والوقف األهل  أو ال ري، واملقصود ابلوقف ال ري وهو 

شــ   أو أشــ اص معينــن. ومــن التقســيمات العامــة للوقــف الوقــف اخلــاص والوقــف   الــ ي يوقــف علــ
 مصلحة عامة کاملسجد والقناطر.  العا ،وارادوا ابلوقف العا  وهو مايوقف عل

                                                        
 .158ص 6ج ،(هــ2729القواعد الفقهية، حممد حسن البجنوردي)ت -85
 .ااملصدر الساب  -84
 .159ص 1ج ،احملق  احلل  شرائ  االسال  يف مسائل احلالك واحلرا ، جن  الدين جعفر بن احلسن -83
 .152ص 6كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، الشيخ جعفر كاشف الغطاء ج  -88
 .46ص 1ج ،(هـ 2989ت)حترير الوسيلة، السيد اخلمي،  -89
 .158ص 6ج ،(2729ت)القواعد الفقهية، حممد حسن البجنوردي  -91
 القواعد الفقهية، املصدر الساب . -92
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ومن اوقف شيئا يف سبيل هللا: فينصر  ال  کل قربـة.ومن الشـرائط العامـة الوقـف )التنجيـ ، والـدوا ، 
 واالخراج عن النفس( فلو وقف عل  نفس  م يصح.
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