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املقدمـــة 
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من يهد اهللا 

فهو املهتد، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا، 
وأشهد أنَّ حممدا عبده ورسوله. 

أما بعد: 
فنظرا إىل حاجة كل مسلم إىل استمرار العمل الصاحل وتنوعه 
يف حياته وبعد مماته، ومن أحسن الوسائل لذلك ما شرعه اهللا من 

الوقف والوصية، ومبا أن أحكام الوقف والوصية والفرق بينهما قد 
تتشابه على بعض الناس أحببت أن اكتب بيانا موجزا يف أحكامهما 
ليكون ذلك يف متناول اجلميع ونسأل اهللا جل وعال أن جيعل عملنا 

خالصا لوجهه الكرمي. 
وهذا أوان الشروع يف املقصود. 

 
 
 

* * * * 
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الوقــف 
 

تعريف الوقف لغة واصطالحا: 

 مصدر وقَّف، ومجعه أوقاف، يقال: وقَّف الوقف يف اللغة:
الشيء وأوقفه وحبسه وأحبسه وسبله مبعىن واحد. 

» «حتبيس األصل، وتسبيل املنفعة فهو وأما يف االصطالح:
يصرف ريعه إىل جهة بر تقربا إىل اهللا تعاىل. 

األصل يف مشروعية الوقف: 

 وكذلك األصل يف مشروعيته السنة الثابتة عن رسول اهللا 
إمجاع األمة. 

يا رسول اهللا إين » أن عمر قال: «الصحيحني ففي أما السنة:
 عندي منه فما تأمرين صب قط ماالً أنفسأصبت ماالً خبيرب مل أ

فيه؟.  
«إنْ شئت حبست أصلها وتصدقت ا، غري أنه ال يباع قال: 

. »أصلها وال يوهب وال يورث
فتصدق ا عمر يف الفقراء وذوي القريب والرقاب ويف سبيل اهللا 

وابن السبيل والضيف ال جناح على من وليها أن يأكل منها 
باملعروف أو يطعم صديقًا غري متمول فيه. 
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«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من  قال: وملسلم: عنه 
و علمٍ ينتفع به من بعده، أو ولد صاحل ثالث: صدقة جارية، أ

. »يدعو له
«مل يكن أحد : والوقف مما اختص به املسلمون قال جابر 

».  ذو مقدرة إال وقفمن أصحاب النيب 
وهذا يبني أن ما عليه الناس اآلن على خالف ما عرف يف عهد 

الصحابة فغالب الناس اليوم ال يعرفون إال الوصية وال يعرفون 
الوقف. 

والوقف عمل ناجز يف احلياة تقر عني صاحبه به وذلك أنه 
 أي الصدقات يباشره بنفسه ويرى آثاره الطيبة وقد سئل النيب 

«أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغىن أفضل فقال: 
 متهل، حىت إذا بلغت الروح احللقوم قلت: وختشى الفقر، وال

 .»لفالن كذا ولفالن كذا وقد كان لفالن
حكمة مشروعية الوقف: 

يرغب من وسع اهللا عليهم من ذوي الغىن واليسار، أن يتزودوا 
من الطاعات ويكثروا من القربات، فيخصصوا شيئًا من أمواهلم 

العينية ما يبقى أصله وتستمر منفعته، منه خشية أن يؤول املال بعد 
مفارقة احلياة إىل من ال حيفظه وال يصونه، فينمحي بسبب التصرف 

السيئ أثره وينسى ذكره، وينقطع عمله، ويصبح عقبه من ذوي 
الفاقة، واإلعسار ودفعا لكل هذه التوقعات ومشاركة يف أعمال 

اخلريات شرع الوقف يف احلياة ليباشر الواقف ذلك بنفسه، ويضعه 
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يف موضعه الذي يريده ويتمناه وليستمر مصرف ريعه بعد الوفاة 
كما كان يف احلياة. 

والوقف سبب رئيسي يف قيام املساجد واملدارس والربط وحنوها 
من أعمال اخلري، واحملافظة عليها، فإن أغلب املساجد على مدى 

التاريخ قامت على األوقاف، بل إن كلَّ ما حيتاجه املسجد من فرش 
وتنظيف ورزقِ القائمني عليه كان مدعوما ذه األوقاف. 

ألفاظ الوقف: 

له ألفاظ صرحية وهي: 
وقفت، وحبست، وسبلت. 
وأما األلفاظ الكنائية فهي: 

تصدقت، وحرمت، وأبدت. 
وتكون ألفاظ الكناية دالة على الوقف بثالثة أمور: 

، فإذا نطق ونوى بواحدة من هذه األلفاظ الكنائية - النية1
الوقف صار موقفًا ما نواه. 

- إذا اقترنت األلفاظ الكنائية بواحدة من األلفاظ الصرحية أو 2
الكنائية، كتصدقت بكذا صدقة موقوفة أو حمبسة أو مسبلة أو حمرمة 

أو مؤبدة. 
- أن يصف العني بأوصاف الوقف، فيقول: حمرمة ال تباع 3

وال توهب. 
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ويصح الوقف بالقول، كبواحد من األلفاظ الصرحية أو الكنائية 
على ما ذكر، ويصح بالفعل كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس 

بالصالة فيها. 
أنواع الوقف: 

ينقسم الوقف باعتبار اجلهة األوىل اليت وقف عليها إىل نوعني: 
- ذري. 2- خريي.                    1

- الوقف اخلريي: 1

هو الذي يوقَف يف أول األمر على جهة خريية ولو مدة معينة، 
ويكون بعدها وقفًا على شخص معني أو أشخاص معينني كأن 

يقف أرضه على مستشفى أو مدرسة مث من بعد ذلك على أوالده. 
- الوقف الذُّري: 2

هو الذي يوقف يف ابتداء األمر على نفس الواقف أو أي 
شخص أو أشخاص معينني مدة معينة مث جيعل آخره جلهة خريية 

كأن يقف على نفسه مث على أوالده مث على جهة خريية من بعدهم. 
األشياء اليت تكون حمالً للوقف: 

حمل الوقف هو املال املوجود املتقوم من عقار، أرضا كان أو 
«وأما : دارا أو منقوالً ككتب وثياب وحيوان وسالحٍ، لقوله 

خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنه احتبس أدرعه وأعتده يف سبيل 
، واتفقت األمة على وقف احلصر والقناديل يف املساجد. »اهللا
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ويصح وقف احلُلي للُّبس واِإلعارة:  

ألنه عني ميكن االنتقاع ا دائما فصح وقفها كالعقار، وملا 
روى اخلالل بإسناده عن نافع قال: ابتاعت حفصة حليا بعشرين 

ألفًا فحبسته على نساء آل اخلطاب فكانت ال خترج زكاته. 
شروط الواقف: 

يشترط يف الواقف شروطٌ إذا توافرت فيه صح وقفه وإال فال 
وهي: 
فال يصح الوقف من غاصب وال - أن يكون أهالً للتربع، 1

من مشتري مل يستقر له امللك استقرارا تاما. 
فال يصح الوقف من جمنون وال - أن يكون الواقف عاقالً، 2

معتوه وحنومها. 
فال يصح وقف الصيب سواء كان - أن يكون املُوقف بالغا، 3

مميزا أو غري مميز. 
فال يصح الوقف من حمجور - أن يكون املُوقف رشيدا، 4

علبه لسفه أو فَلَسٍ أو غفلة. 
شروط املوقوف: 

ولكي يكون الوقف نافذًا يف املوقوف فيشترط لذلك شروطٌ: 
- أن يكون ماالً متقوما من عقار وغريه. 1
- أن يكون املوقوف معلوما حمددا. 2
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- أن يكون املوقوف مملوكًا للواقف حال الوقف. 3
- أن يكون املوقوف معينا غري شائع، فال جيوز وقف نصيب 4

مشاع. 
- أن ال يتعلق باملوقوف حق للغري. 5
- أن ميكن االنتفاع باملوقوف عرفًا. 6
- أن يكون يف املوقوف منفعة مباحة. 7

كيفية االنتفاع باملوقوف: 

 إما بتحصيل املنفعة كسكىن الدار حيصل االنتفاع باملوقوف:
وركوب الدابة وزراعة األرض، أو بتحصيل العني كالثمرة من 

الشجرة والصوف واللنب والبيض والوبر من احليوان. 
حاالت انتفاع الواقف باملوقوف: 

- أن يقف شيئًا للمسلمني فيدخل يف مجلتهم مثل أن يقف 1
مسجدا فله أن يصلي فيه، أو مقربة فله الدفن فيها، أو بئرا 

للمسلمني فله أن يستقي منها، أو سقاية أو شيئًا يعم 
املسلمني فيكون كأحدهم، وهذا ال خالف فيه، ملا روي 

 أنه سبل بئر رومة وكان دلوه فيها عن عثمان بن عفان 
كدالء املسلمني. 

- أن يشترط الواقف يف الوقف أن ينفق من ريعه على نفسه، 2
ملا روى أمحد رمحه اهللا عن حجر املدري أن يف صدقة 

«أن يأكل منها أهله باملعروف غري : رسول اهللا 
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 وألنه إذا وقف وقفًا عاما كاملساجد والسقايات »املنكر
والرباطات واملقابر كان له االنتفاع به فكذلك ها هنا. 

- أن يشترط الواقف أن يأكل من الوقف أهله، فيصح الوقف 3
 شرط ذلك يف صدقته. والشرط؛ ألن النيب 

حكم بيع الوقف وإبداله بوقف آخر: 

فيه ثالثة أقوال: 
- املنع. 1
- اجلواز. 2
- التفصيل. 3

فيجوز بيع الوقف وإبداله إذا تعطلت مصاحله، أو قل النتفاع 
به، أو كان يف بيعه أو إبداله أو نقله مصلحة للمسلمني، لكن ال 
ينبغي للواقف أن لوصيه التصرف إال بعد مراجعة احملكمة، وذلك 

أن احلكم على تعطل منافع الوقف أو ضعفها وتقرير املصلحة 
ختتلف فيها األنظار، واحملكمة لديها جتارب ومعرفة يف هذه األمور 

فالبد من مراجعتها. 
 
 

* * * * 
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الوصيـــة 
 

تعريف الوصية: 

»، ويتناول التربع «األمر بالتصرف بعد املوت: الوصية هي
باملال، وتزويج البنات، وغسل امليت، والصالة عليه، وتفرقة الثلث، 

وغري ذلك. 
األصل يف مشروعية الوصية: 

األصل فيها الكتاب والسنة واإلمجاع. 
كُتب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت إِنْ ترك قال اهللا تعاىل: 

«ما حق امرئ :  وقال ]180[سورة البقرة، اآلية:  خيرا الْوصيةُ
مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده 

. »عنده
وإذن الشارع بالتصرف عند املوت بثلث املال من األلطاف 

«إنَّ اهللا : اإلهلية والتكثري من األعمال الصاحلة ويف اخلرب عنه 
. رواه ابن ماجه. »تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم

واملوصي يصل ما كان له يف حياته مبا بعد موته، وتكون 
الوصية باإلقرار وباإلشارة من األخرس إذا فهمت عنه وإن وجدت 
وصية إنسان خبطه الثابت ببينة أو إقرار ورثته صحت ويستحب أن 

يكتب وصيته ويشهد عليها. 
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ما تنعقد به الوصية: 

تنعقد الوصية شرعا بأحد طرق ثالثة: 
- اإلشارة املفهمة. 3- الكتابة         2- العبارة            1

أوالً: العبارة: 
ال خالف بني الفقهاء يف انعقاد الوصية بالعبارة وتعين اللفظ 

الصريح، مثل: أوصيت لفالن بكذا، أو غري الصريح الذي يفهم منه 
الوصية بالقرينة، مثل: جعلت له بعد مويت كذا، أو أشهدوا أين 

أوصيت لفالن بكذا. 
ثانيا: الكتابة: 

ال خالف بني الفقهاء يف أن الوصية تنعقد بالكتابة إذا صدرت 
من عاجز عن النطق، كاألخرس ومعتقل اللسان إذا امتدت عقلته 

أو صار ميؤسا من قدرته على النطق. 
ثالثًا: اإلشارة املفهمة: 

تنعقد الوصية من األخرس أو معتقل اللسان باإلشارة املفهمة 
بشرط أن يصري معتقل اللسان ميؤسا من نطقه بأن ميوت كذلك، 
وإذا كان العاجز عن النطق قادرا على الكتابة فال تنعقد وصيته إال 

بالكتابة؛ ألن داللتها على املقصود أظهر وأحكم. 
حكم الوصية: 

يا أَيها الَّذين َآمنوا شهادةُ الوصية مشروعة ومأمور ا، قال جلَّ عال: 
اناثْن ةيصالْو نيح توالْم كُمدأَح رضإِذَا ح نِكُميب...  :106[سورة املائدة، اآلية[ .

. ]12[سورة النساء، اآلية:  من بعد وصية يوصى بِها أَو دينٍوقال تعاىل: 
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أنواع الوصية: الوصية على نوعني: 

األول: الوصية الواجبة: 

وتكون على من عليه دين ويف ذمته حقوق ولديه أمانات 
وعهد، فإن جيب عليه أن يوضح ذلك كله بالكتابة الواضحة اجللية، 

اليت حتدد الديون إن كانت حالَّة أو موجلة وما لديه من أمانات 
وعهد، وذلك حىت يكون الوارث على أمر واضح حني التصرف 

فيما وكلَ إليه. 
الثاين: الوصية املسنونة واملرغب فيها: 

وهي اليت تكون يف ثلث املال فما دون، لغري وارث، فهذه 
مستحبة، وتصرف يف أعمال الرب وطرق اخلري، سواء كانت خاصة 

 قريبا كان أو أجنبيا -، أو جلهة معينة، كاملسجد –كلفالن 
الفالين، أو جلهات عامة كاملساجد واملدارس واملكتبات واملالجئ 

واملشايف وحنوها. 
ففي احلديث عن سعد بن أيب وقاص قال: مرضت مرضا 

 فقلت: »«أوصيت؟: : فقال يل رسول اهللا فعادين رسول اهللا 
نعم، أوصيت مبا يل كُلِّه للفقراء ويف سبيل اهللا. فقال يل رسول اهللا 

 :رفقلت: يا رسول اهللا إن مايل كثري. وورثيت »«أوص بالعش 
، وص بالثلثأ«أغنياء. فلم يزل يناقصين وأناقصه حىت قال: 

متفق عليه. . »والثلثُ كثري
وتستحب الوصية لألقارب إذا كانوا غري وارثني وهم فقراء، 

وينبغي أن يراعي املوصي أعمال البِر ذات الدوام واالستمرار، وأن 



 6  أحكام الوقف والوصية والفرق بينهما

جيعل لناظر الوصية حق التصرف حسب الظروف واألحوال، كما 
ينبغي أن يكون الناظر على الوصية أكثر من واحد وأن يوجههم 

مبراجعة أهل العلم وأخذ رأيهم. 
قدر الوصية: 

 لسعد حني ال جيوز أن تتجاوز الوصية الثلث لقول النيب 
، قال »«ال قال بالشطر؟ قال: »«القال: أوصي مبايل كُله؟ قال: 

 متفق عليه. »«الثلث، والثلث كثريبالثلث؟ قال: 
وجتوز الوصية بأقل من الثلث كالربع واخلمس، وحنو ذلك وال 

جتوز الوصية لوارث أو ألجنيب يف أكثر من الثلث إال بإجازة الورثة. 
ما يشرع لكمال الوصية وموافقتها للشرع: 

- أن تكون باملعروف، أي بالعدل. 1
. - أن تكون على ما شرعه اهللا على لسان نبيه 2
- على املوصي أن خيلص عمله هللا وأن يقصد بوصيته أعمال 3

الرب واخلري. 
ما يشترط يف املوصي: 

- أن يكون أهالً للتربع. 1
- أن يكون مالكًا. 2
- أن يكون راضيا خمتارا. 3
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ما يشترط يف املوصى له: 

- أن يكون على جهة بِر أو مباح، فإن كان على إمث أو 1
معصية فال جيوز. 

- أن يكون املوصى له موجودا وقت الوصية، حتقيقًا أو 2
تقديرا، وعلى ذلك فال تصح الوصية للمعدوم. 

- أن يكون املوصى له معلوما فال تصح لعموم املسلمني. 3
- أن يكون أهالً للتملك واالستحقاق مثل الشخصية 4

احلقيقية كاإلنسان أو االعتبارية كاملساجد. 
- أن يكون غري قاتل للموصي. 5
- يشترط يف املوصى له أال يكون وارثًا. 6

ما يشترط يف املوصى به: 
- أن يكون ماالً قابالً للتوارث. 1
- أن يكون املال املوصى به متقوما يف عرف الشرع. 2
- أن يكون قابالً للتملك وإن كان معدوما وقت الوصية كالغلَّة. 3
- أن يكون املوصى به مملوكًا للموصي حال الوصية. 4
- أن ال يكون املوصى به معصية أو حمرما شرعا. 5

إثبات الوصية: 
يندب باالتفاق كتابة الوصية وبدؤها بالبسملة والثناء على اهللا 

 مث إعالن الشهادتني كتابة أو باحلمد والصالة والسالم على النيب 
. نطقًا بعد البسملة، واحلَمدلَة والصالة على النيب 
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وقد مر أن الوصية تثبت بالنطق والكتابة واإلشارة املفهمة 
والشهادة، ومن كتب وصيته ومل يشهد عليها حكم ا، ما مل يعلم 
رجوعه عنها، لكن يشترط لثبوا وقبوهلا كوا خبط املوصي، أو أن 

يقر ورثته ا، أو ببينة تشهد بذلك. 
 إال  مسلم يبيت ليلة أو ليلتنيئ«ما حق امر: لقوله 

 .»ووصيته مكتوبة عنده
 كتب إىل عماله وغريهم ملزما العمل بذلك، وكذلك وألنه 

فعل اخللفاء الراشدون من بعده؛ وألن الكتابة تنبئ عن املقصود 
فهي كاللفظ، وإن كتب وصيته وقال: اشهدوا علي مبا يف هذه 

الورقة، أو قال هذه وصييت فاشهدوا علي ا، ال تثبت حىت يسمعوا 
منه ما فيها أو يقرأ عليه فيقر مبا فيها. 

أنواع األوصياء: 

- وصي احلاكم. 1
- وصي القاضي. 2
- الوصي املختار لواحد من أفراد املسلمني. 3

مبطالت الوصية: 

- الرجوع عن الوصية بتصريح أو داللة. 1
- تعليق الوصية على شرط مل يتحقق. 2
- عدم وجود تركة تكون حمالً للوصية. 3
- زوال أهلية الوصي. 4



 9 أحكام الوقف والوصية والفرق بينهما

- ردة املوصي عن اإلسالم عند بعض أهل العلم. 5
- رد الوصية من قبل املوصى له. 6
- موت املوصى له املعني قبل موت املوصي. 7
- قتل املوصى له املوصي. 8
- هالك املوصى به املعين أو ظهور استحقاقه. 9

- تبطل الوصية إذا كانت لوارث ومل يجِزها الورثة. 10
 
 
 

* * * * 
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منوذج مقترح لصيغة الوصية 

روى الدارمي عن أنس، أنه قال: كانوا يكْتبون يف صدور 
وصاياهم: 

(بسم اهللا الرمحن الرحيم 
هذا ما أوصى به فالنٌ، أنه يشهد أن ال إله إال اهللا، وحده ال 

شريك له، وأن حممدا عبده ورسوله، وأنَّ الساعة آتيةٌ ال ريب فيها، 
وأن اهللا يبعثُ من يف القُبور، وأَوصى من ترك من أهله أن يتقُوا اهللا، 

ويصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا اهللا ورسوله إن كانوا مؤمنني، 
يا بنِي إِنَّ اللَّه وأوصاهم مبا أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: 

. )�)0Fاصطَفَى لَكُم الدين فَلَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ
 
 
 

* * * * 

                              
ويبني وصيته فيما رزقه اهللا من مال بالثلث أو الربع أو اخلمس، ويبني إن كان له  (�)

 أو عليه حقوق، أو عنده أمانات، أو رعاية عامة أو خاصة، يوضح ذلك، وينص
على من يقوم به من بعده. 
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الفرق بني الوقف والوصية 

- أن الوقف حتبيس األصل وتسبيل املنفعة، بينما الوصية 1
متليك مضاف إىل ما بعد املوت بطريق التربع، سواء كان 

يف األعيان أو يف املنافع. 
- أن الوقف يلزم وال جيوز الرجوع فيه يف قول عامة أهل 2

«إن شئت حبست أصلها  لعمر: العلم، لقول الرسول 
. »وتصدقت ا

أما الوصية فإا تلزم وجيوز للموصي أن يرجع يف مجيع ما 
أوصى به أو بعضه. 

- الوقف خيرج العني املوقوفة عن التمليك ألحد وختصيص 3
املنفعة للموقوف عليه، بينما الوصية تتناول متلك العني 

املوصى ا أو منفعتها للموصى له. 
- متليك منفعة الوقف يظهر حكمها أثناء حياة الواقف وبعد 4

مماته، والتمليك يف الوصية ال يظهر حكمه إال بعد موت 
املوصي. 

- الوقف ال حد ألكثره، بينما الوصية ال تتجاوز الثلث إال 5
بإجازة الورثة. 

- الوقف جيوز للوارث إال إذا كان املوقف يف مرض املوت، 6
بينما الوصية ال جتوز لوارث إال بإجازة الورثة. 

هذا آخر ما تيسر مجعه بعون اهللا وتوفيقه. 
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هـ. 29/5/1412وقد حصلَ الفراغ منه يف 
واحلمد هللا أوالً وآخرا، والصالة والسالم األمتان األكمالن على 

سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم 
الدين. 

 
 

 قال ذلك الفقري إىل عفو ربه
 صاحل بن غامن السدالن
 غفر اهللا له ولوالديه وجلميع املسلمني

 
 
 
 

* * * * 
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