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 :ملخص البحث
عنوان البحث: )مدى مشروعية الوقف المؤقت دراسة فقهية تأصيلية 

 مباحث وستة مقدمةإلى تطبيقية على ضوء النوازل المعاصرة( وقد قسمته 
 الوقف وفهارس: في المبحث األول: ألقيت الضوء على ماهية وخاتمة
 المؤقت، للوقف الشرعي وفي المبحث الثاني: ذكرت الحكم المؤقت.
 القول ترجيح وتأقيته، مع دواعي الوقف تأبيد في الفقهاء خالف وضمنته
 الوقـف تحدثت عن أهميـةالمبحث الثالث: وفي  المؤقت. الوقف بجواز

الشريعة، وذكرت  لمقاصد المؤقت الوقف إليه، ومالئمة والحاجة المـؤقـت،
لمبحث الرابع: وفي ا المؤقت عن غيره. الوقف الخصائص التي يتميز بها

 يصلح، وماال المؤقت للوقف منها يصلح الموقوفة وما العين ذكرت طبيعة
 انتهـاء تحدثت عن حاالتالمبحث الخامس: وفي  المؤقت. الوقف ونطاق

وفي المبحث السادس: ذكرت دور األوقاف في  .المـؤقـت وانهاء الوقـف
وفي  كورونا. جائحة ضوء المؤقت على الوقف على تطبيًقا النوازل اجهةمو
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 هناك توصلت إليها، وكان من أهمها: أن التي النتائج الخاتمة أجملت خالصة
 إلى الواقفين ودعوة الناس بين ونشره إشاعته وأن المؤقت، للوقف حاجة

السادة  رأي الناس، مما يرجح يعيشها التي الظروف تناسب استخدامه،
 حيث إطالقه، على الوقف، لكن ليس في التأقيت بجواز معهم ومن المالكية
 عصرنا في األنسب الضوابط؛ ذلك ألن القول بجوازه هو بعض مراعاة ينبغي

 القول في أن كما ديمومتها، يصعب التي الثروات أنواع لتجدد نظرا الحاضر؛
 نوع كان مهما الوقف بممارسة لهم وتيسيرا المسلمين، لعموم توسعة به

 حجمها. أو يملكونها التي الثروة

 : الوقف، المؤقت، الفقه، النوازل، المعاصر.الكلمات المفتاحية
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The extent of the legality of the temporary 
endowment is an applied jurisprudential study in 

light of contemporary calamities 
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Abstract: 

The title of the research: (The extent of the legality of the 
temporary endowment is an original and applied jurisprudential 
study in light of contemporary calamities). It has been divided 
into an introduction, six topics, a conclusion and indexes:  In the 
first topic: I shed light on the nature of a temporary endowment. 
In the second topic: I mentioned the legal provision for a 
temporary endowment which was implied by the disagreement 
of the jurists in perpetuating and deferring the endowment along 
with the reasons why the temporary endowment is permissible. 
In the third topic: I talked about the importance of a temporary 
endowment, the need for it and the appropriateness of the 
temporary endowment for the purposes of Islamic law and I 
mentioned the characteristics that distinguish the temporary 
endowment from others. In the fourth topic: I mentioned the 
nature of the endowment, what is suitable for temporary 
endowment and what is not and the extent of the temporary 
endowment. In the fifth topic: I talked about cases of ending and 
finishing the temporary endowment. In the sixth topic: I 
mentioned the role of endowments in confronting calamities 
applying on the temporary endowment in the light of the Corona 
pandemic. In the conclusion I outlined the summary of the results 
I reached. The most important of them was there is a need for a 
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temporary endowment and that communizing it and spreading it 
among people and inviting those endowers stand to use it suit 
the conditions that people live what favors the opinion of the 
Malikis and those with them that it is permissible to time the 
endowment, absolute as some restrictions should be observed. 
That is because saying that it is permissible is more appropriate in 
our recent time due to the renewal of the types of wealth that 
are difficult to sustain and to say that it is an expansion for all 
Muslims and to facilitate them to practice the endowment 
regardless of the type or size of wealth they possess. 

Keywords: Endowment, Temporary, Jurisprudence, 
Calamities, Contemporary. 
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ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا  إنَّ الحمَد هلل نحمده ونستعينه
وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضلَّ له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد 
أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ محمًدا عبُده ورسولُه، صلى 

 ،،بعد. واهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليًما كثيًرا

بالناس تحدث رجة في الحياة وتنقلب فيها األمور النوازل التي تقع فإن 
ووباء "كورونا"  فتتوقف قافلة حياة البعض بسبب توقف األعمال أو تعطلها.

انتشر خبره وعم ضرره وجعل كل مناحي الحياة متوقفة، سياسياً واقتصادياً 
 واجتماعياً ودينياً وتعليمياً.

الحدود بين  تفتوقفت جميع التجمعات وخلت شوارع المدن، وأغلق
وتعطلت المصانع، فتعطلت أعمال كثير من الناس  ،اوجوً  اا وبحرً البلدان برً 

أو انقطعت خاصة هؤالء الذين يعملون في القطاع الخاص، أو هؤالء الذين 
 يتكسبون رزقهم بأيديهم في أعمالهم اليومية.

ثم يزاد على هذا فرض "حظر التجول" في كثير من الدول، وهو ما 
ره في حالة فزع وهلع زادت من معاناة الجميع خاصة من فقدوا تسبب بدو

وهؤالء منهم من ترتب على توقف عمله من تراكم ، أعمالهم أو تعطلت
بأن قيمتها  اعلمً -طلت فيها المحالت التجارية اإليجارات في أماكن تع

وقد يضاف إليها إيجارات منزلية لمن تعطل محله  -اإليجارية مرتفعة
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، تجارته وتضاعفت إيجاراته، وقد يكون معه عمال يكثرون أو يقلونوتوقفت 
ة التي فاجتمع عليهم توقف ما ينفقونه من أعمالهم وغالء السلع الحاجيَّ 

 يحتاجونها وأسرهم.

كما أن هناك كثير من الناس تعرضوا لإلصابة بهذا الفيروس وال يجدون 
ا له؛ نظرا لكثرة مكانً ا للعالج، وإن وجدوا ثمن العالج قد ال يجدون ثمنً 

 أعداد اإلصابات، وضعف اإلمكانيات في القطاع الطبي.

في  )خاصة المؤقتة منها( لقي الضوء على دور األوقافأأن  أردتولذا 
 .هذه النازلة في التخفيف على الناس

ا يقوم به ا رشيدً الوقف قربة من القربات في اإلسالم يمثل سلوكً ف
الم يكون باختيار الميدان اإلنفاقي الذي تكون المسلم، إذ إن الرشد في اإلس

عائدته أكبر ما يمكن، والوقف أحد أهم هذه الميادين؛ ذلك أن المنافع منه 
 أن  هريرة أبي عن روىتعود على الواقف في حياته وبعد مماته، 

: ثالثة من إال عمله عنه انقطع اإلنسان مات إذا»: قال  اهلل رسول
 .(1)«له يدعو صالح ولد أو به، ينتفع علم أو جارية، صدقة من إال

" 19كوفيد " العالمية الجائحة ظل في هذا البحث لكتابة وقد تحفزت
 المعنيين انتباه لفت وبهدف واحتياجات، آثار من عليها ترتب وما

 الوقف تطبيقات في التأمل إلعادة واألفراد؛ المؤسسات من والمختصين
 والتطبيقات والصور فيه، السانحة والفرص إليه، الحاجة: حيث من المؤقت،

                                                

 ،3/1255 وفاته، بعد الثّواب من اإلنسان يلحق ما باب الوصّية، صحيح مسلم: كتاب (1)
 .1631الحديث رقم
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 الالزمة، والتشريعات األنظمة المؤقت، للوقف والممكنة المتاحة والمنتجات
 .الملهمة لكثير من الدول التجارب

 أن يمكن منًحا طياتها في تحمل القائمة، والمحن الراهنة الظروف إن
 وتحديث المسائل، بعض دراسة إعادة ذلك ومن العام، للصالح نستثمرها
 صوره بمختلف المؤقت الوقف ويبرز بها، المتعلق العمل وتطوير األنظمة
 الفرص من الكثير طياتها في تحمل التي الوقف أنواع مقدمة في وتطبيقاته
 .والخيري والخاص، العام، للقطاع السانحة؛

المؤقت،  الوقف مشروعية مدىلذا تأتي هذه الدراسة تحت عنوان: }
 (المعاصرة النوازل ضوء تطبيقية على تأصيلية فقهية دراسة

  الدراسة موضوع
، وهو شكل من أشكال الوقف الوقف المؤقت موضوعتتناول الدراسة 

أو الحبس، وأحد نوعي الوقف، حيث قسم الفقهاء الوقف بحسب المدة إلى 
 للنقا  ونظرا لكون األخير مجااًل  نوعين: الوقف المؤبد والوقف المؤقت،

ا، فقد رأيت أن أتحدث عنه في هذا ا وحديثً واالختالف بين الفقهاء قديمً 
 المعاصرة، والتي منها جائحة كورونا. نوازلالبحث، وذلك على ضوء ال

   مشكلة البحث

لذا فإن حوًرا أساسًيا يدور البحث حوله؛ م تعد مشكلة البحثألن 
 :مشكلة البحث التي يؤسس لحلها هي

الوقف، وآراء العلماء في ذلك، ودواعي ترجيح القول  حكم تأقيت
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وبيان بالجواز، مع تنزيل ذلك على بعض من الصور والتطبيقات المعاصرة، 
  الفائدة التي تعود على المجتمع بأفراده ومؤسساته من القول بالجواز.

 أهداف البحث:

 .اإلسالمية وأنها صالحة لكل زمان ومكان الشريعةبيان عظمة  -1

 مفهوم الوقف المؤقت، ووضع الضوابط الحاكمة لألخذ به. بيان -2

آراء القائلين بمنع الوقف المؤقت، والقائلين بالجواز، وترجيح  عرض -3
القول الذي قوي دليله بما يتوائم ما مقاصد الشريعة اإلسالمية، 

 والحاجة الفعلية لتطبيقاته في العصر الحاضر.

ء األزمات تطبيقات مقترحة للوقف المؤقت على ضو عرض -4
 والكوارث التي تحل بالمجتمعات.

  التشريع اإلسالمي المتعلق بالوقف. سعةبيان  -5

 الدراسات السابقة
 بعضا هناك أن وجدتحدود ما اطلعت عليه من أبحاث ورسائل  في

 حين في المؤقت، الوقف لموضوع تعرضت التي المؤتمرات في البحوث من
 الشرعية المصادر في الوقف باب ضمن يأتي التأقيت لموضوع التطرق كان

 في المقدمة العمل أوراق من عدد على اطلعت وقد والحديثة، القديمة
 الثاني المؤتمر المؤتمرات؛ تلك أهم من وكان بالوقف، تُعنى مؤتمرات
 القرى أم جامعة في أُقيم والذي( المستقبلية والرؤى التنموية الصيغ) لألوقاف

 في منها دتأف التي األبحاث أهم من وكان م،2006/ هـ1427 المكرمة بمكة
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 :البحث موضوع

، للباحث: األستاذ الدكتور/ الت وقفية مقترحة لتنمية مستدامةمجا -1
يوسف إبراهيم يوسف، حيث تناول فيه الوقف المؤقت كمجال من 

المقترحة لإلسهام في التنمية المستدامة، وقد أثبت البحث  المجاالت
جواز الوقف المؤقت، وبين مدى الحاجة إليه في الظروف التي يعيشها 

 الناس.

 /، للباحث األستاذ الدكتورمجاالت وقفية غير تقليدية لتنمية مستدامة -2
أحمد محمد هليل، وقد تناول الباحث فيه الصكوك والصناديق الوقفية 

، وقد ذكر صورا للوقف المؤقت كوقف عائد العمل لجزء من تهاوأهمي
الوقت، ووقف جزء من وقت العمل، وهو أبرز ما جاء في بحثه متعلقا 

 بموضوع الوقف المؤقت.

للباحث: الدكتور/ حسن  وقف العمل المؤقت في الفقه اإلسالمي، -3
حيث تناول أنواع العمل، والتكييف الفقهي لوقف محمد الرفاعي، 

وضوابطه، ثم تحدث عن أنواع العمل التي يمكن أن  المؤقتالعمل 
ويبدو من عنوان هذا  توقف، سواء كان عمال يدويا أم عمال عقليا.

البحث تركيز الباحث على وقف العمل فقط بصورة مؤقتة، فلم 
ت وال النقود وال منافع يتعرض للوقف المؤقت للعقارات وال المنقوال

 هذه األشياء.
 منهج البحث:

والتاريخي والفقهي المقارن، الوصفي  اعتمدت في البحث على المنهج
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فمن خالل المنهج الوصفي قمت بوصف الوقف وأهم أحكامه من خالل 
كتب الفقهاء، وباستخدام المنهج التاريخي قمت بتتبع نشأة مفهوم الوقف 
المؤقت، وباستخدام المنهج الفقهي المقارن تناولت مسألة اختالف الفقهاء 
في مدى جواز القول بتأقيت الوقف والترجيح بين األقوال، إضافة إلى 

النطالق من الرؤية المقاصدية في موضوع الوقف عامة، والوقف المؤقت ا
 على وجه الخصوص.  

 ثــة البحــطخ
، على وفهارس مباحث وخاتمةة ستقمت بتقسيم البحث إلى مقدمة و

 النحو التالي:

 : المقدمة، وفيها

الدراسات ، وأهداف البحث، والبحث ومشكلة الدراسة موضوع
 وخطة البحث. منهج البحث،السابقة، و

 ، وفيه ثالثة مطالب:ماهية الوقف المؤقت المبحث األول:

 واالصطالح اللغة في الوقف حقيقة المطلب األول:

 واالصطالح اللغة في التأقيت حقيقة المطلب الثاني:

 تعريف الوقف المؤقت المطلب الثالث:

 الحكم الشرعي للوقف المؤقت، وفيه مطلبان:المبحث الثاني: 

 وتأقيته الوقف تأبيد في الفقهاء خالف األول:المطلب 

 المؤقت الوقف بجواز القول ترجيح دواعي المطلب الثاني:
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 وخصائصه الشرعية، ومقاصده المؤقـت، الوقف أهمية المبحث الثالث:

 وفيه ثالثة مطالب:

 إليه والحاجة المـؤقـت، الوقـف أهميـة المطلب األول:

 الشريعة لمقاصد المؤقت الوقف مالئمة :الثاني المطلب

  المؤقت  الوقف خصائص :الثالث المطلب

طبيعة العين الموقوفة، ونطاق الوقف المؤقت، وفيه  المبحث الرابع:
 مطلبان:

 الموقوفة العين طبيعة المطلب األول:

 المؤقت الوقف نطاق :الثاني المطلب

 ، وفيه مطلبان:ؤقـتـالم الوقـف انتهـاءالمبحث الخامس: 

 المـؤقـت الوقـف حاالت انتهـاء األول:المطلب 

 المؤقت الوقف حاالت انهاء :الثاني المطلب

على الوقف  ومواجهة النوازل، تطبيًقااألوقاف  المبحث السادس:
 المؤقت، وفيه مطلبان:

 النوازل مواجهة في األوقاف دور :األول المطلب

 جائحة ضوء على المؤقت للوقف معاصرة تطبيقات :الثاني المطلب
 كورونا

  الفـهـارسو الخاتمة
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 املبحث األول

  ماهية الوقف املؤقت

 املطلب األول

 حقيقة الوقف يف اللغة واالصطالح

 ي اللغةـأواًل: تعريف الوقف ف
الواو والقاف والفاء: أصل واحد يدل على تمكث في شيء، ثم يقاس 

 .(1)عليه

وحبسها، وأصل الوقف الحبس والمنع، فهو في الدابة منعها من السير 
 وفي الدار: منعها وحبسها أن يتصرف فيها في غير الوجه الذي وقفت له.

والوقف: مصدر وقف يقف )بالتخفيف( بمعنى حبس يحبس، يُقال: 
، ان: حبسها عليهم، ووقف الدار وقفً وقف األرض على المساكين وللمساكي

 ف الشيء وحبس وأحبسه بمعنى واحد،أي حبسها في سبيل اهلل، ووق
ألن  :اوحبسً  ألن العين موقوفة، :ا)أحباس(، وسمي وقفً وع )أوقاف( والجم

 .(2)العين محبوسة
                                                

 زكريا، داربن  فارسبن  أحمد الحسين أبوابن فارس،  :ينظر: معجم مقاييس اللغة (1)
  .6/135. )مادة وقف( م1979 هـ/1399الفكر، 

 :القاموس المحيطو ؛359/ 9 دار صادر، بيروت، د ت، بن منظور،ا :لسان العرب ينظر: (2)
 والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة الفيروزآبادى، يعقوببن  محمد طاهر أبو الدين مجد

بن  أحمد :المصباح المنير؛ و3/199م، 2005هـ/ 1426، 8لبنان، ط  بيروت، والتوزيع،
 أبواب على ؛ والمطلع2/669 بيروت، العلمية، المكتبة الحموي، الفيومي عليبن  محمد

═ 
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  ي االصطالحـالوقف ف :ثانيًا
ح، إذ عرفوه بتعاريف اختلف الفقهاء في بيان معنى الوقف في االصطال

الوقف من حيث لزومه وعدم لزومه،  الختالف مذاهبهم في امختلفة تبعً 
والجهة المالكة للعين بعد وقفها، أضف إلى ذلك  واشتراط القربة فيه،
 إنشائه، هل هو عقد أم إسقاط؟ اختالفهم في كيفية

وبالرجوع إلى كتب فقه المذاهب المختلفة، نجد أن للوقف تعاريف 
كثيرة، تختلف في ألفاظها عن األخرى، وإن اتفقت في كثير من األحيان في 

 به لدى فقهاء المذاهب األربعة:   َف ّر  معانيها، وفي ما يلي سأورد أهم ما عُ 

  تعريف الحنفية :أوالً 

 صرف أوهو "حبس العين على حكم ملك الواقف، والتّصدق بالمنفعة 
 .(1)"أحب من على منفعتها

ويصح له الرجوع  لزم زوال الموقوف عن ملك الواقف،وبناء عليه ال ي
عنه، ويجوز بيعه؛ ألن األصح عند أبي حنيفة أن الوقف جائز غير الزم 

  .(2)كالعارية
                                                

═ 

 بيروت، اإلسالمي، المكتب اهلل، عبد أبو الحنبلي البعلي الفتح أبيبن  محمد الفقه:
 .285 م، ص1981هـ/ 1401

دار  ،الهمام بابن المعروف السيواسي الواحد عبدبن  محمد الدين : كمالالقدير( فتح 1)
ّي  العبادي الحدادي محمدبن  عليبن  بكر النيرة: أبو والجوهرة ؛200/ 6الفكر،  ب يد   الزَّ
 .1/333هـ، 1322الخيرية،  المطبعة الحنفي، اليمني

أن يحكم به الحاكم المولى  – 1وهي:عند أبي حنيفة إالّ بأحد أمور ثالثة الوقف ( ال يلزم 2)
═ 
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 –أما عند الصاحبين الَذين يريان أن الموقوف يخرج عن ملك الواقف 
فالوقف  –سواء على اعتبار نظرية التبرع بالعين، أوعلى نظرية إسقاط الملكية 

 .(1)"اهلل تعالى، والتصّدق بالمنفعةهو "حبس العين على حكم ملك 

  تعريف المالكية :ثانياً 

 ولو معطيه ملك في بقاؤه االزمً  وجوده مدة شيء منفعة "إعطاء هو
 .(2)"اتقديرً 

ولعل تعريف الصاوي المالكي الذي أورده في بلغة السالك جاء أشمل 
ا، ا بليغً ا في الوقت نفسه عن رأي المالكية تعبيرً لجميع أنواع الوقف، ومعبرً 
 بصيغة لمستحق غلَّته أو بأْجرة ولو مملوك   منفعة   فقال في الوقف: هو "جعل

ذلك ألنه يؤكد معنى التوقيت بإرادة الواقف وليس  ،(3)المحّب س" يراه ما مدة
                                                

═ 

ال المحكَّم، بأن يختصم الواقف مع الناظر، ألنه يريد أن يرجع بعلة عدم اللزوم، فيقض 
أو أن  – 2 الحاكم باللزوم، فيلزم؛ ألنه أمر مجتهد فيه وحكم الحاكم برفع الخالف.

فيلزم كالوصية من  ،يعلقه الحاكم بموته: فيقول: إذا ُمتَّ فقد وقفَت داري مثالً على كذا
الفقه  ينظر:وقفاً لمسجد، ويفرزه عن الوقف. ) هأن يجعل – 3 الثلث بالموت ال قبله.

وما  10/7599 ، د ت،4دمشق، ط  الفكر، سوريَّة، دار وهبه الزحيلي، :اإلسالمي وأدلته
 .(بعدها

ّي  اديالعب الحدادي بكر النيرة: أبو والجوهرة ؛6/200: ابن الهمام، ( فتح القدير1) ب يد  الزَّ
1/333. 

محمد بن  محمد اهلل عبد أبو الدين في شرح مختصر خليل: شمس( مواهب الجليل 2)
  .6/18 م،1992 هـ/1412، 3المعروف بالحطاب، دار الفكر، ط

 بالصاوي الشهير الخلوتي، محمدبن  أحمد العباس المسالك: أبو ألقرب السالك بلغة (3)
═ 
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بوجود الموقوف فقط كما ذكر التعريف األول، كما أنه يشمل وقف المنفعة، 
 .اهللرحمه  –وهو ما استقر عليه مذهب اإلمام مالك 

ويتبرع بريعها  لك يحبس العين عن أي تصرف تمليكيوعليه فإن الما
مع بقاء العين على ملك الواقف، فال يشترط فيه  االزمً  الجهة خيرية شرعً 

 التأبيد.

 تعريف الشافعية :اثالثً 

"حبس مال يمكن االنتفاع به، مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبة  هو
 .(1)إلى اهلل" ابً موجود تقريره، على مصرف مباح من الواقف وغ

على حكم ملك اهلل  اويصير حبيسً  وعليه يخرج المال عن ملك الواقف،
أي أنه لم يبق على ملك الواقف، وال انتقل إلى ملك غيره، بل صار  ؛تعالى

ويمتنع على الواقف  ،على حكم ملك اهلل تعالى الذي ال ملك فيه ألحد سواه
 .(2)تصرفه فيه، ويلزم التبرع بريعه على جهة الوقف

  تعريف الحنابلة :رابعاً 

 .(3)"، وتسبيل المنفعة على بر أو قربةتحبيس األصل" هو:
                                                

═ 

 .10، 4/9م، 1995 هـ/1415 بيروت، العلمية، المالكي، دار الكتب
 إلى مغني المحتاجو ؛16/225 المطيعي، بخيت شرح المهذب: محمد المجموعتكملة ( 1)

 دار الشربيني، الخطيب أحمدبن  محمد الدين، المنهاج: شمس ألفاظ معاني معرفة
  .3/522 م،1994 هـ/1415 العلمية، الكتب

 .16/226 محمد بخيت المطيعي، شرح المهذب: المجموعتكملة ( 2)
 للنشر الركائز دار البهوتي، يونسبن  منصور بشرح زاد المستقنع: ( ينظر: الروض المربع3)

═ 
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ال يباع  اوقوف، ومعنى التحبيس جعله محبوًس عين الم والمراد باألصل:
 ايجعل لها سبيالً أي طريقً أن  أو المنفعه، وال يوهب، ومعنى تسبيل الثمرة،

وثمرة وغيرها للجهة لمصرفها، والمراد: إطالق فوائد العين الموقوفة من غلة 
وبهذا تخرج العين عن ملك الواقف  إلى اهلل بأن ينوى بها الُقربة. ابً المعّينة تقر

 .(1)وتكون في سبيل اهلل ال يجوز بيعها وال هبتها وال الرجوع فيها

 املعاصرين للوقفثانيا: تعريفات 
 . قسمين إلى المعاصرين ينقسم عند الوقف تعريف

عند  المشهورة التعريفات ذكروا معظم المعاصرين أن :األول القسم
 تعريفاتهم، من تعريف ترجيح ذلك إلى بعد سعوا ثم الفقهية المدارس أئمة
 فيها يتصرف فال العين بأنه "حبس الوقف زهرة أبو محمدالشيخ  عرف فقد

 لجهات الوقف تصرف والمنفعة بالميراث، تنقل والهبة وال والرهن بالبيع
  .(2)على مقتضى شرط الواقفين"

 وهذا التعريف ال يخرج عن تعريف الوقف عند الحنابلة والشافعية.

 الذي التعريف لتقديم اجتهدوا من المعاصرين قليال أن :الثاني والقسم
                                                

═ 

بن  اهلل عبد الدين موفق محمد أبو :المغنيو ؛2/471هـ، 1438 الكويت، والتوزيع،
 . 6/3 م،1968 هـ/1388مكتبة القاهرة،  ،المقدسي الجماعيلي قدامة ابن محمدبن  أحمد

ص  دار ابن حزم، بيروت، محمد عطية، :النفيس في أحكام الوقف والتحبيس ( المختصر1)
14 . 

م، 1971هـ/ 1391محاضرات في الوقف: محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، بيروت، ( 2)
 .30ص
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 الوقف وسع مفهوم فقد قحف منذر فعله كما المعاصر واقعنا مع يتناسب
 أو به لالنتفاع المتكرر لمال، مؤقت أو مؤبد حبس هو فقال "الوقف المعاصر،

 شروط الواقف، مقتضى على والخاصة، العامة وجوه البر من وجه في بثمرته
 .(1)الشريعة" أحكام حدود وفي

يتناسب مع حقيقة الوقف  -من وجهة نظر الباحث-وهذا التعريف 
وطبيعته القانونية، ودوره االقتصادي واالجتماعي في المجتمعات  الشرعية

كما يتوافق مع  ا.ا أو مؤقتً المعاصرة، كما ينص على أن الوقف يكون مؤبدً 
 الوقف من مستجدة تعريف الوقف عند المالكية، حيث يسمح بإضافة صور

 المنفعة المتقوم، ووقف المالي الحق وقف مثل في الماضي، معروفة تكن لم
 بشرط الواقف. والوقف بأنواعها،

 

h 

 
  

                                                

 بيروت، المعاصر، الفكر دار قحف، منذر(: تنميته إدارته، تطّوره،) اإلسالمي الوقف (1)
 . 62م، ص 2000/ هـ1421 لبنان،
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 الثاني املطلب

 حقيقة التأقيت يف اللغة واالصطالح

 ي اللغةـأواًل: معنى التأقيت ف
 القاف، بتشديد وقَّت أقَّت أو مصدر: اللغة في التَّوقيت أو التَّأقيت

قال تعالى:  فهو مؤقت، حينا له قدرت شيء وكل الزمان من مقدار والوقت
َذا﴿ يُموا اْطَمْأَنْنتُمْ  َفإ  اَلةَ  َفأَق  نَّ  الصَّ اَلةَ  إ  ينَ  َعَلى َكاَنْت  الصَّ ن  َتابًا اْلُمْؤم   ﴾َمْوقُوًتا ك 

 أو فالتَّأقيت .مؤقت فهو غايته قدرت ما وكذلك  (130)سورة النساء: 
وتقول  المدة مقدار بيان وهو به، وقت يختص للشيء يجعل أن: التَّوقيت
يقات حده. بين إذا ووقته يوقته الشيء وقت عل، المضروب الوقت: والم   للف 
 قال ابن األثير: التوقيت ،(1)وقتا له بين إذا بالتخفيف فهو مُوقوت َوَقَته: يقال

: يقال. المدة مقدار بيان وهو به، يختص وقت للشيء يجعل أن: والتأقيت
تُهُ  الشيءَ  َوقََّت  تُُه، وَوَقَتهُ . يَُوّق   على فأطلق فيه اتسع ثم. حده بين إذا َيق 

 محددة، بمدة تقييد الشيء هو لغة التأقيت تعريف أن والخالصة .(2)المكان
 .التأبيد وعكسه

 صطالح االي ـثانًيا: معنى التأقيت ف
، بمعنى دَ أي خلَّ  ؛دَ وتحديده، وعكسه التأبيد من أبَّ  الوقت التأقيت: بيان

                                                

بن  بكر أبيبن  ؛ ومختار الصحاح: محمد108، 2/107( ينظر: لسان العرب: ابن منظور، 1)
 .1/740م، 1995 هـ/1415 بيروت، ناشرون، لبنان الرازي، مكتبة عبدالقادر

 هـ/1399 العلمية، بيروت، ( النهاية في غريب الحديث واألثر: ابن األثير، المكتبة2)
 .5/212م، 1979
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: توقيتا العمل َت الفقهي: وقَّ جاء في القاموس ، (1)مدة البقاء أو مدى الحياة
 :وقيل الزمن من المحدود المقدار هو الوقتو .(2)فيه ينتهي وقتا له قدر

 به معلوم واآلخر سابق أحدهما معلوم أمرين بين الواقع الحدهو  الوقت
 .(3)الحق

 

 

h 

 

  

                                                

 والنشر للطباعة النفائس ( معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعجي، حامد صادق، دار1)
 .118، 1/117م، 1988 هـ/ 1408 ،2والتوزيع، ط

م، 1988 هـ/1408 ،2الفكر، دمشق، ط ( القاموس الفقهي: سعدي أبو جيب، دار2)
1/384. 

م، 1990هـ/1410الكتب، القاهرة، ( التوقيف على مهمات التعاريف: المناوي، عالم3)
1/731. 
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 املطلب الثالث

 تعريف الوقف املؤقت 

المالكية الذي المؤقت أن نستدعي تعريف  الوقف يمكننا في تعريف
 سبق وأن أوردناه عند الحديث عن تعريف الوقف، حيث إن الوقف المؤقت

 اعتبر فإذا انقضت الواقف، قبل من محددة مدة أو الوقف بزمن تقييد هو
وتعريف الصاوي المالكي الذي أورده . صاحبه الوقف إلى وعاد منتهيا الوقف

 "جعلء فيه أن الوقف حيث جا ا عن هذا الوصف،في بلغة السالك جاء معبرً 
 (1)المحّب س" يراه ما مدة بصيغة لمستحق غلَّته أو بأْجرة ولو مملوك   منفعة  

التقيد بمدة محددة، وعبارة "ما  بالوقف "بصيغة مدة" تقصد ةحيث إن عبار
 بحسب ما يراه الواقف. ومؤبدا، مؤقتا الوقف جواز يراه المحّب س" تفيد

سبق إيراده للدكتور منذر قحف قد كما نلحظ أن تعريف الوقف الذي 
 تضمن أيضا الوقف المؤقت.

ا للوقف تضمن تعريف الوقف وقد صاغ بعض المعاصرين تعريفً 
المؤقت، جاء فيه أن الوقف "حبس مالك مكلف منفعة  مملوكة لمستحّق  مدة 

 .(2)ما يراه بال عوض"

بأنه لوقف المؤقت ل ويمكن للباحث على ضوء ما سبق أن يصوغ تعريفا
                                                

 .10، 4/9المسالك: أحمد الصاوي،  ألقرب السالك ( بلغة1)
وقف المنافع والحقوق وتطبيقاته المعاصرة: قطب مصطفى سانو، أعمال منتدى قضايا  (2)

ربيع الثاني  13-11الوقف الفقهية الثالث، قضايا مستجدة وتأصيل شرعي، الكويت 
 .137م، ص 2007ريل أب 30-28هـ، 1427
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 وعاد منتهيا الوقف اعتُبر مّرت فإذا زمنية معلومة، مّدة لوقفه الواقف "تحديد
 .ملكه ويحق له التصرف فيه" الوقف إلى

 

 

 

 

h 

 
  



 مدى مشروعية الوقف املؤقت

 

 3778 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 املبحث الثاني

 للوقـف املؤقـت احلكم الشرعي

اشتراط التأبيد في  مسألةبين الفقهاء  فيها خالفالمن المسائل التي وقع 
ألقي الضوء عليه في وهذا ما سا، الوقف، ومدى مشروعية وقوع الوقف مؤقتً 

 من خالل مطلبين اثنين:هذا المبحث 

 وتأقيته الوقف تأبيد في الفقهاء خالفالمطلب األول: 

 دواعي ترجيح القول بجواز الوقف المؤقتالمطلب الثاني: 

 املطلب األول

 يف تأبيد الوقف وتأقيته خالف الفقهاء

 وتأقيته الوقف تأبيد يـ: ررا  الفقها  فأوال
 على قولين هما:اختلف الفقهاء في تأبيد الوقف وتأقيته، وكان خالفهم 

 يجوز فال ا،مؤبدً  إال يكون ال الوقف أن أصحابه يرى :القول األول
 (2)والشافعية (1)جمهور الفقهاء من الحنفيةإلى ذلك ذهب معينة.  بمدة تأقيته

                                                

 بابن المعروف محمد،بن  إبراهيمبن  الدين زين شرح كنز الدقائق: ( ينظر: البحر الرائق1)
 أبيبن  أحمدبن  محمد :والمبسوط ؛5/213 المصري، دار الكتاب اإلسالمي، نجيم
 .12/41 م،1993 هـ/1414 بيروت، المعرفة، دار السرخسي، األئمة شمس سهل

 دار األنصاري، اإلسالم زكريا شيخ في شرح روض الطالب: المطالب( ينظر: أسنى 2)
في شرح  وتحفة المحتاج ؛464، 2/463م، 2000 هـ/1422 بيروت، العلمية، الكتب

بمصر،  الكبرى التجارية المكتبة الهيتمي، حجربن  عليبن  محمدبن  أحمد المنهاج:
═ 
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 .(1)والحنابلة

 يكون ال أن قال ابن نجيم عند ذكره لشروط الوقف: "الشرط العاشر
 يجعله لم ألنه يجوز؛ ال شهرا أو يوما داره وقف لو الخصاف: قال مؤقتا،
 .(2)باطال" كان منه فالن على قال لو وكذا ،مؤبدا

 األول: شروط أربعة الوقف في يشترط وجاء في مغني المحتاج: "
 من على أو ،كالفقراء الساعة قيام قبل ينقرض لم من على كالوقف ؛التأبيد
 .(3)الوقف" تأقيت يصح فال الفقراء ثم كزيد ينقرض ال من على ثم ينقرض

 فيه، يرجع أو يهبه، أو شاء، متى يبيعه أن شرط وجاء في المغني: "وإن
 مقتضى ينافي ألنه خالفا؛ فيه نعلم ال. الوقف وال الشرط، يصح لم

 ن مقتضى الوقف التأبيد.أوالمقصود بمنافاته لمقتضى الوقف،  .(4)الوقف"

 يشترط فال بمدة، الوقف تأقيت جواز إليه ذهب من يرى :القول الثاني
 ثم ةً معين ةً مد وقفه يصح بدوام الشيء الموقوف، إذ مؤبًدا يكون أن لصحته
 الموقوف. غير في ما يجوز له التصرف به ، ليتصرف فيه بكلوقفه يزول

                                                
═ 

 .6/252 م،1983 هـ/1357
 هـ/1414الكتب،  عالم يونس البهوتي،بن  منصورشرح منتهى اإلرادات: ( ينظر: 1)

البهوتي، دار الفكر، بيروت،  يونسبن  : منصوروكشاف القناع ؛2/425م، 1993
 .4/224 هـ،1402

 .5/213شرح كنز الدقائق: الزيلعي،  ( البحر الرائق2)

 .3/535 : الخطيب الشربيني،( مغني المحتاج3)

 .6/96المغني: ابن قدامة، ( 4)
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هو المعتمد عند و (1)يوسف من الحنفية يبالقول رواية عن أوهذا 
 .(4)الحنابلةووجه عند  ،(3)قال به ابن سريج ووجه عند الشافعية ،(2)المالكية

 ااتفاقً  فشرط معنى التأبيد ذكر ابن عابدين رواية أبي يوسف بقوله: "وأما
 التأبيد في يوسف أبي المشايخ ... وعن محققو عليه نص وقد الصحيح على

 جاز يزد ولم أوالدي، على وقفت: قال لو حتى شرط غير أنه: األولى روايتين
: والثانية. الوارث ملك فإلى وإال احي   لو ملكه إلى عاد انقرضوا وإذا الوقف،

 الفقراء، إلى األوالد بعد الغلة تصرف حتى شرط غير ذكره لكن شرط أنه
                                                

بن  محمد :رواية عنه يرى التأبيد وإن لم يشترطه. ينظر: العناية شرح الهداية( وفي 1)
، ونقل هذا الرازي عن أبي يوسف، 6/213 محمود البابرتي، دار الفكر، د ت،بن  محمد

ثم بين أن هناك من يرى أن رأي أبي يوسف يتفق مع كالم أبي حنيفة ومحمد، وإنما لم 
شرح كنز  ينظر: تبيين الحقائق)لفظ الوقف يدل عليه، يوسف ذكر التأبيد ألن  يشترط أبو
 بوالق، األميرية، الكبرى الزيلعي، المطبعة الدين فخر محجنبن  عليبن  عثمان الدقائق:
 .(3/326 هـ،1313 القاهرة،

 الغرناطي، العبدري يوسفبن  القاسم أبيبن  يوسفبن  : محمد( ينظر: التاج واإلكليل2)
، وشرح مختصر خليل 7/648 م،1994هـ/1416 العلمية، الكتب دارالمواق،  اهلل عبد أبو

بيروت، د  للطباعة، الفكر اهلل، دار عبد أبو المالكي الخرشي اهلل عبدبن  محمد :للخرشي
 .7/91 ت،

 البغدادي، البصري حبيببن  محمدبن  محمدبن  علي الحسن أبو :ينظر: الحاوي الكبير (3)
وشرح  ؛7/521 م،1999هـ/1419 لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار بالماوردي، الشهير
 .3/369 ، د ت،زكريا األنصاري، المطبعة الميمنيةبن  محمدبن  زكرياالوردية، البهجة 

 سليمانبن  علي الحسن أبو الدين اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف: عالء( 4)
 .7/72، د ت، 2العربي، ط  التراث إحياء دار المرداوي،



 الفقه العــــــــام

 3781 م2020هـ / 1442: مجادى األوىل الثالثالعدد    

 الثانية وعلى والتقييد، الوقف من كل يصح األولى الرواية على أنه ومقتضاه
  (1)التقييد" ويبطل الوقف يصح

على الرواية األولى فإن التأبيد ليس شرطا عند أبي يوسف، ويجوز ف
 عنده التأقيت.

وفي  .(2)التأبيد" عندنا الوقف في يشترط وجاء في الفواكه الدواني: "ال
 .(3)ملكا" يرجع ثم مدة فيصح( التأبيد) يشترط( وال)حاشية الدسوقي: "

 قطع الذي فالصحيح سنة، هذا وقفت: قال لو وفي روضة الطالبين: "
: وقيل المدة، بانتهاء وينتهي يصح،: وقيل. باطل الوقف أن الجمهور به

فهذه ثالثة أوجه  ،(4)بالتوقيت" يفسد ال القبول فيه يشترط ال الذي الوقف
 ذكرها النووي عن الشافعية في تأقيت الوقف.

هو  هذا. يصح لم: سنة وقفته: قال وإنجاء في اإلنصاف: "و

                                                

عابدين،  العزيز عبدبن  عمربن  أمين محمد عابدين، ابن المختار: الدر على المحتار رد(  1)
 .4/349م، 1992 هـ/1412 ،2الفكر، بيروت، ط  دار

 األزهري النفراوي الدين شهاب مهنا،بن  سالمبن  غانمبن  أحمد الفواكه الدواني:( 2)
 .2/161م، 1995 هـ/1415الفكر،  المالكي، دار

خليل: دار الفكر، بيروت، د ت،  مختصر على الدردير أحمد للشيخ الكبير الشرح (3)
4/87. 

 اإلسالمي، النووي، المكتب شرفبن  يحيى الدين محيي زكريا روضة الطالبين: أبو( 4)
 .5/325م، 1991/ هـ1412 ،3عمان، ط  دمشق، بيروت،
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 ،يصح لم سنة وقفته قال وإ ن "وفي المقنع:  .(1)"يصح أن ويحتمل. ..المذهب
 .(2)"المنقطع مصرف بعدها ويصرف يصح، أن ويحتمل

 ثانًيا: األدلة واملناقشات

 وال:ــاألق ــةأدل 

 ول األول:ـة القـأدل
استدل القائلون باشتراط التأبيد في الوقف، وأنه ال يصح فيه التأقيت 

 بأدلة من السنة والقياس والمعقول.

  من السنةأدلتهم

بن  عمر أن: عنهما اهلل رضي عمر ابناستدلوا من السنة بحديث 
 يا: فقال فيها، يستأمره  النبي فأتى بخيبر، أرضا أصاب الخطاب
 فما منه، عندي أنفس قط ماال أصب لم بخيبر أرضا أصبت إني اهلل، رسول
 عمر، بها فتصدق: قال «بها وتصدقت أصلها، تْس حبَّ  شئت إن»: قال به؟ تأمر
 وفي القربى وفي الفقراء، في بها وتصدق يورث، وال يوهب وال يباع ال أنه

 .(3)السبيل وابن اهلل، سبيل وفي الرقاب،

                                                

 .7/35اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف: المرداوي، ( 1)

 العربية المملكة جدة، للتوزيع، السوادي أحمد: ابن قدامة، مكتبة اإلمام فقه في المقنع( 2)
 .240، 239/ 1م، 2000 هـ/ 1421السعودية، 

؛ 2737، برقم 3/198صحيح البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، ( 3)
 .1632، برقم 3/1255وصحيح مسلم: كتاب الوصية، باب الوقف، 
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 مؤبدة باقية صدقة أي تأبيد؛ األصل إن حبس: من الحديث الداللةوجه 
 في صريح إرثه وعدم هبته أو الوقف بيع من والمنع ،العين هذه بقيت ما

 .(1)باإلرث وانتقالها وهبتها بيعها لجاز جائًزا التأقيت كان لو إذ التأبيد،

 كما أنهم يستدلون بالعبارات التي وردت في حديث عمر، وهي عبارة
ست أصلها( األولى )حبَّ  عبارةالف( وعبارة )ال يباع وال يوهب( هاأصلت س)حبَّ 
 ا،ًس محبَّ  يكن لم الواقف ملك إلى رجوعه جاز إذا ألنه تأبيده، على عرفا تدل

 ال أنه على يدل له بالحبس  النبي فأمر التأقيت، ينافي فالتحبيس
 أصلها، يباع ال أنهوالعبارة الثانية ) .مؤبدا إال الصدقات من النوع ذلك يجوز
 وهبتها بيعها لجاز اجائزً  التأقيت كان لو إذ التأبيد، في ريحة( صيوهب وال

 فهيوقفه،  في إنشاء عمر  كلمات من كانت باإلرث، وإن وانتقالها
النبي  أن فهم ألنه إال قال ما ألنه الوقف، مفهوم من جزء التأبيد أن على تدل

 النبي  ، وإقرارقالها التي العبارات في عليه يحث 
 ألجل ،(2)الوقف مقتضى من جزء التأبيد أن وعلى فهمه، إقرار على دليل له

 .التأقيت ومنعوا مؤبدا جعلوه الصحيح الدليل هذا

 أحدهم عن ينقل لمكثير منهم، و وقف فقد .للصحابة الفعلي اإلجماع 
.(3)فيه تصرف أو وقفه، عن رجع أنه

                                                

 وأثره الوقف مكانة ندوة بحوث الصالح، أحمدبن  الوقف وأثره في حياة األمة: محمد( 1)
 .343/ 1،  ه1420 شوال /8/19والتنمية،  الدعوة في

 .66ينظر: محاضرات في الوقف: محمد أبو زهرة، ص ( 2)

القرطبي،  الدين شمس بكر أبيبن  أحمدبن  محمد اهلل عبد القرآن: أبو ألحكام الجامع (3)
═ 
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مام قال  بوقف فليس البيع ذكر من شيء الوقف في كان إذا: "أحمد اإل 
 بتلة، بتة هي إنما  اهلل رسول أصحاب أوقاف أن وذلك صحيح،
 .(1)"يصح لم البيع دخلها فإذا توهب، وال تباع، أال فيها والشرط

  من القياسأدلتهم  

 التمليك، بدون الملك زوال موجبه ألن ؛مؤبدا إال يتم ال الوقف إن -1
 له يتوفر لم انقطاعها يتوهم جهة علي كان كالعتق، فإذا يتأبد وأنه

 البيع. في له، كالتوقيت مبطال التوقيت كان فلهذا مقتضاه،

 الوقف ولفظ تعالى، اهلل إلى التقرب هو الوقف من المقصود إن -2
 .(2)كالعتق التمليك بدون الملك إزالة ذلك، ألنه عن منبئة والصدقة

 ال اإلزالة وهذه أحد، إلى ال الموقوف في الملك إزالة الوقف إن -3
 .(3)مسجدا الدار وجعل ،والبيع كاإلعتاق التأقيت تحتمل

وقد أجمل الشيخ أبو زهرة منطلق القائلين بالتأبيد بقوله: "إن الوقف 
إسقاط للملك، فهو كالعتق وكل اإلسقاطات ال تصح إال مطلقة غير مؤقتة، 

                                                
═ 

 .339/ 6 م، 2003/ هـ1423 السعودية، العربية المملكة الرياض، الكتب، عالم دار
 يزيدبن  أحمد بكر حنبل: أبوبن  أحمد اإلمام لمسائل الجامع من والترجل الوقوف (1)

ل  .1/31م، 1994 هـ/ 1415العلمية،  الكتب البغدادي، دار الَخالَّ
 .7/35الهداية: المرغيناني، ( 2)

 الكتب الحنفي، دار الكاساني أحمدبن  مسعودبن  بكر أبو الدين، الصنائع: عالءبدائع ( 3)
 .6/220م، 1986 هـ/1406 ،2العلمية، ط
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ليتأتى معنى اإلطالق، فال يصح فكذلك ال يصح إطالق الملك إال مؤبدا 
العتق مؤقتا، وال البيع وال الهبة المؤقتة، فكذلك ال يصح الوقف مؤقتا، فال بد 

 .(1)من التأبيد"

  من المعقولأدلتهم 
 .(2)تأقيته يصح فال ينافيه، والتأقيت التأبيد، يقتضي الوقف إن -1

وما جاء مخالًفا للقياس ال ، قد ثبت على خالف القياس الحبس مؤبد -2
 .(3)غيره يهعل يقاس

 ول الثاني:ـة القــأدل
 التأقيت فيه يصح وأنه الوقف، في بجواز التأقيت القائلون استدل

 .والمعقول بالقياس

  من القياسأدلتهم

 قاسوا منفعة الوقف باإلجارة، جاء عن أبي يوسف: "يجوز حيث -1
 فألن ،مؤبًدا جاز وقد المنافع تمليك هذا في ألن ؛ومؤبًدا مؤقتًا الوقف
 ،مؤبدة تجوز وال مؤقتة تجوز اإلجارة أن ترى أال ،أولى مؤقًتا يجوز
.(4)يبطلها" أال أولى فالتوقيت الوقف يبطل لم لما التأبيد ثم

                                                

 .67محاضرات في الوقف: محمد أبو زهرة، ص ( 1)

 .4/254كشاف القناع: البهوتي، ( 2)

 .67محاضرات في الوقف: محمد أبو زهرة،  ص ( 3)

، م1997/ هـ1417الشيباني، دار الكتب العلمية،  الحسنن ب شرح السير الكبير: محمد( 4)
═ 
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ا، فلما ا كمؤقتً إن المنافع المتغياة من الوقف يتصور استيفاؤها مؤبدً  -2
.(1)اجاز استيفاؤها منه مؤقتً ا باتفاق، من الوقف مؤبدً  استيفاؤهاجاز 

  من المعقولأدلتهم:

قالوا إن الوقف من أنواع الصدقات التي تجوز مؤقتة كما تجوز مؤبدة،  -1
جاء عن أبي يوسف:  من التأقيت. بالمنعوال دليل يخص الوقف 

 الصرف في يكون تارة والتقرب تعالى اهلل إلى التقرب هو المقصود"
 انقطاعها يتوهم ال جهة إلى بالصرف وتارة انقطاعها يتوهم جهة إلى

.(2)الوقف" مقصود لتحصيل الصدقة؛ فتصح

 كل في به يتقرب أن له جاز وببعضه ماله بكل يتقرب أن له جاز لما -2
.(3)بعضه وفي الزمان

 كما والصدقات صدقة، ومرماه مغزاه وفي جملة معناه في الوقف نإ -3
 ويمنع تلك، دليل يبيح وال مؤقًتا، تجوز مؤبًدا الغالت بإنفاق تجوز
 من قوته يستمد وال نص يبرره ال تحكم النوعين بين فالتفرقة هذه؛
.(4)سنة أو كتاب

                                                
═ 

5/275. 
 .2/161الفواكه الدواني: النفراوي، ( 1)

 .12/41المبسوط: السرخسي، ( 2)

 .7/521، الماوردي، ( ينظر: الحاوي الكبير3)

 .67محاضرات في الوقف: محمد أبو زهرة، ص ( 4)
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الوقف المؤبد يخالف القواعد الفقهية أما المؤقت فال يخالف القواعد  -4
حبس رقبة العين عن التصرف مدة مؤقتة أمر مقرر في  ألن شيءفي 

 فيه ما جاز فإذا. مؤبًدا حبس العينالشذوذ في  نظير، إنما الشرع له فيه
 والمعنى فيه، خروج ال ما يجوز الفقهية، فباألولى القواعد عن خروج

.(1)فيهما واحد

 مناقشـة األدلـة

 مناقشة أدلة القول األول القائل باشتراط التأبيد في الوقف

مناقشة وجه الداللة من الحديث -1

ناقش القائلون بإمكانية تأقيت الوقف استدالل الفريق األول بحديث 
 ال التأبيد، على تدل عبارات فيه جاءت وإن عمر، بأن حديث عمر 
 إن التأبيد أن على يدل أنه فيه ما كل بل يجوز، ال المؤبد غير أن على يدل
. غيره صحة يمنع ال وهذا الرعاية، الزم النفاذ كان الواقف صيغ في جاء

 وبالتالي« شئت إن»بقوله  النبي من صدر قد الحديث أن ذلك على والدليل
 الشخص، يختاره ما إلى الحبس أمر في المرجع أن على تدل العبارة هذه فإن
 على وال األشكال من شكل على الحبس قصر فيه ليس إليه يشير ما وأن

 النبي عبارات من ثبت أنها التي وهي« ستحبَّ »وكلمة . الطرق من طريقة
 كما التحبيس ألن التأبيد، على يدل ما فيها ليس نزاع، غير من 

 ، عمر كالم من كانت التأبيد عبارات وبقية مؤقتا، يكون مؤبدا يكون
 ، النبي وأقره «يورث وال يوهب، وال أصلها، يباع ال أنه» كقوله

                                                

 .68المرجع السابق: ص ( 1)
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 والصدقة صدقة ألنه لغيره، إقراره عدم على دليال ليس إقراره فإن ذلك ومع
 تثبت ال المؤقت الوقف في االلتزام صحة ألن بالتزامه، على المتصدق الزمة

 .(1)مؤبدا الوقف جواز من األولى بالداللة بالقياس بل

صة عمر "حّب س األصل" ال يستلزم التأبيد، بل ققال الطحاوي: قوله في 
 .(2)يحتمل أن يكون أراد مدة اختياره لذلك

فعلي للصحابةمناقشة إدعاء اإلجماع ال -2

 أوقاف من إلينا نقل ما بأنادعئهم إجماع الصابة الفعلي،  نوقش
 مؤبًدا، فيها الوقف صدر وقائع حكاية هو إنما - عنهم اهلل رضي - الصحابة

 على فيها دليل وال الوقف، لصحة شرط التأبيد أن بيان معرض في ترد ولم
 والمؤبد ومؤقًتا، مؤبًدا يجوز الخير، عمل من فالوقف التوقيت، جواز عدم

 .(3)المتبرع شرط إلى راجع واألمر المؤقت، من أفضل

 هو مناقشة أدلتهم من القياس التي تدور في مجملها على أن الوقف -3
بزمن. غير مؤقت مطلقا إال يصح ال وكالهما تمليك أو للملك إسقاط

                                                

؛ ومجاالت وقفية مقترحة لتنمية 68ص  زهرة، أبو محمد: الوقف في محاضرات (1)
مستدامة: يوسف إبراهيم يوسف، المؤتمر الثاني لألوقاف، الصيغ التنموية والرؤى 

 .16م، ص 2006ديسمبر  11المستقبلية، جامعة ام القرى، مكة المكرمة،
، 3مية، كراتشي، ط إعالء السنن: أحمد العثماني التهانوي، إدارة القرآن والعلوم اإلسال( 2)

 .3/120هـ، 1415
، مكتبة محمدبن  ُدْبَيان   عمر المعامالت المالية أصالة ومعاصرة: أبو( 3) ْبَيان   فهد الملك الدُّ

 .16/129هـ، 1432 ،2السعودية، ط  العربية المملكة الرياض، الوطنية،
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 إن يقولون التأقيت الذين أجازوا المالكية ليس في ذلك حجة لهم؛ ألن
 مذهبهم على الوقف فليس في له، باق وهو للواقف، الوقف في الملك
 واإلسقاطات في التمليكات التأقيت بعدم يحتج فال تمليك وال إسقاط
 .(1)بمذهب غيره ال بمذهبه يلزم المذهب صاحب ألن عليهم،

 يقتضيان تأبيد أنهما في والبيع العتق علي الوقف مناقشة قياسهم -4
الملك.

 العين هو والبيع العتق في يملَّك الذي ألن الفارق، مع هذا قياس
 يكون أن تقتضي ال وهي المنفعة، فهو الوقف في الذي يملَّك وأما باتفاق،
 يكون أن وقفه لجواز يكفيه منها، وإنما تستوفي التي للعين مالكا الواقف
  التأبيد. يقتضي ال المنفعة وملك العين، لمنفعة مالكا

مناقشة أدلة المعقول -5

وما جاء مخالًفا ، قد ثبت على خالف القياس الحبس مؤبد إنقولهم 
 لبعض مخالًفا كان وإن الوقف يرد عليهم بإن، غيره يهعل للقياس ال يقاس

 .(2)غيره عليه يقاس أن فجاز المعنى، معقول المقررة، إال إنه القواعد

 مناقشة أدلة القول الثاني القائل بجواز الوقف المؤقت

 له جاز وببعضه، ماله بكل يتقرب أن له جاز قولهم: بأنه لما ردوا على -1
 بعضه. وفي الزمان كل في به يتقرب أن

                                                

 .17، 16مجاالت وقفية مقترحة لتنمية مستدامة: يوسف إبراهيم يوسف، ص ( 1)

 .67محاضرات في الوقف: محمد أبو زهرة، ص (  2)
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 بعض في يقف أن وبين فيجوز، ماله بعض يقف أن بين بأن هناك فرقا
 وقفه وفي الوقف، في رجوع ماله بعض وقف في ليس ألنه يجوز، فال الزمان

 يجوز ال مدة إلى الوقف أن صح وإذا الوقف، في رجوع الزمان بعض في
  .(1)يجوز ال بمدة يتقدر لم وإن المتقطع الوقف فكذلك

 

 

 

 

h 

 
  

                                                

 .7/521 : الماوردي،( ينظر: الحاوي الكبير1)
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 املطلب الثاني

 دواعي ترجيح القول جبواز الوقف املؤقت

عرض أدلة استعراض األقوال في مسألة تأقيت الوقف، و خالل من
 هناك ليسيتبين لنا: أنه  الفريقين، والمناقشات الواردة على تلك األدلة،

. الوقف تأقيت بجواز فقهائه أحد يقل األربعة لم الفقهية المذاهب من مذهب
المذهب الحنفي، وهو أبو يوسف وهو اإلمام  في بالتأقيت يقول من فهناك

الثاني للمذهب، وهناك من يقول بالتأقيت من الشافعية والحنابلة وإن لم يكن 
قال به  ،المالكي المذهب في المعتمد القول هو األظهر في المذهبين، وهذا

 أئمة المالكية.

ا، إال أن القائلين وهذا يعني أن المسألة وإن كان االختالف فيها قائمً 
بالجواز هم من جميع المذاهب، وإن لم يكن في جميعها هو القول األظهر، 

ليس ذا بون شاسع، بل مسألة إال عند المالكية وأبي يوسف، فاألمر على ذلك 
ثَت وفيها   هذا الرأي الذي له وجاهته وقوته.بُح 

كما أن القائلين بجواز تأقيت الوقف استمدوا رأيهم من معاني الشريعة 
ن األكثرية قالوا بأن التأبيد أومغزاها، وفي ذلك يقول الشيخ أبو زهرة: "رأينا 
الفقهاء رأت أن التأبيد ليس جزء من معنى الوقف ومفهومه، إال أن القلة من 

من معنى الوقف، فيجوز مؤقتا ومؤبدا معا، وهؤالء القلة استمدوا رأيهم  جزءا
من معاني الشريعة ومغزاها، وهي بهذا استعاضت عن قلة عددها بقوة دليلها، 

، هو من أئمة الرأي وعلماء السنة، اإلمام كما أن من هذه القلة أمام جليل
قوته أنه قول من ال  فوق مالك، فجواز توقيت الوقف مع قوة دليله قد زاد قوة



 مدى مشروعية الوقف املؤقت

 

 3792 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 .(1)"يحيد عن السنة قيد أنملة، ومن يدرك وجوه الرأي السليم

ولذلك فإني أذهب إلى ترجيح واختيار رأي القائلين بجواز توقيت 
 الوقف، وذلك لألسباب التالية:

 عن صادرة تكون أن في التبرعات؛ أحكام في الشريعة لمقاصد مراعاة -1
 الباب يفتح ما وهو والسبل، الوسائل بشتى منها وللتكثير نفس، طيب

 تطرأ قد التي المستجدات مختلف ليستوعب الوقفي المجال لتوسيع
بن  وقد ذكر الشيخ الطاهر .المعاصر اإلسالمي المجتمع حاجات على

 من فيها لما منها عاشور مقاصد هذه العقود، ومن ذلك: التكثير
 نفس طيب عن صادرة التبرعات تكون والخاصة، وأن العامة المصالح

والتوسع في انعقادها  والسخاء، المعروف من ألنها، ترّدد يخالجه ال
 مال إضاعة إلى ذريعة التبرع يُجعل ال حسب رغبة المتبرعين، وأن

 .(2)دائن أو وارث حق من الغير

 قالوا الذين الفقهاء أن القول بجواز توقيت الوقف يقوي ترجيح مما -2
 الذي المنقول وقف بإجازتهم القاعدة هذه خرقوا قد التأبيد بشرط
 ال التأبيد أن واعتبروا والعبد، والفرس، كالشجر، االنتهاء، إلى يؤول
 الحقيقة أن إال بطبيعتها، لالنتهاء قابلة الموقوفة العين لكون ينخرق

                                                

 .68، 67محاضرات في الوقف: محمد أبو زهرة، ص ( 1)

 والشؤون األوقاف عاشور، وزارةبن  الطاهر اإلسالمية: محمد الشريعة مقاصد( 2)
 قطر اإلسالمية،

 .516 -3/506م،  2004 هـ/ 1425
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 للتأبيد قابال يكون أن يمكن ال المنقول أن هو تقريرها من بد ال التي
 كان ولئن المؤقت، الوقف بجواز منهم ضمني اعتراف وهذا. بطبيعته
 بتغير األعراف مراعاة فإن األشياء تلك بوقف جرى قد العرف ذلك

 يكن لم ما بالوقف يدخل قد حياتهم ومستجدات الناس أحوال
 .(1)سابًقا

الوقف، فيه رد على شبهة اقتصادية مفادها: أن  القول بجواز تأقيت -3
الوقف يجمد المال ويمنعه من التبادل الذي هو نافع اقتصاديا، وهو ما 

؛ (2)رد به أحد الباحثين في الوقف عندما أورد هذه الشبهة في كتابه
حيث ذكر أن الوقف المؤقت ال يؤدي إلى تجميد المال ويحقق 

 المنافع.

عين لتأقيت الوقف كان بالمعقول، الذي يمكن معظم استدالالت المان  -4
وكمثال ، ذلك، فلم يذكر أحدهما نصا قطعيا في مواجهته بمعقول مثله
الحسن على تأبيد بن  استدالل اإلمام محمد دُ ور  واضح على ذلك؛ أُ 

الوقف، واستدالل اإلمام أبي يوسف على جواز التأقيت، فلم يذكر 
نقليا، فدليل األول: أن الوقف أحدهما نصا قطعيا ولم يورد دليال 

 يجوز ال المملوكة والصدقة المملوكة بالصدقة فيعتبر موقوفة صدقة

                                                

وما بعدها؛  15/320ينظر: تكملة المجموع شرح المهذب: محمد بخيت المطيعي، ( 1)
 وما بعدها.  106والوقف اإلسالمي تطوره إدارته تنميته: منذر قحف، ص 

دور نظام الوقف اإلسالمي في التنمية االقتصادية: أحمد محمد عبد العظيم الجمل، دار  (2)
  .94م، ص 2007هـ/ 1428السالم، القاهرة، 
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على جواز  ويستدل أبو يوسف الموقوفة. الصدقة فكذلك توقيتها
 فألن مؤبدا جاز وقد المنافع تمليك هذا في بأن اومؤبدً  االوقف مؤقتً 

 ثم مؤبدة تجوز وال مؤقتة تجوز اإلجارة أن ترى أال ،أولى مؤقتا يجوز
وفي ذلك يقول  .(1)يبطله أال أولى فالتوقيت الوقف يبطل لم لما التأبيد

ن كال مي، وهو الدكتور يوسف إبراهيم: "إأحد خبراء االقتصاد اإلسال
يستدل بالمعقول، ولم يقدم أحدهما نصا ينصر رأيه على  ماميناإل

صاحبه، ومن ثم فجواز الوقف المؤقت كجواز الوقف المؤبد سواء 
 .(2)بسواء"

 هلل التقرب وهو الوقف؛ مقصد لبلوغ وسيلة الوقف في المدة نإ -5
 بأي تتحقق وهي عليهم، للموقوف والنفع المصلحة وتحقيق بالصدقة،

 أحمد اإلمام فإن لذا مؤبدة؛ أم معين، بزمن محددة كانت سواء مدة
 منفعته وتصرف الوقف يصح تنقطع، جهة على كان إذا الوقف أن يرى

 القائمة الوقف لحقيقة فهمه بيان هذا وفي قف،االو إلى الناس ألقرب
، وأولى الناس بالبر المحتاجين ونفع واإلحسان، البر تحقيق على

 يوسف أبي عن المبسوط في جاء كما ،(3)الواقف أقاربواإلحسان هم 
 يكون تارة والتقرب تعالى اهلل إلى التقرب هو المقصود": قوله يوسف

 يتوهم ال جهة إلى بالصرف وتارة انقطاعها يتوهم جهة إلى الصرف في

                                                

 .5/275الشيباني،  الحسنبن  شرح السير الكبير: محمد (1)

 .18مجاالت وقفية مقترحة لتنمية مستدامة: يوسف إبراهيم يوسف، ص ( 2)

 . 1/456؛ والروض المربع: البهوتي، 6/22المغني: ابن قدامة، ( 3)
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 .(1)الوقف" مقصود لتحصيل الصدقة؛ فتصح انقطاعها

 من يمكن  والتي الوقف، من المقاصدية للنظرة المالكية قول مواءمة -6
 نتج ممن األوائل علمائنا دأب وهذا الناس، احتياجات مواكبة خاللها

الظروف الحالية التي األوقاف، ف مجاالت في اإلبداع هذا فقهم عن
بقول المالكية في يمر بها العالم أجمع )جائحة كورونا( ترجح األخذ 

   .(2)المؤقت جواز الوقف
يعضد القول برجحان القول بجواز التأقيت،  ما سبق من أسبابكل 

 واعتباره إلى جانب التأبيد صيغتين شرعيتين للوقف.

 جمهور مسألة تأقيت الوقف في المالكية مذهب تأييد إلى ذهب وقد
 أدلة قوة إلى مستندين المؤقت بجواز الوقف قالوا ،المحدثين الفقهاء من

 للبر فاعليه توسيًعا أمام الخير سبل تسهيل وإلى الصدد هذا في المالكية
 .(3)اإلسالمي المجتمع في والمواساة

م في مصر، والذي 1946لسنة  48ومن ثم فإن قانون األوقاف رقم 
نقلت عنه بعض قوانين األوقاف في البالد العربية، لم يجد صعوبة عندما 

                                                

 .12/71المبسوط: السرخسي، (  1)

وقف المؤقت لمقاصد الشريعة وهو ما يتضح أكثر عندما نتحدث عن مالئمة ال( 2)
 اإلسالمية.

. الترتيب على انظر. الزرقا ومصطفى زهرة، أبو ومحمد بك، إبراهيم أحمد: أمثال (3)
 الوقف، في محاضرات ؛34 ص م،1943 مصر، وهبة، مكتبة أحكامه، وبيان الوقف
 .الهامش في 50، 49 م،ص1997هـ/ 1418دار عمار، األردن،  األوقاف، أحكام ؛73ص
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الوقف  زَ جعل توقيت الوقف هو األصل، والتأبيد مقصور على المسجد، فجوَّ 
ا إذا كان على الخيرات، وإذا كان على غير الخيرات منع جوازه ومؤبدً  امؤقتً 
، وقيده بطبقتين من الذرية، وجوز توقيته بمدة ال تزيد على ستين عاما، امؤبدً 

   ( من هذا القانون تقول: 5فالمادة رقم )

 عداه ما على الوقف يكون أن ويجوز بًدامؤ إال يكون ال المسجد وقف)
 غير على الوقف أما ،بًدامؤ كان أطلق واذا ،بًداأو مؤ قًتامؤ الخيرات من

 َت قّ  أُ  واذا .طبقتين من على أكثر يجوز وال ،قًتامؤ إال يكون فال الخيرات
 وقت من عاًما ستين تتجاوز أال وجب معينة بمدة الخيرات غير على الوقف

 القانون بهذا العمل قبل الصادر وقفه تأقيت للواقف ويجوز .وفاة الواقف
 .(1)(الرجوع حق كان له متى السابقة الفقرات ألحكام طبًقا

 مسألة تأقيت من يتبين من خالل هذه المادة موقف القانون المصري
 ال وقف: أقسام ثالثة تأقيته وتأبيده جهة من الوقف صنف حيث، الوقف
وهو وقف المسجد والوقف عليه. ، باطاًل  فتأقيته يكون ا،مؤبدً  إال يصح

ا، وهو الوقف على غير المسجد: كالمشافي ا ومؤبدً يجوز مؤقتً ووقف 
ا فيبطل والمالجئ والمدارس والفقراء وغير ذلك. ووقف ال يكون إال مؤقتً 

تأبيده، وهو الوقف األهلي فإن ُوقّ َت بسنين وجب أال تزيد على ستين سنة 
َته بطبقات وجب أال تزيد على طبقتين من ال موقوف من وفاة الواقف، وإن وقَّ

 عليهم بعد الواقف، وسند هذا التأقيت المصلحة.  

                                                

 61م، نشر في جريدة الوقائع المصرية العدد 1946 لسنة 48 رقم الوقف المصري قانون (1)
 م.17/6/1946ق 
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  ثالثاملبحث ال

 ، وخصائصهومقاصده الشرعية ،تقـاملؤ أهمية الوقف

أصول  بوجود كونه يسمح في تتجلى المؤبّد الوقف أهمية كانت إذا
 من يتدفّق دائمة اجتماعية قناة ويشكّل المنافع، لتقديم مؤبّدة استثمارية

 مشاكل وحل االجتماعي التكافل لتحقيق المجتمع موارد من خاللها قسم
 فالتّوقيت التّأبيد، عن أهمية تقّل  ال الوقف في التّأقيت فإّن أهمية المجتمع،

 يقّدم حيث التأبيد، مبدأ يستوعبها ال الجارية للخير وللصدقة أبوابا يفتح
 المستجّدة، الحاجات بتغطية يسمح كما المرونة والتيسير، من عديدة أشكااًل 
العمل الخيري، كما أن الوقف فيه تلبية لحاجات  في رغبة كل ويشّجع

المعّوزين، وتحقيق الخير لهم الذي يرجونه من خالل منافعه، على أن يكون 
ذلك بشكل فيه من االستمرار ما يضمن دوام توفير تلك الحاجة؛ فليس 

 بالتأبيد وحده يتحقق ذلك، بل وبالتأقيت أيضا.

 :مطالب ثالثةلقي عليه الضوء في هذا المبحث في وهذا ما أ

 .، والحاجة إليهالمـؤقـت الوقـف األول: أهميـة المطلب

 مالئمة الوقف المؤقت لمقاصد الشريعة.المطلب الثاني: 

 المطلب الثالث: خصائص الوقف المؤقت.
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 املطلب األول

  واحلاجة إليه املـؤقـت أهميـة الوقـف

 املـؤقـت : أهييـة الوقـفأوال
 أن على تدل وغيرها اإلسالمية للمجتمعات المعاصرة التجارب

 بطبيعتها هي كثيرة حاجات فهناك. متعددة مصالح يحقق الوقف في التوقيت
 الفقراء برعاية مرتبط هو ما ومنها والتأبيد، الديمومة تستدعي ال مؤقتة

 أن كما ذلك، وغير وإيواء وتطبيب تعليم من الخيرية واألغراض والمساكين
 بعض في تأقيتها إلى تحتاج قد التأبيدي الطابع ذوات الحاجات بعض

 ذلك. وغير والمدارس كالمساجد األحيان

 :لتاليةا النقاط في المؤقّت الوقف أهمية إبراز ويمكن

يقتصر  ال حيث عصرنا، في األغنياء وفئات يتناسب المؤّقت الوقف -1
 أصبحت الغنى مصادر بل واألطيان، العقارات امتالك على اليوم الغنى
 األسهم البنوك، في النقدية كاألرصدة ؛أخرى منقولة وأمواالً  أصوالً 

 السياحة شركات المقاولة، شركات معدات أساطيل النقل، والسندات،
 فيمكن... والمحامين لألطباء المهن الحرة أنشطة واالتصاالت،

 عليهم وللموقوفللواقف  المصلحة تحقيق منها المؤقّت للوقف
 .(1)وللمجتمع

عليه  الموقوف ويراعي وظروفه، الواقف يراعي المؤقت الوقف -2
                                                

 .20ص  يوسف، إبراهيم يوسف: مستدامة لتنمية مقترحة وقفية مجاالت (1)



 الفقه العــــــــام

 3799 م2020هـ / 1442: مجادى األوىل الثالثالعدد    

العطاء  على وقدرتها ةالموقوف العين سالمة يراعي كما ومصلحته،
 فيها. توقف التي المدة خالل

 تيسير يتطلبان جديدة أوقاف إنشاء على والحث اإلحسان تشجيع -3
 سورة في ورد ما هي ذلك في الشرعية والقاعدة. الواقفين السبل على

ينَ  َعَلى َما﴿التوبة في قوله تعالى:  ن  نْ  اْلُمْحس  يل   م   التوبة:سورة ) ﴾َسب 
 الواقف بإرادة الوقف في التوقيت أمر يناط أن ينبغي (، لذلك91

 .(1)الغرض بنوع أو ،الموقوف المال أو بطبيعة ،وحدها

بحيث  والتيسير المرونة من عديدة أشكاال المؤّقتة األوقاف تقّدم -4
 كثيرة حاجات فهناك ومستقبلها، باألمة يبر خيري عمل لكل تستجيب

 اإلحسان وتشجيع والتأبيد، الديمومة تستدعي ال مؤّقتة بطبيعتها هي
 على السبل تيسير يتطّلبان جديدة أوقاف على إنشاء والحث
 .(2)الواقفين

في  الزيادة إلى ذلك ويؤدي الواقفين، أعداد في يزيد المؤقّت الوقف -5
 المبادئ أحد االجتماعي التكافل مبدأ يحّقق ما المنتفعين، أعداد

 الحياة ضرورات لبعض والوفرة الكفاية وتحقيق السامية، اإلسالمية
 الدولة، عن العبء فيوتخف ن،يالمحتاج من ريكب لقطاع وحاجياتها

                                                

قحف، موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالمي،  منذر: قضايا فقهية معاصرة في األوقاف (1)
 https://iefpedia.com/arab  على الشبكة:. الرابط 72، 68ص 

 .72، 68المرجع السابق: ص  (2)
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 .(1)المجتمع أفراد نيب والتآزر االنتماء روح عّمقي كما

 أنفسهم تسخو ال فقد ،واقفينلل اشرعيً  غرًضا يصلح قد التوقيت -6
 لطوارئ يحسب وقد التأبيد، وجه على عنه الموقوف ملكية بخروج
 الملك بعدها يعود مؤقتة، مدة الثمرة تسبيل في فيفكر حسابها، الزمن
 ،حي ا هذا الشخص دام ما شخص انتفاع غرضه يكون وقد إليه، كامالً 
 على اإلقبال على حافًزا يصلح والتوقيت إليه، الوقف رجع مات فإذا

 االجتهاد يحسن لذلك مؤسسته، عمل وتعزيز مداخيله وتوسيع الوقف
 واألنسب األوفق الختيار الفقه مذاهب في النظر بعد الباب هذا في

 مع تتفق ال والتي للتقريب تساق التي الجاهزة التعريفات اعتماد وعدم
 .(2)أنفسهم الفقهاء مذاهب

 ي العصر احلاضرـثانيا: احلاجة امللحة للوقف املؤقت ف
 للدولة الملمات، في سند خير التاريخ طيلة األوقاف شكلت لقد
 يطرأ ما وسد عجز من يظهر ما لتغطية وسيلة وأفضل السواء، على والمجتمع

 مستوياتهم اختالف على المجتمع أفراد يهب حيث خلل، أو نقص من
 اطلبً  البعض بعضهم ومؤازرة لنجدة االجتماعية فئاتهم وبشتى العلمية،
 .باآلخر واإلحساس الذات نكران عن اوتعبيرً  لألجر،

 أن البد الراقية، والمعاني المشرقة، الصور هذه نستعيد ونحن واليوم
                                                

أحكام الوقف المؤقت بحث فقهي مقارن: ماجدة هزاع، المؤتمر الثاني للوقف، الصيغ ( 1)
 .2هـ،  ص 1427التنموية والرؤى المستقبلية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، شوال 

 .12/63 بجدة، االسالمي رالمؤتم منظمة :الفقه مجمع مجلة (2)
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 ا ولألوقاف المؤقتة على جهة الخصوصلألوقاف عمومً  يمكن عما نتساءل
 الخيرية، مقاصدها وتحقق التاريخية، وظائفها لتستعيد واقعنا في به تقوم أن

 وستفرزها أفرزتها التي واالجتماعية االقتصادية التحديات ظل في والسيما
 ".19 كوفيد" جائحة

 عدد زيادة من الوقف من النوع هذا يحققه مالذي لب  يخفي ال
 التكافل مبدأ وتحقيق به، المنتفعين زيادة عدد من ذلك يستتبعه وما الواقفين،

 والوفرة الكفاية السامية، وتحقيق اإلسالمية مبادئال من هو الذي االجتماعي
 أفراد المجتمع، من كبير لقطاع وحاجياتها الحياة ضرورات لبعض بالنسبة

 المجتمع بحاجات بالوفاء دائما ْب الَ طَ تُ  التي الدولة كاهل عن العبء وتخفيف
 ىأخر أغراض إلي لتوجه ميزانيتها بنود من كثير وتوفير الضرورية والحاجية،

 بين والتآزر والترابط االنتماء روح يعمق كما ،المجتمع صالح بها يتحقق
 من النوع هذا خالل من مشروعة تتحقق غايات وتلك المجتمع، أفراد

 . (1)الوقف

فالوقف المؤقت هو إحدى الدعامتين اللتين يقوم عليهما البناء الوقفي، 
جهة بر ما يناسبها وعلينا أن نستفيد من كل  فلكل واقف ظروفه، ولكل

 .(2)إمكانات النوعين في خدمة المجتمع

 إدراكنا ومع ،بين الفقهاء خالف محل ت مسألة الوقف المؤقتكان وإذا
 نإ علماؤنا قال حتى النص، من دائرة أكبر الوقف باب في االجتهاد دائرة أن

                                                

 .1أحكام الوقف المؤقت بحث فقهي مقارن: ماجدة هزاع، ص ( 1)

 .34مجاالت وقفية مقترحة لتنمية مستدامة: يوسف إبراهيم يوسف، ص ( 2)
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في  الوقفي األثر محدودية إلى وبالنظر ،(1)اجتهادية الوقف أحكام معظم
 من إال تفعيلها يمكن ال ومستجدات صيغ وظهور المعاصرة، مجتمعاتنا

 أكثر الصيغة هذه إلى الحاجة أصبحت فقد الوقف المؤقت صيغة خالل
 مضى. وقت أي من إلحاًحا

 العقارات أصحاب أمام واسعا الباب يفتح المؤقّت كما أن الوقف
 مؤبّد، وقف شكل في بتقديمها إمكانياتهم لهم ال تسمح الذين والمستشفيات

 والموقوف المجتمع مصلحة وتحقيق القربة والثواب باب فتح فيمكنهم
 وال فيالص في هاحتاجي شقة ملكي المؤقّت، كمن الوقف خالل من يهمعل
 العام خالل هاوقف عيستطي لكن مؤبّدا، هاوقف عيستطي فال العام، ةيبق جهاحتاي

 فترة توّقف عند فيالص في يهإل تعود ثم العلم، طالب على الدراسي
ا للعالج ال يستطيع وقفه ، أو كمن يملك مستشفى أو مستوصفً (2)الدراسة
ا؛ كما فعل كثير من الناس في هذه ا مؤقتً ا، لكنه يستطيع أن يوقفه وقفً مؤبدً 

األيام ومع انتشار وباء فيروس كورونا، وحاجة الدولة الملحة إلى أماكن لعزل 
ج المصابين بالفيروس، حيث قام بعض األفراد بتجهيز شقة أو عمارة وعال

 ووقفها لعزل المرضى المصابين.

استعداد  أظهرت ما بقدر ،تحد   من" 19 كوفيد" جائحة شكلته ما بقدرف
 من األوقاف إلدارة مواتية فرصة يشكل ما وهو والتبرع، للعطاء الدائم الناس
 يتسم عطاء إلى اللحظي االستعداد لتحويل التضامني الزخم هذا استثمار أجل

                                                

 .19األوقاف: مصطفى أحمد الزرقا، ص  ينظر: أحكام (1)

 .21مجاالت وقفية مقترحة لتنمية مستدامة: يوسف إبراهيم يوسف، ص  (2)
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 .لحظية غير الجائحة هذه وتداعيات آثار أن االعتبار بعين ويأخذ باالستدامة،

 في بها االستعانة يمكن التي الوقفية األدوات من العديد اليوم هناك إن
 خالله من يتبرع والذي ،"الوقت وقف"ب يسمى ما ذلك ومن الصدد، هذا

 لفائدة الدوام سبيل على أوقاتهم من بجزء والمهارات الكفاءات أصحاب
 القطاع في الوقف من النوع هذا استثمار ويمكن الخيرية، المؤسسات
 الجديدة األشكال عن فضال. الخدماتي والقطاع التعليمي، والقطاع الصحي،
 .(1)والصكوك الوقفية الوقفية، الصناديق: مثل من الجماعي للوقف

في ظل هذا  إلحاًحا أكثر تبدو الحاجة أن هنا إليه اإلشارة تجدر ومما
 مجتمعات في القطاع هذا دور الوباء المنتشر اآلن )فيروس كورونا( لتفعيل

 العلمي التخلف مظاهر من منها كثير يعاني التي المعاصرة، اإلسالمي العالم
 صيغ مختلف استحداث على العمل عليه يترتب مما واالقتصادي، والتقني
 في توظيفها يمكن التي تلك وبخاصة المجتمعات هذه في الطوعي العمل
 .الوقفي اإلطار

h 

  

                                                

 اصبيحي، األحد الرزاق : عبد"19 كوفيد" جائحة وتداعيات بالمغرب ينظر: األوقاف (1)
 م.2020 أبريل 12

https://www.hespress.com/writers/467388.html 
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 املطلب الثاني

 مالئمة الوقف املؤقت ملقاصد الشريعة

مقاصد الشريعة في الفروع الفقهية محّط نظر الفقيه النابه، واهتمام 
المراد بمقصود الشرع: "ما دلت الدالئل الشرعية على والمجتهد الواعي. 
وذلك كمصلحة حفظ ، سعي في رعايته، واالعتناء بحفظهوجوب تحصيله وال

ينطلق الفقهاء في و… النفوس، والعقول، والفروج، واألموال، واألعراض
المقاصد الشرعية من قاعدة أساسية هي: أن األصل في األحكام المعقولية ال 

في هذا بعضهم  َل التعبد؛ ألنه أقرب إلى القبول، وأبعد عن الحرج، وفصَّ 
فقال: إن األصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد، دون التفات إلى 

 .(1)المعاني، وأصل العادات االلتفات إلى المعاني"

 للفقيه يمكن عليا، وغايات مقاصد لتحقيق الشريعة أحكام جاءت ولذا
 به جاءت ما ىأسم ومن الزمن، مستجدات مع للتعاطي بنورها يستنير أن

 المسلمين، محاسن من الكثير أبانت التي الصدقة وهي الوقف، سنة: الشريعة
 الحليب كوقف) الحياة احتياجات ألدق فوصلت البذل صور تنوعت إذ

 أصحابها تركها مسنّة بخيول   لترأف النفع صور وامتدت ،(لألمهات والسّكر
 في شمولية إنها تموت، حتى يرعاها وقف لها فكان منها، انتفاعهم لعدم

                                                

عبد الوهاب أبو سليمان، مكة  :( منهج البحث في الفقه اإلسالمي خصائصه ونقائصه1)
الكاشف عن أصول الدالئل و؛ 91ص م،1996/ هـ1416المكرمة: المكتبة المكية، 

 .53ص م،1992 هـ/1413بيروت، الجيل، دار ،فخر الدين الرازي :وفصول العلل
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 .(1)المعقول حدود جاوز ورفق   اإلحسان،

 مجملها في المقاصد وهذه الشرعية أصولها إلى تعود الوقف مقاصدإن 
 واالمتثال العبودية كتحقيق ؛وغاياته وأسراره الوقف مكَ ح   مجموع: هي

 الضروريات وسد الخمس، الخالق، وتحقيق الكليات مرضاة وجلب
 واإلسهام والتكافل االجتماعي المعرفي والتقدم والتحسينيات، والحاجيات
 عن إدامة فضال. العالمي شهودها وإبراز األمة جناب وتقوية الحضاري،

 بالنفع المتصل األعظم مقصوده يجلي مما وتعميمه، وتعديته وتفعيله الوقف
 .(2)الدارين سعادتي وجلب الشامل العام واإلصالح

 وتحقيق المعّوزين، لحاجات تلبية فيه -كما بينت سابقا– وألن الوقف
 من فيه بشكل ذلك يكون أن على منافعه، خالل من يرجونه الذي لهم الخير

 يتحقق وحده بالتأبيد فليس الحاجة؛ تلك توفير دوام يضمن ما االستمرار
 أيضا. وبالتأقيت بل ذلك،

حصرها في إطار  إذا ما تمفوقف األعيان والمنافع على اختالفها، 
التأبيد، يكون فيه من الحرج على الواقفين أنفسهم، مما يجعلهم في حيرة 

، وهو الواقف عن وتردد، وربما تراجع أحيانا؛ ذلك أن فيه انتقال الملك كامالً 

                                                

ينظر: فلسفة الوقف في الشريعة اإلسالمية، رضوان السيد، مجلة المستقبل العربي، عدد ( 1)
 .89، 88م، ص 2001، 274

 الثالث المقاصد الشرعية للوقف تأصيال وتنزيال: نور الدين مختار الخادمي، المؤتمر (2)
، "حضارة وبناء وإدارة، اقتصاد،" اإلسالمي السعودية، الوقف العربية بالمملكة لألوقاف
 .902م، ص 2009 هـ/1430 اإلسالمية الجامعة
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لمما تتصارع فيه النف ت على حب البذل، س التي ُجب لت على الطمع، كما ُجب 
اَها َوَما َوَنْفس  ﴿يقول اهلل تعالى:  ) الشمس:  ﴾َوَتْقَواَها ُفُجوَرَها َفأَْلَهَمَها * َسوَّ

7 ،8.) 

والشريعة اإلسالمية تحث على تزكية النفس، وبذل كل ما من شأنه أن 
يعلي هذه التزكية وينميها، وذلك يتحقق في الوقف المؤقت الذي يبذل فيه 

مراعاة لحب الواقف ماله تلبية لنداء اإلحسان والبر والنفع للمسلمين، مع 
 التملك في آن واحد.

الخيري، والذري، والمشترك بينهما  ؛أدى الوقف بجميع أقسامهلقد 
، وتحقق من خالله اتخدمات جليلة كانت مصدر خير لألفراد والمجتمع

، والحاجية، للمجتمع اإلسالمي المقاصد الشرعية الكلية الثالثة: الضرورية
 .من القرب ال يتوافر في قربة أخرى هذا الشمول في المقاصد قد. والتحسينية

حقق الوقف في الماضي الكثير من المقاصد الضرورية، متمثلة في لقد 
إقامة المصحات، والمستشفيات، وإقامة سبل الماء في المدن، والقرى، 
ونشرها على طرق المسافرين. ومما يحقق مقصداً ضرورياً ُمل حاً في الوقت 

نفاق عليها لتقوم بالدراسات التي تعين على الحاضر إنشاء مراكز البحوث واإل
العقل: بمثل بناء المصحات ؛ وهي حفظ ضرورة من الضرورات الخمس

النفسية، أو تمويل البحوث التي تقضي على بعض األخطار من األمراض 
الجسمية كاإليدز، أو تمويل البحوث والدراسات الشرعية واإلنسانية، وتنشيط 

مة المشاريع، أو المصانع التي تهيئ لشباب األمة حركة التأليف فيها، وكإقا
الرزق الحالل في يسر واطمئنان، وغيرها من األمور التي تلبي مطلباً ضرورياً، 
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ها.  وتوفر لألمة حياة رخية سعيدة آمنة يتحقق بها َعَمار الدنيا وصالح 

للمجتمع اإلسالمي بما  كما حقق الوقف في الماضي المقاصد الحاجية
كبناء دور للعجزة والمحتاجين،  يخفف به العبء والمشقة عن فئة من فئاته،

أو بناء دور لأليتام، واألرامل، وغير ذلك مما يخفف عن طبقة منهم عناء 
الحياة وتكاليفها: كإنشاء وقف يخصص دخله منحاً لطالب العلم الفقراء 

 إلكمال دراساتهم، وقضاء حوائجهم.   

وال تتوقف عند  مقاصد الوقف في تاريخ األمة اإلسالمية لم تتوقف،إن 
فقد يكون الوقف محققاً مقصداً تحسينياً تكميلياً  كتحسين  هذين المقصدين

مرفق من المرافق العامة، أو صيانتها للحفاظ عليها، أو إيجاد وسائل من 
 .(1)شأنها أن تظهر األمة بالمظهر الالئق بها أمام غيرها من األمم

، وهو الوقف الخيري الذي يسمى هذا القسم من األوقافوإذا كان 
والتحسينية تبعاً  يوفر لألمة المرافق الضرورية، والحاجية، دبالوقف المؤب

من الوقف  فإن ،لقصد الواقف ومقدار حاجة المجتمع للمرفق الموقوف عليه
، والحاجية، الضرورية ا يحقق المقاصد الشرعيةا مؤقتً الخيري أيضا وقفً 

 ، خاصة في زمن الكوارث والمحن واألوبئة؛ كما هو الحال اآلنوالتحسينية
 مع انتشار وباء فيروس كورونا.

صدرت  اإلسالميةنه في بعض البالد يذكر الدكتور يوسف إبراهيم: "أ
ت لَ فعدَ  ،الناس تتطلب القول بالوقف المؤقت رأت أن ظروف ،قوانين للوقف

                                                

 المكتبات ندوةعبد الوهاب أبو سليمان، مكة المكرمة:  ومقاصده: مفهومه ينظر: الوقف (1)
 .683، 682السعودية، ص  العربية المملكة في الوقفية
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مام خذت بمذهب اإلأبه في المذهب الحنفي و ىهذه القوانين عن المفت
 ،او مؤقتً أا الوقف الخيري مؤبدً  تباحأبي يوسف وأ لإلماموهو قول  ،مالك

 إال نها جعلت وقف المسجد والوقف عليه ال يكونأكما يحب الواقف بيد 
ت ظروف الناس ومصلحتهم تتطلب أر ن هذه القوانين قدإوعليه ف ،امؤبدً 

للواقف ولمحل الوقف  رعايةمام مالك ي اإلأرب خذعلى الناس واأل ةالتوسع
وتختلف الظروف فتجعله غير مناسب للغرض  ،الذي ربما يتطاول عليه الزمن

الموقوف عليهم فال تغني عين الواقف عن  كثروربما ي ألجله،الذى وقف 
 ،والوقف المؤقت في هذا الخصوص يراعي الواقف وظروفه ،حدهم شيئاأ

وقدرتها  الموقوفةالعين  ةويراعى الموقوف عليه ومصلحته كما يراعى سالم
 .(1)"توقف فيها التي المدةعلى العطاء خالل 

الذي و األهلي: من األوقاف وهو الوقف القسم الثانيا أيًض وهناك 
الذي يستهدف تحقيق مصلحة خاصة كالوقف على الذرية، واألقارب. و

يعني أنه والذي  للوقف، حقيقي وصف هنا والتوقيت المؤقت، يسمى بالوقف
عليهم انتهى إذا انتهى األجـل المضروب للوقف، أو مات الموقوف عليه أو 

و لوارثه وقت وفاته الوقف بذلك، وعاد الموقوف ملكاً للواقف إن كان حياً، أ
ألجيال ل، ويحقق والمجتمع حيث يحافظ على كيان األسرة (2)إن كان ميتاً 

 القادمة ما يعينها على نوائب الدهر، وأزماته. 

                                                

 .22مجاالت وقفية مقترحة لتنمية مستدامة: يوسف إبراهيم يوسف، ص ( 1)
هـ/ 1355المطبعة السلفية، القاهرة،  ،أحمد إبراهيم بك والمواريث:أحكام الوقف ينظر:  (2)

   .216، 215 م، ص1937
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 املطلب الثالث

 خصائـص الوقـف املؤقـت

الخصائص،  من جملة في المؤبّد الوقف مع المؤّقت الوقف يشترك
بما  ،(1)والرسوم الضرائب من كاإلعفاء المزايا وبعض والشروط كاألركان

فيها الضرائب على العقارات ورأس المال، واإليرادات والدخول وضرائب 
الجمارك والمشتريات واإلنتاج ورسوم الدمغة وغيرها من الضرائب والرسوم 

ما تتمتع بالحصانة التي تتمتع بها األمالك العامة ، كالمباشرة وغير المباشرة
فال يجوز مصادرتها، وال الحجز عليها، ويعاقب المعتدي عليها بالعقوبات 

  .(2)التي يتعرض لها المعتدي على األمالك العامة

 الخصائص والتي من أهمها ما يلي: لكنه يتميز عنه ببعض

أو  بيان إلى التّوقيت ويحتاج جائز، والتّوقيت الوقف في أصل التّأبيد -1
 على يدل ما يذكر أو ينقضي، غرضا الواقف يحّدد كأن محّدد، تصريح

مثل أن يجعل عائد المال  ،(3)أو لورثته له ملكا عودة الموقوف
                                                

 المطلوبة الرسوم من )يعفى م على اآلتي: 1964لسنة  70من القانون  34تنص المادة  (1)
 أو العقارات ملكية بمقتضاها تؤول التي واإلجراءات المحررات :القانون هذا بموجب

 والملخصات والكشوف اداتوالشه الصور .الحكومة إلى الحقوق أو المنقوالت
 فى الرسمية الجريدة .خيرى( وقف الجهة أو الحكومية المصالح أو للوزرات والترجمة

  .67 العدد م،1964 سنة مارس 22
   .173، 172: منذر قحف، ص (تنميته إدارته، تطّوره،) اإلسالمي الوقف (2)
م، والمنشور في 1946 لسنة 48 رقم من قانون الوقف المصري 17ينظر: نص المادة  (3)

   م.17/6/1946ق  61جريدة الوقائع المصرية العدد 
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الموقوف لصالح جمعية خيرية أو ثقافية إلى أن تحصل على مساعدة 
 بإرادة الوقف المؤقت يُناط أن ينبغي لذلك حكومية لدعم مشاريعها،

 ؛(1)المقصود الغرض بنوع أو المال الموقوف، بطبيعة أو الواقف،
 فحين جارية، صدقة هو والوقف الذي العادية الصدقة بين للتمييز
 يُعتبر معلوم، ولو لوقت واالستمرار، التكرار معنى الصدقة تتضّمن
 .(2)األوقاف معاملة ويُعامل وقفا اإلحسان

له  يجوز وال مؤبّد، وقف إلى المؤّقت الوقف تحويل للواقف يجوز -2
 الوقف في الموقوفة للعين الواقف ملكية فتُعلّق ،(3)ذلك عكس

 .(4)فقط الوقف مّدة فيه تصّرفه ويُمنع ،األجل لحين انتهاء المؤقّت

للواقف،  امملوكً  الموقوف يكون بأن مرتبطة المؤّقت الوقف صحة -3
 (5)ذلك غير أم حق أم منفعة أم عين وهل هو نوعه، عن النّظر بغض

 للتملّك وسيلة فكل معيّنة، بوسيلة يكون أن الملك في وال يُشترط
 تكون أن الملكية في يُشترط فال اإلجارة، عن طريق ولو حتى مقبولة
 يُستحدث قد ما وكل والحقوق إدخال المنافع يمكن وبذلك مؤبّدة،

                                                

   .65اإلسالمية، منذر قحف، ص  األوقاف في معاصرة فقهية قضايا (1)
 .75 -72السابق، ص  المرجع (2)
   .164ص  ، منذر قحف،(تنميته إدارته، تطّوره،) اإلسالمي الوقف (3)
   .176المرجع السابق: ص  (4)
 وكمال عمر الحليم عبد الفقراء: محمد احتياجات والنّقود لتلبية للمنافع المؤّقت الوقف (5)

م، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 2006/ ه1427منصوري، المؤتمر الثاني لألوقاف، 
   .10ص 
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 .(1)تستجدّ  التي األشياء من مستقبال

الموقوفات  ليضمّ  يتّسع الوقف بمحل يتعلّق فيما المؤقّت الوقف نطاق -4
 المؤبّد، للوقف تصلح ال التي يضم كما ،المؤبّد للوقف تصلح التي

 يرى من عند والنقود والمنقوالت كالعقارات: وقف األعيان فيشمل
، كما والحقوق والخدمات المنافع يشمل وقف كما وقفها، جواز

التي تمثل حقوقا في ملكية الشركات  يشمل وقف األسهم والحصص
 .(2)والمؤسسات

حّددها  التي المّدة بانقضاء أصله، أو بفناء المؤقت الوقف ينتهي -5
 حّددها التي الجهة أو لورثته، أو للواقف املكً  المال ويعود ،الواقف
 فقراء لرعاية مؤبّد وقف إلى الوقف انقلب أحد يوجد وإذا لم الواقف،
 الموقوف بانقراض كذلك وينتهي. (3)الوقفمنطقة  في المسلمين
 فانقرض صفاتها، أو بأسمائها فئة معّينة على الوقف كان إذا عليهم،

 .(4)بصفته أو باسمه يستحق من

  
                                                

 المؤتمر الثاني دنيا، أحمد شوقي :(والحقوق المنافع وقف) مستجّدة وقفية مجاالت (1)
 المكّرمة، مكة القرى، أم جامعة "للوقف المستقبلّية والّرؤى التنمويّة الّصيغ: "لألوقاف
 .12م، ص2006/ ه1427

 . 30، 29مجاالت وقفية مقترحة لتنمية مستدامة: يوسف إبراهيم يوسف، ص  (2)
 .175 ص ، منذر قحف،(تنميته إدارته، تطّوره،) اإلسالمي الوقف (3)
 .25 أحكام الوقف المؤقت بحث فقهي مقارن: ماجدة هزاع، ص (4)
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 بحث الرابعامل

 ، ونطاق الوقف املؤقتطبيعة العني املوقوفة 

 من كثير منه تعاني الذي الوقفي العمل موجة انحسار أن الواقعفي 
 مساهمة لكل مصرعيه على الباب فتح اإلسالمي يتطلب العالم مجتمعات

 مرافق مختلف في وتنشيط دوره الطوعي النظام هذا تفعيل خاللها من يمكن
ميادين  من العديد من تنسحب أخذت المعاصرة الدولة أن وبخاصة. الحياة
 في الدولة موازنة على المالية األعباء ازدياد بسبب وذلك، االجتماعي العمل
 األمنية الجوانب على والبطالة واإلنفاق التضخم موجات ارتفاع ظل

 مختلف إيجابي في بدور ليقوم الوقف الخيري ذلك إزاء وبرز والعسكرية،
للدور  انسحاًبا شهدت التي المساحات تلك وليغطي. المتقدم العالم أنحاء

  .الحكومي

وما يصلح منها  ،دار جدل بين الفقهاء حول طبيعة العين الموقوفةوقد 
من ضيق ومنهم من وسع في هذه  الفقهاء فمن للوقف المؤقت وماال يصلح،

 المسألة، وهذا ما سأوضحه في هذا المبحث من خالل هذين المطلبين:

 المطلب األول: طبيعة العين الموقوفة

 المطلب الثاني: نطاق الوقف المؤقت
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 املطلب األول

 ةـن املوقوفـطبيعة العي

 بالوعاء عنه التعبير يمكن ما أو الوقف محل أن فقًها مقرر هو مما
 المال وهو أثاره، عليه وتترتب الوقف عقد يرد عليه الذي المحل: هو الوقفي

 متقوًما المال ماال هذا يكون أن المذاهب فقهاء وقد اشترط الموقوف،
 إلى باإلضافة التبرع، سبيل على به التصرف يخوله تاًما ملًكا للواقف ومملوًكا

 .(1)بطبيعته قابل للوقف أنه

، فمنهم حول طبيعة العين الموقوفةدار بين الفقهاء جدل فقهي كبير وقد 
 على العقار فقط، ومنهم من أجاز ذلك في العقار والمنقول، الوقف من حصر

وسبب اختالفهم راجع  إلى القول بجواز وقف المنافع،ومنهم من تعدى ذلك 
وطبيعته عندهم، وبخاصة فيما يتعلق بتأبيد الوقف  حقيقة الوقف رّو  َص إلى ما يُ 
 . ويتلخص ما ذهب إليه الفقهاء فيما يلي:ولزومه

 : وقف العقارأوال
 وآبار وحوانيت ودور أرض من العقار وقف صحة على (2)الفقهاء اتفق
أنه  -السابق–حديث عمر  العقار وقف ونحوها؛ والدليل على صحة وبساتين
 رسول يا: فقال فيها، يستأمره  النبي فأتى بخيبر، أرضا أصاب

                                                

 .129 -119 زهرة، ص الوقف: محمد أبو في محاضرات (1)
لبنان، د  بيروت، العربي، التراث إحياء دار المبتدي: المرغيناني، بداية شرح الهداية في (2)

والمغني:  ؛3/525المحتاج:  ؛ ومغني7/79للخرشي:  خليل مختصر ؛ وشرح3/17 ت،
6/35.  
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 به؟ تأمر فما منه عندي أنفس قط ماال أصب لم بخيبر أرضا أصبت إني اهلل،
 ال أنه عمر بها فتصدق: قال ،«بها وتصدقت أصلها ستحبَّ  شئت إن»: قال
 وفي الرقاب وفي والقربى الفقراء في بها وتصدق يورث، وال يوهب وال يباع
 .(1)والضيف السبيل وابن اهلل سبيل

 ثانًيا: وقف املنقول
 في وقف المنقول، وكان خالفهم على قولين: اختلف الفقهاء 

 في والمالكية والحنابلة الشافعيةمن  الفقهاء جمهور ذهب القول األول:
 . (2)ذلك ونحو وسالح وحيوان أثاث من المنقول وقف جواز إلى المعتمد

 احتبس قد ،خالدا تظلمون فإنكم خالد أماو»:  لقوله
 األعصار جميع في اتفقت األمة وألن ؛(3)«اهلل سبيل في وأعتده أدرعه

 .(4)نكير غير من المساجد في والقناديل الحصر وقف على واألزمان

 على ال يتأبد لكونه يشرف ال يجوز وقف المنقول؛ ألنه القول الثاني:
                                                

 .3782سبق تخريجه: ص (1)
 ؛ ومغني7/79للخرشي:  خليل مختصر ؛ وشرح4/77 الدسوقي: وحاشية الكبير الشرح (2)

 منتهى وشرح ؛5/314 الطالبين: النووي، وروضة ؛3/525المحتاج: الخطيب الشربيني، 
  .6/35 ابن قدامة،؛ والمغني: 492 ،2/491 اإلرادات: البهوتي،

 سبيل وفي والغارمين الرقاب وفي} :قوله تعالى صحيح البخاري: كتاب الزكاة، باب (3)
ومنعها،  الزكاة تقديم في باب ؛ وصحيح مسلم: كتاب الزكاة،1468برقم  2/122، {اهلل
 983برقم  2/676

؛ 5/314 النووي، الطالبين: وروضة ؛3/525الخطيب الشربيني،  المحتاج: مغني (4)
 .7/79: للخرشي خليل مختصر وشرح ؛6/35 ابن قدامة، والمغني:
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: ذلك تفصيالت في اختلفوا أنهمالجملة، إال  في الحنفية قول الهالك، وهو
 يوسف أبي وعند ا،تبعً  وال أصالً  ال المنقول يجوز وقف ال: حنيفة أبي فعند
 ونحوها، آالت من فيها بما ايوقف أرًض  كأن اتبعً  كان إن المنقول وقف يجوز
 إضافة: محمد الجهاد، وعند وخيل كالسالح، النصوص به جاءت ما وكذا
 جرت بها العادة التي المنقوالت وقف يجوز للعقار التابع المنقول لوقف

 يجوز فال بوقفها العادة تجر لم التي المنقوالت ، أماوتعارف عليها الناس
 .(1)المذهب في اواحدً  قوالً  وقفها

 ثالثا: وقف املنافع
 قوالن: المنافع وقف جواز في للفقهاء

 الحنفية من للجمهور وهو المنافع، وقف جواز عدم القول األول:
 .(2)وبعض المالكية والحنابلة والشافعية

 بعض وقول المالكية قول وهو المنافع، وقف يجوز القول الثاني:
 .(3)الحنابلة

                                                

الحقائق:  وتبيين ؛6/220الصنائع:  ؛ وبدائع16 ،3/15المبتدي:  بداية شرح في الهداية (1)
3/327. 

 ؛ ومغني6/20الجليل:  ؛ ومواهب6/220 الصنائع: ؛ وبدائع6/216القدير:  فتح شرح (2)
؛ وكشاف القناع: 2/458المطالب شرح روض الطالب: ؛ وأسنى 3/526: المحتاج

4/244. 
 مكرمبن  أحمدبن  علي، الحسن أبو على شرح كفاية الطالب الرباني: العدوي حاشية (3)

وكشاف القناع:  ؛2/263 م،1994 هـ/1414 العدوي، دار الفكر، بيروت، الصعيدي
4/244. 
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الوقف  جواز على لديهم مترتب بجواز وقف المنافعالمالكية  وقول
 الدردير أحمد الشيخ . يقولمؤّقتة إال تكون ال المنافع أنّ  ذلك المؤقّت،

 تلك منفعتها وقف فله معلومة مّدة استأجرها كدار: "المنافع تمثيال لوقف
 .(1)"فيه التأبيد يُشترط ال ألنّه بانقضائها، الوقف المّدة، وينقضي

  :المنافع وقف جواز بعدم وجه القول

 الزمان، مر على منفعته لتستوفى يحبس أصالً  يستدعي الوقف أن :أوال
 .(2)ذلك يحقق ال بدون أصلها المنفعة ووقف

 وال األصل، حبس بدون المنفعة استيفاء يمكن أنه :ذلك على والجواب
 تزول ال الموقوف المال أن: اهلل رحمه حنيفة أبي عن وقد صح بينهما، تالزم
 قال المنافع، ال واألعيان األصول عنده وقف والوقف الواقف، عن ملكيته
 أن إال الوقف عن الواقف ملك يزول ال: حنيفة أبو قال" : الهداية صاحب
. كذا على داري وقفت فقد مت إذا فيقول بموته يعلقه أو الحاكم به يحكم
 يجعل حتى يزول ال: محمد وقال. القول بمجرد ملكه يزول :يوسف أبو وقال

 .(3)إليه ويسلمه اولي   للوقف

 وال األصل الفرع يتبع أن ويجب فرع، والمنفعة أصل، الرقبة أن :ثانيا
 .(4)عنه ينفصل

                                                

 .76/ 4الدسوقي على الشرح الكبير:  حاشية (1)
 .2/458أسنى المطالب شرح روض الطالب:  (2)
 .3/15المبتدي: المرغيناني،  بداية شرح في الهداية (3)
 .3/526مغني المحتاج: الخطيب الشربيني،  (4)



 الفقه العــــــــام

 3817 م2020هـ / 1442: مجادى األوىل الثالثالعدد    

 إزالة أو بالحبس إما الجملة على الرقبة في تصرف الوقف إن :ثالثا
 يتصرف حتى المنفعة منه تستوفي ما رقبة ال يملك المنفعة ومالك الملك،
 وإن يملكها ال ألنه وقف نفسه، الحر يملك ال ولهذا وقفها، يملك فال فيها،
 .(1)نفسه إجارة يملك كان

 المنافع:  وقف وجه قول المالكية بجواز

 قال .وقفه يجوز كذلك كان ما وكل يملك، (2)مال المنفعة أن أواًل:
 .(3)منفعة" أو ذات من ملك ما وهو: موقوف :والثاني: "الدردير

 والمعاوضة بيعها يمكن وقفها، يريد لمن المملوكة المنفعة إن ثانًيا:

                                                

 .4/240هـ، 1417القاهرة،  السالم، الطوسي، دار الغزالي محمد حامد أبو الوسيط: (1)
أمواال، وكان خالفهم على قولين:  المنافع اعتبار مدى في الفقهاء بين خالف وقع (2)

ليست  والمنافع وتدخر، تحاز ما هي األموال ألن أمواال؛ ليست أن المنافع األول:
 ألن مال؛ ال ملك المنفعة أن والتحقيق: "عابدين ابن قال الحنفية. قول وهو كذلك،
 يدخر أن شأنه من ما والمال بوصف االختصاص، فيه يتصرف أن شأنه من ما الملك
 المنافع : أنالثاني(. 4/502: المختار الدر على المحتار . )رد"الحاجة وقت لالنتفاع
 المالكية وهو قول كذلك، والمنافع به، ينتفع ما كل هو المال ضابط ألن أموال؛

؛ ومغني المحتاج: 4/101: الصغير الشرح على الصاوي والحنابلة. )حاشية والشافعية
 عداد في ووفق الضابط الذي ذكروه للمال يدخل .(6/35 قدامة، ابن: ؛ والمغني2/322

 وكذا االبتكار، وحقوق وحق المرور، الشرب، كحق بالمال، المتعلقة الحقوق: األموال
األعيان. )المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية: عبد  عن فضال الدار كسكنى المنافع؛

 (.184م، ص 2005هـ/ 1425الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 
 .4/101حاشية الصاوي على الشرح الصغير:  (3)
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 .(1)وقفه يجوز المعاوضة عليه جازت وما عليها،

 هذه من بالبيع اشبيهً  فكان الحياة، حال للملك نقل الوقف إن ثالثًا:
 .(2)وقفها فجاز فيها ذلك يتأتي والمنافع الناحية،

 إليه أصحاب ذهب ما والذي يترجح من وجهة نظر الباحث، هو
 وألنه مذهبهم، على به استدلوا لما المنافع، وقف جواز من األول، المذهب

 قد العقود كانت وإذا بنص، إال منع وال يمنعه، الشارع نص عن يرد لم
 كانت ، فحيثما(3)اإلباحة فيها األصل الناس، وكان مصالح لتحقيق شرعت

 في عليهم موقوفا أو الناس واقفين ومصلحة تعالى، اهلل شرع فثم المصلحة
في نفع  ومشاركتهم الواقفين دائرة توسيع من فيه لما المنافع، هذه وقف

 غيرهم.

 أم عقارات كانت سواء األعيان عن المتولّدةالمنافع  وقف وعليه فيجوز
   المالكية. فقهاء محّددة عند زمنية مّدة خالل منقوالت

 رابًعا: وقف النقود
 في رئيسيين قولين لهم أن نجد المسألة هذه في الفقهاء ألقوال بالتتبع

 :وهما وقف النقود، حكم

 وأبو حنيفة، أبو ذهب وإليه ؛النقود وقف جواز عدم القول األول:

                                                

 .4/244كشاف القناع: البهوتي،  (1)
 .6/35المغني: ابن قدامة،  (2)
 .1/344م، 1973 الجيل، بيروت، دار ابن القيم، ينظر: إعالم الموقعين: (3)
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 .(1)المذهب قول هو في والحنابلة الصحيح، الوجه في والشافعية يوسف،

 والمالكية، الحنفية عند المذهب النقود؛ وهو وقف جواز القول الثاني:
 .(2)عند الحنابلة مرجوحة ورواية الشافعية، عند ووجه مرجوح

 )ومنه النقود( المنقول وقف حكم في الحنفية عند المذهب استقر قدف
 ولم عليه، المتعارف المنقول وقف وهو جواز الحسن، بنا محمد قول على
 عنه ينقل لم الحسن، لذلكبن  محمد زمن عليه متعارًفا النقود وقف يكن
وقد ذكر ابن عابدين أنها من  زفر. عن بجوازه القول نقل لكن بجوازه، القول

 .(3)المسائل العشرين التي يفتى فيها بقول زفر

 أدلة األقوال

 اإلجازة، أو بالمنع سواء النقود، وقف حكم في صريح نص يوجد ال
 الوقف مسائل من أخرى مسألة على المسألة هذه في خالفهم الفقهاء بنى وقد
 في الوقف. (التأبيد شرط) وهي

 أدلة القول األول

                                                

 اسحاق أبو ؛ والمهذب في فقه اإلمام الشافعي:4/363 عابدين، ابن: المحتار رد (1)
؛ واإلنصاف: 2/323العلمية، د ت،  الكتب الشيرازي، دار يوسفبن  عليبن  إبراهيم

 .7/11المرداوي، 
؛ ومواهب الجليل في شرح مختصر 4/363 عابدين، ابن المختار: الدر على المحتار رد (2)

؛ واإلنصاف: 5/312؛ وروضة الطالبين: 2/323؛ والمهذب: الشيرازي، 6/22خليل: 
 .7/11المرداوي، 

 .3/608عابدين،  ابن المختار: الدر على المحتار رد (3)
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 بالمعقول، ومن أدلتهم: بعدم جواز وقف النقود استدل القائلون

، إال باستهالكها كالمأكول والمشروب يكون ال بالنقود أن االنتفاع -1
 والمأكول والفضة كالذهب باإلتالف إال به ينتفع ال ما ووقف

 .(1)جائز غير والمشروب

 جاء في العناية: "االنتفاع أصلها، تحبيس االنتفاع بالنقود مع يمكنال  -2
 مع بهما يمكن ال الثمنية وهو ألجله والدنانير الدراهم خلقت الذي
 .(2)ملكه" في أصله بقاء

 ثانيأدلة القول ال

 أن النقود من المنقول، وأنها الباستدل القائلون بجواز وقف النقود 
 .(3)بدلها مقامها يقوم لذا بالتعيين تتعين

 تقتضيه وما الفقهاء أقوال من عرضه سبق ما خالل منراجح: قول الال
 بجميع النقود وقف جواز يرجح الباحث الخلق الشريعة ومصالح مقاصد
 مع ويتناسب المصلحة يحقق النقود وقف بجواز القول ترجيح ألن أنواعها

 أو الواقفين سواء والمحتاجين الفقراء على التوسعة ففيه ،مقاصد الشريعة
 عليه والموقوف ماله، من جزء بأي الثواب يريد فالواقف الموقوف عليهم،

                                                

؛ والغرر البهية: شيخ اإلسالم زكريا األنصاري، 6/218شرح فتح القدير: ابن الهمام،  (1)
3/367. 

 .6/218العناية شرح الهداية: البابرتي،  (2)
مع حاشية ، والشرح الكبير 4/364 عابدين، ابن المختار: الدر على المحتار رد (3)

 .4/77الدسوقي، 
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 التنمية إلى يؤدي الوقف أموال واستثمار السبل، بأسهل قضاء حوائجه يريد
 كبيرة أوعية إلى يؤدي القليلة النقود وتجميع األمة، االقتصادية ونهوض
 فرص من الكثير وتتيح البالد في اقتصادًيا رواًجا تحدث واستثمارات ضخمة

 أو إجماع أو نص أي يذكروا لم النقود . وألن الذين منعوا وقف(1)العمل
 وقف النقود. من يمنع صحيح قياس

 فإن والفضية؛ الذهبية النقود وقف جواز من بيانه سبق ما على وتخريًجا
ت ه مع يدور الحكم ألن بينها الثمنية لجامع الورقية جائز   النقود وقف لَّ  وجوًدا ع 

 الذهب في منها أقوى الورقية النقود في أصبحت الثمنية علة إن بل وعدًما؛
 .(2)قيمتها التبادلية من كبيًرا جانًبا فقدت نهافإ الفضة أما العالية، لسيولتها نظًرا

 

h 

 

  
                                                

وقف النقود واستثمارها: محمد نبيل غنايم، المؤتمر الثاني لألوقاف، جامعة أم القرى،  (1)
 .25م، ص 2006هـ/ 1427مكة المكرمة، 

بحث تكميلي لنيل  دراسة تأصيلية لقضايا معاصرة من أحكام الوقف: الشيخ حمدون، (2)
اإلسالمية، جامعة أدرار، الجزائر،  والعلوم االجتماعية العلوم شهادة الماجستير، كلية

 .61م، ص 2005
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 املطلب الثاني

 تـف املؤقـاق الوقـنط 

: حدود ما يقع عليه الوقف؛ فهو يتناول يقصد بنطاق الوقف المؤقت
 العين الموقوفة أو ما اصطلح عليه بالموقوف.

الوقف المؤبد في العقار، أو ما يلحق  -كما ذكرت –وقد حصر الفقهاء 
به، أو ما جاء فيه نص، أما الوقف المؤقت فهو من السعة والشمول، وتلك 
ميزة تضاف للوقف المؤقت، أنه يستوعب ما يرد على الوقف المؤبد ويزيد 

 ا.ا مؤبدً عليه، بأنه يرد على ما ال يصلح أن يكون وقفً 

ا إال استثناء، أو بورود نص خاص ا مؤبدً فالمنقوالت وهي ال تصلح وقفً 
ا جري بوقفها عرف صحيح عند األحناف، تصلح أن تكون وقفً بها، أو ي

ا من غير قيد، والنقود التي ال يراها من اشترطوا التأبيد في الوقف صالحة مؤقتً 
ا، ا مؤقتً ألن توقف، يراها مجيزو الوقف مادة هامة مما يصلح أن يوقف وقفً 

ى أساس أنها مثلية، والمنافع التي ال تصلح للوقف عن القائلين ا علبل ومؤبدً 
 .(1)ا للوقف عند القائلين بها خصبً باشتراط التأبيد، يمكن أن تمثل ميدنً 

اصة في المذهب وهكذا نجد دائرة الوقف المؤقت تمتد إلى أقصاها خ
قاعدة في الوقف، عدها البعض قاعدة ذهبية،  المالكي، حيث يعتمد فقهاؤه

، َوْقُف  ي قاعدة شاملة مفادها "َصحَّ فه نْ  َمْملُوك  " وإ   .(2)ب أُْجَرة 
                                                

 .24ص  يوسف، إبراهيم يوسف: مستدامة لتنمية مقترحة وقفية مجاالت (1)
 المالكي الجندي الدين ضياء موسى،بن  إسحاقبن  خليل مختصر العالمة خليل: (2)

 .1/212م، 2005هـ/ 1426المصري، دار الحديث، القاهرة، 
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فالعبرة إذن بالملكية، وليست في شيء آخر، بمعنى أن صحة الوقف 
تحت نطاق ممتلكات الواقف،  ا وداخالً مرتبطة بأن يكون الموقوف مملوكً 

 الذات، هو بالثمن فالمملوك بأجرة، امملوكً  كان أم بثمن امملوكً  سواء كان
 تحبيس فله مدة محبسة دارا استأجر المنفعة، فمن هي باألجرة والمملوك
 بأجرة المملوك جملة ومن بأجرة المملوك جملة في فمنفعتها أي منفعتها؛
 .(1)وقفها فيجوز الخلو منفعة

فال يشترط في التملك أن يكون بوسيلة معينة، فكل وسيلة للتملك 
اإلجارة، كما ال يشترط في الملكية أن  مقبولة هنا حتى ولو كانت من خالل

تكون مؤبدة، وبذلك يمكن إدخال المنافع والحقوق وكل ما قد يستحدث 
 .(2)مستقبال من األشياء واألمور التي تستجد وتدخل في دائرة الموقوفات

وال يقف األمر عند حدود منافع العقار، ومنافع المنقوالت، وهي التي  
، بل رأينا من األمثلة على جواز وقف المنافعضرب السادة المالكية بها 

َج على أقوالهم جواز وقف المنافع المتمثلة في جهود  (3)المعاصرين من َخرَّ
، سواء كان عمال يدويا، أو عمال عقليا، سواء كان يظهر البشر أو منافع العمل

. كما (4)من خالل عمل انفرادي أم من خالل مشروع )شركة أو مؤسسة(
يدخل في نطاق الوقف المؤقت، وقف األسهم والحصص التي تمثل حقوق 

                                                

 .4/76 الدسوقي على الشرح الكبير: حاشية ؛ و7/79شرح مختصر خليل للخرشي:  (1)
 .12 دنيا، ص أحمد شوقي :(والحقوق المنافع وقف) مستجّدة وقفية مجاالت (2)
 .30ص  يوسف، إبراهيم يوسف: مستدامة لتنمية مقترحة وقفية مجاالت (3)
ينظر: وقف العمل المؤقت: حسن الرفاعي، المؤتمر الثاني لألوقاف، جامعة أم القرى،  (4)

 .16م، ص 2006هـ/ 1427مكة المكرمة، 
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ملكية الشركات، فصاحب الحصة أو السهم يستطيع ان يقدمها وقفا لمن 
 .(1)يحصل على عائدها

اشتراط التأبيد الذي  مهذا النطاق الواسع للوقف المؤقت، نتيجة لعد
المساس بها؛ في حين أن  يَُعد عائقا في سبيل بقاء العين الموقوفة، وعدم

التأقيت يعيد دورة الحياة للعين ذاتها، بل ويفتح المجال لكل ما يمكن أن 
يتحقق معه شرط القربى والمصلحة للموقوف عليهم، بحسب األحوال 
والظروف التي تطرأ عليهم، وبحسب تبدل العصور، وظهور صور لممتلكات 

 جديدة، ومنافع متحققة.

 شياء التالية:فالوقف المؤقت يشمل األ

 .(2)ي حكيهاـأوال: العقارات وما ف

 وقناطر وآبار ودور أرض من العقار وقف جوزي نهأ على اءهالفق اتّفق
 الّصحابة من جماعة أنّ  العقار وقف صّحة على ليوالدل ومحالت وبساتين،

 أن بعد بريبخ هأرض هعن هلل رضي الخطاببن  وقف عمر فقد ،(3)ذلك وقفوا
 السابق ثيالحد في جاء كما ذلك، إلى  هلل رسول أرشده

                                                

 .30ص  يوسف، إبراهيم يوسف: مستدامة لتنمية مقترحة وقفية مجاالت (1)
واألراضي. ما ال يمكن نقله من محل إلى آخر كالدور  هو الفقهاء: اصطالح في العقار (2)

م، 1991 هـ/1411الجيل،  )مجلة األحكام: على حيدر، تعريب: فهمي الحسيني، دار
1/117.) 

 مختصر ؛ وشرح3/327 الحقائق: الزيلعي، وتبيين ؛6/220 الصنائع: الكاساني، بدائع (3)
ابن  :والمغني ؛3/525 الخطيب الشربيني، :المحتاج ومغني ؛7/79: للخرشي خليل
 .6/35 قدامة،
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نْ »: هجيتخر ْئَت  إ  ْقَت  اهَ أَْصلَ  ْسَت َحبَّ ش    .العقار وقف من وهو ،(1)«اهَ ب   َوَتَصدَّ

بعد  يهإل تعود ثم الّزمن، من فترة اهصاحب اهقفي أن مكني العقاراتو
تورث  أو الحق ذلك هلنفس اشترط إن عيبالب يهاف تصّرفيل ا،هوقف مّدة انقضاء

ولو  مملوك مْنفعة   َجْعُل ": وأنه ،ةيالمالكسبق تعريف الوقف عند  وقد ،(2)هعن
ت   أو بأجرة ةَ  غةيبص لُمستحّق  ه غلَّ ُس  راهي ما ُمدَّ  عند فالموقوف ،(3)"الُمَحّب 
 نيالع منفعة أو( والمنقول العقار) المملوكة نيالع منفعة في تمثّلية يالمالك

: هبقول ديالتّأب أو تيالتّأق على كوني اهوقف أنّ التعريف إلى  المستأجرة، وأشار
 ".الُمحّب س راهي ما مّدة"

 ثانيا: املنقوالت
 :تعريف المنقول

 إلى محل من نقله يمكن الذي الشيء هو: جمهور الفقهاء عند المنقول
 وكذلك. والموزونات والمكيالت والحيوانات والعروض النقود ويشمل آخر

 الواقعة األراضي بدون الوقف أرض في الواقعة المملوكة واألشجار األبنية
 حينئذ فتعد عليها الواقعة األراضي مع واألشجار األبنية اعتبرت إذا أما عليها،
 .(4)عقارا

 إلى مكان من نقله يمكن ما على يطلق المنقول بنما يرى المالكية أن
                                                

 3782سبق تخريجه ص (1)
 .10منصوري، ص  وكمال عمر الحليم عبد والنّقود: محمد للمنافع المؤّقت الوقف (2)
 .10، 4/9المسالك: أحمد الصاوي،  ألقرب السالك بلغة (3)
 .2/467 الخطيب الشربيني، المحتاج: ؛ ومغني1/116مجلة األحكام: على حيدر،  (4)
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. (1)ونحوها والكتب كالمالبس األولى وهيئته صورته على بقائه مع آخر
 متصل بذاته، غير مستقل مال كل: يشمل عندهم المنقول ووفقا لذلك فإن

 كالبناء والشجر، أما عند غيرهم فالمنقول يشمل البناء قرار اتصال باألرض
 من ذلك غير إلى والمعادن، الحيوان والعروض وأنواع ا،مونحوه والشجر
 .(2)غيره إلى موضع من نقله يمكن مما المال أنواع

 :حكم وقف المنقوالت وقفا مؤقتا

مام ، حيث كان اإل(3)ا بدون قيدمؤقتً  االمنقوالت تصلح أن تكون وقفً 
نتين والثالث، جاء في يجيز وقف ثمار البستان الس -رحمه اهلل–مالك 

 منه أخذت للمساكين ثالثة أو سنتين حائطي ثمرة: قال رجال أن لوالمدونة: "
 .(4)الصدقة"

 لوعلى الق أجمعوا قد الفقهاءأن  يجد الفقهي للتراث والمتفحص
 ضمن أدخلوه بل ا،توقيتً  يسموه أن دون الوقف في من التّوقيت نوع بصّحة
 كالبناء ،هاءاالنت إلى هاطبيعت بحكم اآليلة األشياء وقف وهو المؤبّد، الوقف
 والحقيقة ،اتهيً من األصل بكون ينخرق ال ديالتأب والكتاب، واعتبروا والشجر

 إلى آيلة هابطبيعت هاألنّ  المنقوالت، على أن يدخل يمكن ال التأبيد أن
                                                

 .4/77 حاشية الدسوقي،ينظر:  (1)
 .16 أحكام الوقف المؤقت بحث فقهي مقارن: ماجدة هزاع، ص (2)
الصغيرة:  مشروعاتهم وتمويل الفقراء احتياجات والّنقود لتلبية للمنافع المؤّقت الوقف (3)

 .10منصوري، ص  وكمال عمر الحليم عبد محمد
 العلمية، الكتب المدني، دار األصبحي عامربن  مالكبن  أنسبن  المدونة: مالك (4)

 .1/382م، 1994هـ/ 1415
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  .(1)الفناء

 ثالثا: املنافع
 فإنه الوقف المؤقّت بناء على ما ذهب إليه المالكية من القول بجواز

 أحمد الشيخ يقول مؤّقتة، إال تكون ال المنافع أنّ  ذلك ،(2)المنافع وقف يجوز
 منفعتها وقف فله معلومة مّدة استأجرها كدار: "المنافع لوقفتمثيال  الدردير
 فيجوز ،(3)"فيه التأبيد يُشترط ال ألنّه بانقضائها، الوقف المّدة، وينقضي تلك
 خالل منقوالت أم عقارات كانت سواء األعيان عن المنافع المتولّدة وقف
 المالكية. فقهاء محّددة عند زمنية مّدة

 اإلسالمي المجتمع في قائمة كانت التي الوقفية النماذج في والمتأمل
 مكوناً  كان ةيالبشر المنافع وخاصة المنافع وقف أن يجد الممتدةعبر عصوره 

 نجد والمكتبات اتيوالمستشف المدارس وقف ففي .مكوناتها من اً يأساس
 أن اتيالماد لوقف مكني ال ساً يرئ عنصراً  تمثل ذلك كل في ةيالبشر الخدمة

 ووقف نيمدرس دون مدرسة وقف مةيق فما دونها، الوقف مقصود حققي
 ةيالوقف التجارب إن. هايعل نيقائم دون مكتبة ووقف أطباء دون مستشفى
 كان بل ةيالماد انيواألعي المبان وقف ىعل قتصري كان ما الوقف أن أثبتت

 وقف وجدنا ما ًرا، وكثيالالزمة ةيالبشر بالخبرات وإعدادها زهايلتجه متدي
 هو الموقوف أن يكون المعقول غير ومن. ومؤلفاتهم لكتبهم العلماء بعض

                                                

 .69، 68قحف، ص  منذر: قضايا فقهية معاصرة في األوقاف (1)
 .2/263على شرح كفاية الطالب الرباني:  العدوي حاشية (2)
 .76/ 4الدسوقي على الشرح الكبير:  حاشية (3)
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 والمدون بالعلم الورق داخل الموجود والفكر العلم ولكنه والحبر الورق
 .والفكر العلم حفظ منه والقصد وأداة وعاء إال هو ما والحبر فالورق. والحبر
 .(1) وفكره لعلمه وقف إال هو ما لكتابه العالم وقف فإن ثم ومن

 رابعـًا: احلقوق
 عمله عنه انقطع اإلنسان مات إذا»: أنه قال صح عن النبي 

 يدعو صالح ولد أو به، علم ينتفع أو جارية، صدقة من إال: ثالثة من إال
جارًية على التصنيف  صدًقة يَُعدُّ  الذي النافع العلم العلماء حمل وقد .(2)«له

يُف  ْمَراًرا" ْطَولُ أَ  ألنَّهُ  ْظَهرُ أَ  والتعليم، قال السيوطي: "الَتْصن  ، وقال (3)اْست 
 كعلم فيه نفع ال ما فيخرج األخروي النفع الصنعاني في سبل السالم: "المراد

 وينتفع عنه يرويه من فبقي نشره أو انافع   علما ألف من فيه ويدخل...  النجوم
 .(4)كتبا" وقف أو النية مع باألجرة ولو انافعً  اعلمً  كتب أو به

 لوقفها تطرقوا نهمأ إال الكتب؛ وقف مسألة إلى قديًما الفقهاء تطرق وقد
 يُعرف ما أو العلمي الجهد مقابل وقف إلى يتطرقوا منقوال، ولم باعتبارها

 السالح على قياًسا فيها ليُْقَرأ وقفها المالكية فأجاز التأليف، بحقوق اليوم
حَ  ،(5)عليها يُغزى التي الخيل أو به، يُقاتل الذي  وقفها الحنفية متأخرو وَصحَّ

                                                

 .8 دنيا، ص أحمد شوقي :(والحقوق المنافع وقف) مستجّدة وقفية مجاالت (1)
 .3762سبق تخريجه ص (2)
 .22م، ص 1990 الجزائر، الشهاب، التعريف بآداب التأليف: السيوطي، شركة (3)
 الرابعة، سبل السالم: الصنعاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة (4)

 .3/87م، 1960/ هـ1379
اق،  (5)  .6/23التاج واإلكليل: الموَّ
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 .(1)وقراًءة وتعلًُّما تعليًما للدين يُْمَسُك  منهما كال   ألن بالمصاحف لها إلحاًقا

 الثابتة المالية الحقوق من الحالي عصرنا في االبتكار حق كان وإذا
بهاألصحا

(2)
 ؛، فإن من حق أصحابها التصرف فيها، والوقف نوع من التصرفات

 عليها نص التي الجارية الصدقة معنى في يدخل الحق هذا القول بوقفو
 وقف كمن يكون ابتكاره استغالل من يقف العائد من ألن المتقدم، الحديث
 .الموقوفة داره استغالل من العائد

 الوقف عملية فى تدخل أن تقبل المالية الحقوق من هناك الكثيرو
حقوق و الفكرية، الملكية حقوق فهناك األخرى، تشارك الموقوفاتو

االرتفاق، وبراءات االختراع، واالكتشافات العلمية المسجلة، وحقوق 
 أموال فهي ،وغيرها التأليف، وحقوق البث، وحقوق النشر، وحق المرور

 مع من الزمن، متفاوتة لمدد بها يستفاد أن ويمكن منفعة، وذات تملك
 .(3)بقائها

                                                

 .3/16المبتدي: المرغيناني،  بداية شرح الهداية في (1)
سالمي الفقه جاء في قرار مجمع (2)  1 من بالكويت الخامس مؤتمره دورة في المنعقد اإل 

 ما نصه: "أواًل: االسم .م1988 ديسمبر 15 إلى 10/ هـ1409 األولى جمادى 6 إلى
 هي االبتكار أو واالختراع والتأليف التجارية، والعالمة التجاري، والعنوان التجاري،
 الناس لتمول معتبرة مالية قيمة المعاصر العرف في لها أصبح ألصحابها خاصة حقوق

 التأليف حقوق: عليها... ثالًثا االعتداء يجوز فال شرًعا بها يعتد الحقوق وهذه. لها
 االعتداء يجوز وال فيها، التصرف حق وألصحابها شرًعا مصونة االبتكار أو واالختراع

 .(5/2095عليها" )مجلة مجمع الفقه اإلسالمي: 
 .21 ص دنيا، أحمد شوقي(: والحقوق المنافع وقف) مستجّدة وقفية مجاالت (3)
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مظلة المال، وهي تقبل وفي الفقه اإلسالمي تندرج هذه الحقوق تحت 
 لذا ال يوجد مانع من .(1)التمليك والتملك والمعاوضة والتنازل واإلسقاط

 كان كما بها جهات يستفيدون أو فئات أو أشخاص على الحقوق هذه وقف
 ومالكها.   صاحبها بها يستفيد

 ودـ: النقخامًسا
يكون  أن يصلح مما هامة مادة هي المؤقّت الوقف أجاز من عند النقود

-هلل رحمه– مالك اإلمام قال ،(2)مثلية أنها أساس على ومؤبّدا بل مؤّقتا، وقفا
 عارية باب العارية كتاب في لسنتين، أو لسنة مؤّقتا الدنانير حبس حول
 إليه جعلها الذي األجل إلى هي حبس: "واآلدام والطعام والدنانير همالدرا
 .(3)"قرض حبس هي وإنما حبسا

 المؤقت للنقود األشكال اآلتية:ويتخذ الوقف 

 الربح. من واالنتفاع للتنمية النقود وقف -

 أول ولعل النقود، التي ذكرها الفقهاء لوقف األغراض أهم هو وهذا
: البخاري رواه الذي في األثر عن الزهري، نقل ما هي لهذا الغرض إشارة

يتجر بها  تاجر له غالم ودفعها إلى اهلل، سبيل في دينار ألف جعل فيمن"
                                                

منظمة النشمي، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي،  جاسم التجاري: عجيل االسم بيع (1)
 .5/1867، المؤتمر االسالمي بجدة

الصغيرة:  مشروعاتهم وتمويل الفقراء احتياجات والّنقود لتلبية للمنافع المؤّقت الوقف (2)
 .11منصوري، ص  وكمال عمر الحليم عبد محمد

 .4/452أنس، بن  المدونة: مالك (3)
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بن  محمد عن الحنفية رواه ما أيًضا . ومثله(1)للمساكين" صدقة ربحه وجعل
 والطعام الدراهم وقف يجوز" :قال أنه زفر، تالميذ أحد األنصاري، اهلل عبد

 مضاربة، يدفعها: قال بالدراهم؟ يصنع وكيف: له فقيل. والمكيل والموزون
 .(2)بالفضل" ويتصدق

 وقف النقود للقرض -

النقود بهدف إقراضها للمحتاجين،  وقف الغرض، هذا من والمقصود
 إشارة أول ولعل ،وهكذا إقراضه، يعاد وقفاً  ليكون وبعد االنتفاع يرد بدلها

 لو أن: "مالك اإلمام عن المدونة في ورد ما هو النقود، وقف من الغرض لهذا
 احبًس  جعلها ذلك على ويردونها الناس يسلفها موقوفة دينار مائة حبس رجال
  .(3)زكاة" فيها أرى نعم: فقال زكاة؟ فيها ترى هل

 توقف أن يمكن التي األغراض أهم من يَُعدُّ  النقود لوقف الغرض وهذا
 الحاضر. في الوقت ألجلها النقود

   :(4)وهناك أشكال أخرى للوقف المؤقت للنقود منها

                                                

والصامت،  والعروض والكراع الدواب وقف صحيح البخاري: كتاب الصدقات، باب (1)
4/12. 

 الطرابلسي، علي الشيخ ابن بكر أبيبن  موسىبن  األوقاف: إبراهيم أحكام فى اإلسعاف (2)
 الحنفي،

 .1/22م، 1902 هـ/1320 ،2مصر، ط  األزبكية، مطبعة هندية،
 .1/380 أنس،بن  المدونة: مالك (3)
 وما بعدها. 193 ص ، منذر قحف، (تنميته إدارته، تطّوره،) اإلسالمي الوقف (4)
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 .عليهم للموقوف ريعها وصرف مشروعة، وجوه في استثمارها -

 الوقت. من لجزء عمله عائد المستخدم أو العامل أو الموظف وقف -

  شركات المساهمة.وقف احتياطي  -

 صكوك الوقفية والصناديق الوقفية.ال -

 

 

 

 

 

h 
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 املبحث اخلامس

 انتهـاء الوقـف املؤقـت

يكون  أن إال التراجع، أو الحل تقبل ال التي الالزمة العقود من الوقف
تقدمت  كما بمدة، توقيته بجواز القائلين المالكية السادة رأي على بمدة مؤقًتا

 إليه. اإلشارة

نهائه، فاألول: يكون بانتهائه إهناك فرق بين انتهاء الوقف المؤقت وو
ا دون حاجة إلى تدخل من أحد، سواء الواقف أو ولي األمر، أو تلقائيً 

ف أو ولي سواهما، أما إنهاء الوقف المؤقت؛ فهو فعل إرادي يقوم به الواق
 الوقف وسوف أبين في هذا المبحث حاالت انتهاء .(1)األمر بما له من والية

 الوقف من خالل هذين المطلبين: إنهاء بحاالت تلقائًيا، ثم أثني

 تلقائًيا الوقف انتهاء المطلب األول: حاالت

 الوقف إنهاء المطلب الثاني: حاالت
  

                                                

 .30ص  يوسف، إبراهيم يوسف: مستدامة لتنمية مقترحة وقفية مجاالت (1)
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 املطلب األول

 حاالت انتهاء الوقف تلقائًيا

 الوقف ينتهي تلقائًيا في الحاالت التالية:

ويعود المال ملًكا للواقف بانقضاء المدة المحددة له من ق َبل الواقف،  -1
أو ورثته الشرعيين، أو الجهة التي حددها الواقف، فإذا لم يوجد منهم 

 انقلبأحد، ولم يحدد الواقف جهة يؤول إليها مال الوقف المؤقت، 
الوقف إلى وقف مؤبد لرعاية الفقراء والمساكين المسلمين في منطقة 
الوقف، وما زاد عن ذلك من إيراده يمكن نقله إلى مكان آخر لغرض 

، لمدة ا أو منقواًل داخل نفس الدولة. وعليه فإذا كان قد وقف عقارً 
، ففي نهاية هذه الفترة ينتهي الوقف، ويعود الموقوف عشرين عاما مثاًل 

ملك الواقف إن كان حي ا، او إلى ورثته إن كان قد توفي، دون إلى 
 الحاجة إلى أي إجراء.

فمن وقف مبنى مثال لعزل  بانتهاء الغرض الموقوف عليه العين، -2
مصابي فيروس كورونا، أو وقف مستشفى لعالج المتضررين من 
فيروس كورونا، ينتهي الوقف بزوال هذا الوباء، وتعود المستشفى 

منزل إلى ملك الواقف، يتصرف فيه بكافة التصرفات ويعود ال
 .(1)المباحة

من تلقاء نفسه، بانعدام أو بانقطاع الجهة الموقوف  الوقفينتهي كما  -3
                                                

 وقفية ؛ ومجاالت175ص  ، منذر قحف،(تنميته إدارته، تطّوره،) اإلسالمي ينظر: الوقف (1)
 .30ص  يوسف، إبراهيم يوسف: مستدامة لتنمية مقترحة
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 فانقرض صفاتها، أو بأسمائها معينة فئة علي الوقف كان كما لو ،عليها
ه في الوقف الذري؛ ومثال؛ صفته أو باسمه الوقف في من يستحق

 على أو طبقة، بعد طبقة أو تناسلوا، ما أو فقط، األوالد على الوقف
 كان وقد، اآلخر منقطع النوع هذا ويسمى فقط عليه أو وأوالده، زيد
، والذي عليه وعدمه صحته في العلم أهل بين فالخ محل النوع هذا

أظهر  في والشافعية المالكية، السادة الجمهور هو الجواز، حيث أجازه
 الجمهور عند الحنفية. ومصرفه من يوسف وأبو والحنابلة، األقوال،
 ملكه ألن عليه؛ الموقوف انقراض يوم الواقف إلى رحًما الناس أقرب
 أقاربه كان إليه يعد لم وإذا إليه، يعد فلم القربة وجه على عنه زال قد
اه من بعد  الثواب جهات وأولى الثواب بذلك قصد ألنه أولى، سمَّ

 ومثاله في الوقف المؤقت؛ من وقف عمارة ليسكنها طالب. (1)أقاربه
، ثم ألغي تدريس هذا المذهب معهد علمي مذهب من المذاهب في

في هذا المعهد، فإن الوقف ينتهي من تلقاء نفسه، وتعود العمارة إلى 
ملك الواقف، أو إلى ورثته إن كان قد توفي؛ وذلك لعدم وجود الجهة 

 .(2)التي تم الوقف عليها

  الوقف انتها  من القانون املصري وقفم

( 18 - 16) المواد في( 1946 لسنة 48) رقم المصري القانون نص
                                                

 المحتاج: ومغني ؛4/121 الصغير: ؛ والشرح12/41ينظر: المبسوط: السرخسي،  (1)
 .6/23 قدامة، والمغني: ابن وما بعدها؛ 3/535 الشربيني، الخطيب

 وقفية ؛ ومجاالت175ص  ، منذر قحف،(تنميته إدارته، تطّوره،) اإلسالمي ينظر: الوقف (2)
 .30ص  يوسف، إبراهيم يوسف: مستدامة لتنمية مقترحة
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 وكذلك عليهم، الموقوف بانقراض أو المعينة، المدة بانتهاء الوقف انتهاء على
 انقراض قبل أو المعينة المدة انتهاء قبل أهلها بانقراض حصة كل في ينتهي
 عود على الوقف كتاب يدل ما لم وذلك. بانقراضها الوقف ينتهي التي الطبقة
 الحالة هذه في الوقف فإن بعضهم، أو عليهم الموقوف باقي إلى الحصة هذه

 .المدة بانتهاء أو الباقي هذا بانقراض إال ال ينتهي

 على بناء المحكمة من بقرار والضآلة للتخرب أيًضا الوقف وينتهي
 وإال حًيا، كان إن للواقف ملًكا المنتهي الوقف ويصير .الشأن ذي طلب

 .(1)بانتهائه الحكم وقت فلمستحقه

 

 

h 

 

  

                                                

 61العدد م، نشر في جريدة الوقائع المصرية 1946 لسنة 48 رقم الوقف المصري قانون (1)
 م.17/6/1946ق 
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 املطلب الثاني

 نهاء الوقف إحاالت  

ومن  اإلنهاء هو فعل إرادي يقوم به الواقف أو يقوم به ولي األمر،
 بين تلك الحاالت التي ينتهي فيها الوقف المؤقت:

، بأن خربت العين الموقوفة، به االنتفاع صالحية عن الموقوف خروج -1
الحالة من حاالت اإلنهاء تتم بحكم ولي األمر أو من يقوم  وهذه

ا ا أو مؤقتً فإذا تخربت أعيان الوقف، فالوقف سواء كان مؤبدً مقامه، 
ينتهي إذا تخربت أعيانه، وأصبحت ال ريع لها، أو لها ريع ضئيل ال 

 كدار منافعه وتعطلت خرب إذا ا، فالوقفيغني عن المستحق شيئً 
 مسجد أو عمارتها تمكن ولم امواتً  وعادت خربت أرض أو انهدمت
 ولم بأهله ضاق أو فيه يصلى ال موضع في وصار عنه القرية أهل انتقل
 وال عمارته تمكن فلم جميعه تشعب أو موضعه في توسيعه يمكن
 يمكن لم وإن بقيته به لتعمر بعضه بيع جاز بعضه ببيع إال بعضه عمارة
    .(1)جميعه بيع منه بشيء االنتفاع

فهنا ينتهي  إذا اشترط الواقف في عقد الوقف أن له انهاؤه متى شاء، -2
الوقف بإرادة الواقف، وترفع يد الموقوف عليه عن عين الوقف، 

 .(2)إلى ملك الواقف يتصرف فيها بكافة التصرفات المباحة له وتعود

شتد النزاع بين الموقوف عليهم، ولم من حاالت انهاء الوقف إذا ا -3
                                                

 .2/165؛ والفواكه الدواني: النفراوي، 6/250ينظر: المغني: ابن قدامة،  (1)
 .31ص  يوسف، إبراهيم يوسف: مستدامة لتنمية مقترحة وقفية مجاالت (2)
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يمكن حسمه، جاز للحاكم أن يأمر ببيع الوقف، وعندها ينتهي الوقف، 
 .(1)وكذلك ضآلة غالت الوقف بسبب كثرة المستحقين

ويالحظ ان أمر الحاكم ببيع الوقف وإنهائه، إنما هو في الوقف المؤبد، 
فإن للعين مستحقا هو واقفها، ففي هذه الحالة فإن الحاكم  قتأما الوقف المؤ

يأمر بإنهاء الوقف قبل موعده بسبب تنازع الموقوف عليهم، ويعود الوقف 
 .(2)إلى ملك الواقف أو ورثته

 
h 

  

                                                

 وما بعدها. 73، 33ينظر: محاضرات في الوقف: محمد أبو زهرة، ص  (1)
 .32ص  يوسف، إبراهيم يوسف: دامةمست لتنمية مقترحة وقفية مجاالت (2)
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 ادسساملبحث ال

 على الوقف املؤقت ومواجهة النوازل، تطبيًقااألوقاف 

التي اجتاحت العالم  (19كوفيد )جائحة  قبل ما أن إلى التنبيه بنا يجدر
 المستوى على ليس بعدها، ما يشبه أن األحوال من حال بأي يمكن ال أجمع
 تحديات هناك أن بذلك وأقصد. العالمي المستوى على بل فحسب، الوطني
 على تفرض معالمها، تتشكل بدأت وعميقة كبيرة واجتماعية اقتصادية

 ال مما. أكبر بدور تضطلع أن الوقفية، المؤسسة ومنها الخيرية، المؤسسات
 هذه مع التعاطي ألن ؛اشتغالها وطرق عقليتها في النظر إعادة من معه مناص

 اليوم إلى سائدة كانت التي والتقليدية النمطية بنفس الحلول التحديات
 أكثر وأن السيما العقالء، أفعال عنه تُنزه الذي العبث من اضربً  سيكون

 تستبعد ال الجائحة هذه عن سيترتب ما بخصوص تفاؤاًل  السيناريوهات
 نسب ارتفاع: أبرزها من ؛الفقيرة بالدول وخاصة اجتماعية معضالت حدوث
 وحدوث الصحي القطاع إنهاك عن فضال الفقر، معدالت وازدياد البطالة،
 أن ينبغي التحديات هذه ظل في الوقفية الجهودف .ونفسية اجتماعية مشاكل
 .(1)عملية ينبغي اتخاذها خطوات في تترجم

النوازل  مواجهة في األوقاف دور توضيحا أكثر بشكل نتناول يأتي وفيما
 الحالية األزمة ضوء على للوقف المؤقت مستحدثة والكوارث مع صور

                                                

 اصبيحي، األحد الرزاق : عبد"19 كوفيد" جائحة وتداعيات بالمغرب ينظر: األوقاف (1)
 م.2020 أبريل 12

https://www.hespress.com/writers/467388.html 
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 واآلخر المعاصرون، العلماء هذه الصور من بعضا ذكر ،(كورونا جائحة)
، ويظهر ذلك في هذه الجائحة الناس جموع بين والتعاطف التكاتف أوجده

 من خالل المطلبين التاليين:

 مواجهة النوازل  في األوقاف دورالمطلب األول: 

المؤقت على ضوء جائحة  للوقف معاصرة تطبيقاتالمطلب الثاني: 
 كورونا

 

 

 

 

h 
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 املطلب األول

 مواجهة النوازل يف األوقاف دور 

المصالح العامة ومن األصل أن الوقف يراعي حاجات الناس ويراعي 
المصالح العامة ما يقدم على غيره فتكون مصالح راجحة خاصة عند نزول 

فالمصالح العامة المقصود بها الحاجات األساسية  ،نازلة أو حلول بالء
للمجتمع، وهي التي ال ملك فيها ألحد، والتي ال يختص باالنتفاع بها أحد، 

وأحقها: الدفاع عن البالد والتكوين  فملكها هلل، ومنفعتها لخلق اهلل، وأوالها
الحربي، وتوفير األمن في المجتمع، وتحقيق التكافل االجتماعي، ويشمل 
العدد والعدة على أحدث المخترعات البشرية، ويشمل المستشفيات، وإعداد 

 .(1)دعاة يظهرون جمال اإلسالم وسماحته

 في فرعين:  الكالم في هذا المطلبو

 الموقوف المال من الوباء زمن المتضررين على اإلنفاق حكم األول:
 معينة. جهات على

 الوقف. مال من الوباء مواجهة على اإلنفاق الثاني:

 الفرع األول

 معينة جهات على املوقوف املالعلى املتضررين زمن الوبا  من  نفاقاإلحكم 
من وقع عليهم الضرر بسبب ترك العمل، وتعطيل أنواع التجارة 

                                                

ص  م،2001، 18: محمود شلتوت، دار الشروق، القاهرة، ط اإلسالم عقيدة وشريعة (1)
 (159/ 15) :والموسوعة الفقهية الكويتية؛ 105، 104
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فهؤالء بسبب جائحة كورونا،  –من تبادل وبيع وشراء وعمل  -وسبلها
يصرف لهم من ريع الوقف حسب ما تقضيه المصلحة، فينظر إلى جهات 
الخير كلها كأنها جهة واحدة يصرف من ريعها على الجميع حسب أولوية 

 المصالح.

حيث قال ابن رشد: "تفرغ األحباس بعضها  ؛وبهذا أفتى فقهاء المالكية
وجاء في نوازل العلمي: "قال أصبغ، وابن ماجشون: إن ما  ،(1)في بعض"

يقصد به وجه اهلل يجوز أن ينتفع ببعضه من بعض، وروى أصبغ عن ابن 
، ا: لم أر به بأًس اعفت فيبني قوم عليها مسجدً القاسم مثل ذلك في مقبرة قد 

رأى قال: وكذلك ما كان هلل فال بأس أن يستعان ببعضه على بعض، وقد 
ألن استنفاد الزائد في سبيل  ؛بعض المتأخرين: أن هذا القول أرجح في النظر

 .(2)س، وأنمى ألجره"الخير أنفع للمحّب  

وأفتى بعض علماء الحنابلة بجواز عمارة وقف من ريع وقف آخر على 
في مثله"  -أي الموقوف في حالة بيعه -جهته، قال ابن مفلح: "ويصرف ثمنه

 .(3)ألنه أقرب إلى غرض الواقف" :ه قاله أحمدأو بعض مثل"وزاد: 

فهذه الفتاوى تجعل النظر إلى جميع الجهات نظرة واحدة، قائمة على 
                                                

 الجيل، القرطبي، دار رشدبن  أحمدبن  محمد الوليد : أبومسائل أبي الوليد ابن رشد (1)
 .1241/ 2 م،1993 هـ/1414 الثانية، المغرب، الطبعة الجديدة، اآلفاق دار بيروت،

والشؤون اإلسالمية ، وزرارة األوقاف العلمي علي الحسينيبن  : عيسىنوازلكتاب ال( 2)
 .345 ،2/344 م،1986هـ/ 1406بالمغرب، 

 الكتب دار مفلح،بن  محمدبن  اهلل عبدبن  محمدبن  إبراهيم ( المبدع في شرح المقنع،3)
 .5/187 م،1997 هـ/1418 لبنان، بيروت، العلمية،
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ذمة واحدة، حسب المصالح المعتبرة، والذي يظهر رجحانه هو أن يكون 
ذلك في دائرة االستثناء ويبقى األصل العام في رعاية كل وقف بذاته إال 

 .(1)لمصلحة راجحة

 الثاني الفرع

 اإلنفاق على مواجهة الوبا  من مال الوقف
قرر الفقهاء جواز اإلنفاق من األوقاف في مواجهة النوازل والكوارث 
ومنها األوبئة، بتجهيز مستشفيات خاصة بمن يصاب أو إجالء رعايا في دول 
 أخرى أو شراء أدوات )كمامات وقفازات( أو مطهرات ومعقمات وغير ذلك.

ز الدولة عن ذلك، أو قدرتها ولكنها ال تستطيع وهذا في حالة عج
 وأشير إلى بعض من أقوال ،الوصول لكل رعاياها في الداخل أو الخارج

 .في ذلك الفقهاء رحمهم اهلل

يرده من  انً يْ جعلوا ذلك األخذ جائز للحاكم على أن يكون دَ األحناف ف
جاء  .بيت المال أو من مال الفيء، عند أخذه من أوقاف المساجد أو الفقراء

"وأما  المال الموقوف على الفقراء إذا نابت نائبة:الفتاوى الهندية في في 
المال الموقوف على الفقراء فهذا على ثالثة أوجه: إما أن يصرف إلى 

و إلى األغنياء من غير أبناء المحتاجين، أو إلى األغنياء من أبناء السبيل، أ
وفي الوجه  السبيل. في الوجه األول والثاني جائز ال على وجه القرض.

                                                

جلة م ،علي محيي الدين القره داغي :استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثةينظر:  (1)
 .494/ 13 ،مجمع الفقه اإلسالمي
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الثالث المسألة على قسمين: إما أن رأى قاض من قضاة المسلمين جواز ذلك 
ففي القسم األول جاز الصرف ال بطريق القرض، وفي القسم الثاني  ،أو لم ير

 .(1)"ا في مال الفيءيصرف على وجه القرض فيصير دين

فقد جعلوا ما ال حبس عليه يجب على السلطان أن يفعله  وأما المالكية
من بيت المال، فإن عجز هو وأهل النظر يتوجه الخطاب للعامة ويصبح من 

بد لمتولي النظر  فروض الكفايات، وفي تفصيل حسن يقول الونشريسي: "ال
، فما خصه اه إن كان جائزً محّب س واتباع شرطفي الحبس من مراعاة قصد ال

المحّب س بنوع ال يصرف في غير ذلك النوع، واألنواع التي ال حبس عليها 
يجب على اإلمام وهو السلطان أن يفعله من بيت المال، فإن عجز اإلمام أو 
أهل النظر فيه توجه الخطاب على الجماعة من باب فروض الكفايات التي إن 

وال يُراَعى  البعض سقط عن الباقين الفرض. ترك الجميع أثموا، وإن قام بها
في ذلك مساواة وال تفضيل، بل يخاطب به من له قدرة على المشاركة فيه 
بنفسه أو ماله وحظ الوالة في ذلك االلتفات إلى حصول المصلحة وبذل 
االجتهاد، وحظ الفقيه الحض والترغيب، وأما مراعاة عوائد الناس إذا لم يكن 

 .(2)"فحسن في هذا الباب فيها جور على أحد

ْكُر حال   وهو »، والحكر: المواجهة الظروف الطارئة أحيانً  وقد كان الح 
                                                

/ 2 هـ،1310، 2الفكر، ط  البلخي، دار الدين نظام برئاسة علماء لجنة :الفتاوى الهندية (1)
464.  

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس والمغرب )فتاوى ( 2)
األوقاف والشؤون اإلسالمية  ، وزارةالونشريسييحى بن  الونشريسي(: أبو العباس أحمد

 .135/ 7 م،1981هـ/ 1401بالمغرب، 
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رًة للبناء والغرس، أو ألحدهما  (1)«َعْقُد إجارة  يُقَصُد به استبقاُء األرض ُمقرَّ
الطاعون قد حّل ففي القاهرة، سنة ثالث وثالثين وثمان مئة للهجرة؛ كان 

ال يُحَصْون، فجمع الُسلطان المملوكيُّ القضاة األربعة،  ابمصر، وأفنى خلقً 
َبْت مصر»واستفتاهم وقال:  يا »فقالوا: « إن دام هذا الطاعون على الناس َخر 

ْكر فلو مات في  موالنا الُسلطان! ال تهتم؛ فإّن بمصر أربعة وعشرين ألف ح 
، ما تأثّرْت له مصر ن كّل حكر  واحد  كْ « كّل يوم  م  ر هنا بمعنى َبْيع وموُت الح 

عقارات الَوْقف الخيري التي ُحّكرت، أو العقارات األَميريَّة الُمَحكََّرة، 
وصرف الثمن، في هذا الظرف الطارئ؛ لدرء هذه المفسدة العامة، ومن 

ْكر أنّه يُْطلق على األرض دون األَْنقاض  .(2)إطالقات الح 

ا فضلة الحبس الونشريسي عن: المصالح التي تصرف فيه َل ئ  وقد سُ 
فكان مما أجاب: الشطر الذي َيفُضل يصرف في مثلها... وهذا هو  ،)الوقف(

الذي ارتضاه بعض العلماء... وإن صرف في غير ذلك مما هو مصلحة 
للمسلمين، فقد قيل ذلك وعمل به بعض قضاة قرطبة رحمهم اهلل، فهذا ما 

 .(3)األصلحظهر لي، والقاضي يجتهد ويُراعي 

بمعالجة  وباء فيروس كوروناعظم اآلن من مواجهة نازلة وال مصلحة أ
                                                

 األميرية الكبرى المطبعة باشا، قدري اإلنسان: محمد أحوال معرفة إلى الحيران مرشد (1)
 عابدين، ابن المختار: الدر على المحتار ؛ ورد1/96م، 1891 هـ/1308 ،2ببوالق، ط 

4/391.  
الحنفي، الهيئة ابن إياس  أحمدبن  في وقائع الدهور: محمد : بدائع الزهورينظر (2)

 .2/131م، 1984هـ/ 1404المصرية العامة للكتاب، 
 بتصرف. .146/ 7: فتاوى الونشريسي (3)
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الناس ووقايتهم من الهلكة، وتعويض المتضررين لمواجهة آثار الوباء على 
 .واالقتصاديالصعيد االجتماعي 

إذ من  ،أن مخالفة شرط الواقف مع الضرورة جائزة وقرر الشافعية
وسد حاجات الناس من . والوباء (1)المعلوم أنه ال يقصد تعطيل وقفه وثوابه

 أعظم الضرورة.

وفي مسألة الوقف منقطع اآلخر قالوا: يصرف ألقرب الناس إلى 
الواقف، فإن لم يكونوا صرف إلى الفقراء والمساكين أو مصالح المسلمين. 

: تُعتبر الحاجة؛ فإن سّد الحاجات أهمُّ الخيرات. وهو الراجح. وفي  وفي قول 
 .(2)هات؛ إذ ال متعلق عندنا في تعيين  قول: يحمل المصرف على أعم الج

ول: إذا قال القائل: وقفت داري هذه وكذا في مسألة الوقف منقطع األ
على من سيولد لي، وال ولد له، أو وقفُت على المنتظَرين، دون الموجودين 

ولألئمة: في صحة هذا  منهم، فهذا الوقف ال مصرف له من جهة األول.
ولين في الوقف المنقطع اآلخر، فمن صححه الوقف قوالن مرتبان على الق

أنه  -أن الوقَف يصرف إلى األقربين بالمحّب س.، والثاني  -جعل أحد الوجوه
 .(3)والثالث: أنه يصرف إلى المصالح العامة يصرف إلى المساكين.

                                                

 حمزةبن  أحمد العباس أبيبن  محمد الدين شمس المنهاج: شرح إلى المحتاج نهاية (1)
 .396/ 5 م،1984 /هـ1404 بيروت، الفكر، دار الرملي، الدين شهاب

 الجويني، محمدبن  يوسفبن  اهلل عبدبن  الملك المذهب: عبد دراية في المطلب نهاية( 2)
المنهاج:  شرح إلى المحتاج ونهاية ؛351/ 8 م،2007هـ/ 1428 المنهاج، جدة، دار

 .5/396الرملي، 
 .8/354: الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب (3)
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في مسجد أو مشهد ال ينتفع به أحد  ومن وضع مااًل " :وقال الشوكاني
صالح المسلمين ومن ذلك ما يوضع في جاز صرفه في أهل الحاجات وم

 .". (1)الكعبة وفي مسجد النبي 

 نخلص إلى ما يلي: من خالل ما سبق

أوالً: الفتاوى تجيز النظر إلى جميع الجهات نظرة واحدة قائمة على 
ذمة واحدة حسب المصالح المعتبرة، ويكون ذلك في دائرة االستثناء ويبقى 

بذاته إال لمصلحة راجحة فيدور الوقف مع األصل العام في رعاية كل وقف 
 المصلحة حيث كانت.

ثانياً: يجوز سد حاجات الناس من ريع األوقاف وقت الوباء ويساهم 
وجائز أن تحول  ،في ذلك الناس بتبرعاتهم كل على قدر طاقته وحاجته

 فوائض األوقاف لسد عجز الناس وسد عجزهم.

قتنا: مواجهة البالء بالحد من ثالثاً: من المصالح العامة الراجحة في و
انتشاره وتجهيز األدوات التي يحتاجها الناس من "كمامات وقفازات 

وكل هذا يجوز أخذه  ومطهرات"، وإنشاء مستشفيات، وشراء أجهزة تنفس.
 من األوقاف على سبيل القرض ويرد من بيت المال "خزينة الدولة".

  

                                                

 الشوكاني، دار اهلل عبدبن  محمدبن  عليبن  البهية: محمد الدرر شرح المضية الدراري (1)
 .2/299م، 1987 هـ/1407العلمية، بيروت،  الكتب
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 لثانياملطلب ا

 على ضوء جائحة كورونا املؤقت للوقف معاصرة تطبيقات

التي نتجت عن  والمتغّيرة الجديدة واالجتماعية االقتصادية الظروف
 الجديدة الّصور وتتنّوع لها، حصر ال عنها حاجات تنشأ جائحة كورونا

 كثيرة عامة حاجات فظهرت يُطلب تلبيتها، التي الحاجاتتلك  بتنّوع للوقف
 طبيعة بسبب إما دائم، ومنها ما هو غيربطبيعته  ما هو دائم منها البرّ  وجوه من

 الواقف بديمومته.  رغبة عند ال أنّه وإما يُلبيها التي الحاجة

 في الباحثين يمتّد نظر أن ينبغي والنهوض به الوقف تطوير مجال وفي
 معنوية، أو مادية كانت نافعة أشياء من وقفه يُتصّور ما كل إلى الموقوفات

 وقفها مدى إمكانية لمعرفة المؤّصلة الدراسة بعد النافعة األشياء كل فتدخل
 .(1)العملية الناحية ومن الشرعية الناحية من

وبالنظر إلى ما سبق أن ذكرته في نطاق الوقف المؤقت، عندما ذكرت 
، َوْقُف  َصحَّ )القاعدة الذهبية الشاملة للسادة المالكية، والتي مفادها   َمْمُلوك 

نْ  ( وإ  ن الوقف المؤقت يمكن أن يدخل في أ. تلك القاعدة التي تفيد (2)ب أُْجَرة 
كل ما يملكه اإلنسان سواء كان مالًكا للعين أم مالكا للمنفعة، بل وجدنا 
َج على أقوال الفقهاء القدامى جواز  كذلك من الفقهاء المعاصرين من َخرَّ

 يدوًيا، وقف المنافع المتمثلة في جهود البشر أو منافع العمل، سواء كان عماًل 

                                                

 .18ص  دنيا، أحمد شوقي :(والحقوق المنافع وقف) مستجّدة وقفية مجاالت (1)
 .1/212مختصر العالمة خليل:  (2)
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 .(1)أو كان عماًل عقلًيا

في هذا الظرف الوبائي  المالكية فما علينا إال تفعيل هذه المدونة
 عن المترتب التضامني هذا الزخم استثمار ، وأهمية ضرورةاالستعجالي

 العديد اليوم هناك وأدوات، حيث إن آليات عبر وذلك "19 "كوفيد جائحة
 الصدد. هذا في بها االستعانة يمكن التي الوقفية األدوات من

رأينا أن الوقف المؤقت يمكن أن يكون في العقارات التي تشمل  وقد
الدور واألراضي واآلبار والمحالت والبساتين، وكذا المنقوالت سواء كانت 

م الحيوانات، كما يشمل النقود ذهبية كانت أو أمن المكيالت أم الموزونات 
يمكن أن يدخل الوقف المؤقت كذلك في فضية أو معدنية أو ورقية، كما 

 المنافع والحقوق.

كما أن الوقف المؤقت يمكن أن يكون وقًفا مؤقًتا فرديًا؛ وهو ما يحبسه 
األفراد من أعيان أو منافع، دون ارتباط بالمؤسسات الوقفية، أو الراعية 
لشؤون الوقف؛ كالوزارات والدوائر الحكومية التي تُعنى بالوقف وشؤونه. 

يقوم فرد بوقف مؤقت لعين من األعيان أو منفعة من المنافع بصفته  فقد
الفردية، وعلى أفراد معينين، أو يقوم الواقف بعمل انفرادي يقوم به بنفسه، 
كالعامل اليدوي إذا تم وقف عمله في قطاع معين لمدة زمنية محدودة؛ 
كالطبيب والممرض والمسعف والمدرس والمهندس.. وغيرهم، وهناك 

األعمال العقلية التي قال الفقهاء المعاصرون بماليتها كحق التأليف  بعض
، وفي هذا الشكل يكون الوقف المؤقت المؤسسي وهناك وحق االختراع.

                                                

 من البحث. 44ينظر: ص  (1)
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المؤقت تحت مظلة مؤسسية، وليس من خالل األفراد، وميزة هذا  الوقف
، وجميع أشكال الوقف النوع من الوقف هو التعاهد، وضمان االستمرار

 . (1)ا كان أو مؤسسًيا( ترتبط في النهاية بشرط الواقف)فرديً 

ساهم الوقف المؤقت التي يمكن أن ت مجاالتفإن هناك كثير من وعليه 
، وبيانها التي يمر بها العالم أجمع -جائحة كورونا– هذه األزمةمواجهة  في

 كالتالي:

 الفرع األول

 اتوقف العقار
 قف العقاروو أو محالت، آباًرا،أو  أو دوًرا، العقار قد يكون أرًضا،
 :يمكن أن يتم بإحدى الصور التالية المؤقت في جائحة كورونا

  للمسجد الوقف في تيالتوق -1

بصورة مؤقتة، بل قد تكون الحاجة نفسها إلى  ابناء مسجدً  ُف وقَ قد يُ 
؛ كما في حالة إعادة بناء المسجد مسجد بعينه مؤقتة في بعض األحيان

الناس إلى بناء مؤقت للصالة في حي أو بلد، فيبادر الجامع، فقد يحتاج 
 تصّرفي للواقف هابعد عوديو نةيمع لمدة امسجدً  كونيل عقار ميبتقد أحدهم

 المسجد بنىيُ  أو شترىيُ  ثماير مؤّقتة يهإل الحاجة تكون نيح شاء،ي كمابه 

                                                

وما  26ص  يوسف، إبراهيم يوسف: مستدامة لتنمية مقترحة وقفية ينظر: مجاالت (1)
بعدها؛ وأحكام الوصايا واألوقاف: بدران أبو العينين بدران، مؤسسة شباب الجامعة، 

 .296م، ص 1982اإلسكندرية، 
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 .(1)الدائم

ال يسع المصلين في ظل اتباع قواعد  اوقد يكون المسجد األصلي ضيقً 
التباعد االجتماعي التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية في ظل انتشار وباء 

الجمع ويحتاج الناس إلى مكان واسع ليصلون فيه فيروس كورونا 
فيقوم بعض األشخاص بوقف بيته أو أرضه أو مزرعته لتكون والجماعات، 

وهم من قالوا -ذا الوباء، والسادة المالكية ا للصلوات طيلة فترة بقاء همسجدً 
عند الحديث عن  منهم صاحب الشرح الصغيرقد صرح  -بوقف المنفعة

، مما يقتضي جواز تعريف الوقف، بجواز وقف المنفعة المؤقتة للمسجد
 ولو: "قوله وشمل" :ا لمنفعة، فقالوقف المسجد عنده في حالة كونه وقفً 

 ولو منفعتها وأوقف معلومةً  مدةً  اأرًض  أو مملوكة ادارً  استأجر إذا ما" بأجرة
 .(2)"المدة تلك في امسجدً 

إن الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع ترجح القول بجواز 
 المصلحة من فإنه الماسة الحاجة لهذه ؛ فنظًراالوقف المؤقت في هذه الحالة

 ُحكم المدة هذه في للعقار الموقوف ويثبت المسجد، توقيت بصحة يُفتى أن
 وندب التحية به، الجنب مكوث وحرمة فيه، االعتكاف صحة من المسجدية

 .له

ومن الصور المستجدة للوقف المؤقت للعقار، وقف حق استعمال 
 في كل من صالتي الفطر مثاًل  لمدة ساعتين العيد كمصلى لصالة فضاء أرض

                                                

 . 64ينظر: قضايا فقهية معاصرة في األوقاف: منذر قحف، ص  (1)
 . 4/98 الشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه: (2)
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التباعد واألضحى؛ لكي يسع المكان جميع المصلين مع اتباع قواعد 
االجتماعي. فهذه األرض ال يحتاجها المصلون إال لهذه الساعات القليلة في 
العام كله، فيحبس مالكها حق االرتفاق هذا بقدر الحاجة إليه دون أن يحبس 
رقبة األرض، وال حق استعمالها في األوقات األخرى، ودون أن يحرم ورثته 

حق الموقوف عليهم فيها، من التسلط على ما يمتلكون باإلرث، مع مراعاة 
فتكون لألرض استعماالت أخرى في األوقات األخرى ال تتعارض مع كونها 

ا ا للسيارات، أو مكانً مصلى العيد في هذا الوقت، كأن يستغلوها موقفً 
للمعارض التجارية، أو مالعب كرة قدم، ثم قد تنقضي الحاجة إليه ويوجد 

بمدى الحاجة، أو حسب إرادة  بديل عنه بعد سنوات مثال، فيكون التوقيت
 .(1)الواقف

  مؤقتة بصفة األبنية وقف -2

وقف األبنية من عقارات وشقق ومستشفيات، قد يتم بصورة مؤقتة 
ا كانت معدة لإليجار قف بعض الموسرين شققً ولمواجهة تلك األزمة، فقد ي

على أناس فقدوا أعمالهم ووظائفهم بسبب جائحة كورونا، ليسكنوا فيها مدة 
 بعض في إليه يحتاج ا لكنه الء هذا الوباء، وقد يملك شخص عقارً بقا

 العلم طلب في يسافر لسنوات كأن ا،ا مؤبّدً وقفً  يقفه أن يستطيع وال األوقات،
 هذه في عند عودته، سيحتاجها لكن خاللها، شّقته يحتاج فال العمل، أو

 قد يكون وبهذا إليه، تعود من سفره عاد إذا حتى ا،مؤقتً  وقفها بإمكانه الحالة

                                                

هـ، ص 1418ينظر: قضايا فقهية مهمة في األوقاف اإلسالمية المعاصرة: منذر قحف،  (1)
47 . 
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الطالب أم  غير القادرين سواء من من مجموعة واستفادت وقفها ثواب نال
 .(1)من غيرهم

أيضا من األوقاف المؤقتة للعقارات والتي تساعد في مواجهة أزمة 
 من وقف للمنازل والشقق على ضوء تلك األزمة به البعض قامكورونا ما 
كورونا، وتحويل هذا الشقق وتلك  بفيروس لعزل المصابين وتخصيصها
 التي المستشفيات على األعداد لتزايد نظراأماكن لعزل المصابين،  البيوت إلى

، وتوجيهات المستجد كورونا بفيروس االشتباه حاالت الستقبال كافية تعد لم
ج في وزارة الصحة لكثير من المصابين بضرورة العزل المنزلي وتلقي العال

 .(2)البيوت

 ا.مؤّقتً  اوقفً  لتكون المقبرة تحبيس -3

لم يتطرق الفقهاء قديًما لمسألة وقف المقبرة وقًفا مؤقًتا، وذلك راجع 
َسة إلى أن المالكية الذين ، (3)قالوا بالتوقيت منعوا استغالل المقابر اُلمْنَدر 

 بيعه يجوز ال القبر قوله: "موضع للزراعة والبناء، فقد نُقل عن اإلمام مالك، 
 . (4)حبس" كأنه به االنتفاع وال

                                                

 .22، 21ينظر: مجاالت وقفية مقترحة لتنمية مستدامة: يوسف إبراهيم يوسف، ص ( 1)
 كورونا، على الموقع التالي: مصابي لعزل بمنزله يتبرع مقالة: مواطن ينظر: (2)

https://www.elwatannews.com/news/details/4810124 

لُ  َدَرَس  (3) نْ  ُدُروًسا اْلَمْنز  َيْت  َعََفا قَعدَ ََ َباب   م  آَثاُرُه، المصباح المنير: الفيومي، ص  َوَخف 
192. 

 اهلل عبد أبو عليش، محمدبن  أحمدبن  محمد منح الجليل شرح مختصر خليل: (4)
 .1/512م، 1989/هـ1409بيروت،  الفكر، المالكي، دار
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ومن جهة أخرى فإن استغالل أرض المقبرة المندرسة في الزراعة 
 الميت بلي قال الزيلعي: "ولو والحنابلة، ،والشافعية والبناء جائز عند الحنفية،

وقال النووي:  .(1)عليه" والبناء وزرعه قبره في غيره دفن جاز اترابً  وصار
 فيه غيره دفن يجوز وحينئذ اترابً  وصار الميت بلي إذا القبر نبش "يجوز
 باتفاق فيها والتصرف االنتفاع وجوه وسائر وبنائها األرض تلك زرع ويجوز

 الزراعة جازت رميما،) الميت( صار وإذا)، وقال البهوتي: "(2)األصحاب"
. لكن نظرا ألن كال من (3)كالبناء"( ذلك وغير) الدفن موضع: أي( والحراثة
 مؤقًتا افً وق المقبرة وقف فإن بالتوقيت؛ والشافعية والحنابلة ال يقولونالحنفية 

  .كذلك عندهم يجوز ال

 الذي التوقيت مبدأ على تستند المقبرة في التوقيت مسألة فإن هذا وعلى
 والبناء للزراعة المندرسة المقابر أرض استغالل ومبدأ جواز المالكية، أقّره
 .والحنابلة والشافعية الحنفية من كل قول على

تُتَّخذ األرض بوقف المقبرة في التوقيت ويكون  محددة، مدة مقبرة ل 
 أهل يحددها المدة وهذه الموتى، ُرفاة لفناء المدة كافية تكون أن رطتويُش

 هذه وبعد السائد، التربة والمناخ نوعية باختالف تختلف وهي االختصاص،
 .للبناء أو للزرع لتُْسَتَغل ورثته، أو لصاحبها، األرض ترجع المدة

                                                

 .1/246تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: الزيلعي،  (1)
النووي، دار الفكر، د  شرفبن  يحيى الدين محيي زكريا المجموع شرح المهذب: أبو (2)

 .5/303ت،  
 .2/144كشاف القناع عن متن اإلقناع: البهوتي،  (3)
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ا على الموتى بمرض معين، كما في ا مؤقتً يمكن وقف المقبرة وقفً  كما
على كثير من أهالي  ونجائحة كورونا في هذه األيام، فقد رأينا من يتنمر

المتوفين بفيروس كورونا ويمنعهم من حقهم في دفن موتاهم في مقابرهم 
بل  قابر بحجة خشية نقل العدوى،المخصصة لهم والتي تقع بين عموم الم

 في دفنهم أو الوباء، بهذا ماتوا ممن ذويهم جثث استالم رأينا من يرفضون
في ظل هذا الوباء  في مكان ما ا قام ببناء مقبرةفلو أن شخًص  مقابرهم،
ووقفها على دفن موتى جائحة كورونا مدة بقاء الجائحة، فإنه بزوال  ،المنتشر

تلك الجائحة يحق للواقف التصرف في المقبرة، بدفن موتى آخرين فيها، أو 
على رأي القائلين من  المشروعة باستخدامها بأي وجه من وجوه االستخدام

 الموتى. ُرفاة لفناء كافية الفقهاء بجواز ذلك، لكن بعد مضي مدة

 وقف األعيان المتكررة لمدة محددة -4

 منتجاتها من عيني جزء بتحبيس من المؤسسات مؤّسسة تقوم حيث
 منتجات أساس على البّر، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، إما وجوه على
 أساس على أو متكّررين، أو مدة بقاء فيروس كورونا، معين شهر أو بعينه يوم

األلبان أو شركة  شركة تأسيس عقد فينص منتجاتها، مجموع من نسبة محّددة
 أسبوع وقف إنتاج على ،مثاًل  المنتجات الغذائية، أو إحدى شركات األدوية

 دور العجزة أو والمساكين الفقراء على يُوّزع البر، وجوه على سنة كل من
 .(1)سنة لخمسين أو سنوات لعشر واأليتام،

                                                

منذر قحف، مركز البحوث والدراسات،  المعاصر، اإلسالمي المجتمع في ينظر: الوقف (1)
 . 136قطر، ص 



 مدى مشروعية الوقف املؤقت

 

 3856 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 الفرع الثاني

 الوقف املؤقت للنقود
 مما ، ألن هذا(1)ترجيحه من القول بجواز وقف النقود سبق بناء على ما

 المؤقّت الوقف يتّخذ أن لذا يمكن الخلق، ومصالح الشريعة مقاصد تقتضيه
 :التالية األشكال في مواجهة تداعيات جائحة كورونا للنقود

 العمل خدمة عائد من جزء وقف -1

 عليه، تعود التي عمله أجرة نساناإل يوقف أن الصورة بهذه المقصود
 باحتساب يقوم بأن معين، وقف لصالح ساعات أو يوم كأجرة محدد؛ زمن في

أو يقوم بوقف جزء من عائد عمله على الفقراء . وقفي مشروع في األجر
 والمحتاجين، أو على المتضررين بسبب جائحة كورونا.

 جهود من اإلفادة مجال في المستحدثة الصيغة هذه توظيف يمكنو
 كالجامعات والخاصة؛ الحكومية الدوائر في العاملين الموظفين

 وشحذ وغيرها والمحليات والشركات، والمصانع، والبنوك، والمستشفيات
 خالل من ذلك ويكون الوقفي المؤقت، بالعمل اإلسهام في وتفعيلها هممهم
 وقت من لمدة المالية للقيمة بها يعمل التي الجهة أو الموظف احتساب
 منه لإلنفاق ريعها وتخصيص أو نسبة معينة من راتبه الذي يتقاضاه، العمل،
أو على عالج المرضى المصابين بفيروس كورونا، أو  معينة، مستشفى على

 لمساعدة المتضررين الذين فقدوا أعمالهم ووظائفهم بسبب هذه األزمة،
 نفسه، الموظف من الفردي الجهد إطار في الصيغة هذه تتم أن ويمكن

                                                

 من البحث.  42، 41ينظر: ص  (1)
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 لتحقيق بينهم التنسيق يتم الموظفين من عدد بتعاون كذلك تتم أن نويمك
 . (1)، أو يتم ذلك عن طريق المؤسسات والشركاتالهدف هذا

 في نوعية نقلة إحداث على سيعمل أنه الوقف، من النوع هذا وأثر
 فئات كل ليستوعب األفقي المستوى على انتشاره حيث من الوقفي العمل

 والحرفية التعليمية مؤسساتهم من الجغرافية مناطقهم مختلف في المجتمع
 جميع ليستوعب العمودي أو الرأسي المستوى على سيمتد أنه كما. وغيرها
 .(2)وقدرته طاقته بحسب وكل والمتدني العالي الدخل صور

 الحسن القرض طريق عن الوقف -2

، والتي تفيد في مواجهة للوقف المؤقت للنقود المعاصرة من األمثلة
 وقف ويكون الحسن، القرض عن طريق وقفال تداعيات جائحة كورونا؛

 المال من الواقف قدًرا يُخصص بأن الحسن، القرض صورة في الورقية النقود
المحتاجين، ويمكن أن يتم هذا الوقف بشكل فردي يتولى الواقف  لقرض
بأن يقوم بإقراض النقود لبعض المحتاجين، ثم تسترد منهم وتقرض  إدارته،

حيث  مستقلة، هيئة تديرها للقرض وقفية صناديق تُنشأ أن كما يمكن آلخرين،
 قرض على األموال هذه توقف ثم المحسنين، من تلك األموال جمع يتم

 تنظيم تلك الهيئة وتتولى المحتاجين والمتضررين جراء انتشار هذا الفيروس،

                                                

مستدامة: أحمد محمد هليل، المؤتمر  لتنمية تقليدية غير مقترحة وقفية ينظر: مجاالت (1)
الثاني لألوقاف، الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

 .24م، ص 2006هـ/ 1417
 المرجع السابق: نفس الصفحة. (2)
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 تحصيلها ومتابعة إليهم، األموال ودفع المستحقين بتحديد عملية االقتراض
 .عليها المتفق المدة بعد منهم

 أو الصغيرة المشاريع في تلك األموال المحصلة استخدام يمكنو
 اواسعً  الباب يفتح المؤقت النّقدي فالوقف. الحسن القرض في أو اإلنتاجية

 رمزية بمبالغ ولو يساهموا لكي هموبسطائ همأغنيائ المجتمع فئات كل أمام
 .(1)الخير أعمال في والمشاركة الوقف عملية في

 طريق صناديق وقفية للقراض )المضاربة( عن الوقف -3

 من األموال جمع يتم حيث للقراض، وقفية صناديق تؤسس أن يمكن
 لمن بدفعها وذلك ْالُمضاَرَبة، طريق عن األموال هذه تستثمر ثم المتبرعين،

يكون هذا للمضارب، ويمكن أن  الربح من قسم يُمنح أن على بها يتجر
المضارب من المتضررين بهذه الجائحة، وعنده خبرة في مجال معين، لكن 

 يوزع اآلخر من األرباح والقسم ال يوجد عنده القدرة المالية على المتاجرة.
 .(2)المختلفة البر جهات من جهة على ينفق أو المحتاجين على

ال كما يمكن أن يتم ذلك بشكل فردي غير مؤسسي؛ بأن يتم دفع الم
  الموقوف بشكل مباشر من الواقف إلى من يتجر به على حصة من الربح.

 
                                                

 هلل عبد واالستثمار: فؤاد اإلدارة للوقف، المعاصرة المؤّسسة نموذج حول ينظر: دراسة (1)
فبراير  29 - 28المستقبل، في الفترة  وبناء الواقع: تونس في الوقف العمر، ندوة

 .15م، ص 2012
 .61ص  ينظر: دراسة تأصيلية لقضايا معاصرة من أحكام الوقف: الشيخ حمدون، (2)
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 الفرع الثالث

 ينقوالتالوقف املؤقت لل
هناك الكثير من المجاالت للوقف المؤقت في المنقوالت، يمكن أن 

 يستفاد منها في الوقت الراهن، ومن بين تلك المجاالت:

  الصحي: المجال للمنقوالت في الوقف المؤقت -1

 رَّ س  وأَ  الصناعي التنفس بأجهزة التبرعمثل 
 ووقف المستشفيات، ة 

الطبية، وشراء الكمامات والمطهرات، ووقفها  المستلزمات وشراء األدوية،
 المركزة، والعناية العمليات غرف وتجهيز على العاملين في القطاع الصحي،

اإلسعاف،  وتجهيز سيارات المتنقلة، العيادات وتجهيز للعزل، غرف وإنشاء
 كورونا بفيروس إصابتهم في والمشتبه المصابين وتجهيز سيارات لخدمة

قف وكما يمكن  المستجد، وتجهيز سيارة خاصة لنقل الموتى المصابين،
و ألنقل المعونات العاجلة لمن أصيبوا بالجوائح المختلفة،  ،وسائل النقل

 له مما كثير وغيرها ،لنقل الطالب في أوقات محددة ،وقف وسائل النقل
ا للوقف المؤقت ا وفسيحً  واسعً الصحي، كل هذا يعد مجااًل  بالمجال ارتباط
  .(1)"19 كوفيد" كورونا فيروس انتشار من بها نمر التي األزمة ظل في خاصة

 مقصد تحقيق وسائل من يَُعدُّ  الصحي المجال في الوقف ثقافة نشر إن
 الوجوه، من بوجه الهلكة أسباب سائر من واستنقاذها اإلنسانية النفس حفظ
 جميع إحياء بصورة وتصويره إحيائها على والتحضيض الترغيب جاء لهذا

                                                

 مشروعاتهم وتمويل الفقراء احتياجات والنّقود لتلبية للمنافع المؤّقت ينظر: الوقف (1)
 .15منصوري، ص  وكمال عمر الحليم عبد الصغيرة: محمد



 مدى مشروعية الوقف املؤقت

 

 3860 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

يًعا النَّاَس  أَْحَيا َفَكأَنََّما أَْحَياَها َوَمنْ »: تعالى قال الناس،  [.32: المائدة] «َجم 

ا، وللوقف المؤقت عمومً  الوقفي للقطاع بالدنا في ُملّحة بحاجة إننا
 الصحية الخدمات لتمويل إنسانية ضرورة باعتباره الخصوصعلى جهة 

 وآليات وأجهزة منشآت من يتطلب مال( 19 كوفيد) الوباء لهذا للتصدي
، والتي عجزت الكثيرة الموبوءة الحاالت تستوعب واستثنائية إضافية

عن مواجهتها والتصدي  المتقدم القطاعات الصحية في كثير من بلدان العالم
 لها.

 الرابعالفرع 

 واخلدمات للينافع املؤّقت الوقف
وتعاظم  المعاصرة المجتمعات في لألموال االقتصادي الوعاء تنّوع مع
في  معروفة تكن لم األوقاف ألصول وعوائد منافع وظهور عوائدها،

 َيرد التي المنافع حجم توّسع معه يُتوّقع الذي األمر الّسالفة، المجتمعات
 الجهد عن الناتجة المنفعة وقف اإلنسان بإمكان أصبح حيث عليها الوقف،
وهذا إيجاز ألهم تلك  األعيان، من تملّك ما منفعة وقف إلى البشري إضافة

 :(1)المنافع والخدمات

 :األعيان لمنافع المؤّقت الوقف -1

 :مؤّقتا أو مؤبّدا الوقف عليها يرد التي األعيان منافع همأل إيجاز هذاو
 وخطوط الكهرباء منافع( والمواصالت النقل وسائل منافع) السكن منافع

                                                

 .14المرجع السابق: ص  (1)
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 المختلفة والمعدات األجهزة منافع واإلنترنت، والبرق الهاتف والفاكس
 .التعليم أو الترفيه أو والتوزيع في اإلنتاج المستخدمة

وهناك صور وقفية مؤقتة لوقف المنافع والخدمات لصالح الفقراء 
 ، منها:س كوروناوالمحتاجين والمتضررين من كارثة فيرو

؛ سواء وقفها لنقل المرضى المصابين، أم لنقل وسائل النقلوقف منفعة  -
 الموتى، أم لنقل المتضررين من هذه الجائحة.

 صناعي، تنفس أجهزة عنده يكون كمن: الطبية األجهزة منفعة وقف -
 شفاء بعد له لتعود كورونا، بفيروس المصابين المرضى على ويوقفها

 .الجائحة تلك انتهاء بعد أو المصابين،

 بفيروس المصابين المرضى لعالج أو لعزل اعقار بجعله مكانً  وقف منفعة -
 .كورونا

 (:البشري الجهد) اإلنسان لمنافع المؤّقت الوقف -2

في  بل والمنقول، العقار في يتمثّل ال الثروة مولدات من نوع لدينا
جهدهم،  إال يجدون ال الذين الناس، بعض يمتلكها التي البشرية القدرات
 وإعانة يتيم، لتربية ا هلل تعالىوقفً  منها اجانبً  يجعلوا أن ويحبون وخبرتهم،

وقد ذكر أحد  ،(1)مريض وتطبيب وتعليم جاهل، لآلخرين، والصناعة عاجز،
الباحثين في مجال الوقف أن النظرة الفاحصة تكشف لنا أن المنفعة هي 

عقار، وأخرى متولدة عن منقول،  المنفعة، ال فرق بين منفعة متولدة من
وثالثة متولدة عن جهد بشري يبذله اإلنسان، فليس الوقف إال تمليك المنافع 
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 الوقف، مجاالت من اكثيرً  يوّسع وهذا .(1)في الحقيقة كما يقول أبو يوسف
 اإلجراءات من والمزيد للوقف، ناظر إلى يحتاج ال هنا أسهل فاألمر ويكون
 يجمع أن شرعي مانع هناك وليس الناظر، فالواقف هو واإلدارية المالية
 .(2)والنظارة الوقف بين اإلنسان

ومهندسين  ومدرسين أطباء من والفنيين المهنيين لكل يمكن وعليه
 الوقت، لبعض خدماتهم وقف المتعّددة والحرف المهن ذوي من وغيرهم

 فاألمر خدماته من جزء وقف أو العمل وقت من جزء وقف ذلك سواء أسمينا
 منفعة هو الحقيقة في الموقوف نإ حيث يختلف ال الشرعية من الناحية

 . (3)الواقف

 نحصل التي هيو الماّدية؛ المنفعة: قسمين إلى المنفعة ههذ وتنقسم
 عليها نحصل التي وهي المعنويّة؛ والمنفعة. اليدوي العمل من خالل عليها
 .الفكريّ  خالل العمل من

 ا.ا كان أو عقليً يدويً  المؤقّت العمل وقف  

 ال الزمنية المدة وعلى الوقت على يرد الصورة هذه في الوقف محل
إذا كنا قد رجحنا القول بجواز وقف المنافع، فإن منافع الجهد و قيمتها، على

                                                

؛ ومجاالت وقفية مقترحة لتنمية مستدامة: 20/151 السرخسي،: الكبير السير شرح (1)
 وما بعدها. 23يوسف إبراهيم يوسف، ص 

 ومغني ؛231 ،6/230القدير:  وفتح ؛3/384 عابدين: ابن وحاشية المختار ينظر: الدر (2)
 .6/39 والمغني: ؛3/552 المحتاج:

 .15 دنيا، ص أحمد شوقي :(والحقوق المنافع وقف) مستجّدة وقفية مجاالت (3)
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ا ينطبق عليها ما ينطبق على منافع األعيان، حيث إن ا كان أو عقليً البشري بدنيً 
العقد، كما في عقد إجارة األشخاص، فإن العقد هنا لها قيمة مالية يرد عليها 

 يبذل ما بمقدار تحسب هنا الوقف لمحل والقيمة المالية. يرد على المنفعة
 ما بمقدار أنها تحسب كما عقلًيا، أو بدنًيا جهًدا أكان سواء عمل من فيها

 .(1)للمستحقين معينة خدمة لتقديم نفسه الواقف( العامل/ الموظف) يحبس

 تقدم أن يمكن المستحدثة الوقفية الصيغة هذه أن هنا الواضح ومن
خاصة  والتدريب، والتطبيب، التعليم، في مجاالت للمستحقين جليلة خدمات

 في ظل األزمات والكوارث، ويتضح ذلك في الصور الوقفية التالية:

وقف المدرس لجهوده في التعليم، عن طريق خدمة التعليم عن بعد، بأن  -
ساعات معينة أو أيام معينة ليقدم فيها ووقف بتخصيص  يقوم المعلم

بدون مقابل، عن طريق شرح الدروس ورفعها على موقع معين  الدروس
   ليستفيد منها الطالب.

ا من ، بتخصيص الطبيب يومً وقف األطباء لجهودهم وفحصهم للمرضى -
أيام األسبوع، لمعالجة المرضى الفقراء والمحتاجين، أو من خالل 

جزء من وقته للعمل في مستوصف من المستوصفات، أو يلتزم تخصيص 
 مثال بمعالجة األيتام، على أن يتم ذلك كله بدون عوض مالي.

 كورونا، بفيروس للمصابين واألشربة واألطعمة األدوية نقل خدمة وقف -
 مخصصة أماكن في أو المنازل في والعزل الحجر قيد يكونون والذين
 .للعزل

                                                

 .24مستدامة: أحمد محمد هليل، ص  لتنمية تقليدية غير مقترحة وقفية ينظر: مجاالت (1)
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 من ساعة معينة كوقف اإلعالمي، الوقف مجال في تفعيلها يمكن كما -
، خاصة في ظل إغالق مكاتب القرآن لتعليم فضائية قناة بث ساعات

 لتنفيذ أو طبية، استشارات لتقديم أو ،التحفيظ بسبب فيروس كورونا
 .(1)معينتدريبي  برنامج

وقف الدواء المكتشف المؤقت، فقد يصل الباحث في ميدان الطب إلى  -
اء له أهميته في مجال معالجة فيروس كورونا، فيقوم بمنح اكتشاف دو

جهة معينة كمنظمة الصحة العالمية، أو وزارة الصحة في بلده حق 
استغالل هذا الدواء المكتشف لمدة معينة، وهذا الوقف قد يكون بصفة 
انفرادية، وقد يظهر من خالل مؤسسة أو شركة تعمل في ميدان البحث 

 .(2)الطبي

 

 

h 

 

  

                                                

 .25مستدامة: أحمد محمد هليل، ص  لتنمية تقليدية غير مقترحة وقفية ينظر: مجاالت (1)
 .67ينظر: وقف العمل المؤقت: حسن الرفاعي، ص  (2)
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 اخلامتـــة

 إشاعته وأن المؤقت، للوقف حاجة هناك أن لنا يتبين سبق ما خالل من
 يعيشها التي الظروف تناسب استخدامه، إلى الواقفين ودعوة الناس بين ونشره
 عليه والموقوف للواقف المصلحة يحقق أن المؤقت للوقف ويمكن الناس،

ومن خالل ما تعرضت له في ثنايا هذا المطاف،  نهاية في والمجتمع بأكمله
البحث من مسائل وفروع تتعلق بموضوعه، وهو تأقيت الوقف في الفقه 

 تم التي النتائجاإلسالمي، وتطبيقاته على ضوء النوازل المعاصرة، أجمل خالصة 
 في النقاط التالية: البحث خالل من لها التوصل

قائم على االجتهاد؛ الوقف سنة مندوب إليها، وهو في كثير من فقهه  -1
األمر الذي يدل على سعة هذا الشرع القويم الذي جاء محكًما مناسًبا 

 لكل عصر، ومستجيبا لكل أشكال وصيغ المعامالت المالية.

األصل في الوقف التأبيد، وتأقيت الوقف )أي تحديده بمدة زمنية  -2
و معينة تذكر في الصيغة ابتداء( منعه الجمهور، وأجازه المالكية وأب

 يوسف وبعض الشافعية وبعض الحنابلة.

ترجيح رأي المالكية ومن معهم بجواز التأقيت في الوقف، لقوة  -3
في عصرنا الحاضر؛ نظرا لتجدد أنواع  األنسبأدلتهم، كما أنه 

الثروات التي يصعب ديمومتها، كما أن في القول به توسعة لعموم 
ع الثروة التي المسلمين، وتيسيرا لهم بممارسة الوقف مهما كان نو

 يملكونها أو حجمها.

 يمّكن المعاصرة اإلسالمية المجتمعات في المؤقّت الوقف تفعيل إن -4
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 من قدرة يملك من لكل يمكن حيث المحسنين دائرة من اتّساع
 إلى اتقربً  المختلفة البرّ  وجوه في يوقف أن( مادية مادية، غير) القدرات

 تعالى. هلل

المؤقت، والتوسع فيه من خالل الجمعيات ضرورة نشر ثقافة الوقف  -5
الخيرية، ومؤسسات المجتمع المدني، لقربها من الناس، ومرونة 

 أنظمتها ولوائحها.

ور المرتبطة األفكار نشر ضرورة -6 المؤّقت، مع  للوقف الجديدة بالصُّ
ضرورة التوعية بأهمية الوقف المؤقت والحاجة إليه، وذلك عبر 

واصل االجتماعي، خاصة في زمن وسائل اإلعالم، وشبكات الت
 األزمات والجوائح.

الوقف بصيغته المؤقتة له صور الموقوفة، ف األموال دائرة اتّساع -7
وتطبيقات كثيرة، منها وقف العقارات من أراض ودور وآبار، ووقف 

ووقف المنافع والصور المندرجة تحتها  ،المنقوالت، ووقف النقود
 كثيرة.

يَُعدُّ من أهم التطبيقات الحديثة للوقف وقف الجهود واألعمال،  -8
 المؤقت، وهو يتناسب بشكل كبير مع فقه التطوع في العصر الحديث.

القول بجواز الوقف المؤقت ليس على إطالقه، حيث ينبغي مراعاة  -9
 بعض الضوابط، والتي من أهمها:

  أن يكون له ما يستلزمه، من جهة الواقف نفسه، كحاجته إلى المال
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، د مضي مدة من الزمن، أو من جهة الموقوف نفسهالموقوف بع
كأن تكون العين الموقوفة ال يمكن معها التأبيد، أو غير ذلك كما 

 في حالة الجوائح كجائحة كورونا.
  أن تطبق للتكامل مع الوقف المؤبد، ال كبديل له؛ كالمشاريع التي

ا  على الوقف وتنميه، ليبقى الوقف مستمرً تدعم وتساند وتدر دخاًل 
 في الخير ال ينقطع.

  أال يكون الوقف المؤقت وسيلة للتحايل، لالستفادة والحصول على
ا لمدة محددة تسهيالت مالية أو امتيازات حكومية، كمن يوقف عقارً 

ليحصل على تسهيالت معينة ثم يعود إليه العقار بعد ذلك، ويكون 
 في ذلك ضياع لحقوق الموقوف عليهم.

  كما قد يحدث في وقف النقود المؤقت عن لربا، لأال يكون ذريعة
طريق القرض، بحيث يتم التعامل فيه بوقف النقود عن طريق 

 إقراضها بفائدة.

 بتطبيقاته المؤّقت الوقف ومن المؤبّد الوقف من نستفيد أن يجب -10
 وما وإمكاناته، الواقف ظروف حسب المعاصرة، ونفاضل بينهما

 .معالمجت ومصلحة الموقوف عليهم حاجة يناسب

يمكن أن يلبي الحاجات األساسية للفقراء  الوقف المؤقت للمنافع -11
والمحتاجين، خاصة في زمن األزمات؛ حيث يوفر لهم الرعاية 
الصحية الالزمة والتعليم واإلطعام واإلسكان، كما له القدرة على 

 استيعاب الحاجات المستجدة للحياة المعاصرة.
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المساهمين في الوقف، حيث في ظل الوقف المؤقت تتسع قاعدة  -12
 يتاح لكل من يملك قدرة ما من القدرات أن يسهم في الوقف.

 يمكن أن يصرف من الوقف على جهة خيرية غير الموقوف عليها -13
 ويبقى االستثناء دائرة في ذلك ويكون المعتبرة، المصالح حسب
 فيدور راجحة لمصلحة إال بذاته وقف كل رعاية في العام األصل
 كانت. حيث المصلحة مع الوقف

لسد حاجات الناس، خاصة في  األوقاف فوائض تحول يجوز أن -14
 زمن األوبئة.

 بالحد البالء مواجهةالقرض ل سبيل على األوقاف يجوز األخذ  من -15
 كمامات" من الناس يحتاجها التي األدوات وتجهيز انتشاره من

 .  تنفس أجهزة وشراء مستشفيات، وإنشاء ،"ومطهرات وقفازات
األمة، وعدم حاجات ث إلى النظر لالنهاية: فإني أدعو كل باح وفي

التعصب للرأي في المسائل الخالفية، والحرص على المقاصد الشرعية في 
تناول المسائل الفقهية، بمنهجية علمية ورؤية تتفق وتطور المجتمع وحاجات 

 الناس والنوازل العصرية، بما ال يتعارض مع النصوص الشرعية.

h 
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 املصادر واملراجعفهرس 

 .م1997/ هـ1418 األردن، عمار، دارالزرقا،  مصطفى األوقاف، أحكام -1
أحكام الوصايا واألوقاف: بدران أبو العينين بدران، مؤسسة شباب الجامعة،  -2

 م.1982اإلسكندرية، 

أحكام الوقف المؤقت بحث فقهي مقارن: ماجدة هزاع، المؤتمر الثاني  -3
والرؤى المستقبلية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، للوقف، الصيغ التنموية 

 هـ.1427شوال 

المطبعة السلفية، القاهرة،  ،أحمد إبراهيم بك والمواريث:أحكام الوقف  -4
 م.1937هـ/ 1355

مجلة  ،علي محيي الدين القره داغي :استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة -5
 .13، ج بجدةمنظمة المؤتمر االسالمي  ،مجمع الفقه اإلسالمي

 علي الشيخ ابن بكر أبيبن  موسىبن  األوقاف: إبراهيم أحكام فى اإلسعاف -6
 م.1902 هـ/1320 ،2مصر، ط األزبكية، الحنفي، مطبعة هندية، الطرابلسي،

، 18: محمود شلتوت، دار الشروق، القاهرة، ط اإلسالم عقيدة وشريعة -7
 م.2001

 دار األنصاري، اإلسالم زكريا في شرح روض الطالب: شيخ أسنى المطالب -8
 .م2000 هـ/1422 بيروت، العلمية، الكتب

إعالء السنن: أحمد العثماني التهانوي، إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية،  -9
 .هـ1415، 3كراتشي، ط 

 بابن المعروف أيوب بكر أبيبن  محمد:  إعالم الموقعين عن رب العالمين: -10
 .م1973 بيروت، الجيل، دار الجوزية، قيم

بن  علي الحسن أبو الدين اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف: عالء -11
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 ، د ت.2العربي، ط  التراث إحياء دار المرداوي، سليمان

 المعروف محمد،بن  إبراهيمبن  الدين شرح كنز الدقائق: زين البحر الرائق -12
 ، بيروت، د ت.المصري، دار الكتاب اإلسالمي نجيم بابن

الحنفي، الهيئة ابن إياس  أحمدبن  في وقائع الدهور: محمد بدائع الزهور -13
 م.1984هـ/ 1404المصرية العامة للكتاب، 

الحنفي،  الكاساني أحمدبن  مسعودبن  بكر أبو الدين، بدائع الصنائع: عالء -14
 م.1986 هـ/1406 ،2العلمية، ط  الكتب دار

 الشهير الخلوتي، محمدبن  أحمد العباس المسالك: أبو ألقرب السالك بلغة -15
 م.1995 هـ/1415 العلمية، بيروت، المالكي، دار الكتب بالصاوي

النشمي، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي،  جاسم التجاري: عجيل االسم بيع -16
 . 5، جمنظمة المؤتمر االسالمي بجدة

 العبدري يوسفبن  القاسم أبيبن  يوسفبن  : محمدالتاج واإلكليل -17
 م.1994هـ/1416 العلمية، الكتب المواق، دار اهلل عبد أبو الغرناطي،

 الدين فخر محجنبن  عليبن  شرح كنز الدقائق: عثمان تبيين الحقائق -18
 .هـ1313 القاهرة، بوالق، األميرية، الكبرى الزيلعي، المطبعة

الهيتمي،  حجربن  عليبن  محمدبن  في شرح المنهاج: أحمد تحفة المحتاج -19
 .م1983 هـ/1357بمصر،  الكبرى التجارية المكتبة

 م.1990 الجزائر، الشهاب، التعريف بآداب التأليف: السيوطي، شركة -20

هـ/ 1410الكتب، القاهرة،  التوقيف على مهمات التعاريف: المناوي، عالم -21
 م.1990

الجعفي،  البخاري عبداهلل أبو إسماعيلبن  المختصر: محمد الصحيح الجامع -22
 م.1987 هـ/1407 الثالثة، بيروت، الطبعة اليمامة، كثير، ابن دار

 الدين شمس بكر أبيبن  أحمدبن  محمد اهلل عبد القرآن: أبو ألحكام الجامع -23
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 السعودية، العربية المملكة الرياض، الكتب، عالم القرطبي، دار
 م.2003/هـ1423

 م.17/6/1946ق  61جريدة الوقائع المصرية العدد  -24

ّي  العبادي الحدادي محمدبن  عليبن  بكر النيرة: أبو الجوهرة -25 ب يد   اليمني الزَّ
 هـ.1322الخيرية،  المطبعة الحنفي،

بن  علي، الحسن أبو على شرح كفاية الطالب الرباني: حاشية العدوي -26
 م.1994 هـ/1414 العدوي، دار الفكر، بيروت، الصعيدي مكرمبن  أحمد

 البصري حبيببن  محمدبن  محمدبن  علي الحسن : أبوالحاوي الكبير -27
 لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار بالماوردي، الشهير البغدادي،

 .م1999هـ/1419
 اهلل عبدبن  محمدبن  عليبن  البهية: محمد الدرر شرح المضية الدراري -28

 م.1987 هـ/1407العلمية، بيروت،  الكتب الشوكاني، دار

دراسة تأصيلية لقضايا معاصرة من أحكام الوقف: الشيخ حمدون، بحث  -29
اإلسالمية،  والعلوم االجتماعية العلوم تكميلي لنيل شهادة الماجستير، كلية

 م.2005جامعة أدرار، الجزائر، 

 واالستثمار: فؤاد اإلدارة للوقف، المعاصرة المؤّسسة نموذج حول دراسة -30
 - 28المستقبل، في الفترة  وبناء الواقع: تونس في الوقف العمر، ندوة هلل عبد
 م.2012فبراير  29

دور نظام الوقف اإلسالمي في التنمية االقتصادية: أحمد محمد عبد العظيم  -31
 م.2007هـ/ 1428الجمل، دار السالم، القاهرة، 

 عبدبن  عمربن  أمين محمد عابدين، ابن المختار: الدر على المحتار رد -32
 .م1992 هـ/1412 ،2الفكر، بيروت، ط  عابدين، دار العزيز

 الركائز دار البهوتي، يونسبن  منصور بشرح زاد المستقنع: الروض المربع -33
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 هـ.1438 الكويت، والتوزيع، للنشر

 النووي، المكتب شرفبن  يحيى الدين محيي زكريا روضة الطالبين: أبو -34
 م.1991/ هـ1412 ،3عمان، ط  دمشق، بيروت، اإلسالمي،

 الطبعة سبل السالم: الصنعاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، -35
 م.1960/ هـ1379 الرابعة،

، زكريا األنصاري، المطبعة الميمنيةبن  محمدبن  زكرياالوردية، شرح البهجة  -36
 د ت.

الشيباني، دار الكتب العلمية، بيروت،  الحسنبن  شرح السير الكبير: محمد -37
 .م1997 /هـ1417

خليل: دار الفكر، بيروت،  مختصر على الدردير أحمد للشيخ الكبير الشرح -38
 دت.

 عبد أبو المالكي الخرشي اهلل عبدبن  : محمدشرح مختصر خليل للخرشي -39
 بيروت، د ت. للطباعة، الفكر اهلل، دار

 هـ/1414الكتب،  يونس البهوتي، عالمبن  شرح منتهى اإلرادات: منصور -40
 .م1993

 اهلل عبد أبو الدين أكمل محمود،بن  محمدبن  العناية شرح الهداية: محمد -41
 البابرتي، دار الفكر، د ت.

، 2الفكر، ط  البلخي، دار الدين نظام برئاسة علماء : لجنةالفتاوى الهندية -42
 هـ.1310

 بابن المعروف السيواسي الواحد عبدبن  محمد الدين : كمالفتح القدير -43
 200/ 6دار الفكر،  ،الهمام

 ت.، د 4دمشق، ط سوريَّة،الفكر،  دار وهبه الزحيلي، :الفقه اإلسالمي وأدلته -44

فلسفة الوقف في الشريعة اإلسالمية، رضوان السيد، مجلة المستقبل العربي،  -45
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 م.2001، 274عدد 

 النفراوي الدين شهاب مهنا،بن  سالمبن  غانمبن  الفواكه الدواني: أحمد -46
 .م1995 هـ/1415الفكر،  المالكي، دار األزهري

 هـ/1408 ،2كر، دمشق، طالف القاموس الفقهي: سعدي أبو جيب، دار -47
 م.1988

 الفيروزآبادى، يعقوببن  محمد طاهر أبو الدين : مجدالقاموس المحيط -48
هـ/ 1426، 8لبنان، ط  بيروت، والتوزيع، والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة
 م.2005

م، نشر في جريدة الوقائع 1946 لسنة 48 رقم الوقف المصري قانون -49
 م.17/6/1946ق  61المصرية العدد 

قحف، موسوعة االقتصاد والتمويل  منذر: قضايا فقهية معاصرة في األوقاف -50
 https://iefpedia.com/arab اإلسالمي. الرابط على الشبكة:

 الجيل، دار ،فخر الدين الرازي :الكاشف عن أصول الدالئل وفصول العلل -51
 م.1992 هـ/1413بيروت،

، وزرارة األوقاف والشؤون العلمي علي الحسينيبن  : عيسىنوازلكتاب ال -52
 م.1986هـ/ 1406اإلسالمية بالمغرب، 

 هـ.1402البهوتي، دار الفكر، بيروت،  يونسبن  : منصور كشاف القناع -53

دار صادر،  ،المصري األفريقي منظوربن  مكرمبن  محمد :لسان العرب -54
 د ت. ،1ط  بيروت،

 مفلح،بن  محمدبن  اهلل عبدبن  محمدبن  إبراهيم المبدع في شرح المقنع، -55
 م.1997 هـ/1418 لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار

 دار السرخسي، األئمة شمس سهل أبيبن  أحمدبن  : محمدالمبسوط -56
 م.1993 هـ/1414 بيروت، المعرفة،

https://iefpedia.com/arab
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 دنيا، أحمد شوقي :(والحقوق المنافع وقف) مستجّدة وقفية مجاالت -57
 جامعة "للوقف المستقبلّية والّرؤى التنمويّة الّصيغ: "لألوقاف المؤتمر الثاني

 م.2006/ ه1427 المكّرمة، مكة القرى، أم

مستدامة: أحمد محمد هليل،  لتنمية تقليدية غير مقترحة وقفية مجاالت -58
المؤتمر الثاني لألوقاف، الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية، جامعة أم 

 م.2006/ هـ1417القرى، مكة المكرمة، 

مجاالت وقفية مقترحة لتنمية مستدامة: يوسف إبراهيم يوسف، المؤتمر  -59
الثاني لألوقاف، الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية، جامعة ام القرى، مكة 

 م.2006ديسمبر  11المكرمة،

 هـ/1411الجيل،  مجلة األحكام: على حيدر، تعريب: فهمي الحسيني، دار -60
 م.1991

النووي، دار  شرفبن  يحيى الدين محيي زكريا المهذب: أبوالمجموع شرح  -61
 الفكر، د ت.

هـ/ 1391محاضرات في الوقف: محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، بيروت،  -62
 م.1971

 لبنان الرازي، مكتبة عبدالقادربن  بكر أبيبن  مختار الصحاح: محمد -63
 م.1995 هـ/1415 بيروت، ناشرون،

 الجندي الدين ضياء موسى،بن  إسحاقبن  مختصر العالمة خليل: خليل -64
 م.2005هـ/ 1426المصري، دار الحديث، القاهرة،  المالكي

دار ابن حزم،  محمد عطية، :النفيس في أحكام الوقف والتحبيس المختصر -65
 . د ت بيروت،

المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية: عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة،  -66
 م.2005هـ/ 1425بيروت، لبنان، 
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 الكتب المدني، دار األصبحي عامربن  مالكبن  أنسبن  المدونة: مالك -67
 م.1994هـ/ 1415 العلمية،

 المطبعة باشا، قدري اإلنسان: محمد أحوال معرفة إلى الحيران مرشد -68
 م.1891 هـ/1308 ،2ببوالق، ط  األميرية الكبرى

 القرطبي، دار رشدبن  أحمدبن  محمد الوليد : أبومسائل أبي الوليد ابن رشد -69
 م.1993 هـ/1414 ،2المغرب، ط  الجديدة، اآلفاق دار بيروت، الجيل،

 القشيري الحسن أبو الحجاجبن  المختصر: مسلم الصحيح المسند -70
 بيروت، د ت.  العربي، التراث إحياء النيسابوري، دار

 العلمية، المكتبة الحموي، الفيومي عليبن  محمدبن  أحمد :المصباح المنير -71
 .بيروت

 اهلل، عبد أبو الحنبلي البعلي الفتح أبيبن  الفقه: محمد أبواب على المطلع -72
 م.1981هـ/ 1401 بيروت، اإلسالمي، المكتب

، مكتبة محمدبن  ُدْبَيان   عمر المعامالت المالية أصالة ومعاصرة: أبو -73 ْبَيان   الدُّ
 هـ.1432 ،2السعودية، ط  العربية المملكة الرياض، الوطنية، فهد الملك

 للطباعة النفائس معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعجي، حامد صادق، دار -74
 م.1988 هـ/ 1408 ،2والتوزيع، ط والنشر

 زكريا، داربن  فارسبن  أحمد الحسين أبو ،ابن فارس :معجم مقاييس اللغة -75
 . م1979 هـ/1399الفكر، 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس  -76
، وزارة الونشريسييحى بن  والمغرب )فتاوى الونشريسي(: أبو العباس أحمد

 م.1981هـ/ 1401األوقاف والشؤون اإلسالمية بالمغرب، 

بن  محمد الدين، المنهاج: شمس ألفاظ معاني معرفة إلى مغني المحتاج -77
 م.1994 هـ/1415 العلمية، الكتب دار بيني،الشر الخطيب أحمد



 مدى مشروعية الوقف املؤقت

 

 3876 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 قدامة ابن محمدبن  أحمدبن  اهلل عبد الدين موفق محمد أبو :المغني -78
 م.1968 هـ/1388مكتبة القاهرة،  ،المقدسي الجماعيلي

المقاصد الشرعية للوقف تأصيال وتنزيال: نور الدين مختار الخادمي،  -79
 اإلسالمي السعودية، الوقف العربية بالمملكة لألوقاف الثالث المؤتمر

 م.2009 هـ/1430 اإلسالمية ، الجامعة"حضارة وبناء وإدارة، اقتصاد،"

 األوقاف عاشور، وزارةبن  الطاهر اإلسالمية: محمد الشريعة مقاصد -80
 م.2004 هـ/ 1425قطر،  اإلسالمية، والشؤون

 الرزاق : عبد"19 كوفيد" جائحة وتداعيات بالمغرب مقالة: األوقاف -81
 .م2020 أبريل 12 اصبيحي، األحد

https://www.hespress.com/writers/467388.html 

 كورونا، على الموقع التالي: مصابي لعزل بمنزله يتبرع مقالة: مواطن -82

https://www.elwatannews.com/news/details/4810124 

 جدة، للتوزيع، السوادي أحمد: ابن قدامة، مكتبة اإلمام فقه في المقنع -83
 .م2000 هـ/ 1421السعودية،  العربية المملكة

 عبد أبو عليش، محمدبن  أحمدبن  محمد منح الجليل شرح مختصر خليل: -84
 م.1989/هـ1409بيروت،  الفكر، المالكي، دار اهلل

د الوهاب أبو عب :منهج البحث في الفقه اإلسالمي خصائصه ونقائصه -85
 م.1996/ هـ1416سليمان، مكة المكرمة: المكتبة المكية، 

 يوسفبن  عليبن  إبراهيم اسحاق المهذب في فقه اإلمام الشافعي: أبو -86
 العلمية، د ت. الكتب الشيرازي، دار

بن  محمد اهلل عبد أبو الدين في شرح مختصر خليل: شمسمواهب الجليل  -87
 .م1992 هـ/1412، 3محمد المعروف بالحطاب، دار الفكر، ط

الكويت،  اإلسالمية، والشئون األوقاف الكويتية: وزارة الفقهية الموسوعة -88

https://www.hespress.com/writers/467388.html
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 هـ.1427 - 1404

 العباس أبيبن  محمد الدين المنهاج: شمس شرح إلى المحتاج نهاية -89
 م.1984 /هـ1404 بيروت، الفكر، دار الرملي، الدين شهاب حمزةبن  أحمد

بن  يوسفبن  اهلل عبدبن  الملك المذهب: عبد دراية في المطلب نهاية -90
 م.2007هـ/ 1428 المنهاج، جدة، دار الجويني، محمد

 العلمية، بيروت، النهاية في غريب الحديث واألثر: ابن األثير، المكتبة -91
 م.1979 هـ/1399

 الفرغاني الجليل عبدبن  بكر أبيبن  : عليفي شرح بداية المبتدي الهداية -92
 لبنان، د ت. بيروت، العربي، التراث إحياء دار المرغيناني،

 الطوسي، دار الغزالي محمدبن  محمد حامد أبو المذهب: في الوسيط -93
 هـ.1417القاهرة،  السالم،

دار الفكر المعاصر،  : منذر قحف،(تنميته إدارته، تطّوره،) اإلسالمي الوقف -94
 م.2000هـ/ 1421بيروت، لبنان، 

وقف العمل المؤقت: حسن الرفاعي، المؤتمر الثاني لألوقاف، جامعة أم  -95
 م.2006هـ/ 1427القرى، مكة المكرمة، 

وقف المنافع والحقوق وتطبيقاته المعاصرة: قطب مصطفى سانو، أعمال  -96
منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث، قضايا مستجدة وتأصيل شرعي، الكويت 

 م.2007أبريل  30-28هـ، 1427ربيع الثاني  11-13

 الحليم عبد الفقراء: محمد احتياجات والنّقود لتلبية للمنافع المؤّقت الوقف -97
منصوري، المؤتمر الثاني لألوقاف، جامعة أم القرى، مكة  وكمال عمر

 م.2006/ هـ1427 المكرمة

وقف النقود واستثمارها: محمد نبيل غنايم، المؤتمر الثاني لألوقاف، جامعة  -98
 م.2006هـ/ 1427مكة المكرمة، أم القرى، 
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منذر قحف، مركز البحوث  المعاصر، اإلسالمي المجتمع في الوقف -99
 والدراسات، قطر، د ت.

 ندوةعبد الوهاب أبو سليمان، مكة المكرمة:  ومقاصده: مفهومه الوقف -100
 السعودية. العربية المملكة في الوقفية المكتبات

 مكانة ندوة الصالح، بحوث أحمدبن  الوقف وأثره في حياة األمة: محمد -101
 . ه1420 شوال /8/19والتنمية،  الدعوة في وأثره الوقف

 م. 1943 مصر، وهبة، بك، مكتبة إبراهيم أحمد أحكامه، وبيان الوقف -102

 بكر حنبل: أبوبن  أحمد اإلمام لمسائل الجامع من والترجل الوقوف -103
ل يزيدبن  أحمد  م.1994 هـ/ 1415العلمية،  الكتب البغدادي، دار الَخالَّ
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