أحكام الوقف

يف الفقه اإلسالمي والقانون السوداين

الدكتور /عباس محزة حممد عجب
األستاذ املساعد بقسم الشريعة والقانون  -كلية الشريعة
جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية
بسم هللا الرمحن الرحيم
مقدمة :

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن والهـ.

حبث علمي بعنوان :أحكام الوقف يف الفقه اإلسالمي والقانون السوداين
أما بعد:
فهذا حبث علمي مقدم إىل املؤمتر العاملي الثاين للمسجد والزكاة والوقف ،والذي تنظمه مسجد األزهر
واجلامعة اإلسالمية الدولية لوالية سيالجنور (.)SIIUC
عنوان البحث :أحكام الوقف يف الفقه اإلسالمي والقانون السوداين.
أمهية البحث:
الوقف من خصائص اإلسالم ،قال النووي :وهو مما اختص به املسلمون ،قال الشافعي :مل حيبس أهل
اجلاهلية داراً وال أرضاً فيما علمت  ،1لكن قيل :أن الوقف كان اثبتا عند األقدمني قبل اإلسالم وان مل يسم هبذا
2
االسم
والوقف نظام إسالمي له وجود يف أحكام الشريعة اإلسالمية  ،وقد أسهم الوقف يف ظل الدولة اإلسالمية يف
حتقيق التكافل االجتماعي واملسامهة يف احلد من املشاكل االجتماعية ،وقد اعتىن به الفقهاء قدميا وأبحكامه ،وأفردوا

1
2

الزحيِلي ،الناشر :دار الفكر  -سوريَّة – دمشق َّ
اإلسالمي وأدلَّ ُت ُه  ،أ .دَ .و ْه َبة ُّ
الرابعة 290/10 ،
 /الفِْق ُه
الطبعة َّ
ُّ
َْ ّ
 /محاضرات في الوقف ،اإلمام محمد أبو زهرة ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ص .7

له جماال واسعا يف مؤلفاهتم ،وتواصل هذا االعتناء واالهتمام حديثا فعقدوا له وبشأنه الندوات واملؤمترات(  )1وما هذا
املؤمتر مؤمتر املسجد والزكاة والوقف ،والذي يعترب الوقف فيه إحدى حماوره الرئيسة واألساسية إال مواصلة هلذه اجلهود.
1

 /من ذالك :

/1أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية األول المنعقد بدولة الكويت في الفترة ما بين  11إلى  13أكتوبر 2003م.
 2.أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني المنعقد بدولة الكويت في الفترة من  2 – 29ربيع الثاني 1426هـ الموافق – 8

 10مايو 2005م.

 3.ندوة " مؤسسة األوقاف في العالم العربي اإلسالمي" التي عقدت بالرباط (المغرب) سنة  ، 1983ونظمها معهد البحوث

والدراسات العربية ببغداد ـ العراق  ،بالتعاون مع المنظمة العربية والثقافة والعلوم.

 4.ندوة " إدارة وتثمير ممتلكات األوقاف " ،التي نظمها المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب  ،التابع للبنك اإلسالمي للتنمية

بجدة سنة  ، 1984في حلقتين وباللغتين  :العربية واإلنجليزية .

 5.ندوة " اآلثار االجتماعية واالقتصادية للوقف في العالم اإلسالمي المعاصر" والتي نظمها المعهد الفرنسي للدراسات

األناضولية باسطنبول سنة 1992.

 6.ندوة " نحو دور تنموي للوقف" والتي نظمتها و ازرة ا ألوقاف الكويتية سنة . 1993

 7.ندوة " أهمية األوقاف اإلسالمية في عالم اليوم" والتي نظمها المجمع الملكي لبحوث الحضارة اإلسالمية  -األردن  ،في
لندن سنة .1996

 8.حلقة دراسية حول " األوقاف في فلسطين :الفرص والتحديات" والتي نظمت بالقاهرة سنة . 1997

 9.حلقة د راسية بعنوان " نحو إحياء دور الوقف في التنمية المستقلة " والتي نظمت في سنة 1998بالتعاون بين المركز

العربي لبحوث التنمية والمستقبل  ،ومركز دراسات الوحدة العربية  :بلبنان.

 10.د .رفيق يونس المصري ندوة حوار األربعاء 1425/8/1هـ  ،الموافق 15/9/2004م بعنوان  :ا إلرصاد وهل يختلف عن

الوقف ؟ مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي  -جامعة الملك عبد العزيز.

 11.د .رفيق يونس المصري ندوة حوار األربعاء بعنوان " الصناديق الوقفية في مجال التأمين التعاوني " 1424/1/9هـ
الموافق 2003/3/12م مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي كلية االقتصاد واإلدارة جامعة الملك عبد العزيز.

 12.د .رفيق يونس المصري ندوة حوار األربعاء بعنوان  " :األوقاف النامية  .هل هي فكرة ممكنة ؟ " بتاريخ 1424/4/25هـ

الموافق  2003/6/25م مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي كلية االقتصاد واإلدارة جامعة الملك عبد العزيز .

13.ندوة " نحو ق انون استرشادي للوقف " يوم السبت  28شوال 1425هـ الموافق 11ديسمبر 2004م بمقر البنك اإلسالمي

للتنمية بجدة  .وذلك بالتعاون بين كل من األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت والمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب والهيئة

العالمية للوقف.

 14.ندوة " رؤية استراتيجية للنهوض بالدور التنموي للوقف " بمؤتمر وزراء األوقاف في العالم اإلسالمي ربيع اآلخر 1989

جدة  .واعدت الدراسة األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت.

 15.إعالن عمان الثاني بشأن السكان والتنمية في العالم العربي في المؤتمر العربي للسكان  8 – 4نيسان  /ابريل 1993
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وينظر كثري من الباحثني إىل نظام الوقف ابعتباره أحد األسس املهمة للنهضة اإلسالمية الشاملة أببعادها املختلفة
االقتصادية واالجتماعية والسياسية والعلمية ،لذا فقد اجتهت األنظار إليه مرة أخرى بعد تغيب دوره العظيم لعقود
طويلة ابعتباره البذرة الصحيحة لبداية النهضة الشاملة جلميع جماالت احلياة يف األمة املسلمة ولعل من املبشرات يف
ذلك أن الندوات عن الوقف أخذت ترتى على امتداد العامل اإلسالمي فما أن ختتم ندوة إال وتبدأ أخرى ،والشك أن
البداية الصحيحة لعودة الوقف إىل مكانه الفاعل يف دوالب العجلة التنموية الشاملة هو إاثرة الشعور واستنهاض اهلمم

حنو جتلية حقيقته والدور الذي قام به سابقاً.1
فالوقف من القرب اليت يتقرب هبا إىل هللا حىت يبقى ثواهبا وال ينقطع حىت بعد املمات وملا فيه من املنفعة
للواقف يف الدنيا واآلخرة يف حياته وبعد مماته ،ومن املنفعة للموقوف عليهم وتفريج كرابهتم ودفع حاجاهتم لذا جاء
احلث على الوقف وأنه أفضل ما يتقرب به العبد إىل ربه جل وعال ،ومن هنا كان االهتمام ابألوقاف وكتابة البحوث

عنها من األمور املهمة جتلية ألحكام هذه القربة وحثاً ملن آاته هللا خرياً أن ينفع نفسه وإخوانه ابألوقاف .2

وإذا كانت اجملتمعات اإلسالمية تسعى إىل دراسة أنظمة الوقف واالهتمام هبا فينبغي أن نتجه إىل الثروة

الفقهية الكثرية واملتنوعة من االجتهادات والكتاابت اليت تساعد الباحثني واجلهات املعنية على دراسة هذا اجلانب
دراسة وافية3 .
ومما سبق يتضح لنا أمهية الوقف وأمهية دراسته فقها وقانوان
عمان.
 16.دورة " إدارة واستثمار ممتلكات األوقاف " والتي نظمت في عمان في 4/12/2003بمشاركة متخصصين من األردن

والسعودية والكويت ومصر واليمن وسورية.

 17.ندوة ( نحو دور تنموي للوقف ) والذي دعت إليها و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت في الفترة من - 1

 1993/5/3وشارك فيها مجموعة منتخبة من العاملين في حقل األوقاف والتنمية الوقفية  .وكان من أهم البحوث فيها:
 / 18ندوة تنمية وتطوير األوقاف اإلسالمية ـ الخرطوم 1994م.
1

 /األوقاف وأثرها في دعم األعمال الخيرية في المجتمع ،األستاذ /عبد هللا بن ناصر السدحان ،مقال منشور على الشبكة

العنكبوتية ( االنترنت) شبكة صيد الفوائد.saaid. nwt.
2

 /مشروعية الوقف ومذاهب العلماء فيه ،د حسين عبد هللا العبيدي  ،بحث مقدم إلى ندوة الوقف في الشريعة اإلسالمية

3

/الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية ،دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون ،جمعة محمود الزريقي ،ط  ،1ص.12

ومجاالته.
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أهداف البحث:
يهدف البحث إىل حتقيق اآليت:
 /1تناول ودراسة الوقف وبيان أحكامه يف الفقه والقانون

 /2ضرورة تطوير فقه الوقف مبا يساعد على التشجيع على قيام أوقاف جديدة يف ظل األوضاع االقتصادية
واالجتماعية والقانونية املوجودة اليوم يف العامل اإلسالمي.
 / 3املسامهة يف نشر ثقافة الوقف وسط اجملتمعات اإلسالمية.
منهج البحث:
يف هذا البحث سأتبع ان شاء هللا املنهج الوصفي التحليلي ،وأقارن بني ما جاء يف الفقه اإلسالمي وما نص
عليه أو ما اختاره القانون السوداين حبسب احلال ما استطعت إىل ذالك سبيال ،وسألتزم ابلضوابط والقواعد املنهجية
العلمية املعروفة يف البحث العلمي ،وأشري إىل انه فيما يتعلق ابلقانون السوداين سأعتمد على ما ورد يف قانون األحوال
الشخصية السوداين للمسلمني الصادر يف العام  1991م ،وكذالك قانون ديوان األوقاف القومية اإلسالمية لسنة
 2008م
هيكل البحث وتقسيمه:
يشتمل البحث على مقدمة ،وثالثة مباحث ،املبحث األول :يتناول مفهوم الوقف وحكمه يف الفقه
والقانون ،واملبحث الثاين  :يتعرض إىل أنواع الوقف يف الفقه والقانون واملبحث الثالث :أركان وشروط الوقف يف الفقه
اإلسالمي والقانون .مث اخلامتة واليت تشمل أهم النتائج والتوصيات.
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املبحث األول :يتناول مفهوم الوقف وحكمه يف الفقه والقانون
وفيه ثالثة مطالب ،على النحو التايل:
املطلب األول :تعريف الوقف لغة
الوقف (بفتح الواو وسكون القاف) ،مصدر من الفعل الثالثي وقف .قال ابن فارس( :الواو والقاف والفاء :أصل

واحد يدل على متكث يف الشيء يقاس عليه)(  ،)1والصحيح الفصيح أن يقال :وقفت كذا (من دون األلف) ،وال

وقفت الرجل
يقال :أوقفت (ابأللف) إال يف لغة رديئة(  )2وهي شائعة عند العامة .والوقف هو املنع واحلبس ،تقول:
ُ

ووقفت الدار وق ًفا؛ إذا حبستها ال تباع وال
ووقفت الدابة؛ إذا حبستها على مكاهنا.
عن الشيء وقفاً؛ منعته عنه.
ُ
ُ
تورث .ومنه املوقِف العظيم (يوم القيامة)؛ يوم ُحيبس الناس فيه للحساب .وقد وردت كلمة الوقف يف القرآن الكرمي
يف أكثر من موضع ،قال تعاىلِ :
وه ْم إِنـَّ ُهم َّم ْسئُولُو َن﴾ [الصافات ،]24 :أي :احبسوهم .والوقف يُطلق على
﴿وق ُف ُ
َ
ف؛ أي :موقوف ،ومجعه أوقاف ،كثوب وأثواب ،ووقت
الشيء املوقوف تسمية ابملصدر ،كقولك :هذا املصحف َوْق ٌ
وأوقات .ومسي وقفاً ملا فيه من حبس املال على جهة اخلري( .)3
ومن األلفاظ املرادفة لكلمة الوقف :التحبيس والتسبيل والصدقة .كما يف حديث( :احبِس أصلها ،وسبِل
مثرهتا)(  .) 4وقد وردت كلمة الصدقة يف حديث( :إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة :إال من صدقة

جارية ،أو علم يُنتفع به ،أو ولد صاحل يدعو له)(  .)5واملقصود ابلصدقة اجلارية يف هذا احلديث :الوقف( .)6

( )1معجم مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس ( ،)135/2تحقيق عبد السالم هارون ،دار الجيل ،بيروت ،ط1999 ،1م.

( ) 2الصحاح وتاج اللغة وصحاح العربية ،إسماعيل بن حماد الجوهري ( ،) 1440/4تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ،دار العلم
للماليين ،بيروت ،ط1407 ،4ه1987/م .مختار الصحاح ،محمد بن أبي بكر الرازي( ،)740/1تحقيق محمود خاطر ،مكتبة
ناشرون ،بيروت1415 ،ه1995/م.

( ) 3انظر مادة (وقف) في :لسان العرب ،محمد بن مكرم بن منظور( ،) 359/9دار صادر ،بيروت .تاج العروس ،محمد بن
عبد الرزاق مرتضى الزبيدي ( ، )474/7دار الهداية .التعريفات ،علي بن محمد الجرجاني ( ،)328/1تحقيق إبراهيم األبياري،
دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط1405 ،1ه.

( ) 4حديث عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ،أخرجه ابن ماجه في سننه( )801/2ح( ،)2397الدارقطـني في سننه ()193/4
ح( ،)1النسائي في سننه ( )232/6ح(.)3603

( ) 5حديث أبي هريرة رضي هللا عنه ،أخرجه مسلم في صحيحه ( )1255/3ح( ،)1631أبو داود في سننه ()118/3
ح( ،)2880ابن حبان في صحيحه ( )287/7ح(.)3016

( (6شرح النووي على مسلم ( ،)84/11تحفة األحوذي (.)628/4
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فإذن كلمة الوقف يف املعاجم اللغوية تدور حول معىن اإلمساك واملكث واحلبس واملنع والسكون .فهو
إمساك عن البيع واهلبة وغريه ،وهو منع عن التصرفات ،ومكث ابلشيء عن كل ذلك ،وهو أيضا حبس الشيء
مبعىن جعله يف سبيل هللا على التأبيد.
املطلب الثاين :تعريف الوقف يف االصطالح الفقهي:
اختلف علماء الفقه يف حتديد معىن الوقف ،وتعددت تعريفاهتم؛ ويف تقديري هذا االختالف يعزى إىل
اختالف نظرهتم ملاهية الوقف وتكييفه وأحكامه ومسائله اجلزئية كاللزوم والتأبيد وامللكية ،وموافقتها ألصول مذهب
كل منهم ،وفيما يلي -وبشيء من التفصيل  -أذكر طائفة من التعريفات عند املذاهب األربعة:
تعريف الوقف يف املذهب احلنفي:
عرفه أبو حنيفة رمحه هللا أبنه :حبس العني على حكم ملك الواقف ،والتصدق ابملنفعة على الفقراء أو وجه
من أوجه اخلري(  .)1ومبوجب هذا الت عريف يصح للواقف الرجوع عن الوقف ،كما يصح له بيعه؛ فهو كالعارية جائز
غري الزم( )2؛ ألن بقاء املوقوف على ملك الواقف.
وعرفه الصاحبان (أبو يوسف وحممد) مجهور احلنفية أبنه :حبس العني على حكم ملك هللا تعاىل وصرف
منفعتها على جهة من جهات الرب(  .)3وبناء عليه خيرج ا لوقف من ملكية الواقف ،فال ميكنه التصرف فيه ببيع أو
رهن أو هبة أو حنو ذلك .وهذا التعريف هو املعتمد عند احلنفية( .)4
تعريف الوقف يف املذهب املالكي:
( ) 1حاشية ابن عابدين "رد المحتار على الدر المختار" ،محمد أمين عمر بن عابدين ( ،)408/6دار إحياء التراث العربي،

بيروت ،ط1419 ،1ه1998/م .شرح فتح القدير ،محمد عبد الواحد بن الهمام ( ،)186/6دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط،1

1415ه 1995 /م .البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،زين الدين بن إبراهيم بن نجيم ( ،)202/5دار المعرفة ،بيروت.
( ) 2قال الدكتور وهبة الزحيلي( :فال يلزم إال بأحد أمور ثالثة:

َّ
المحكم ،بأن يختصم الواقف مع الناظر؛ ألنه يريد أن يرجع بعلة عدم اللزوم ،فيقضي الحاكم
 / 1أن يحكم به الحاكم المولى
باللزوم؛ ألنه أمر مجتهد فيه ،وحكم الحاكم يرفع الخالف.

ال على كذا ،فيلزم كالوصية من الثلث بالموت ،ال قبله.
 /2أو أن يعلقه الحاكم بموته :فيقولك إذا متفقد وقفت داري مث ً
 / 3أن يجعله وقف ًا لمسجد ،ويفرزه عن ملكه ،ويأذن بالصالة فيه :فإذا صلى فيه واحد ،زال ملكه عن الوقف عند أبي
حنيفة .)...انظر :الفقه اإلسالمي وأدلته ( ،)154 - 153/8دار الفكر ،دمشق ،ط1405 ،2ه1885/م.

( )3المبسوط ،أبو بكر محمد السرخسي ( ،)33/11دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1421 ،1ه2001/م .تبيين الحقائق شرح
كنز الدقائق ،عثمان بن علي الزيلعي( ،) 325/3دار المعرفة ،بيروت .حاشية ابن عابدين (.)408/6

( )4البحر الرائق ( )202/5وما بعدها.
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عرفه ابن عرفة أبنه :إعطاء منفعة شيء مدة وجوده الزماً بقاؤه يف ملك معطيه ولو تقديراً( .)1
فالوقف عند املالكية ال يقطع حق امللكية يف العني املوقوفة ،وإمنا يقطع حق التصرف فيها .وتعريفهم هذا
يتفق مع تعريف اإلمام أيب حنيفة يف بقاء ملك العني للواقف ،حيث جيوزون الوقف املؤقت مستدلني حبديث عمر بن
اخلطاب املتقدم( :احبِس أصلهاِ ،
وسبل مثرهتا) ،ففيه إشارة ابلتصدق ابلغلة ،مع بقاء ملكية املوقوف على ذمة
الواقف ،ومنع أي تصرف متليكي فيه للغري( .)2
تعريف الوقف يف املذهب الشافعي:
عرفه النووي أبنه :حبس ما ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف يف رقبته ،ويصرف يف جهة خري
تقرابً إىل هللا تعاىل( .)3

أو هو :حبس مال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه على مصرف مباح( .)4
وبناء عليه ال يصح للواقف التصرف يف املال املوقوف أبي وسيلة تزيل ملكيته؛ ألنه خرج عن ملكه وصار يف

ملك هللا تعاىل.
تعريف الوقف يف املذهب احلنبلي:
عرفه البهويت واملرداوي أبنه :حتبيس مالك مطلق التصرف ماَله املنتفع به ،مع بقاء عينه بقطع تصرفه وغريه يف

رقبته ،يصرف ريعه إىل جهة بر تقرابً إىل هللا تعاىل( .)5
وعرف ابن قدامة أبنه :حتبيس األصل وتسبيل الثمرة أو املنفعة(  .)1وهذا التعريف وصف أبنه أمجع

التعريفات؛ ألنه بني حقيقة الوقف دون الدخول يف التفصيالت( .)2وهو مقتبس من حديث عمر املتقدم( :احبِس

( )1الفروق ،أحمد بن إدريس القرافي ( ،) 111/2دار عالم الكتب ،بيروت .حاشية الخرشي ،محمد عبد هللا الخرشي (،)361/7
دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1417 /1ه1997/م .مواهب الجليل ،محمد عبد الرحمن الحطاب ( ،)626/7دار عالم الكتب
بيروت .التاج واإلكليل ،محمد العبدري ( ،)18/6دار الفكر ،بيروت ،ط1398 ،2ه.

( )2الفقه اإلسالمي وأدلته ،الزحيلي (.)156/8

( ) 3المجموع شرح المهذب ،أبو زكريا محي الدين النووي ( ،)225/16دار الفكر ،بيروت ،ط1417 ،1ه1996/م.

( ) 4مغني المحتاج ،محمد الخطيب الشربيني (  ،)485/2دار المعرفة ،بيروت ،ط1418 ،1ه1997/م .حاشية القليوبي على
شرح المنهاج ،أحمد القليوبي ( ،)97/3دار إحياء الكتب العربية ،مصر.

( ) 5شرح منتهى اإلرادات ،منصور يونس البهوتي ( ،)397/2دار عالم الكتب ،بيروت ،ط1416 ،2ه1996/م .كشاف
القناع ،للبهوتي نفسه (  ،)237/4تحقيق محمد عدنان درويش ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط1420 ،1ه1999/م.
اإلنصاف على معرفة الراجح من الخالف ،علي سليمان المرداوي ( ،) 5/7دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط،1

1419ه1998/م
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أصلها ،وسبِل مثرهتا) .وبناء على هذا التعريف خترج العني عن ملك الواقف وتكون يف سبيل هللا ،ال جيوز بيعها وال
هبتها وال الرجوع فيها.
يتبني من مجيع التعريفات السابقة أثر املذهب ،فكل يعرف الوقف بشرط مذهبه ،كما هو واضح .فاملالكية يذكرون
(ملك الواقف) و(مدة وجوده) إشارة إىل جواز حتبيس املنفعة اململوكة وجواز التوقيت يف الوقف .والشافعية يؤكدون
(قطع التصرف) و(عني املال) يف إشارة إىل صرف الوقف ل ألعيان فقط دون املنافع وانتقال املوقوف ليصبح على ملك
هللا تعاىل .ومن قال مبذهب أيب حنيفة وضع يف التعريف بقاء املوقوف على ملك الواقف إشارة إىل عدم لزوم الوقف
وحقه يف الرجوع عنه
تعريف الوقف يف القانون السوداين.
املآل.

3

عرف القانون السوداين الوقف أبنه :حبس مال على حكم مال هللا تعاىل ،والتصدق مبنفعته ،يف احلال أو
وعرف أيضا أبنه :حبس األصل وتسبيل ريعه أو مثره  ،والتصرف مبنفعته يف احلال أو املآل  ،سواء كان وقفاً

خريايً أو أهلياً أو مشرتكاً  ،وتعترب أراضى املساجـد واخلالوى والزوااي وأمواهلا وأراضى مقابر املسلمني وأمواهلا أوقافاً
5 4
ولو مل تسجل. .
( )1المغني ،موفق الدين عبد هللا بن قدامة ( ،)351/5دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط1405 ،1ه1985/م.

( )2أحكام الوقف في الشريعة اإلسالمية ،محمد الكبيسي ( ،)88/1دار اإلرشاد ،بغداد1397 ،ه1977/م .محاضرات في
الوقف ،محمد أبو زهرة ،ص.44
3

السوداني،أحوال الشخصية لسنة 1991م .السوداني  ،المادة.320:

5

 /وقانون ديوان األوقاف هو القانون الساري المنظم إلدارة األوقاف بالسودان ،أما القانون الموضوعي المتناول ألحكام

4

 /قانون ديوان األوقاف القومية اإلسالمية لسنة  2008م المادة ,3

الوقف فقد تناولها المشرع السوداني في قانون االحوال الشخصية للمسلمين لعام 1991م  ،ونريد أن نشير الى أن اللوائح
والقوانين التي نظمت عمل األوقاف وحددت تبعيتها خالل مسيرتها تتمثل في:-

)(1ظلت إدارة األوقاف السودانية تتبع للمحاكم الشرعية بعد صدور قانون المحاكم في العام 1902م حيث كان يعتبر قاضى
القضاة هو ناظر عموم األوقاف.

) (2صدر أول قانون للوقف بالسودان (قانون الوقف الخيري لعام 1971م) بعده انتقلت سلطة إدارة األوقاف للمجلس األعلى

للشئون الدينية واألوقاف.

) (3صدر قانون 1980م الذي بموجبه ضمت إدارة األوقاف لو ازرة الشئون الدينية واألوقاف تحت أسم (إدارة المساجد
واألوقاف) وهذا القانون جعل الوزير المختص ناظ ًار عام ًا لألوقاف اإلسالمية بالسودان.
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ويالحظ اختالف األلفاظ يف التعريفني املذكورين ،لذا صدق من قال :مل يكن حال القوانني املعاصرة يف
تعريفها للوقف أبفضل من حال الفقهاء فقد سرى فيها االختالف أيضا.

1

وجند بعض املعاصرين أشار إىل أن املشرع السوداين حنى يف التعريف منحى الصاحبني ،فقيل هو ضرورة أن ينحى
التشريع الوقفي يف تعريفه للوقف منحى حيقق كل املتطلبات السابقة .فيكون جامعا ألفراد املعرف (الوقف) ومانعا من
دخول غريه فيه.
وقد جاء تعريف الوقف حمققا لبعض املتطلبات سالفة الذكر ،يف بعض ا لقوانني والتشريعات الوقفية املعاصرة،
كالقانون السوداين الذي جاء متف ًقا مع رأي الصاحبني ،وكذلك القانون اجلزائري ،واليمين ،ومشروعي القانونني
2
الكوييت واإلمارايت.
املطلب الثالث حكم الوقف
دلت النصوص الشرعية على مشروعية الوقف ،والندب إليه ،وأنه من سبيل هللا تعاىل ،ومن هذه النصوص:
 – 1عن أيب هريرة رضي هللا عنه ،أن النيب صلى هللا عليه وسلم .ليه وسلم قال « :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من
ثالث ،صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صاحل يدعو له » ( . )3
فالنيب صلى هللا عليه وسلم قد حث يف هذا احلديث املسلمني على أ ن جيعلوا ألنفسهم صدقات جارية بعد موهتم

تعود على عموم املسلمني ابلنفع ،وتعود عليهم ابألجر حىت بعد موهتم.
 – 2عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما  ،أن عمر أصاب أرضاً من أرض خيرب  ،فقال  :اي رسول هللا  ،إين أصبت

أرضاً خبيرب  ،مل أصب ما ًال قط أنفس عندي منه  ،فما أتمرين ؟ قال  « :إن شئت حبست أصلها  ،وتصدقت هبا »
 ،فتصدق هبا عمر على أن ال تباع  ،وال توهب  ،وال تورث  ،يف الفقراء  ،وذوي القرىب  ،والرقاب  ،والضيف  ،وابن
السبيل  ،ال جناح على من وليها أن أيكل منها ابملعروف  ،ويطعم صديقاً  ،غري متمول ماالً( . )4

) (4ثم في العام 1986م صدر قانون بقيام (هيئة األوقاف اإلسالمية) الذي آلت بموجبه جميع األوقاف للهيئة باعتبارها هيئة
مستقلة لها شخصية اعتبارية وخاتم عام ،وقد ظل قانون 1986م حبيس اإلدراج حتى قيام ثورة اإلنقاذ الوطني.
)(5ثم قانون هيئة األوقاف اإلسالمية للعام 1996م.

)(6اخي ًار قانون ديوان األوقاف القومية اإلسالمية لسنة 2008م

1
2

 /أحياء دور الوقف لتحقيق دور التنمية ،أسامة عبد المجيد ،ط 1431 ،1ه2010 /م ،ص .38

 /قضايا في التشريعات الوقفية المعاصرة ،ورقة معلومات أساسية ،د.العياشي فــداد ،مقدمة إلى الملتقى العلمي حول قوانين

الوقف والزكاة المزمع عقدها في نواكشوط – موريتانيا

(  )3رواه مسلم في صحيحه ،كتاب الوصية – باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته  - 1255/3رقم .1631
(  )4سبق تخريجه.
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 - 3عن عمرو بن احلارث بن املصطلق رضي هللا عنه قال  « :ما ترك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال بغلته
البيضاء  ،وسالحه  ،وأرضاً تركها صدقة » ( . )1

 – 4كما أنه قد ورد عن مجع كبري من الصحابة رضوان هللا عليهم أهنم أوقفوا أمواالً هلم يف سبيل هللا  ،منهم عثمان ،

وعلي  ،والزبري  ،وأبو طلحة  ،وعمرو بن العاص  ،وغريهم( . )2
يقول اإلمام أمحد رمحه هللا يف رواية حنبل « :قد وقف أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ووقوفهم ابملدينة ظاهرة،
فمن رد الوقف فإمنا رد السنة »( . )3

شرعا للتقرب إىل هللا تعاىل من فعل اخلري من غري
اذا فالوقف من األمور املندوب إليها ،واملندوب هو ما يدعى إليه ً
وجوب.
وقد ثبت أن رسول هللا قد حث أصحابه على الوقف وندهبم إليه ،ورغبهم يف اخلري والرب املعروف،
قال جابر رضي هللا عنه :وما بقي أحد من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم له مقدرة إال وقف.
ويالحظ أن القليل من أحكام الوقف اثبت ابلسنة ،ومعظم أحكامه اثبت ابجتهاد الفقهاء ابالعتماد على
االستحسان واالستصالح والعرف.
حكـم الوقـف
اختلف العلماء يف حكم الوقف هل هو الزم أم جائز ؟ على القول األول :الوقف الزم مبجرد صدوره من

الواقف ،وليس له الرجوع فيه .وهو مذهب مجهور الفقهاء ( . )4

القول الثاين  :ال يلزم الوقف مبجرده  ،وللواقف الرجوع فيه  ،إال إذا أوصى به بعد موته  ،فيلزم ،أو حيكم بلزومه

حاكم  .الرتجيــح :حنيفة وزفر ابن اهلذيل  .أما الصاحبان فهما مع اجلمهور( . )5

(  )1رواه البخاري في صحيحه  ،كتاب الجهاد – باب بغلة النبي صلى هللا عليه وسلم البيضاء  - 1054/3رقم ،2718

وأخرجه في الوصايا – باب الوصايا وقول النبي صلى هللا عليه وسلم (وصية الرجل مكتوبة عنده)  - 1005/3رقم ،2588
وفي مواضع غيرها  .انظر األرقام.)4192 ،2391( :

(  )2انظر  :عبد هللا الجبرين  ،شرح مختصر الخرقي الزركشي (الحاشية) . 269/4
(  )3الزركشي  :شرح مختصر الخرقي . 270/4

(  )4انظر  :ابن رشد  :المقدمات الممهدات  ، 419/2الدسوقي  :حاشية الدسوقي  ، 455/5الغزالي  :الوسيط في المذهب
 ، 255/4النووي  :روضة الطالبين  ، 342/5ابن قدامة  :المغني  ،185/8ابن مفلح  :المبدع . 352/5

(  )5انظر :السرخسي :المبسوط  ،27،28/12الطحاوي  :شرح معاني اآلثار  ، 95/4ابن الهمام  :شرح فتح القدير ،203/6

 ، 238ابن عابدين  :رد المحتار . 520/6
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املبحث الثاين أقسام الـوقف:
ينقسم الوقف إىل تقسيمات عديدة ابعتبارات خمتلفة ،حسب الغرض والتوقيت واستعمال املال املوقوف،
وذلك على النحو التايل:
وسنتاول أقسام الوقف ابعتبار الغرض يف هذا البحث.
هبذا االعتبار قسم العلماء الوقف إىل ثالثة:
 / 1الوقف اخلريي (الوقف العام) :وهو الذي يوقف يف أول األمر على جهة خريية ،ولو ملدة معينة(  ،)1وابلتايل
أشخاصا معينني كالفقراء واملساكني
يقصد الواقف منه صرف ريع الوقف إىل جهات الرب اليت ال تنقطع ،سواء كانت
ً

والعجزة ،أم جهات بر عامة ،كدور حتفيظ القرآن الكرمي واملساجد واملدارس واملستشفيات وحنوها مما ينعكس نفعه
على اجملتمع .ومن أدلة مشروعيته قوله تعاىل﴿ :لَن َتـَنالُواْ الِْ َّرب َح َّىت تُ ِنف ُقواْ ِممَّا ُِحتبُّو َن﴾ [آل عمران.)2 (]92 :
 /2الوقف األهلي أو ُّ
الذري (اخلاص) :وهو الذي يوقف ابتداء على نفس الواقف أو ذريته أو عليهما معاً ،أو على
شخص معني ،مث إىل جهة بر ال تنقطع ،كمن يقف أرضه على نفسه مدة حياته ،مث على أوالده من بعد وفاته ،مث
اب َِّ
ض ِيف كَِت ِ
ض ُه ْم أَْوَىل بَِبـ ْع ٍ
اَّلل
﴿وأُْولُو ْاأل َْر َح ِام بَـ ْع ُ
ينصرف الوقف على جهة بر عامة .ومن أدلة مشروعيته قوله تعاىلَ :
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ك ِيف الْ ِكَت ِ
ِِ
اب َم ْسطُوراً﴾ [األحزاب.)3 (]6 :
ين إِ َّال أَن َتـ ْف َعلُوا إِ َىل أَْولَيائ ُكم َّم ْع ُروفاً َكا َن َذل َ
م َن الْ ُمْؤمن َ
ني َوالْ ُم َهاجر َ
معا يف وقت واحد ،كأن يقف الواقف نصف
 / 3الوقف املشرتك :وهو ما خصصت منافعه ابتداء إىل الذرية وجهة بر ً
ماله على أوالده وجيعل نصفه الباقي جلهة خريية .فالوقف واحد واجلهة املوقوف عليها متعددة ،فالذي حيدد نوع

الوقف هي اجلهة املوقوف عليها أول األمر مث يؤول يف النهاية إىل جهة خري عامة ،حىت ال ينقطع الوقف( .)4

وهنالك أ نواع للوقف ظهرت حديثاً ،كوقف األسهم والسندات ووقف احلقوق كحق امللكية الفكرية وغريها ،ولعلها

من قضااي النوازل( .)5

( )1انظر :الفقه اإلسالمي وأدلته ،الزحيلي(.)161/8
( ) 2انظر :الوقف ..فقهه وأنواعه ،علي محمد يوسف المحمدي ،ص ، 155بحث مقدم لمؤتمر األوقاف الذي نظمته جامعة أم

القرى ،مكة1422 ،ه .الوقف اإلسالمي ،تطور إدارته ،تنميته ،منذر قحف ،ص ،88دار الفكر المعاصر ،بيروت ،ط،1
2000م.

( ) 3انظر :أحكام الوصايا واألوقاف ،محمد مصطفى شلبي ،ص ، 318الدار الجامعية للطباعة والنشر ،بيروت ،ط،4

1402ه1982/م.

( )4المرجع السابق ،نفس الصفحة .وانظر :المغني ( ،)233/8كشاف القناع (.)258/4

( ) 5مستقبل الوقف في الوطن العربي ،عبد العزيز الدوري ،ص ،126مجلة المستقبل العربي ،العدد2001 ،12م.
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وقد اعتمد القانون السوداين هذه االقسام ،وهي الوقف اخلريي ،والوقف االهلي ،والوقف املشرتك ،حيث جاء فيه:
ينقسم الوقف اىل ثالثة أقسام  ،وذلك على الوجه اآلتى :
(أ ) الوقف اخلريى  ،وهو ما خصصت منافعه إىل جهة بر إبتداءاً ،
(ب) الوقف األهلى  ،وهو ما خصصت منافعه إبتداءاً على نفس الواقف  ،أو أى شخص  ،أو أشخاص
معينيني  ،مث إىل جهة الرب  ،عند إنقراض املوقوف عليهم ،

(ج ) الوقف املشرتك  ،وهو ما خصصت منافعه إىل الذرية وجهة الرب معاً.

1

املبحث الثالث :أركان وشروط الوقف
ويشتمل على مطلبني
املطلب األول :أركان الوقف
قال احلنفية  :ركن الوقف هي الصيغة ،وهي األلفاظ الدالة على معىن الوقف ،مثل أرضي هذه موقوفة مؤبدة
ال بقول
على املساكني وحنوه من األلفاظ ،مثل :موقوفة هلل تعاىل ،أو على وجه اخلري ،أو الرب ،أو موقوفة فقط ،عم ً

أيب يوسف ،وبه يفىت للعرف .وقد يثبت الوقف ابلضرورة مثل :أن يوصي بغلة هذه الدار للمساكني أبداً ،أو لفالن
وبعده للمساكني أبداً ،فتصري الدار وقفاً ابلضرورة ،إذ كالمه يشبه القول :إذا مت فقد وقفت داري على كذا.
ركن الوقف عندهم :هو اإلجياب الصادر من الواقف الدال على إنشاء الوقف .وهذا على أن معىن الركن :هو جزء

الشيء الذي ال يتحقق إال به .ويكون الوقف بناء عليه كالوصية تصرفاً يتم إبرادة واحدة هي إرادة الواقف نفسه،
وهي اليت يعرب عنها إبجياب الواقف.
وقال اجلمهور  :للوقف أركان أربعة :هي الواقف ،واملوقوف ،واملوقوف عليه ،والصيغة :ابعتبار أن الركن :ما ال
يتم الشيء إال به ،سواء أكان جزءاً منه أم ال.

أما القبول من املوقوف عليه :فليس ركناً يف الوقف عند احلنفية على املفىت به ،واحلنابلة كما ذكر القاضي أبو يعلى،
وال شرطاً لصحة الوقف وال لالستحقاق فيه ،سواء أكان املوقوف عليه معيناً أم غري معني ،فلو سكت املوقوف
عليه ،فإنه يستحق من ريع الوقف ،فيصري الشيء وقفاً مبجرد القول؛ ألنه إزالة ملك مينع البيع واهلبة واملرياث ،فلم

( ) 1قانون االحوال الشخصية لعام 1991م  ،المادة .322
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يطلب فيه القبول ،كالعتق ،لكن إذا كان املوقوف عليه معيناً ،كالوقف على خالد أو حممد ،ورد الوقف ،فال
يستحق شيئاً من ريع الوقف وإمنا ينتقل إىل من يليه ممن عينه الواقف بعده مىت وجد ،فإن مل يوجد عاد املوقوف

للواقف أو لورثته إن وجدوا وإال فلخزانة الدولة ،ولكن ال يبطل الوقف برده ،ويكون رده وقبوهلما وعدمهما واحداً
1
كالعتق؛ ألن ركن الوقف وهو إجياب الواقف قد حتقق

املطلب الثاين :شروط الوقف
اشرتط العلماء رمحهم هللا لصحة الوقف شروطاً ،منها ما يلي:

 - 1أن يكون الواقف جائز التصرف ،فال يصح وقف من معتوه ،أو صغري ،أو حمجور عليه لصاحله أو صاحل
غرمائه ،أو غري من ذكر ممن ال يصح تصرفه يف ماله.
ال.
 - 2أن تكون العني املوقوفة مملوكة لواقفها ملكاً ًّ
اتما مستق ً

 - 3أن يكون الوقف عيناً معلومة يصح التصرف هبا ابالنتفاع بغلتها مع بقاء أصلها ،فال جيوز وقف ما يف الذمة،
وال وقف ما ال ينتفع به إال إبتالفه كطعام وشراب معني وحنو ذلك ،وال ما يباح متلكه كالكلب وحنوه.
 - 4أن يكون على جهة خريية يصح متلكها كالفقراء ،واملساكني ،واألقارب ،واملساجد ،والقناطر ،واملكتبات،
وطباعة وأتليف الكتب الشرعية ،فال يصح الوقف على حمرم كالكنائس ،والبيع ،وال على مكروه،
 - 5أن يكون الوقف على معني ،فال يصح الوقف على جمهول ،أو مبهم لتعذر إيصال النفع إليه للجهل به.
 - 6أن يكون الوقف انجزاً فال جيوز تعليقه على جمهول ،إال على موت الواقف فيكون ذلك من قبيل الوصية
ابلوقف ،فال ينفذ منه إال مبقدار ثلث املال وما زاد فبإجازة الورثة.
 - 7أال يشرتط الواقف يف وقفه ما ينايف الوقفية كاشرتاط حقه يف بيعه ،أو هبته ،أو توقيت الوقفية بزمن معني
كشهر ،أو سنة ،أو حنو ذلك.
ِ /1
اإلسالمي وأدلَّتُ ُه ،أ .د .و ْهَبة ُّ
الزَحْيِلي
الفْق ُه
ُّ
َ
ّ
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 - 8أال يكون الوقف وقف جنف كوقفه على أ بنائه دون بناته ،أو دون بنات أبنائه .قال تعاىل يف إصالح الوقف
اف ِم ْن ُم ٍ
َصَل َح بَـْيـَنـ ُه ْم فال امث عليه.
اجلنف ،أو الوصيةَ { :ف َم ْن َخ َ
وص َجَنـ ًفا أَْو إِْمثًا َفأ ْ

خامتة البحث:
تناولت هذه الدراسة الوقف وأحالمه يف الفقه االسالمي والقانون السوداين فتعرضت اىل مفهوم الوقف وعرفته يف
اللغة واالصطالح ،مث تناولت أقسامه ،وعرجت اىل أركانه وشروطه.
وتوصلت الدراسة إىل حزمة من التوصيات ميكن إمجاهلا يف اآليت:
/1نشر وتعميق ثقافة الوقف .
/2إقامة املؤمترات وعقد الورش والسمنارات للتبصري أبحكام الوقف .

املصادر واملراجع:ـ
القرآن الكرمي
أحكام الوصااي واألوقاف :حممد مصطفى شليب ،الدار اجلامعية للطباعة والنشر ،بريوت ،ط،4
1402ه1982/م.
أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية :حممد الكبيسي ،دار اإلرشاد ،بغداد1397 ،ه1977/م.
االجتهاد املقاصدي؛ حجيته ..ضوابطه ..جماالته :نور الدين بن خمتار اخلادمي ،كتاب األمة ،وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،الدوحة ،العدد1419 ،65ه.
اإلنصاف على معرفة الراجح من اخلال ف :علي سليمان املرداوي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط،1
1419ه1998/م.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق :زين الدين بن إبراهيم بن جنيم ،دار املعرفة ،بريوت.
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اتج العروس :حممد بن عبد الرزاق مرتضى الزبيدي ،دار اهلداية.
التاج واإلكليل :حممد العبدري ،دار الفكر ،بريوت ،ط1398 ،2ه.
تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق :عثمان بن علي الزيلعي ،دار املعرفة ،بريوت.
حترير ألفاظ التنبيه ،أو لغة الفقه :حمي الدين شرف النووي ،حتقيق عبد الغين الدقر ،دار القلم ،دمشق ،ط،1

1408ه1988/م.

التعريفات :علي بن حممد اجلرجاين ،حتقيق إبراهيم األ بياري ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط1405 ،1ه.
حاشية ابن عابدين "رد احملتار على الدر املختار" :حممد أمني عمر بن عابدين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
ط1419 ،1ه1998/م.
حاشية اخلرشي :حممد عبد هللا اخلرشي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1417 ،1ه1997/م.
حاشية الق ليويب على شرح املنهاج :أمحد القليويب ،دار إحياء الكتب العربية ،مصر.
شرح فتح القدير :حممد عبد الواحد بن اهلمام ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1415 ،1ه1995 /م.

شرح منتهى اإلرادات :منصور يونس البهويت ،دار عامل الكتب ،بريوت ،ط1416 ،2ه1996/م.

الصحاح واتج اللغة وصح اح العربية :إمساعيل بن محاد اجلوهري ،حتقيق أمحد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني،
بريوت ،ط1407 ،4ه1987/م.
علم مقاصد الشارع :عبد العزيز بن عبد الرمحن بن علي بن ربيعة ،مكتبة امللك فهد الوطنية ،الرايض ،ط،1
1423ه2002/م.
الفروق :أمحد بن إدريس القرايف ،دار عامل الكتب ،بريوت.
الفقه اإلسالمي وأدلته :وهبة الزحيلي ،دار الفكر ،دمشق ،ط1405 ،2ه1885/م.

كشاف القناع :منصور يونس البهويت ،حتقيق حممد عدانن درويش ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط،1

1420ه1999/م.
لسان العرب :حممد بن مكرم بن منظور ،دار صادر ،بريوت.
املبسوط :أبو بكر حممد السرخسي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1421 ،1ه2001/م.
اجملموع شرح املهذب :أبو زكراي حمي الدين النووي ،دار الفكر ،بريوت ،ط1417 ،1ه1996/م.
حماضرات يف الوقف :حممد أبو زهرة ،دار الفكر العربية ،القاهرة.
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خمتار الصحاح :حممد بن أيب بكر الرازي ،حتقيق حممود خاطر ،مكتبة انشرون ،بريوت1415 ،ه1995/م.
معجم مقاييس اللغة :أمحد بن فارس ،حتقيق عبد السالم هارون ،دار اجليل ،بريوت ،ط1999 ،1م.
مغين احملتاج :حممد اخلطيب الشربيين ،دار املعرفة ،بريوت ،ط1418 ،1ه1997/م.
املغين :موفق الدين عبد هللا بن قدامة ،دار إحياء ا لرتاث العريب ،بريوت ،ط1405 ،1ه1985/م.
مستقبل الوقف يف الوطن العريب :عبد العزيز الدوري ،جملة املستقبل العريب ،العدد2001 ،12م.

ال :حممد بكر إمساعيل حبيب ،رابطة العامل اإلسالمي ،إدارة الدعوة والتعليم ،سلسلة
ال وتفعي ً
مقاصد الشريعة أتصي ً

دعوة احلق ،السنة الثانية والعشرون ،العدد 1427 ،213ه.

مقاصد الشريعة عند ابن تيمية :يوسف أمحد حممد البدوي ،دار النفائس ،األردن ،ط2000 ،1م.
املوافقات :أبو إسحاق إبراهيم الشاطيب ،تقدمي بكر بن عبد هللا أبو زيد ،ضبط نصه أبو عبيدة مشهور آل سلمان،
دار ابن عفان.
مواهب اجلليل :حممد عبد الرمحن احلطاب ،دار عامل الكتب بريوت.

الوقف اإلسالمي ،تطور إدارته ،تنميته :منذر قحف ،دار الفكر ،دمشق ،ط2000 ،1م.
الوقف ..فقهه وأنواعه :علي حممد يوسف احملمدي ،حبث مقدم ملؤمتر األوقاف الذي نظمته جامعة أم القرى ،مكة،
1422ه.
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