
أثر امللك التام يف زكاة الوقف العام والخاص:
دراسة فقهية تحليلية

د. محمد مطلق شالح
كلية الشريعة، جامعة الكويت

امللخص
جاءت هذه الدراسة لتتناول موضوع أثر امللك التام في زكاة الوقف العام واخلاص، من 
خالل التعريف مبفاهيم البحث )الزكاة، الوقف، امللك التام(، ثم االنتقال إلى معاجلة أثر 
امللك التام على زكاة الوقف العام واخلاص من خالل تسليط الضوء على معنى امللك التام، 
مع تعريف معناه وضابطه، والفارق بينه وبني امللك الناقص، ثم احلكم على زكاة الوقف 
خالف  في  رئيسياً  سبباً  كان  وبالتالي  حكمها،  في  مؤثر  شرٌط  التام  امللك  أن  باعتبار 

الفقهاء حول زكاة الوقف فيهما.

وخلص الباحث إلى تقسيم خالف الفقهاء في زكاة الوقف العام واخلاص إلى اجتاهني 
بعدم  القائلني  اجتاه  بيان  وبالتالي  اخلاص،  والوقف  العام  الوقف  من  كل  في  رئيسيني 
أن  الباحث  مع  وظهر  الوقف،  زكاة  بوجوب  القائلني  اجتاه  وبيان  الوقف،  زكاة  وجوب 
مسألة امللك التام من املسائل املؤثرة بشكل عام في حكم زكاة الوقف عند القائلني بوجوب 
زكاة  بوجوب  القائل  االجتاه  صحة  للباحث  ظهر  كما  الوجوب،  بعدم  والقائلني  زكاتها، 

الوقف اخلاص لتعلق امللك التام به.

كلمات دالة: الزكاة، الوقف، املقاصد الشرعية، شرط امللك التام، شرط التملك، النفع 
العام. 
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المقدمة
بتحقيق  مرتبطتني  مسألتني  بني  املعيار  مزدوجة  الوقف،  زكاة  مسألة  في  الكالم  إن 
مقصد شرعي من مقاصد املال في إصالح أحوال األفراد واجلماعات، أما الزكاة فلقول 
43«، وأما  اٌكٌعنّي{ »سورة البقرة، اآلية  ّمّع پرَّ ّ$اًرّكٍعوا  ّكاّة  ّ$آٍتوا پزَّ الّة  الله تعالى: }$ّّأٌّقيٍموا پصَّ
عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  قال:   - عنه  الله  – رضي  هريرة  أبي  فلحديث  الوقف: 
وولداً  ونشره،  علمه  علماً  موته  بعد  وحسناته  عمله  من  املؤمن  يلحق  مما  »إن  وسلم: 
ثه، أو مسجداً بناه، أو بيتاً البن السبيل بناه، أو نهراً أجراه، أو  صاحلاً تركه، ومصحفاً ورَّ

صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، يلحقه من بعد موته«)1(.
ولقد تناول الفقهاء مسألة »زكاة الوقف« تناوالً باعتبار أثر األول في الثاني، وجاءت هذه 
الدراسة لتعنى بهذا املوضوع، من خالل بيان أثر شرط امللك التام في الوقف، وبالتالي 

أثر امللك التام في زكاته باعتباره شرطاً من شروط الزكاة. 
مشكلة البحث

جاءت هذه الدراسة لتجيب عما يلي: ما هي اجتاهات الفقهاء في حكم زكاة الوقف العام 
واخلاص؟ وما املقصود بامللك التام في حكم زكاة الوقف العام واخلاص؟ وما الراجح في 

حكم زكاة الوقف العام واخلاص؟
أهمية البحث

من  أهميته  واخلاص«  العام  الوقف  زكاة  في  التام  امللك  »أثر  الدراسة  موضوع  يكتسب 
اختالف الفقهاء فيه باعتبار أن الكالم في زكاة الوقف باٌب من أبواب حتقيق النفع العام 
للمسلمني، سواء من جهة الزكاة، أو من جهة الوقف بشقيه العام واخلاص، وأن شرط 
أثره سينعكس على حكم  الزكاة عامة، وبالتالي فإن  التملك مبدأ معتبر في تقرير حكم 

زكاة الوقف. 
أهداف البحث

العام  الوقف  الفقهاء في حكم زكاة  الدراسة لتجيب عما يلي: بيان اجتاهات  جاءت هذه 
واخلاص، وبيان املقصود بامللك التام في حكم زكاة الوقف العام واخلاص، وبيان الراجح 

شعيب  حتقيق:  ماجه،  ابن  سنن  273هـ،  ت  القزويني،  يزيد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  ماجه،  ابن  رواه   (((
األرنؤوط، ط)، مؤسسة الرسالة العاملية- بيروت، 430)هـ 2009-م، أبواب الصدقات، باب من وقف، 
ن احلديث ابن امللقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد،  حديث رقم )242)، ))/476)، وحسَّ
أبو  مصطفى  حتقيق:  الكبير،  الشرح  في  الواقعة  واآلثار  األحاديث  تخريج  في  املنير  البدر  804هـ،  ت 

الغيط وآخرين، ط1، دار الهجرة، الرياض، 425)هـ -2004م، )02/7)). 
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في حكم زكاة الوقف العام واخلاص.
الدراسات السابقة

ومما تيسر للباحث االطالع عليه من  جاءت الدراسات في موضوع زكاة الوقف قليلة، 
الدراسات السابقة، دراستان:

األولى: دراسة د. عبد العزيز بن سعد الدغيثر، بعنوان: »زكاة األسهم املوقوفة   -
الوقف،  زكاة  في  الفقهاء  بني  للخالف  الباحث  فيه  يتعرض  ولم  الذرية«)2)،  على 
زكاة  حكم  بيان  في  بحثه  اختصاص  عن  فضالً  احلنابلة،  قول  بسرد  واكتفى 
األسهم املوقوفة. ويتميز بحثي في اختصاصه مبوضوع أثر امللك التام في زكاة 
الوقف العام واخلاص، من حيث بيان أثر امللك التام في وجوب الوقف عند فقهاء 

املذاهب األربعة.

الوقفية  الصناديق  »زكاة  بعنوان:  الغنانيم،  عزات  قذافي  د.  دراسة  الثانية:   -
املعاصرة في الفقه اإلسالمي«)3).

املعاصرة،  الوقفية  الصناديق  زكاة  موضوع  في  رؤيته  الباحث  فيها  استعرض  وقد 
أقوال  بني  مقارناً  الوقف  زكاة  حكم  إلى  انتقل  ثم  الصناديق،  هذه  توصيف  خالل  من 
الفقهاء، ولم يتوسع في ذكر اخلالف بينهم ورسم اجتاهاتهم في حكم زكاة الوقف العام 

واخلاص.

العام، من خالل حترير  التام على زكاة الوقف  أثر امللك  ويتميز بحثي عن سابقه ببيان 
مفهوم امللك التام، ثم بيان اجتاهات الفقهاء في حكم زكاة الوقف العام واخلاص بالنظر 

إلى صحة امللك فيه.

ومن الدراسات التي عنيت مبوضوع امللك التام:

التمليك ومدى اعتباره في صرف  دراسة د. محمد عثمان شبير، بعنوان: »مبدأ   -
بحثي  ومتيز  زكاته.  وال  الوقف  ملوضوع  الباحث  فيه  يتعرض  ولم  الزكاة«)4)، 

باختصاصه في زكاة الوقف العام واخلاص.

https://bit.ly/35narXX :منشور على الرابط التالي  (2(
مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، اجلامعة األردنية، املجلد 46، العدد )، 9)20م.   (3(

الثاني  العدد  التاسعة،  السنة  الكويت،  جامعة  الشريعة،  كلية  اإلسالمية،  والدراسات  الشريعة  مجلة   (4(
والعشرون، ذو القعدة 4)4)هـ - مايو 994)م، ص 09)-76).
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دراسة د. صالح بن محمد الفوزان، بعنوان: »شرط متام امللك وأثره في قضايا   -
الوقف  في  التام  امللك  أثر  ملوضوع  الباحث  يتعرض  ولم  املعاصرة«)5)،  الزكاة 
وزكاته، وإمنا ذكر أثر امللك التام في زكاة املال، ومنه مال الضمار، ومال الديون.

ومتيز بحثي باختصاصه في أثر امللك التام في زكاة الوقف العام واخلاص. 

منهج البحث

يتبع الباحث في دراسته املناهج التالية:

املنهج االستقرائي: باستقراء كالم الفقهاء في زكاة الوقف العام واخلاص.  -

بيان  خالل  من  واخلاص،  العام  الوقف  زكاة  مسألة  بتوصيف  الوصفي:  املنهج   -
معنى الزكاة، والوقف، وتوصيف معنى امللك التام، وأثره في حكم الوقف. 

خالل  من  الوقف،  زكاة  في  التام  امللك  أثر  في  بالنظر  وذلك  التحليلي:  املنهج   -
استعراض االجتاهات الفقهية في التعامل معها.

زكاة  موضوع  في  العلماء  عند  الفقهية  االجتاهات  مبقارنة  وذلك  املقارن:  املنهج   -
الوصول  ثم  اخلاص،  والوقف  العام  الوقف  على  التام  امللك  أثر  باعتبار  الوقف 

لترجيح أول االجتاهات الفقهية في حكم زكاة الوقف.

خطة البحث

تقوم خطة البحث على ما يلي:

املبحث األول: مفاهيم الدراسة

املبحث الثاني: حتقيق املناط في زكاة الوقف

اخلامتة وفيها أبرز النتائج والتوصيات

مجلة دراسات اقتصادية إسالمية، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، املجلد 8)، العدد األول،   (5(
433)هـ - 2)20م. 
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املبحث األول
مفاهيم الدراسة

باعتبار  الزكاة،  وهو  األول:  الباب  الفقه،  أبواب  من  ببابني  مرتبطة  مسألة  الوقف  زكاة 
أصالته في الباب، والباب الثاني الوقف، وباعتبار أن الكالم في هذه الدراسة سينصب 
على اجلمع بني هذين املصطلحني، وسيكونان املؤثرين في بناء احلكم عامة باعتبار أثر 
امللك التام على الوقف، فإن هذا يستوجب الكالم على املفاهيم املذكورة، وهو ما سنعرض 

له في املطالب التالية: 

املطلب األول
مفهوم زكاة الوقف )العام واخلاص(

أوالً- مفهوم الزكاة 
معنى الزكاة لغة 

يقال:  الزيادة والنماء والبركة؛  املعتل« يدل على أصل  »الزاء والكاف واحلرف  من زكى 
زكاء  منه  واملصدر  يزكو،  زكا،  الفعل  من  اسم  والزكاة  الزرع،  منى  أي:  الزرع؛  زكى 

وزكوا، وسميت الزكاُة زكاًة؛ ألنها مما يزكو بها املال بالبركة، ومن معاني الزكاة: 

ا{ »سورة مرمي، اآلية 3)«.  ا ّ$ّزّكاْة ّ$ّكاّن ّتٌقْيَ ن َلٍّدَنّ ). الصالح كما في قوله تعالى: }$ّّحّناْنا ٌمَ
ًن ّأنٍفٌسٌهًم ّيًتٍلو  2. الطهارة كما في قوله تعالى: }ّلّقًد ّمَنّ پَلٍّه ّعّلى ًپٍمًؤٌمٌننّي إًذ ّبّعّث ٌفيٌهًم ّرٍسواْل ٌمَ
ٌبنُي{ »سورة آل  ًكّمّة ّ$إن ّكاٍنوا ٌمن ّقًبٍل ّلٌفي ّضالُل َمٍ يٌهًم ّ$ٍيّعٌلٍَمٍهٍم ًپٌكّتاّب ّ$اًلٌ ّعّلًيٌهًم آّياٌتٌه ّ$ٍيّزٌكَ

عمران، اآلية 64)«. 

ّ$اٌسٍع  ّرَبّّك  إَنّ  پَلّّمّم  إاَلّ  ّ$اًلّفّواٌحّش  اإلًثٌم  ّكّباٌئّر  ّيًجّتٌنٍبوّن  ٌذيّن  املدح كما في قوله تعالى: }َپّ  .3
وا ّأنٍفّسٍكًم ٍهّو  ّهاٌتٍكًم ّفال ٍتّزَكٍ إًذ ّأنٍتًم ّأٌجَنِّة ٌفي ٍبٍطوٌن ٍأَمّ ّن اأّلًرٌض ّ$ّ ًپّمًغٌفّرٌة ٍهّو ّأًعّلٍم ٌبٍكًم إًذ ّأنّشّأٍكم ٌمَ

ّأًعّلٍم ٌبٌّن \َتّّقى{ »سورة النجم، اآلية 32«)6).

أبو منصور محمد بن أحمد الهروي األزهري، ت 370هـ، تهذيب اللغة، حتقيق: محمد عوض مرعب، ط1،   (6(
دار إحياء التراث العربي، بيروت،)200م، )0)/75))، أبو زكرياء أحمد بن زكرياء بن فارس القزويني، ت 
395هـ، مقاييس اللغة، حتقيق: عبد السالم هارون، دار الفكر، بيروت، 399)هـ - 979)م، )8/3)(، جمال 
الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي الرويفعي ابن منظور، ت ))7هـ، لسان العرب، ط3، دار صادر، 
بيروت، 4)4)هـ، )4)/358)، أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق احلسيني الزبيدي، ت 205)هـ، 

تاج العروس، حتقيق: مجموعة من احملققني، دار الهداية، اإلسكندرية، )220/38)، مادة )زكى(.
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أما الزكاة شرعاً، فقد اختلفت تعريفات الفقهاء املتقدمني للزكاة، فقد عرَّفها احلنفية بأنها: 
»متليك املال من فقير مسلم غير هاشمي وال مواله بشرط قطع املنفعة عن امللك من كل 

وجه لله تعالى«)7). 

فها املالكية، بأنها: »اسم جزء من املال شرطه ملستحقه ببلوغ املال نصاباً ومصدر  وعرَّ
مال  من  مخصوص  لقدر  »اسم  بأنها:  الشافعية  وعرَّفها  آخره«)8).  إلى  جزء  إخراج 
مخصوص يجب صرفه ألصناف مخصوصة«)9). وعرَّفها احلنابلة بأنها: »حقٌّ واجٌب، 

في مال خاص، لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص»)0)).

بني التعريفات السابقة للزكاة قدر من اخلالف في بعض األحكام ليس هذا مكان بحثها))))، 
ومن املسائل املختلف فيها قضية امللك التام، وما يتبعها من أحكام، وهو ما سيأتي احلديث 

عنه - إن شاء الله -.

وميكن إجماالً تعريف الزكاة على أنها: حق مخصوص في أموال معلومة فرض إيتاؤها 
ملصارفها الثمانية بشروط خاصة. 

أما املناسبة بني املعنى اللغوي للزكاة واملعنى الشرعي، فتظهر بالنظر إلى أن ما جاء في 
معنى الزكاة من جهة اللغة إمنا هي آثار الزكاة في املعنى الشرعي، وهي كلها موجودة 
الشرواني معلالً وجود األثر: »ألنه يطهر املخرج عنه عن  الشرعي، قال  املعنى  أثراً في 

الدقائق،  كنز  شرح  احلقائق  تبيني  743هـ،  ت  الزيلعي،  البارعي  محجن  بن  علي  بن  عثمان  الدين  فخر   (7(
أحمد  بن  محمود  محمد  أبو  الدين  بدر  وينظر:   ،(25(/(( د.ت،  القاهرة،  اإلسالمي-  الكتاب  دار  ط2، 
بن موسى العيني، ت 855هـ، البناية شرح الهداية، ط)، دار الكتب العلمية، بيروت، 420)هـ 2000-م، 

.(288/3(
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي املغربي احلطاب، ت 954هـ، مواهب   (8(
اجلليل في شرح مختصر خليل، ط3، دار الفكر، بيروت، 2)4)هـ - 992)م، )255/2)، وينظر: أبو عبد 
الفكر،  دار  299)هـ، منح اجلليل شرح مختصر خليل، د.ط،  الله محمد بن أحمد بن محمد عليش، ت 

بيروت، 409)هـ - 989)م، )3/2).    
ألفاظ  معاني  معرفة  إلى  احملتاج  مغني  977هـ،  ت  الشربيني،  اخلطيب  أحمد  بن  محمد  الدين  شمس   (9(
)62/2)، وينظر: شمس الدين محمد بن  994)م،  5)4)هـ -  املنهاج، ط)، دار الكتب العلمية،  بيروت، 
أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي، ت 004)هـ، نهاية احملتاج إلى شرح املنهاج، ط. أخيرة، دار الفكر، 

بيروت، 404)هـ - 984)م، )43/3).  
منصور بن يونس بن صالح الدين البهوتي، )05)هـ، دقائق أولي النهى لشرح املنتهى، ط)، دار عالم   ((0(
الكتب، بيروت، 4)4)هـ993)-م، ))/387)، وينظر: شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن سالم 
املعرفة،  السبكي، دار  اللطيف محمد  اإلقناع في فقه اإلمام أحمد، حتقيق: عبد  968هـ،  احلجاوي، ت 

بيروت، ))/242).  
حسن بن عبد الرحمن البادجنكي احلسيني، مسائل الزكاة املعاصرة دراسة فقهية تأصيلية، ط)، دار   ((((

النوادر اللبنانية، بيروت، 435)هـ - 4)20 م، ص 30.     
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ببركة إخراجه ودعاء  املال  اإلثم ويصلحه وينمو  املستحقني، واملخرج عن  تدنسه بحق 
املعنى  بني  فاملناسبة  إميانه،  بصحة  له  يشهد  حتى  الله  عند  مخرجه  وميدح  له،  اآلخذ 

الشرعي واللغوي موجودة على كل من املعاني اللغوية«)2)).

ثانياً- مفهوم الوقف العام واخلاص

تعريف الوقف لغة  .1
مادته »الواو والقاف والفاء«، والوقف: مصدر، ويـأتي الفعل »َوَقَف« على معاٍن: 

األول: يأتي مبعنى سكن من السكون وعدم االحتراك.

الثاني: يأتي مبعنى سوار من عاج، وميكن أن يسمى وقفاً ألنه قد وقف بذلك املكان.

الثالث: يأتي مبعنى املنع، يقال: وقف الرجل على السرقة.

الرابع: يأتي مبعنى السكوت.

اخلامس: يـأتي، َوَقَف مبعنى احلبس، ويتضمن اإلمساك واملنع، وهما ضد التخلية)3))، 
وقد استعمله رسول الله – صلى الله عليه وسلم- مبعنى احلبس عندما استشاره عمر 

بن اخلطاب رضي الله عنه في أرض الوقف)4)).
ً تعريف الوقف اصطالحا  .2

اختلف فقهاء املذاهب في تعريف الوقف بناًء على فقههم فيه وحقيقته عندهم.
وبيان هذه التعريفات ما يلي:

عبد احلميد الشرواني، حاشية الشرواني على حتفة احملتاج للهثيمي، مطبوعة بحاشية حتفة احملتاج،   ((2(
دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ط وت، )208/3).    

أبو عبد الرحمن اخلليل بن أحمد الفراهيدي، ت 70)هـ، العني، حتقيق: د. مهدي املخزومي ود. إبراهيم   ((3(
السامرائي، دار ومكتبة الهالل، القاهرة، )223/5)، محمد بن أحمد األزهري، ت 370هـ، تهذيب اللغة، 
)9/)25)، ابن فارس،  )200م،  حتقيق: محمد عوض مرعب، ط)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
666هـ، مختار الصحاح، حتقيق:  مقاييس اللغة، )35/6))، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الرازي، ت 

يوسف الشيخ محمد، ط5، املكتبة العصرية، بيروت، 420)هـ - 999)م، ص 344.     
زهير  محمد  حتقيق:  البخاري،  صحيح  256هـ،  ت  إسماعيل،  بن  محمد  الله  عبد  أبو  البخاري،  رواه   ((4(
الناصر، ط)، دار طوق النجاة، بيروت، 422)هـ، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، حديث رقم 
مسلم،  صحيح  )26هـ،  ت  النيسابوري،  احلجاج  بن  مسلم  احلسن  أبو  ومسلم،   ،((98/3(  ،(2737(
حتقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت، كتاب الوصية، باب الوقف، حديث 

رقم )632))، )255/3)).
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تعريف احلنفية أ. 

اختلف احلنفية في تعريف الوقف على قولني: 

الواقف  ملك  على  العني  »حبس  قال)5)):  حيث  حنفية  أبي  اإلمام  تعريف  األول:  القول 
والتصدق باملنفعة مبنزلة العارية«)6)).

القول الثاني: تعريف الصاحبني القاضي أبي يوسف واإلمام محمد بن احلسن: »حبس 
العني على ملك الله، وصرف منفعتها على من أحب«)7)).

الله  الوقف على ملك  الواضح أن اخلالف بني اإلمام والصاحبني إمنا هو في حبس  من 
وهو ما ُيعرف بلزوم الوقف)18(؛ ألن الوقف إذا لزم خرج عن ملك الواقف إلى ملك الله، 

وهو ما ال يقرره اإلمام أبو حنيفة، بينما يراه الصاحبان وقفاً الزماً)9)).

والفتيا عند أكثر احلنفية على قول الصاحبني، خالفاً لقول أبي حنيفة كما نص على هذا 
ابن جنيم وغيره)20). 

نسبه بعض أعالم املذهب على أنه قول اإلمام، ينظر: أبو محمود بن أحمد بن موسى العيني، ت 855هـ،   ((5(
تبيني  الزيلعي،   ،(435/7( 2000م،   - 420)هـ  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ط)،  الهداية،  شرح  البناية 
احلقائق شرح كنز الدقائق، )325/3)، إال أن احلقيقة غير ذلك، إذ إن هذا التعريف وأمثاله، إمنا صاغها 
املتأخرون من أئمة كل مذهب تخريجاً على قواعد املذهب، بحيث ينطبق كل تعريف على قواعد اإلمام 
املنسوبة إليه انطباقاً تاماً، ينظر: د. محمد عبيد عبد الله الكبيسي، أحكام الوقف في الشريعة اإلسالمية، 

د. ط، مطبعة اإلرشاد، بغداد، 397)هـ -977)م، ))/59).         
أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود الرومي البابرتي، ت 786هـ، العناية شرح الهداية، دار الفكر،   ((6(
بيروت، دون ط وت، )203/6)، العيني، البناية شرح الهداية، )423/7)، ابن جنيم املصري، زين الدين 
ابن إبراهيم بن محمد، ت 970هـ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط2، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، 

دون تاريخ، )209/5).     
البابرتي، العناية شرح الهداية، )203/6)، الزيلعي، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، )325/3)، العيني،   ((7(

البناية شرح الهداية، )424/7).      
الكبيسي، أحكام الوقف في الشريعة اإلسالمية، ))/67).       ((8(

الزيلعي، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، )325/3).       ((9(
سراج الدين عمر بن إبراهيم ابن جنيم، ت 005)هـ، النهر الفائق شرح كنز الدقائق، حتقيق: أحمد عزو   (20(
)0/3)3)، ابن جنيم ، البحر الرائق شرح  2002م،  422)هـ -  عناية، ط)، دار الكتب العلمية، بيروت، 
كنز الدقائق، )0/5)2)، وينظر: محمد أمني بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي ابن عابدين، ت 252)هـ، 

رد احملتار على الدر املختار، ط2، دار الفكر، بيروت، 2)4)هـ - 992)م، )339/4).   
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تعريف املالكية  ب. 

نقل أئمة املالكية تعريف ابن عرفة للوقف مقرين به وهو: »إعطاء منفعة شيء مدة وجوده 
الزماً بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديراً« ))2).

قوله: »الزماً بقاؤه في ملك معطيه«، أي أن املالكية ال يرون لبقاء امللك أو زواله أثراً على 
صفة امللزوم، نفياً أو إثباتاً، إذ ال تالزم، حيث يعقدون تالزماً بني بقاء امللك وزواله من 

جهة، وعدم اللزوم، أو اللزوم من جهة أخرى، طرداً وعكساً)22).

تعريف الشافعية ج. 

بقطع  عينه  بقاء  مع  به  االنتفاع  ميكن  مال  »حبس  بأنه  الوقف  الشافعية  فقهاء  عرَّف 
التصرف في رقبته على مصرف مباح« )23).

وتبقى عبارة »حبس« في التعريف تغني عن عبارة: »بقطع التصرف في رقبته«)24).

تعريف احلنابلة د. 

وفي  املنفعة«)25).  وتسبيل  األصل  »حتبيس  بأنه:  الوقف  احلنابلة  من  قدامة  ابن  عرَّف 
موضع له أيضاً: »حتبيس األصل وتسبيل الثمرة« )26).

الفقهي، حتقيق: حافظ  803هـ، املختصر  املالكي ابن عرفة، ت  الورغمي  الله محمد بن محمد  أبو عبد   (2((
عبد الرحمن خير، مؤسسة خلف أحمد احلبتور، ط)، 435)هـ- 4)20م، )429/8)، ينظر: أبو عبد الله 
محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري ابن املواق، ت 897هـ، التاج واإلكليل شرح ملختصر خليل، 
ط)، دار الكتب العلمية، بيروت، 6)4)هـ-994)م، )626/7)، شهاب الدين أحمد بن غامن بن سالم بن 
5)4)هـ -  القيرواني، دون ط،  أبي زيد  ابن  الدواني على رسالة  الفواكه  26))هـ،  النفراوي، ت  مهنا 

995)م، )50/2)).     
د. فتحي الدريني، بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله، ط2، مؤسسة الرسالة، بيروت، 429)هـ   (22(

-2008م، )56/2)).    
زكريا بن محمد األنصاري، ت 926هـ، أسنى املطالب في شرح روض الطالب، دار الكتاب اإلسالمي،   (23(
974هـ، حتفة احملتاج في  القاهرة، د.ط وت، )457/2)، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، ت 

شرح املنهاج، دار إحياء التراث العربي- بيروت، د.ط وت، )235/6).         
الفكر- بيروت،  دار  د. ط،  قليوبي وعميرة،  البرلسي عميرة، حاشيتا  القليوبي وأحمد  أحمد سالمة   (24(

5)14هـ-995)م، )99/3).     
أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد اجلماعيلي املقدسي ابن قدامة، ت 620هـ، الكافي في   (25(

فقه اإلمام أحمد، ط)، دار الكتب العلمية- بيروت، 4)4)هـ-994)م، )250/2).     
أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد اجلماعيلي املقدسي ابن قدامة، ت 620هـ، عمدة الفقه،   (26(

املكتبة العصرية- بيروت، د ط، 425)هـ- 2004م، ص 69.     
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الله بن عمر، قال: قال عمر  التعريفني أنهما قد اقتبسا من لفظ حديث عبد  ويالحظ من 
إِلَيَّ  أَعَجَب  َمااًل َقطُّ  لَْم أُِصْب  ِبَخيْبََر  التِي لِي  إِنَّ املِائََة َسْهٍم  الله عليه وسلم:  للنبي صلى 
أَْصلََها،  »اْحبِْس  وسلََّم-:  عليِه  اللُه  صلى   - النَّبِيُّ  َفَقاَل  ِبَها،  أََتَصدََّق  أَْن  أََرْدُت  َقْد  ِمنَْها، 

َوَسبِّْل َثَمَرَتَها«)27).

هـ . التعريف املختار

مع استعراض التعريفات السابقة يظهر للباحث أن تعريف احلنابلة الذي نص عليه ابن 
قدامة هو الراجح لألسباب التالية:

باب  في  كتب  من  جميع  إليه  ومال  املعارضات،  من  سلم  قد  التعريف  هذا  إن   -
الوقف)28).

ألن  التفاصيل؛  في  يدخل  ولم  الوقف،  حقيقة  عن  أبان  بأنه  التعريف  هذا  امتاز   -
الدخول في التفاصيل يخرج التعريف عن مقصوده؛ وألن هذه التفاصيل التي لم 
ترد في تعريف احلنابلة إمنا تتعلق بأركان الوقف وشروطه، فضالً عن بعد هذه 
التفاصيل عن الهدف املراد من تعريف الوقف، وعن بعده عن الغرض الذي وضع 

التعريف ألجله)29).

وبالنظر إلى حقيقة اإلضافة، جند أن:

أفراد، كأن يقف  أم مجموعة  أكان فرداً  الوقف اخلاص: هو كل وقف على معني سواء 
الرجل على أوالده وذريته، أو يقف على فقراء معينني.

والوقف العام: هو كل ما وقف على جهات خيرية عامة، كاملساجد، ونحوها.

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، ت 303هـ، السنن الصغرى، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ط2،   (27(
مكتب املطبوعات اإلسالمية،  حلب، 406)هـ-986)م، كتاب األحباس، باب حبس املشاع، حديث رقم 
 ،(2397( )232/6)، ابن ماجه، سنن ابن ماجه، أبواب الصدقات، باب من وقف، حديث رقم   ،(3603(

)476/3)، وصحح احلديث الشيخ شعيب في حتقيقه على السنن ابن ماجه.
)97)م، )39)هـ-  بيروت،  العربي-  الفكر  دار  الوقف، ط2،  أبو زهرة، محاضرات في  اإلمام محمد   (28( 

ص 39، صبري، الوقف اإلسالمي بني النظرية والتطبيق، ص 42.   
صبري، املرجع السابق، ص 42.      (29(



د. محمد مطلق شالح

27 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة الثامنة - العدد 2 - العدد التسلسلي 30 - شوال - ذو القعدة 1441 هـ – يونيو 2020 م

املطلب الثاني
مفهوم امللك التام وعالقته بزكاة الوقف

يعد امللك التام أحد الشروط التي اتفق عليها الفقهاء في إيجاب أداء الزكاة عموماً)30)، وقد 
فه العيني من احلنفية، فقال: »امللك التام الذي  اختلفت عبارات الفقهاء في معناه: فقد عرَّ
شرعاً  اإلنسان  »متكن  بأنه:  املالكية،  من  الشاط  ابن  فه  وعرَّ امللك«))3).  آثار  جميع  يكمل 
بنفسه أو بنيابة من االنتفاع بالعني أو املنفعة ومن أخذ العوض عن العني أو املنفعة«)32). 

فه الزركشي من الشافعية بأنه: »ما يستتبع جميع التصرفات«)33). وعرَّ

الرقبة«)34)،  في  التصرف  على  الشرعية  »القدرة  فقال:  احلنابلة،  من  تيمية  ابن  وعرَّفه 
فامللك التام ما استوعب تصرف املالك في ملكه تصرفاً يستوعب حدوده الشرعية، إال أن 

العلماء اختلفوا في بعض حدود امللك التام: 

مع  »اإلحراز«  للعني  التملك  مبعنى  واليد،  الرقبة  ملك  هو  التام  امللك  أن  قرروا  فاحلنفية 
القدرة على االنتفاع به)35). وعلى هذا لم يوجب احلنفية الزكاة في مال الضمار: »وهو كل 
مال غير مقدور االنتفاع به مع قيام أصل امللك كالعبد اآلبق والضال«)36)؛ ألنه مال اختل 

به أحد ركنيه الرقبة أو اليد)37). 

ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد القرطبي، ت 595هـ، بداية املجتهد ونهاية املقتصد، دار   (30(
احلديث- القاهرة، د.ط، 425)هـ-2004م، ))/9).    

العيني، البناية شرح الهداية، )289/3).      (3((
قاسم بن عبد الله ابن الشاط، ت 723هـ، حاشية إدرار الشروق على أنوار الفروق، مطبوعة بحاشية   (32(

الفروق للقرافي، دار عالم الكتب- بيروت، د.ط وت، )309/3).     
794هـ، املنثور في القواعد الفقهية،  الله بن بهادر الزركشي، ت  الله بدر الدين محمد بن عبد  أبو عبد   (33(

وزارة األوقاف الكويتية، ط2، 405)هـ-985)م، )238/3).    
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد احلليم بن عبد السالم احلراني ابن تيمية، ت 728هـ، مجموع الفتاوى،   (34(

جمع: عبد الرحمن بن القاسم، مجمع امللك فهد - املدينة املنورة، 6)4)هـ-995)م، )78/29)).    
املختار،  الدر  على  احملتار  رد  عابدين،  ابن   ،(2(8/2( الدقائق،  كنز  شرح  الفائق  النهر  جنيم،  ابن   (35(

   .(259/2(
عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، ت 587هـ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط2،   (36(

دار الكتب العلمية، بيروت، 406)هـ- 986)م، )9/2).   
ابن عابدين، رد احملتار على الدر املختار، )685/3).     (37(
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واملالكية)38)، والشافعية)39)، واحلنابلة)40)، قرروا أن امللك التام هو أصل امللك مع القدرة 
على التصرف فيه.

أما وجه عالقة امللك التام بالوقف، فهو باب الزكاة باعتبار أن امللك التام شرط في إيجاب 
الزكاة على األموال، وهذا األمر بدوره كان مؤثراً في حكم الزكاة في املوقوفات بشكل 
عام، وعلى هذا اختلفت أقوال فقهاء املذاهب في حكم زكاتها- كما سيأتي ذكرها إن شاء 
أن  باعتبار  اخلاص،  والوقف  العام  الوقف  بني  التفريق  االختالف  هذا  ومقتضى  الله-، 

حتقيق املناط في زكاة الوقف العام يكون من خاللهما. 

أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الفاسي املالكي ابن احلاج، ت737هـ، املدخل، دار التراث، القاهرة،   (38(
د.ط وت، ))/)3)).   

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، ت 676هـ، املجموع شرح املهذب، دار الفكر، بيروت،   (39(
.(340/5(

الكتب  دار  اإلقناع،  القناع عن منت  )05)هـ، كشاف  البهوتي، ت  الدين  منصور بن يونس بن صالح   (40(
العلمية، بيروت، )70/2)).   
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املبحث الثاني
حتقيق املناط في زكاة الوقف

إن النظر في حتقيق املناط املتعلق في زكاة الوقف العام واخلاص، إمنا يكون بالنظر إلى 
مدى ارتباط حكم الزكاة فيه بكونه ملكاً داخالً في ملك املعني، فضالً عن كون هذا امللك ملكاً 

تاماً ال ضعيفاً، فضالً عن كون التمام إمنا يتعلق بوصف متام القدرة على التصرف.

املطلب األول
أثر امللك في الوقف العام

اجتاهني  إلى  تقسيمها  ميكن  أقوال  على  العام  الوقف  زكاة  حكم  في  الفقهاء  اختلف 
رئيسيني:

االجتاه األول- القائلون بوجوب زكاة الوقف العام
عند  وقول  املوقوفة،  األرض  غلة  خصوص  في  احلنفية  وقول  املالكية،  مذهب  وهو 
وبالتالي  له،  الواقف  ملك  في  داخالً  الوقف  باعتبار  فقولهم  املالكية  فأما  الشافعية))4). 
مدونته:  في  سحنون  ذكره  ما  هذا  ومن  فيه،  الزكاة  حكم  توابع  االعتبار  بهذا  أوجبوا 
»فقلت ملالك: فرجل جعل إبالً له في سبيل الله فحبس رقابها وحمل على نسلها، أتؤخذ 

منه الصدقة كما تؤخذ من اإلبل التي ليست محبسة؟ فقال: نعم فيها الصدقة.

قلت ملالك: أو قيل له فلو أن رجالً حبس مائة دينار موقوفة يسلفها الناس ويردونها على 
ذلك جعلها حبساً هل ترى فيها زكاة؟ فقال: نعم أرى فيها زكاة«)42). 

أما احلنفية فإنهم وإن منعوا زكاة الوقف العام، إال أنهم قصروا الوجوب في غلة األرض 
»كذا ملك  الكاساني:  يقول  الزكاة،  أداء  لعدم اشتراطهم ملكية األرض لوجوب  املوقوفة 
األرض ليس بشرط لوجوب العشر، وإمنا الشرط ملك اخلارج فيجب في األراضي التي 

ال مالك لها وهي األراضي املوقوفة«)43).

املفتني، حتقيق:  الطالبني وعمدة  676هـ، روضة  النووي، ت  الدين يحيى بن شرف  أبو زكريا محيي   (4((
زهير الشاويش، ط3، املكتب اإلسالمي، بيروت، 2)4)هـ-)99)م، )73/2)).   

أبو سعيد عبد السالم بن سعيد التنوخي سحنون، املدونة، ط)، دار الكتب العلمية- بيروت، 5)4)هـ    (42(
- 994)م، ))/380).   

الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )56/2).     (43(
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واستدل احلنفية ملذهبهم بعموم األدلة الدالة على وجوب إخراج الزكاة، وهي)44):
ٍموا ًپّخٌبيّث  ّن اأّلًرٌض ّ$ال ّتّيَمّ ّباٌت ّما ّكّسًبٍتًم ّ$ٌمَّا ّأًخّرًجّنا ّلٍكم ٌمَ ٌذيّن آّمٍنوا ّأنٌفٍقوا ٌمن ّطٌيَ قوله تعالى: »ّيا ّأَيٍّها َپّ

ٌمًنٍه ٍتنٌفٍقوّن ّ$ّلًسٍتم ٌبآٌخٌذيٌه إاَلّ ّأن ٍتًغٌمٍضوا ٌفيٌه ّ$اًعّلٍموا ّأَنّ پَلّّه ّغٌنَيِ ّحٌميِد{»سورة البقرة، اآلية 267«. 

ًيٍتوّن  ًرّع ٍمًخّتٌلْفا ٍأٍكٍلٍه ّ$الَزّ ًعٍروّشاُت ّ$ّغًيّر ّمًعٍروّشاُت ّ$الَنًّخّل ّ$الَزّ ٌذي ّأّنّشّأّ ّجَنّاُت َمّ وقوله تعالى: }$ٍّهّو َپّ
ٍيٌحَبٍ  ال  إَنٍّه  ٍتًسٌرٍفوا  ّ$ال  ّحّصاٌدٌه  ّيًوّم  ٍه  ّحَقّ ّ$آٍتوا  ّأًثّمّر  إّذا  ّثّمٌرٌه  ٌمن  ٍكٍلوا  ٍمّتّشاٌبُه  ّ$ّغًيّر  ٍمّتّشاٌبْها  اّن  َمّ $ّالَرٍ

ًپٍمًسٌرٌفنّي{»سورة األنعام، اآلية )4)«. 

وقول النبي – صلى الله عليه وسلم - »فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، 
وما سقي بالنضح نصف العشر«)45).

وألن الوجوب إمنا تعلق باخلارج من األرض – أي: من الغلة - فكان ملك األرض وعدمه 
غير مؤثر على حكم الوجوب. 

ومن املهم في التفريق بني املذاهب املذكورة التنبيه على:
يقصر احلنفية قولهم في أداء زكاة الوقف العام على غلة األرض وإن كانت غير   .(
مملوكة عيناً، وإمنا يقع امللك فيها على جهة من استملك الغلة، بينما يقرر املالكية 
العام، مطلقاً في األرض وفي غيرها من املوقوفات باعتبار  وجوب زكاة الوقف 
املالكية  أن  غير  للوقف،  تعريفهم  خالل  من  يظهر  ما  وهو  للوقف  الواقف  ملك 
يستثنون من قولهم في وجوب أداء زكاة الوقف العام، ما أُوقف ليفرق أو ليباع ثم 
ُيفرق غلته على املصارف التي حددها الواقف، كما جاء في املدونة: »قلت له: فلو 
أن رجالً جعل مائة دينار في سبيل الله تفرق أو على املساكني، فحال عليها احلول 
هل تؤخذ منها الزكاة؟ فقال: ال، هذه كلها تفرق وليست مثل األولى، وكذلك البقر 
واإلبل والغنم إذا كانت في سبيل الله تفرق أو تباع فتقسم أثمانها فيدركها احلول 
أن تفرق فال يؤخذ منها زكاة؛ ألنها تفرق وال تترك مسبلة، وهو رأيي في  قبل 

اإلبل إذا أمر أن تباع ويفرق ثمنها مثل قول مالك في الدنانير«)46).
يجعل املالكية أداء زكاة الوقف العام عائداً على الواقف، بينما يجعلها الشافعية في   .2
املوقوف عليهم، وهو مفهوم ما قاله القفال الشاشي: »أما املاشية املوقوفة عليه، 

املرجع السابق.      (44(
رقم  حديث  السماء،  ماء  من  يسقى  فيما  العشر  باب  الزكاة،  كتاب  البخاري،  صحيح  البخاري،  رواه   (45(

  .((26/2( ،((483(
سحنون، املدونة، ))/380).     (46(
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فال زكاة فيها إذا قلنا إن امللك ينتقل إلى الله تعالى في الوقف، وإن قلنا ينتقل إلى 
املوقوف عليه ففي وجوب الزكاة فيه وجهان»)47).

االجتاه الثاني- القائلون بعدم وجوب زكاة الوقف العام 

وهم الشافعية واحلنابلة في املعتمد من مذهبهم، يقول النووي: »قال أصحابنا إذا كانت 
املاشية موقوفة على جهة عامة كالفقراء أو املساجد أو الغزاة أو اليتامى وشبه ذلك فال 

زكاة فيها بال خالف؛ ألنه ليس لها مالك معني«)48).

غير  على  املوقوفة  وغيرها  السائمة  في  وال  الكتابة  دين  في  زكاة  »ال  احلجاوي:  ويقول 
معني كاملساكني أو على مسجد ورباط ونحوهما«)49).

 وقد عللوا قولهم - أي أصحاب هذا االجتاه - بأن امللك في الوقف العام ضعيف ناقص.

املطلب الثاني
أثر امللك في زكاة الوقف اخلاص

أما في حالة الوقف اخلاص، فإن الفقهاء كذلك اختلفوا إلى اجتاهني:

االجتاه األول- القائلون بوجوب زكاة الوقف اخلاص

وهم املالكية والشافعية واحلنابلة في املعتمد من املذهب، وقول احلنفية في خصوص غلة 
األرض املوقوفة دون غيرها، أما املالكية فقالوا بوجوب زكاة الوقف اخلاص تبعاً لقولهم 
في الوقف العام، ولقصر امللك فيهما على الواقف)50)، يقول الصاوي: »إن اجلميع تزكى 
الواقف إن كان فيها نصاب ولو باالنضمام ملال، وال فرق بني كون املوقوف  على مالك 
فيه  وكان  وقفه  صح  فيما  املالكية،  عند  مطرد  أصل  وهذا  غيرهم«))5)،  أو  معينني  عليهم 

وصف الثبات الذي ال يعرضه للزوال مبجرد أداء الزكاة فيه. 

الوقف  الوقف اخلاص، على خالف  أداء زكاة  الشافعية واحلنابلة بوجوب  بينما صرح 

507هـ، حلية العلماء في  أبو بكر محمد بن أحمد بن احلسني املستظهري الشافعي القفال الشاشي، ت   (47(
معرفة مذاهب الفقهاء، حتقيق: ياسني درادكة، ط)، مؤسسة الرسالة- بيروت، 980)م، )3/3)).   

النووي، املجموع شرح املهذب، )340/5).  (48(
احلجاوي، اإلقناع في فقه اإلمام أحمد، ))/243).  (49(

اخلرشي، شرح مختصر خليل، )76/2).  (50(
املعارف،  دار  املسالك،  ألقرب  السالك  بلغة  )24)هـ،  ت  الصاوي،  اخللوتي  محمد  بن  أحمد  العباس  أبو   (5((

القاهرة، د.ط وت، ))/650).
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ابن تيمية: »إن مذهب اإلمام أحمد  التام. يقول  امللك  العام فإنه ال زكاة فيه؛ لعدم حتقق 
فلو  عينه.  في  عنده  الزكاة  فيه  وجبت  فالن  كبني  خاصة:  جهة  على  كان  إذا  الوقف  أن 
وقف أربعني شاة على بني فالن وجبت الزكاة في عينها في املنصوص عنه. ففي رواية 
الله: ال زكاة عليه وال عشر: هذا في السبيل؛  أو غنماً في سبيل  مهنا فيمن وقف أرضاً 
إمنا يكون ذلك إذا جعله في قرابته، ولهذا قال أصحابه: هذا يدل على ملك املوقوف عليه 
لرقبة الوقف، وجعلوا ذلك إحدى الروايتني عنه. وفي مذهبه قول آخر: أنه ال زكاة في عني 

الوقف؛ لقصور ذلك«)52).

وذكر احلنابلة في مذهبهم التفريق بني الوقف على األقارب املعينني، والوقف على الفقراء 
املعينني، فالزكاة في األول تقع على الواقف بخالف الثاني فتقع على املوقوف عليه)53).

وقال الشافعية بوجوب الزكاة »في املوقوف على معني، على أن يكون متيقن الوجود، فال 
زكاة في مال احَلْمل املوقوف له بإرث أو وصية لعدم الثقة بحياته«)54).

وذكر زكريا األنصاري كالماً حاصله: »أن من وقف على معينني حائط – أي: نخل حائط 
- فأثمر خمسة أوسق فأكثر لزمتهم الزكاة؛ ألنهم ميلكون ربع املوقوف ملكاً تاماً، ال إن 
وقفت عليهم أربعون شاة، أو نصاب من سائر ما جتب الزكاة في عينه فال تلزمهم الزكاة 

لعدم امللك أو ضعفه في املوقوف«)55).

وظاهر كالمه يدل على التفريق بني الغلة وهي مما يصح التصرف فيها، وبني ما حاصله 
أنها من مال الوقف ال من غلته، وبالتالي فزكاة الوقف اخلاص إمنا تتعلق بالغلة الناجتة، 

ال بعموم أموال الوقف.

كذلك الوقف  أموال  عموم  في  الزكاة  إيجاب  فيه  وجه)56)  من  الشافعية  مذهب  يخل   ولم 
– وإن كان هذا الوجه ضعيفاً-، يقول النووي: »إذا كانت املاشية موقوفة على معني سواء 
كان واحداً أو جماعة، فإن قلنا باألصح: إن امللك في رقبة املوقوف لله تعالى، فال زكاة 

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ))236-235/3(.   (52(
أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد احلنبلي ابن رجب، ت 795هـ، تقرير القواعد، حتقيق: طه عبد الرؤوف   (53(

سعد، ط)، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، )39)هـ -)97)م، ص )426). 
الرملي، نهاية احملتاج إلى شرح املنهاج، )27/3)).   (54(

العمراني،  أيضاً:  ))/349). ينظر  الطالب،  املطالب في شرح روض  زكريا بن محمد األنصاري، أسنى   (55(
البيان مذهب اإلمام الشافعي، )43/3)).

مصطلح )وجه( عند الشافعية يراد به كما قال النووي: »فاألقوال للشافعي واألوجه ألصحابه املنتسبني   (56(
أيضاً:  ينظر  بعضها«،  في  ويجتهدون  قواعده  من  ويستنبطونها  أصوله  على  يخرجونها  مذهبه  إلى 

النووي، املجموع شرح املهذب، ))/65).  
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للموقوف  الرقبة  في  امللك  إن  بالضعيف:  قلنا  وإن  عامة،  جهة  على  كالوقف  خالف  بال 
عليه ففي وجوبها عليه الوجهان املذكوران في الكتاب بدليلهما، )أصحهما( ال جتب، فإن 
قلنا جتب فأخرجها من موضع آخر أجزأه، فإن أراد إخراجها من نفس املوقوفة فوجهان 
حكاهما صاحب البيان وغيره، )أصحهما( ال يجوز، وبه قطع صاحب العدة؛ ألنه ال ميلك 

التصرف فيها بإزالة امللك«)57).

بينما رأت احلنفية أن زكاة الوقف مقصورة على غلة األرض املوقوفة سواًء أكانت األرض 
العام والوقف اخلاص، وقد  الوقف  أم غير مملوكة، وعليه فال فرق عندهم بني  مملوكة 

سبق ذكر قولهم في احلديث عن أثر امللك في الوقف العام.

االجتاه الثاني- القائلون بعدم وجوب زكاة الوقف اخلاص
وهم احلنفية في املعتمد من املذهب فيما دون غلة األرض، وقد سبق بيان قول احلنفية في 

غلة األرض املوقوفة، ورواية عند احلنابلة.
»وأما  الكاساني:  يقول  الوقف،  في  التام  امللك  حتقق  وجوب  يرون  فألنهم  احلنفية  أما 
الوقف، واخليل  الزكاة في سوائم  امللك فال جتب  املال، فمنها:  إلى  التي ترجع  الشرائط 

املسبلة لعدم امللك؛ وهذا ألن في الزكاة متليكاً، والتمليك في غير امللك ال يتصور«)58).
وأما رواية احلنابلة فقد ذكرها املرداوي، فقال: »وقيل: ال جتب مطلقاً؛ لضعف امللك«)59). 

املطلب الثالث
املناقشة والترجيح

بالنظر إلى كالم الفقهاء في شرط امللك التام، جند أنهم جعلوا شرط امللك التام أصالً في 
تقرير حكم الزكاة عندهم، وفي زكاة الوقف ظهر معنا بقوة أثر امللك في حتديد حكم زكاة 
الوقف، فكافة االجتاهات قررت أثر امللك على حكم زكاة الوقف؛ فمن نفى وجوب زكاة 

الوقف كان عمدته في نفيه عدم حتقق امللكية التامة التي تتيح هذا التصرف الشرعي.

ومن أثبتها إمنا أثبتها لوجود امللكية التامة عنده؛ فكان حقاً إخراج زكاة الوقف عليه، إال 
أنه عند التأمل سنجد أن قدراً من االختالف هو الذي أدى إلى التضارب الوارد في حتقيق 

معنى امللك التام عندهم.

النووي، املجموع شرح املهذب، )340/5).  (57(
الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )9/2).  (58(

املرداوي، األنصاف في معرفة الراجح من اخلالف، )6)/430).  (59(
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فاحلنفية يشددون في مناط امللك التام، حتى جعلوا التصرف املطلق داخالً في حقيقة امللك 
التام، على حد قول العيني: »امللك التام الذي يكمل جميع آثار امللك«)60)، رغم أنهم أوجبوا 

الزكاة في األرض املوقوفة، مع أن املوقوف عليه ال ميلك التصرف فيها بإطالق))6). 

بينما سلك املالكية في إثبات وجوب زكاة الوقف أن األصل في تعريف الوقف أنه مملوك 
للواقف ملكاً تاماً بدليل جواز رجوعه عنه)62)، وقد سبق ترجيح قول احلنابلة في تعريف 

الوقف.

أما عند الشافعية واحلنابلة ومع االتفاق احلاصل على وجوب الزكاة بشرط وجود امللك 
التام، إال أنهم في أحكام امللك التام لم يوجبوا كمال تصرف املالك في ملكه، مما يدل على 
أن التصرف املطلق في الوقف ليس مقصوداً لذاته لوجوب الزكاة، وإمنا املقصود وجود 
املال  زكاة  أداء  بوجوب  القول  األحكام  هذه  ومن  املعقول،  األدنى  باحلد  ولو  التصرف 
وال  للملك  منعاً  ليس  التصرف  كمال  منع  ألن  واملغصوب؛  الغائب،  واملال  عليه  احملجور 

نقصاً فيه)63). 

والذي يظهر للباحث: أن امللك التام ال يستلزم صحة تصرف املالك مطلقاً، وفي هذا يقول 
الباب أن الضابط  الفقهاء في هذا  د. يوسف الشبيلي: »والذي يظهر من خالل ما ذكره 
في امللكية التامة: أصل امللك مع التمكن من تنمية املال، فمتى ملك ماالً وُمكن أو متكن من 

تنميته فعليه زكاته، ولو لم تكن يده مطلقة التصرف فيه«)64). 

فعدم إطالق يد املالك في امللك ال يدل على أن امللك ناقص، وعليه فمطلق التصرف أو احلد 
األدنى من التصرف ال ينافي صحة التملك، ومن مقتضيات هذا الكالم بيان أن امللك التام 

ليس على مستوى واحد من حيث القوة، بل يأتي على مستويني)65):

األول: وهو امللك التام باحلد األعلى املتعلق بقدرة املالك على التصرف املطلق في ملكه حد 
البيع واإلجارة والهبة وغيرها. 

العيني، البناية شرح الهداية، )289/3).      (60(
الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )75/2).      (6((

اخلرشي، شرح مختصر خليل، )73/3)).      (62(
شمس الدين محمد بن أحمد اخلطيب الشربيني، ت 977هـ، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، دار الفكر-   (63(
بيروت، ))/2)2)، أبو الفرج املقدسي، شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة اجلماعيلي، 
الكتاب العربي، بيروت، أشرف على طبعه: محمد رشيد  الكبير على منت املقنع، دار  682هـ، الشرح  ت 

رضا، )437/2). 
د. يوسف بن عبد الله الشبيلي، زكاة األسهم، بحث غير منشور، ص 6).  (64(

صالح بن محمد الفوزان، مرجع سابق، ص 2).      (65(
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الثاني: وهو امللك التام باحلد األدنى من التصرف، ومما يدل على هذا، قياس ملك الوقف 
على مال املكاتب: فإن كمال الوقف معتبر مع نقصان التصرف بدليل مال املكاتب)66).

والراجح من خالل ما سبق: 

االجتاه القائل بوجوب أداء زكاة الوقف اخلاص: وذلك؛ ألن ما أطلقه احلنابلة والشافعية 
من القول بوجوب زكاة الوقف اخلاص »على معني فرداً كان أو جماعة« هو القول الذي 
يتوافق مع مضمون ما انتهى إليه الباحث في معنى امللك التام، وأنه ليس من شرطه صحة 

التصرف مطلقاً في اململوك بدليل ما اختاروه من القول بوجوب زكاة املال احملجور.

ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد املقدسي، ت 620هـ، املغني، مكتبة القاهرة،   (66(
د.ط، 388)هـ- 968)م، )463/2).    
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اخلامتة
الدراسة، وهي على ما  النتائج والتوصيات بعد ختام هذه  للباحث مجموعة من  ظهرت 

يلي:

أوالً- النتائج:
العام واخلاص بني قائل بعدم وجوب  الوقف  الفقهاء في زكاة  اختلفت اجتاهات   .(
ومن  واخلاص،  العام  الوقف  زكاة  بوجوب  وقائل  واخلاص،  العام  الوقف  زكاة 
املالحظ أن االجتاه القائل بوجوب زكاة الوقف يشتد ويقوى ويكثر القائلون فيه 

إذا انتقل من كونه وقفاً عاماً إلى وقف خاص. 

قوة االجتاه القائل بوجوب زكاة الوقف اخلاص يستمد وجوده من أثر امللك التام   .2
اجلمهور  عند  العام  الوقف  زكاة  بوجوب  القول  وضعف  اخلاص،  الوقف  على 

سوى املالكية يعتمد على ضعف امللك في زكاة الوقف العام. 

املالكية في أصل قولهم في الوقف جعلوا الوقف داخالً في ملك الواقف، وعلى هذا   .3
األصل بنوا قولهم بوجوب زكاة الوقف العام واخلاص سواًء. 

يرتبط مفهوم امللك التام في الوقف اخلاص بالتمكن من تنمية مال الوقف، ولو لم   .4
يوجد تصرف مطلق.

التام  امللك  أوفق االجتاهات في معاجلة حكم زكاة الوقف مبا يتناسب مع معنى   .5
هو قول احلنابلة والشافعية في وجوب زكاة الوقف اخلاص، ويشاركهم املالكية 
باعتبار أصل قولهم في زكاة الوقف عموماً، فضالً عن قول احلنفية في زكاة غلة 

وقف األرض باعتبار أن الغلة دخلت في ملك املوقوف عليه.

ثانياً- التوصيات 
من  سواء  عامة،  الوقفية  للدراسات  االهتمام  من  مزيد  بإعطاء  املهتمني  الباحث  يوصي 
اجلهة العلمية أو العملية، ومثالها: إعادة النظر والتأمل في حكم زكاة الوقف من جهة أثر 
بني  االزداوجية  هذه  مالءمة  ومدى  عامة،  املعاصرة  التطبيقات  في  الفقهية  املسألة  هذه 
الزكاة والوقف في دعم أفكار استثمار املال الوقفي والزكوي في دعم املشاريع اإلمنائية 

التي تدر دخالً على الواقع الدعوي واحلاجي للمجتمعات اإلسالمية. 
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املراجع
مسلم،  صحيح  )26هـ،  ت  مسلم،  النيسابوري  احلجاج  بن  مسلم  احلسن  أبو   -

حتقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

ألقرب  السالك  بلغة  )24)هـ،  ت  الصاوي،  اخللوتي  محمد  بن  أحمد  العباس  أبو   -
املسالك، دار املعارف، القاهرة، د.ط وت.

تاج  205)هـ،  ت  الزبيدي،  احلسيني  الرزاق  عبد  بن  محمد  بن  محمد  الفيض  أبو   -
العروس، حتقيق: مجموعة من احملققني، دار الهداية، اإلسكندرية.

ت  الشاشي،  القفال  الشافعي  املستظهري  احلسني  بن  أحمد  بن  محمد  بكر  أبو   -
ط)،  درادكة،  ياسني  حتقيق:  الفقهاء،  مذاهب  معرفة  في  العلماء  حلية  507هـ، 

مؤسسة الرسالة، بيروت، 980)م.

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، ت 676هـ،   -

بيروت. الفكر،  دار  املهذب،  شرح  املجموع  	•

املكتب  ط3،  الشاويش،  زهير  حتقيق:  املفتني،  وعمدة  الطالبني  روضة  	•
اإلسالمي، بيروت، 2)4)هـ -)99)م. 

الكتب  دار  املدونة،  سحنون،  الزيلعي  التنوخي  سعيد  بن  السالم  عبد  سعيد  أبو   -
العلمية، ط)، بيروت، 5)4)هـ - 994)م.

الصغرى، حتقيق:  السنن  303هـ،  النسائي، ت  أحمد بن شعيب  الرحمن  أبو عبد   -
عبد الفتاح أبو غدة، ط2، مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب، 406)هـ - 986)م. 

العني، حتقيق: د.مهدي  70)هـ،  الفراهيدي، ت  الرحمن اخلليل بن أحمد  أبو عبد   -
املخزومي ود.إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل، القاهرة.

أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، ت 794هـ، املنثور في   -
القواعد الفقهية، ط2، وزارة األوقاف الكويتية، 405)هـ - 985)م. 

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الرازي، ت 666هـ، مختار الصحاح، حتقيق: يوسف   -
الشيخ محمد، ط5، املكتبة العصرية، بيروت، 420)هـ - 999)م.
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شرح  اجلليل  منح  299)هـ،  ت   ، عليش،  محمد  بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو   -
مختصر خليل، د.ط، دار الفكر، بيروت، 409)هـ - 989)م.

البخاري، حتقيق:  256هـ، صحيح  البخاري، ت  الله محمد بن إسماعيل  أبو عبد   -
محمد زهير الناصر، ط)، دار طوق النجاة، بيروت، 422)هـ.

ابن ماجه، حتقيق:  273هـ، سنن  القزويني ماجه، ت  الله محمد بن يزيد  أبو عبد   -
شعيب األرنؤوط، ط)، مؤسسة الرسالة العاملية، بيروت، 430)هـ - 2009م.

التاج  897هـ،  ت  املواق،  العبدري  القاسم  أبي  بن  يوسف  بن  محمد  الله  عبد  أبو   -
 - 6)4)هـ  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ط)،  خليل،  ملختصر  شرح  واإلكليل 

994)م.

اللغة، حتقيق:  370هـ، تهذيب  الهروي األزهري، ت  أبو منصور محمد بن أحمد   -
محمد عوض مرعب، ط)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )200م.

املختصر  803هـ،  ت  عرفة،  ابن  املالطي  الورغمي  محمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو   -
الفقهي، حتقيق: حافظ عبد الرحمن خير، مؤسسة خلف احلبتور، ط)، 435)هـ - 

4)20م.

شرح  في  احملتاج  حتفة  974هـ،  ت  الهيتمي،  حجر  بن  علي  بن  محمد  بن  أحمد   -
املنهاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ط وت. 

د.ط،  وعميرة،  قليوبي  حاشيتا  عميرة،  البرلسي  وأحمد  القليوبي  سالمة  أحمد   -
دار الفكر، بيروت، 5)4)هـ - 995)م. 

أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود الرومي البابرتي، ت 786هـ، العناية شرح   -
الهداية، دون ط و ت، دار الفكر، بيروت. 

بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى العيني، ت 855هـ، البناية شرح   -
الهداية، ط)، دار الكتب العلمية، بيروت، 420)هـ - 2000م.

))7هـ،  ت  منظور،  الرويفعي  علي  بن  مكرم  بن  محمد  الفضل  أبو  الدين  جمال   -
لسان العرب، ط3، دار صادر، بيروت، 4)4)هـ.

الطالب،  روض  شرح  في  املطالب  أسنى  926هـ،  ت  األنصاري،  محمد  بن  زكريا   -
د.ط وت، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة. 
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زين الدين بن إبراهيم بن محمد جنيم، ت 970هـ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،   -
ط2، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، د.ت. 

دراسة  املعاصرة  الزكاة  مسائل  احلسيني،  البادجنكي  الرحمن  عبد  بن  حسن   -
فقهية تأصيلية، ط)، دار النوادر اللبنانية، بيروت، 435)هـ - 4)20م.

د. يوسف بن عبد الله الشبيلي، زكاة األسهم، بحث غير منشور.   -

محمد أبو زهرة، محاضرات في الوقف، ط2، دار الفكر العربي، بيروت، )39)هـ   -
- )97)م. 

ط،  د.  اإلسالمية،  الشريعة  في  الوقف  أحكام  الكبيسي،  الله  عبد  عبيد  محمد  د.   -
مطبعة اإلرشاد،  بغداد، 397)هـ - 977)م.

منصور بن يونس بن صالح الدين البهوتي، )05)هـ،  -

4)4)هـ -  الكتب، بيروت، ط)،  دار عالم  املنتهى،  لشرح  النهى  أولي  دقائق  	•
993)م.

القناع عن منت اإلقناع، دار الكتب العلمية، بيروت.  كشاف  	•

املنير في  البدر  804هـ،  امللقن، ت  أحمد  بن  أبو حفص عمر بن علي  الدين  سراج   -
تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير، حتقيق: مصطفى أبو الغيط 

وآخرين، ط)، دار الهجرة، الرياض، 425)هـ -  2004م.

النهر الفائق شرح كنز الدقائق،  005)هـ،  سراج الدين عمر بن إبراهيم جنيم، ت   -
حتقيق: أحمد عزو عناية، ط)، دار الكتب العلمية، بيروت، 422)هـ - 2002م.

مطبوعة  للهثيمي،  احملتاج  حتفة  على  الشرواني  حاشية  الشرواني،  احلميد  عبد   -
بحاشية حتفة احملتاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ط وت.

عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، ت 587هـ، بدائع الصنائع في   -
ترتيب الشرائع، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت، 406)هـ - 986)م.

مؤسسة  ط2،  وأصوله،  اإلسالمي  الفقه  في  مقارنة  بحوث  الدريني،  فتحي  د.   -
الرسالة، بيروت، 429)هـ - 2008م.
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فخر الدين عثمان بن علي بن محجن البارعي، ت 743هـ، تبيني احلقائق شرح كنز   -
الدقائق، ط2، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، د.ت.

املعاصرة،  الزكاة  قضايا  في  وأثره  امللك  متام  شرط  الفوزان،  محمد  بن  صالح   -
جدة،  والتدريب،  للبحوث  اإلسالمي  املعهد  إسالمية،  اقتصادية  دراسات  مجلة 

املجلد 8)ـ العدد األول، 433) هـ - 2)20م. 

شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن سالم احلجاوي، ، ت 968هـ، اإلقناع   -
في فقه اإلمام أحمد، حتقيق: عبد اللطيف محمد السبكي، دار املعرفة، بيروت. 

املغربي  الطرابلسي  الرحمن  عبد  بن  محمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدين  شمس   -
الفكر،  دار  ط3،  خليل،  مختصر  شرح  في  اجلليل  مواهب  954هـ،  ت  احلطاب، 

بيروت، 2)4)هـ - 992)م.

شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة اجلماعيلي الفرج املقدسي،   -
682هـ، الشرح الكبير على منت املقنع، أشرف على طبعه: محمد رشيد رضا،  ت 

دار الكتاب العربي، بيروت.   

نهاية  004)هـ،  ت  الرملي،  حمزة  بن  أحمد  العباس  أبي  بن  محمد  الدين  شمس   -
احملتاج إلى شرح املنهاج، ط. أخيرة، دار الفكر، بيروت، 404)هـ - 984)م. 

شمس الدين محمد بن أحمد اخلطيب الشربيني، ت 977هـ،   -

الفكر، بيروت. دار  شجاع،  أبي  ألفاظ  حل  في  اإلقناع  	•

العلمية،  الكتب  دار  ط)،  املنهاج،  ألفاظ  معاني  معرفة  إلى  احملتاج  مغني  	•
بيروت، 5)4)هـ - 994)م.

شهاب الدين أحمد بن غامن بن سالم بن مهنا النفراوي، ت 26))هـ، الفواكه الدواني   -
على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دون ط، 5)4)هـ - 995)م.
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