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١

  
  خص البحثمل

هو املعتمد من مذهب و،  يوسفوأب معينة يزول بعدها أجازه تأقيت الوقف مبدة
يكون ال ومنعه فريق من الفقهاء حيث رأوا أن الوقف ، ووجه عند الشافعية واحلنابلة، املالكية

وهو مشهور ، وهو مذهب مجهور احلنفية وبعض املالكية، فال جيوز تأقيته مبدة معينة، إال مؤبدا
والوقف املؤقت يتصور يف وقف ، وهو مقتضي قول ابن حزم، ب الشافعية واحلنابلةمذه

كما يتصور يف وقف منافع ، األعيان مدة من الزمن أو لتحقيق غاية وقتية ينحل الوقف بعدها
، ومنافع اإلنسان سواء كان مستأجرا للقيام ا أو كان عمال يؤديه الواقف هلا، أعيان األموال
وما يستتبعه ذلك من زيادة ، ققه هذا النوع من الوقف من زيادة عدد الواقفنيوال خيفي ما حي
، وحتقيق مبدأ التكافل االجتماعي الذي هو من مبادئ اإلسالمية السامية، عدد املنتفعني به

وحتقيق الكفاية والوفرة بالنسبة لبعض ضرورات احلياة وحاجياا لقطاع كبري من أفراد 
ء عن كاهل الدولة اليت تطالب دائما بالوفاء حباجات اتمع الضرورية وختفيف العب، اتمع
وتوفري كثري من بنود ميزانيتها لتوجه إيل أغراض أخر يتحقق ا صالح اتمع ، واحلاجية
وتلك غايات مشروعة ، كما يعمق روح االنتماء والترابط والتآزر بني أفراد اتمع، واألمة

  . من الوقف تتحقق من خالل هذا النوع

  
  

  
  



 

٢

  
سيدنا حممد وعلى   ، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني     ، احلمد هللا رب العاملني   

  :وبعد.. آله وصحبه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين 

وعد ذلك مبثابة إقراضـه     ، رغبة يف زيادة احلسنات   ، فإن اهللا تعايل رغب يف الصدقات     
من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا فيضاعفه        : " فقال سبحانه ، يهليحفز الناس على التسابق إل    

لن تنالوا الرب حىت تنفقوا     : "  ملا مسع قول اهللا تعايل     ولذا فإن أبا طلحة     ، )١("له أضعافا كثرية    
فأشهدك يا رسول اهللا أين قد      ، أري ربنا يسألنا من أموالنا    : " قال لرسول اهللا    ، )٢("مما حتبون   

عـن  فروي  ،  يف الصدقات حتقيقا لذلك    ورغب رسول اهللا    ، )٣("حاء هللا   جعلت أرضي ببري  
 أن رسـول    هريرة  عن أيب   روى  و، )٤(" اتقوا النار ولو بشق مترة       : " قال  عدي بن حامت  

 أو علـم    ، إال من صدقة جارية    :إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة        " :  قال اهللا  
وأبـني يف   ، صور عدة ألف الناس الغالب منها     وللوقف  ، )٥( " لهينتفع به، أو ولد صاحل يدعو       

تلك الصورة اليت تناول الفقهاء يف كتبهم       ، هذا البحث صورة من صوره وهي الوقف املؤقت       
واهللا أسأل أن جينبين اخلطـأ      ، ووجوه النفع املتصورة منها   ،  والصور اليت تندرج حتتها    ،أحكامها
 .إنه نعم املويل ونعم ايب ، قول والعملوأن يلهمين الصواب يف ال، والزلل

  .ماجدة حممود هزاع. د.أ

                                                 
  . من سورة البقرة ٢٤٥  من اآلية )١(
  . من سورة آل عمران ٩٢  من اآلية )٢(
   .٢/٦٩٤  أخرجه مسلم يف صحيحه )٣(
   .٢/٦٠٤  أخرجه مسلم يف صحيحه )٤(
   .٣/١٢٥٥  أخرجه مسلم يف صحيحه )٥(



 

٣

  املطلب األول 
  حتديد مفهومي التأقيت والوقف

وهي معاين التأقيت ، أبني يف هذا املطلب معاين املفردات الواردة يف عنوان البحث
   .كما أبني حكم الوقف وأدلته، والوقف يف عرف أهل اللغة ويف عرف الفقهاء

   األولالفرع
  الوقفالتأقيت و حقيقة

  معني التأقيت: املقصد األول
  : معني التأقيت في عرف أهل اللغة

مبدلة من الواو،   فاهلمزة يف املصدر والفعل،مصدر أقّت أو وقّت: التأقيت أو التوقيت
 وقَته بالتخفيف فهو: يقال ، الوقت املضروب للِفعل:واِمليقات، حتديد األوقات: يطلق علي

،  واملَوِقت مفِْعل من الوقت، وأُقِّتت لغة،وقَّته ليوم كذا توِقيتاًو ،موقُوت إذا بين له وقتا
مقدار من الزماِن، وكلُّ شيء قَدرت له ِحيناً، فهو مؤقَّت، وكذلك ما قَدرت غايته : الوقْتو

قَّتؤمقدار من:  ابن سيدهقال، فهو م قْتستعمل يف املاضي، الوالدهر معروف، وأَكثر ما ي 
 ِإنَّ الصالة كانت على : "ومنه قول اهللا تعايل ،محدودأي : وقْت موقُوت وموقَّت: يقال

قال وأَي كُِتبت عليهم يف أَوقاٍت موقَّتة؛ : أَي مؤقَّتاً مقَدراً؛ وقيل، )١("املؤمنني كتاباً موقُوتاً 
 ،أَن يجعل للشيء وقْت خيتص به، وهو بيانُ مقدار املُدة: التوِقيت والتأِْقيت: ثريابن اَأل
  .)٢(وقَّت الشيَء يوقِّته، ووقَته يِقته ِإذا بين حده، مث اتِسع فيه فأُطِْلق على املكان : وتقول

                                                 
  . من سورة النساء ١٠٣   من اآلية )١(
  . ٣٠٤/خمتار الصحاح : الرازي، ١٠٨، ٢/١٠٧لسان العرب :    ابن منظور)٢(



 

٤

  :معني التأقيت في عرف الفقهاء
 ،املقدار احملدود من الزمن: والوقت هو، ت الفعل ابتداًء وانتهاًء حتديد وق:التأقيت هو

  .)١( احلد الواقع بني أمرين أحدمها معلوم سابق واآلخر معلوم به الحق هو :وقيل

  معني الوقف: املقصد الثاني
  :معني الوقف في عرف أهل اللغة

ومسى ، سأي حمبو :شيء موقوف: يقال، اللغة علي احلبس عرف أهل طلق الوقف يفي
الوقف ومجع، حمبوسةااملوقوف وقفاً ألن العني موقوفة، وحبساً أل ٢( وأوقاف  وقوف(.  

  :معني الوقف في عرف الفقهاء
حبس العني على ملك الواقف والتصدق " عبارة عن بأنه : عرف الوقف بعض احلنفية
حبس العني على : " بني الصاح أيب حنيفة وعندوهذا عند، "باملنافع على الفقراء مع بقاء العني 

  .)٣("   والتصدق باملنفعةحكم ملك اهللا تعاىل

حبس مال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه، بقطع " إنه : وقال بعض الشافعية فيه
  .)٤( "تعايل  من الواقف وغريه، على مصرف مباح موجود تقرباً إىل اهللاتهالتصرف يف رقب

 ، مطلق التصرف ماله املنتفع به مع بقاء عينهحتبيس مالك: " وعرفه بعض احلنابلة بأنه

                                                 
   .٧٣١/التعاريف :    املناوي)١(
   .٣/٠٥القاموس احمليط : الفريوز آبادي، ٩/٣٥٩لسان العرب ، ٦/١٣٥معجم مقاييس اللغة : ابن فارس  )٢(
رد احملتار علي : ، ابن عابدين٥/٣٧،٤٠،٦٢شرح فتح القدير : ابن اهلمام، ١٩٧/ الفقهاء أنيس:   القونوي)٣(

  .٢/٣٩١الدر املختار للحصكفي 
   . ٢٣٧/حترير ألفظ التنبيه : النووي، ٢/٣٧٦مغين احملتاج  :الشربيين  ) ٤(



 

٥

  .)١(  "يصرف ريعه إىل جهة بر تقربا إىل اهللا تعاىل، يف رقبتهوغريه  تصرف الواقف بقطع

وهذه التعريفات تتفق على أن الوقف هو التصدق مبنفعة مال تبقي عينه بعد االنتفاع 
بعض التعريفات ما يعد من وإن زاد بعضهم يف ، فيها من الواقف أو غريهدون تصرف ، به

    .شروط الوقف أو حكمه 

 الوقف  فإذا انقضت اعترب،الواقف لوقفه مدة معينة أن حيدد : يقصد بهالوقف تأقيتف
  .إىل ملكه الوقف منتهياً وعاد

  الفرع الثاني
  فـحكم الوق

  :اختلف الفقهاء في حكم الوقف
مجاع اإلحكي بعض الفقهاء و، وأنه مندوب إليه، تهمجهور الفقهاء على مشروعي اتفق

 .)٢(  مشروعيتهعلي

 ال حبس عن فرائض :قالالذي شريح ومنهم ،  مشروعيتهويري بعض الفقهاء عدم
  .)٣(ورواية عن أيب حنيفة ، أهل الكوفةبعض مذهب وهو  ،اهللا

                                                 
، ٢/٤٨٩تهى اإلرادات شرح من: ، البهويت١٤١، ٤/٢٤٠كشاف القناع : البهويت، ٧/٥اإلنصاف :  املرداوي )١(

   .٢٧١، ٤/٢٧٠مطالب أويل النهي : ، الرحيباين٤٩٠
شرحه : اخلرشي، ٤/٤٠االختيار : ، املوصلي١٢/٢٧: املبسوط: السرخسي، ٥/٤١٩شرح فتح القدير ) ٢(

مواهب اجلليل : ، احلطاب٢/١١٢الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي : ، ابن عبد الرب٧/٧٩ملختصر خليل 
، شرح منتهى ٥/٣٤٨املغين : ابن قدامة، ٥/٣١٥روضة الطالبني : ، النووي١٣٧/التنبيه : شريازي، ال٦/١٨

  ٩/١٧٦احمللي : ابن حزم، ٤/٢٧١مطالب أويل النهي : ، الرحيباين٢/٤٨٩اإلرادات 
   .٩/١٧٥احمللي ، ٥/٣٤٨املغىن ، ٦/٢١٨بدائع الصنائع : الكاساين، ٦/٢١٥  شرح فتح القدير )٣(



 

٦

  :أدلة المذهبين
  :استدل القائلون مبشروعية الوقف بأدلة منها ما يلي

  : منها آيات:الكتاب الكريم: أوال
وأن تصدقوا "  :سبحانه ال، وق)١( " لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون: " قال تعايل

  .)٢( " خري لكم إن كنتم تعلمون

  : وجه الداللة من اآليتين
، فكان مأمورا به يف عموم اآليتني، والوقف منها،  مطلقااآليتان األمر بالصدقةأفادت     

أري ربنا يسألنا من أموالنا : "  آلية األويل قال لرسول اهللا  ملا نزلت اولذا فإن أبا طلحة 
  .)٣( ولذا وقف بريحا، "

  :أحاديث منها: السنة النبوية المطهرة: ثانيا
إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال " :  قال أن رسول اهللا هريرة عن أيب روى  -١

 .)٤( " احل يدعو له أو علم ينتفع به، أو ولد ص، إال من صدقة جارية:من ثالثة

 ديناراً وال درمهاً وال عبداً وال ما ترك رسول اهللا " : قال عمرو بن احلارث روي عن  -٢
 ،)٥( "  إال بغلته البيضاء اليت كان يركبها وسالحه وأرضاً جعلها البن السبيل صدقة،أمة

 .)٦( األرض فصار حكمها حكم الوقفهذه  مبنفعة النيب حيث تصدق 

                                                 
  . من سورة آل عمران ٩٢آلية من ا   )١(
  . من سورة البقرة٢٨٠ من اآلية   )٢(
  .٢/٦٩٣ أخرجه مسلم يف صحيحه   )٣(
   .٣/١٢٥٥ أخرجه مسلم يف صحيحه )٤(
  . ٨/١٤٨:  أخرجه البخاري يف صحيحه واللفظ له، صحيح البخاري مع فتح الباري)٥(
  .٥/٣٦٠فتح الباري :   ابن حجر)٦(



 

٧

  فأتى النيب ،أرضا خبيربعمر أصاب : " عمر رضي اهللا عنهما قالروي عن ابن  -٣
إين أصبت أرضاً خبيرب مل أصب ماال قط أنفس عندي : رسول اهللا يا:  فقال،يستأمره فيها

فتصدق ا عمر :  قال،إن شئت حبست أصلها وتصدقت ا:  قال،؟ منه فما تأمرين به
ا يف الفقراء ويف القرىب ويف الرقاب تصدق يأن ال يباع وال يوهب وال يورث، وعلى 

ال جناح على من وليها أن يأكل منها باملعروف و ،ويف سبيل اهللا وابن السبيل والضيف
 .)١( " ويطعم غري متمول

 لن تنالوا الرب : " يا رسول اهللا إن اهللا يقول: "قال  أن أبا طلحة  عن أنسروي  -٤
 وإا صدقة هللا أرجو برها وذخرها ،يل بريحاءوإن أحب أموايل إ،  "حىت تنفقوا مما حتبون

 ،مرتنيقاهلا  ، بخ بخ ذلك مال رابح: فقال، فضعها يا رسول اهللا حيث أراك اهللا، اهللاعند
 .)٢(  "أرى أن جتعلها يف األقربني

  :وجه الداللة منها
  .عليه  حلض رسول اهللا ، بل واستحبابه كذلك، أفادت األحاديث مشروعية الوقف

  :األثر: لثاثا
 ذو مقدرة إال  رسول اهللامل يكن أحد من أصحاب : "  قالروي عن جابر     

وتصدق ، تصدق أبو بكر بداره مبكة على ولده: " قال عبد اهللا بن الزبري احلميديو، )٣("وقف 
 وتصدق الزبري بن العوام ، وتصدق علي بأرضه بينبع، املروة وبالثنية على ولدهعندعمر بربعه 
 وتصدق سعد بن أيب وقاص ، يف احلرامية وداره مبصر وأمواله باملدينة على ولدهبداره مبكة

 وعمرو بن العاص بالوهط من ، وتصدق عثمان برومة،بداره باملدينة وبداره مبصر على ولده

                                                 
   ).٣/١٢٥٥صحيح مسلم ، ٣/١٠١٩صحيح البخاري .( الصحيحني  أخرجه الشيخان ىف )١(
   ).٢/٦٩٣صحيح مسلم ، ٥/٣١٢٨صحيح البخاري (   أخرجه الشيخان ىف صحيحيهما )٢(
   .٥/٣٤٨  املغين )٣(



 

٨

 قال ،مبكة واملدينة على ولده  وتصدق حكيم بن حزام بداره،الطائف وداره مبكة على ولده
  .)١("  منه أقل مما ذكرت ئري جيزوما ال حيضرين ذكره كث

  :إجماع أهل العلم: رابعا
حكي الترمذي والنووي والكاساين والقرطيب والشوكاين وغريهم اتفاق أهل العلم على 

  .)٢(مشروعيته يف اجلملة 

  :ما يليبأدلة منها عدم مشروعية الوقف القائلون باستدل 

  :السنة النبوية المطهرة
 يا : إن عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه قال لرسول اهللا : "مد قالبن حم عن أيب بكرروي   -١

 يا رسول اهللا : فجاء أبواه فقاال،رسول اهللا إن حائطي هذا صدقة وهو إىل اهللا ورسوله
  .)٣( " مث ماتا فورثهما ابنهما  فرده رسول اهللا ،كان قوام عيشنا

  :وجه الداللة منه
 مما يدل، وأبطل وقفه،  اهللا بن زيد بن عبد ربه احلائط الذي وقفه عبدرد رسول اهللا 

  . على عدم مشروعية الوقف 

                                                 
   .٦/١٦١  أخرجه البيهقي ىف سننه )١(
اشية ابن قاسم ح،  ٦/٢١٩بدائع الصنائع ، ٣/٦٦٠سنن الترمذي ، ١١/٨٦  شرح النووي لصحيح مسلم )٢(

   .٢/٥٢اإلفصاح : ابن حجر اهليتمي، ٣/٣١٣السيل اجلرار : الشوكاين، ٥/٥٣٠على الروض 
  أخرجه احلاكم من طريق حممد وعبد اهللا ابين أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أيب بكر بن حزم عن )٣(

، ا روي ىف طرق هذا احلديثوهو أصح م، صحيح على شرط الشيخني: وقال، عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه
وقال ، أبو بكر بن حزم مل يدرك عبد اهللا بن زيد، مرسل: وقاال، وأخرجه البيهقي والدارقطين ىف سننيهما

: وقال فيه، وأخرجه ابن حزم ىف احمللي، روي من أوجه أخر عن عبد اهللا بن زيد كلهن مراسيل: البيهقي
السنن الكربي : البيهقي، ٤/٣٨٧املستدرك : احلاكم.( طمنقطع ألن أبا بكر مل يلق عبد اهللا بن زيد ق

    ) .٩/١٧٨احمللي ، ٤/٢٠١سنن الدارقطين ، ٦/١٦٣



 

٩

  :اعترض على االستدالل به
 ألن أبا بكر مل يلق ، أنه منقطع: أوهلا: لوجوه هذا احلديثال حجة هلم يف: قال ابن حزم
 بل ،ه وليس ألحد أن يتصدق بقوام عيش،عيشهم قوام  أن فيه أنه: والثاين،عبد اهللا بن زيد قط
 وموافقا لقولنا وخمالفا لقوهلم ، فهذا اخلرب لو صح لكان حجة لنا عليهم،هو مفسوخ إن فعله

 لفظة ه ورد يف بعض رواياته زيادة أن: والثالث،يف إجازم الصدقة مبا ال يبقى للمرء بعده غىن
  .)١(  ا من ال خري فيهوقد تفرد،  "موقوفة" 

 قال ، ملا نزلت الفرائض يف سورة النساء: " قالارضي اهللا عنهمابن عباس روي عن  -٢
  .)٢(  "ال حبس عن فرائض اهللا" : رسول اهللا 

  :وجه الداللة منه
ألنه ليس مثة مال حيبس عن ، ع الوقفـأفاد احلديث أن نزول آية املواريث تقتضي من

حقيه والقول مبشروعية الوقف يقتضي حبس املال عن وصوله ملست، الورثة بعد موت مورثهم
  .وذلك منفي بآيات املواريث ، باإلرث

  :الرأي الراجح
وما اعترض به على ،  بعد النظر يف أدلتهما–والذي تركن النفس إليه من املذهبني 

  وأما ما استدل به ، ملا استدلوا به، ة الوقفـ هو ما ذهب إليه اجلمهور من مشروعي–بعضها 

                                                 
   .٩/١٧٨  احمللي )١(
والطحاوي ىف شرح ، وابن أيب شيبة ىف مصنفه، وابن حزم ىف احمللي،  أخرجه البيهقي والدارقطين ىف سننيهما )٢(

وبيان وضعه أن ،  ويف سنده ابن هليعة وأخوه عيسي وال خري فيهما،موضوع: وقال فيه ابن حزم، معاين اآلثار
 بعد خيرب وبعد سورة النساء أو بعضها نزلت بعد أحد يعين آية املواريث وحبس الصحابة بعلم رسول اهللا 

ورواه ابن أيب شيبة موقوفا علي علي من ، وهذا أمر متواتر جيال بعد جيل، نزول املواريث يف سورة النساء
، ٤/٦٨سنن الدارقطين ، ٦/١٦٢السنن الكربي .( وقال بضعف هذا احلديث ابن حجر ىف الدراية، هقول

  .)٩/١٧٧احمللي ، ٢/١٤٥الدراية : ابن حجر، ٤/٣٤٩مصنف ابن أيب شيبة ، ٤/٩٦معاين اآلثار : الطحاوي



 

١٠

  . فلم يبق هلم فيه مستمسك ، ه االعتراضاتألنه أوهنت، غريهم فال تقوم هلم به حجة ملنعه

  املطلب الثاني
   صيغة الوقف

وما اعتربه الفقهاء يف ، وطرق التعبري عن اإلرادة، أبني يف هذا املطلب املقصود بالصيغة
  .صيغة الوقف 

  الفرع األول
   حقيقة الصيغة

 العقد وهي أصل، تعبري يصدر من العاقد إلفادة حصول العقد وحتققه: يقصد بالصيغة
وما يعرب به من صيغ التعاقد إمنا هو إلظهار إرادة العاقد ورغبته يف إنشاء ، وسببه املنشئ له

وال تترتب األحكام على ما قام بالنفس من نوايا إال إذا دل دليل عليها من قول أو ، العقد
  .فإذا توافر القصد وما يدل عليه من قول أو فعل ترتب احلكم ، فعل

        أو املعاطاة، أو اإلشارة، أو الكتابة، فقد تكون باللفظ، ر عدةولصيغ العقود صو
  .أو بأي طريق من طرق التعبري عن اإلرادة مما أسفر عنه التقدم التقىن يف جماله، )الفعل ( 

 فكل ما دل على إرادة الوقف، الفقهاء لصيغة الوقف شكال معينامجهور ومل يشترط 
كما ينعقد ، هاأو حنو كوقفت أو حبست أو سبلت:  الصريحفينعقد الوقف باللفظ، جيزئ فيه

  .على إرادة الواقف الصدقة بالكنايات إذا اقترن ا ما يدل 

إذا قبول من املوقوف عليه، حاجة إيل  باإلجياب فقط دون  عند الفقهاءينعقد الوقفو
ه وف ال يتصور منأو كان املوق، كالفقراء واملساكني وطلبة العلم: كان املوقوف عليه غري معني

  فإن كان الوقف علي معني اعترب قبوله ، م وحنوهاـكالوقف على املساجد أو دور العل: قبول



 

١١

  .عند بعض الشافعية واحلنابلة 

 تهانعقد بإشار ن عجز الواقف عنهما فإ،أو كتابة إما لفظاًبالوقف ويكون اإلجياب 
 على إرادةعرفا  يدل بقرينتهفعال  عند مجهور الفقهاء الوقفكما تكون صيغة املفهمة، 
 فيصري ،أو مقربة ويأذن يف الدفن فيها الصالة فيه،ب كأن يبين مسجداً ويأذن للناس ،الواقف

 .)١( إرادة الوقف املسجد واملقربة وقفا بالقرينة الدالة على

  الفرع الثاني
  عترب يف صيغة الوقفما ي

جازمة ال حتتمل عدم ته ون صيغن تكوهو أ: يف صيغة الوقف اجلزمومما اعتربه الفقهاء 
الذي هو جمرد إخبار عن إنشاء املخرب به معروفا يف :  فال ينعقد الوقف بالوعد،الوقف إرادة

فضال عن احتمال إخالفه ، ملا يتضمنه الوعد بالوقف من عدم نشوء الوقف يف احلال، املستقبل
حبيث ، دالة علي اللزومأن تكون   صيغة الوقفكما يشترط يف،  يف املستقبلمن قبل الواعد

 فال يعلق إنشاء، التنجيزفيها مجهور الفقهاء قد اشترط و،  من اشتراط اخليار للواقفختلو
خالفا  ،حتقق أمر يف املستقبل حمتمل الوقوع كتعليق الوقف على ،شرط علىفيها الوقف 

  يفالفقهاءكما اشترط مجهور ، إذ جييزون فيه أن يكون مؤجال، للمالكية الذين ال يعتربونه
 فال يصح ،استمرار الوقف دون تقييد بزمن معني  علىتهبأن تدل صيغ،  التأبيدصيغة الوقف

ينتهي الوقف  جواز تأقيته مبدة معينةإيل وذهب فريق من الفقهاء  ،تأقيت الوقف مبدة معينة
 .)٢( مبضيها

                                                 
: الرملي، ٢/٣٨٣ج مغين احملتا، ٣٢٤، ٥/٣٢٢روضة الطالبني ، ٦/٢٧مواهب اجلليل ، ٤/٣٥١  رد احملتار )١(

  ، ٢٥٠، ٤/٢٤١كشاف القناع ، ٣٥٢، ٥/٣٥١املغين ،  ٢٣٠/شرح زبد ابن رسالن 
روضة الطالبني ، ٨٧، ٤/٨٤حاشيته علي الشرح الكبري للدردير : الدسوقي، ٣٥١، ٣٤٥، ٤/٣٣٩  رد احملتار )٢(

  ، ٢٥٠، ٤/٢٤١كشاف القناع ، ٢٣٠/شرح زبد ابن رسالن ، ٣/٣٨٥مغين احملتاج ، ٣٢٨، ٥/٣٢٥



 

١٢

  املطلب الثالث
  آراء الفقهاء يف تأقيت الوقف

 وعما إذا كان يقبل تأقيته مبدة معينة أم أنه ال جيوز إال اختلف الفقهاء يف أمد الوقف
  :وهلم فيه مذهبان، مؤبدا

  : المذهب األول
ال يشترط لصحته أن يكون مؤبداً بدوام ف، يرى من ذهب إليه جواز تأقيت الوقف مبدة

لتصرف الشيء املوقوف، إذ يصح وقفه مدةً معينةً مثّ يزول وقفه، ليتصرف فيه بكلّ ما جيوز ا
ذا وقف إ: " قوله هحممد بن مقاتل عنفقد روي ، وهو رواية عن أيب يوسف، به يف غري املوقوف
يف   وعليه الفتوى،ىل ورثة الواقفإذا مات املوقوف عليه رجع الوقف إ و،على رجل بعينه جاز

ول يف  فقد يق،ىل الورثةإذا عرف عن أيب يوسف جواز عوده إو: " قال ابن اهلمام ،)١("املذهب 
 مذهب مناملعتمد وهذا املذهب هو ، )٢( " ألنه ال فرق أصال، باجلواز:وقف عشرين سنة

  .)٣( ووجه عند الشافعية واحلنابلة ،املالكية

  : المذهب الثاني
وهو مذهب ، فال جيوز تأقيته مبدة معينة، يكون إال مؤبداال يرى أصحابه أن الوقف 

  .)٤( حزم ومقتضي قول ابن، ذهب الشافعية واحلنابلةمشهور مو، احلنفية وبعض املالكيةمجهور 

                                                 
   . ٦/٢١٤  شرح فتح القدير )١(
  .  املصدر السابق )٢(
الفواكه الدواين ، ٦/٢٠مواهب اجلليل ، ٥/٢١١٧شرح السري الكبري : السرخسي، ٦/٢١٤شرح فتح القدير   )٣(

  ، ٧/٧٢اإلنصاف : املرداوي، ٢/٣٨٤مغين احملتاج ، ٥/٣٢٥روضة الطالبني ، ١٦١، ٢/١٥٠
، ٣٩٠، ٤/٣٥١رد احملتار ، ٢٣٠، ٦/٢٠٧شرح فتح القدير ، ٢٢٣، ٢٠٨، ٥/٢٠٤رائق البحر ال: ابن جنيم  )٤(

: حممد جاوي، ٣٦٢، ٢/٣٦١اإلقناع : الشربيين، ٢/٣٨٤مغين احملتاج ، ٢/١٦١الفواكه الدواين : النفراوي



 

١٣

  :أدلة المذهبين
  :استدل أصحاب املذهب األول على جواز تأقيت الوقف مبا يلي

  :القياس
وقد جاز وقف املنافع ، إن الوقف عبارة عن متليك منافع املوقوف إيل املوقوف عليهم

  .)١(مؤبدا فيجوز مؤقتا باألويل 

  :مبا يلي،  على عدم صحة تأقيت الوقفاينالثاستدل أصحاب املذهب 

  :القياس: أوال
 ، وأنه يتأبد كالعتق، زوال امللك بدون التمليكهن موجبأل، إال مؤبداال يتم ف  الوقإن -١

 فلهذا كان التوقيت مبطال له ، مقتضاهله يتوفر مل جهة يتوهم انقطاعها  عليفإذا كان
   .كالتوقيت يف البيع

     ، ولفظ الوقف والصدقة منبئة عن ذلك، التقرب إىل اهللا تعاىلف هو من الوقن املقصود  إ-٢
  .)٢( نه إزالة امللك بدون التمليك كالعتقأل

قيت كاإلعتاق أال حتتمل التوهذه اإلزالة  ، ال إىل أحد يف املوقوف إزالة امللك إن الوقف-٣
       .)٣(وجعل الدار مسجدا 

  

                                                                                                                       
 ابن ،٥/٣٥٤املبدع : ابن مفلح، ٣٦٩، ٥/٣٦٣املغين ، ٣/١٦٢إعانة الطالبني : البكري، ٢٦٩/اية الزين 
   .٩/١٨٢احمللي ، ٤/٢٥٤كشاف القناع ، ٢/٢٠منار السبيل : ضويان

   . ٥/٢١١٧  شرح السري الكبري )١(
   . ٣/١٥اهلداية :   املرغيناين)٢(
   . ٦/٢٢٠  بدائع الصنائع )٣(



 

١٤

  :المعقول: ثانيا
  .)١(فال يصح تأقيته ، والتأقيت ينافيه، أبيدإن الوقف يقتضي الت

  :الرأي الراجح
ما استدل به أصحاب املذهب الثاين على عدم صحة تأقيت من خالل استعراض 

إذ القول بزوال ملك املوقوف عن ، قوم حجة هلم علي ما ذهبوا إليهتال يتبني أا ، الوقف
قف علي العتق والبيع يف أما يقتضيان وقياس الو، فال حيتج به، مالكه حمل خالف بني الفقهاء

وأما الذي ، ك يف العتق والبيع هو العني باتفاقلَّمألن الذي ي، قياس مع الفارق، تأبيد امللك
يوهي ال تقتضي أن يكون الواقف مالكا للعني اليت تستويف منها، يف الوقف فهو املنفعةك لَّم ،

وأما اختاذ ، وملك املنفعة ال يقتضي التأبيد، فعة العنيوإمنا يكفيه جلواز وقفه أن يكون مالكا ملن
لدوام حاجة املوقوف عليهم ، الدار مسجدا واملوضع مقربة بالوقف فإمنا اقتضي التأبيد فيهما

، واملنفعة منهما ال يتصور تأقيتها مبدة أو غاية، إيل مكان للصالة وموضع يدفنون به موتاهم
فال ، واقتضاء الوقف التأبيد مما ينازع فيه بعض الفقهاء، خبالف ما يقبل التأقيت من األوقاف

  .  حيتج مبا هو من حمل الرتاع 

 بعد الوقوف علي ما استدل به هلما –هبني لذي تركن النفس إليه من املذمن مث فإن او
من صحة الوقف املؤقت مبدة معينة من الزمن أو ،  هو ما ذهب إليه أصحاب املذهب األول–

   .ملا وجهوا به مذهبهم، عينة ينتهي بانتهائهابتحقيق غاية م

هو منع عنه  الذي ورد إذ، مينع من تأقيتهاوألن الوقف صدقة مل يرد عن الشارع ما 
فلما مل ، ر تأقيت الوقف إمنا يكون بنص حيظرهظوح، أو بغريه مدة وقفهاالتصرف فيها بعوض 

يضاف إيل هذا أن الوقف ، اكان مشروع، يرد نص يدل مبنطوقه أو مفهومه على هذا احلظر
، املؤقت حيقق غرض كثري من الناس يف وقف أعيان ماهلم أو ما ملكوا من منافع األموال

فيتحقق ، فيحوزون به فضل هذه الصدقة وإن مل ميلكوا هذه األعيان أو منافعها ملكية دائمة

                                                 
   . ٤/٢٥٤  كشاف القناع )١(



 

١٥

فيدين من األوقاف وزيادة نطاق املست، بالقول جبواز هذا النوع من الوقف زيادة عدد الواقفني
 وختفيف العبء عن ميزانية، باإلضافة إيل الوفاء حباجات كثري من ذوي احلاجة، بوجه عام
  .لكثريين وحاجياا حبيث ال تثقل بالوفاء بضرورات احلياة ، الدولة

  املطلب الرابع
  نطاق الوقف املؤقت

قوالت نووقف امل ،عقاراتكال :يتسع نطاق الوقف املؤقت ليشمل وقف األعيان
،  عند من يري جوازه كما يشمل وقف املنافع،ا من الفقهاءمنقود عند من يري جواز وقفهوال

، وقبل بيان نطاقه أعرج علي بيان آراء الفقهاء يف حكم وقف العقار واملنقول والنقود واملنافع
   .ومدي جواز صرف ريع الوقف علي مصاحل املوقوف عليهم

  الفرع األول
  ملنافعحكم وقف األعيان وا

  :وقف العقارات: أوال
ل ا من بناء ـاألرض وما اتص: " هو بعض املالكية وفقا ملا عرفه به:  بالعقاراملقصود

مع ، ما ال ميكن نقله وحتويله من مكان إىل آخر: وهذا يفيد أن العقار عندهم هو، "وشجر 
 ذلك مما له أصل وغري، األرض وما اتصل ا من بناء وشجر: ويشمل هذا، بقاء هيئته وصورته

وهذا يقتضي ، "ما ال ميكن نقله وحتويله من مكان إيل آخر : " وعرفه غري املالكية بأنه، ثابت
   .)١(ويقتصر العقار على األرض ، أن البناء والشجر وحنومها ال يعد عقارا

بستان  وأحانوت أو من أرض أو دور : على جواز وقف العقاروقد اتفق الفقهاء 

                                                 
   . ٣٦٠/نظرية العقد : عبد الفتاح إدريس. د.  أ)١(



 

١٦

  . )١( وألن العقار متأبد يبقى على الدوام،  كما سبقاعة من الصحابة وقفوه ألن مج،وحنوها

  :وقف المنقوالت: ثانيا
مع بقاء هيئته ، ما ميكن نقله وحتويله من موضع إىل آخر" هو : املقصود باملنقول

، كل مال مستقل بذاته: ولذا فإن املنقول عندهم يشمل، وفقا ملا عرفه به املالكية، "وشكله 
ألا ال تبقى على هيئتها ، وال يشمل البناء والشجر وحنوها،  متصل باألرض اتصال قرارغري

وأما غري املالكية فقد ، بل يصري البناء أنقاضا والشجر أخشابا، عند نقلها من موضعها إىل غريه
 سواء بقي مع النقل والتحويل، ما ميكن نقله وحتويله من مكان إىل آخر: " عرفوا املنقول بأنه

وأنواع احليوان ، البناء والشجر وحنوها: فيشمل املنقول عندهم، "على حالته أو تغري عنها 
  .)٢(إىل غري ذلك من أنواع املال مما ميكن نقله من موضع إىل غريه ، والعروض واملعادن

  :وقد اختلف الفقهاء يف حكم وقف املنقول علي مذهبني

  : المذهب األول
آالت املسجد كالقناديل، واحلصر، وقف  ك:نقول مطلقاًجيوز وقف امليري أصحابه أنه 

سواء كان املوقوف مستقالً بذاته، ورد به النص ، وحنوهاوأنواع السالح، والثياب، واألثاث، 
، الصاحبان من احلنفية: ومنهم، الفقهاءوإليه ذهب مجهور ، خريياً أو أهلياً، أو جرى به العرف

  .)٣( لةاحلنابمجهور املالكية والشافعية وو

  

                                                 
القوانني : ابن جزي، ٤/٧٦، الشرح الكبري للدردير ٤٣٩، ٣/٤٠٨رد احملتار ، ٤٩ ،٥/٤٨  شرح فتح القدير )١(

    .٨/٢٣١،٢٣٢، املغين ٢/٧٧، مغين احملتاج ٢/٣٢٢املهذب : ، الشريازي٣٦٩/الفقهية 
  . ٣٦٠/  نظرية العقد )٢(
الـشرح  ووقي  حاشية الدس ، ٦/١٨، مواهب اجلليل    ٤٣٩،  ٣/٤٠٨رد احملتار   ، ٤٩، ٥/٤٨شرح فتح القدير      )٣(

كشاف ، ٨/٢٣١،٢٣٢، املغين   ٢/٧٧، مغين احملتاج    ٢/٣٢٢، املهذب   ٣٦٩/القوانني الفقهية   ، ٤/٧٦الكبري  
     .٤/٢٤٣القناع 



 

١٧

   :المذهب الثاني
 ذهبويدخل فيه لدى أصحاب هذا امل ( املنقوليري من ذهب إليه عدم جواز وقف 

: سواء كان هذا املنقول قد ورد النص جبواز وقفه إال إذا كان تابعاً للعقار، ،) البناء والغراس
 ،لقدوركوقف الكتب واملصاحف والفأس والقدوم وا: كالسالح، واخليل، أو جرى به العرف

والدنانري والدراهم، واملكيل واملوزون والسفينة باملتاع، لتعامل الناس ، وأدوات اجلنازة وثياا
  .)١( وهو وجه لبعض احلنابلة، وهو ما ذهب إليه مجهور احلنفية، به

  :وقف النقود: ثالثا
  :علي مذهبني، لينتفع ا يف االقتراض وحنوهاختلف الفقهاء يف حكم وقف النقود 

  : مذهب األولال
وهو مذهب من يرى ، وهو ما ذهب إليه احلنفية، يري أصحابه صحة وقف النقود

ألن املستويف يف ، حيث يري من قال جبواز إجارا جواز وقفها، جواز إجارا من الشافعية
حيث ، وكذلك وقفها إلقراضها وحنوه، اإلجارة هو املنفعة مع بقاء العني اليت تستويف منها

مع بقاء ، فعة هذه النقود املوقوفة يف اإلقراض ومنح االئتمان والضمان والعاريةتستويف من
  .)٢( عينها

  : المذهب الثاني
ومنهم ، وهو ما ذهب إليه مجهور الفقهاء، يري من ذهب إليه عدم صحة وقف النقود

واز ألن املانع من ج، وهو مذهب من يري عدم جواز إجارا من الشافعية، املالكية واحلنابلة
ومن مث فال تبقي ، إجارا عندهم أن املنفعة اليت تستويف منها ال تتصور إال بإنفاق عني النقود

  ألن من شروط املؤجر واملوقوف بقاء عينه ، فلم جتز إجارا أو وقفها، عينها بعد هذا اإلنفاق

                                                 
  .٧/٧اإلنصاف ، ٤٢٧، ٤١٠، ٣/٤٠٩    الدر املختار ورد احملتار)١(
   .٥/٣١٥بني روضة الطال، ١/٤٤٠املهذب ، ٦/٢١٨شرح فتح القدير ، ٤/٣٦٣ ،٣/٦٠٨ تارحمل رد ا)٢(



 

١٨

قود ال يتحقق ويف وقف الن، وألن الوقف حتبيس األصل وتسبيل الثمرة، بعد استيفاء املنفعة منه
ألن تلك و، حيث ال ميكن االنتفاع ا إال بإذهاب األصل بإنفاقه، حتبس األصل وتسبل الثمرة

ما  ك،ها وهلذا ال تضمن يف الغصب فلم جيز وقف،النقوداملنفعة ليست املقصود الذي خلقت له 
ألن ،  بهلشمع ليتجملأو ، دوس الطنيل الغنم أو وقف،  عليهاشر الثيابلوقف الشجر مل جيز 

  .)١(  هذه األعيان مل ختلق هلذه املنافع

  :وقف المنافع: رابعا

  : المذهب األول
فمن ملك منفعة بإجارة أو وصية أو ، يرى من ذهب إليه جواز وقف املنافع دون الرقبة

فإن كانت ، ملك وقف هذه املنفعة مؤقتا أو مؤبدا خالل مدة متلكه هلا، حنومها مؤبدا أو مؤقتا
وقول بعض ، وهو مذهب مجهور املالكية، ملكيته للمنفعة مؤقتة مبدة انتهي الوقف بانتهائها

  .)٢(احلنابلة 

  : المذهب الثاني
سواء كانت املنفعة ، يري أصحابه عدم جواز وقف املنافع دون الرقبة اليت تستويف منها

وإليه ذهب احلنفية ، أو مؤبدة كاملستوفاة بالوصية باملنافع، مؤقتة كاملستوفاة بعقد اإلجارة
  .)٣(وهو مذهب الشافعية وما عليه مذهب احلنابلة ، وبعض املالكية

                                                 
املغين ، ٤/٢٤١الوسيط ، ٣/١٥٧إعانة الطالبني ، ١/٤٤٠املهذب : الشريازي، ٦/١٨ مواهب اجلليل )١(

  ، ٤/٢٤٤كشاف القناع ، ٥/٣٧٣
، ٥٥٦/الثمر الداين : صاحل اآليب، ٦/٢١مواهب اجلليل ، ٤/٧٦الشرح الكبري وحاشية الدسوقي :   الدردير)٢(

   .٤/٢٤٤كشاف القناع 
مغىن ، ٥/٣١٤روضة الطالبني ، ٦/٢٠مواهب اجلليل ، ٦/٢٢١بدائع الصنائع ، ٦/٢١٦تح القدير  شرح ف)٣(

حواشي الشرواين ، ٣/١٥٨إعانة الطالبني ، ٢٦٨/اية الزين ، ٢٣٠/شرح زبد ابن رسالن ، ٢/٣٧٨احملتاج 
الستخراج ا: ابن رجب، ٢/٤٥٥الروض املربع : البهويت، ٤/٢٤٤كشاف القناع ، ٥/٣١٦املبدع ، ٦/٢٣٧

   .٢/ألحكام اخلراج 



 

١٩

  : رف ريع الوقف علي مصالح الموقوف عليهم ص:خامسا

، فووقفع املالك املوقوف عليهم منالوقف يترتب عليه مت الفقهاء علي أنمجهور اتفق 
وإن كان مجهور املالكية يرون أن املوقوف ، وهو ما ذهب إليه احلنفية والشافعية واحلنابلة

 فيمن ميلك  هؤالءي تفصيل بنيعل، )١(ال ملك منفعته ، عليهم إمنا ميلكون االنتفاع بالوقف
 قول أيب حنيفة ومذهب وهو ، فمنهم من يري أن رقبة الوقف تظل علي ملك الواقف، رقبته
ومنهم من يري أن ملك الرقبة ، ورواية عن أمحد، ووجه لبعض أصحاب الشافعي، املالكية

ومنهم من  ،وظاهر مذهب احلنابلة، وهو وجه يف مذهب الشافعية، ينتقل إيل املوقوف عليهم
 وهو قول صاحيب أيب حنيفة وظاهر مذهب الشافعية، يري أنه ينتقل إيل حكم ملك اهللا تعايل
القائلون مبلكية املوقوف عليه ووفقا ملا ذهب إليه ، )٢( ورواية عن أمحد قال ا بعض أصحابه

 املوقوف عليه وتبعا ملا قاله املالكية من متلك، منافع الوقف سواء ملك رقبة الوقف أو مل ميلكها
ميلك أحد غري من ثبت له حق امللك يف املنفعة أو االنتفاع بريع ال ، حق االنتفاع بريع الوقف

الوقف أن يتصرف يف هذا الريع ملصلحة الوقوف عليه إال بإذن ممن له فيه ملك املنفعة أو حق 
وبدون ، وف عليهفإن أذن له يف ذلك كان له أن يصرفه يف مصاحله وفق ما يري املوق، االنتفاع

ألنه إمنا يتصرف فيما ، هذا اإلذن ال يكون للواقف أو غريه أن يصرفه يف مصاحل الوقوف عليه
  .)٣( ثبت للغري حق فيه بدون والية شرعية ختوله ذلك

                                                 
الفواكه الدواين ، ٤/٧٦حاشية الدسوقي والشرح الكبري ، ٤/٤٠٥رد احملتار ، ٨/٥١٣، ٥/١٢٨  البحر الرائق )١(

إعانة الطالبني : البكري، ١/٤٤٠فتح الوهاب ، ٥/٣٢٠روضة الطالبني ، ١/٤٤٢املهذب ، ٢/١٦٢
   . ٣/٥٦١كشاف القناع ، ٣/١٤٢

رد احملتار  ، ٦/٢١٩بدائع الصنائع ، ٦/٢٠٤شرح فتح القدير ، ٣/١٤اهلداية ، ١٢٩/بداية املبتدئ : املرغيناين  )٢(
، ١٠/٢٠٧حواشي الشرواين ، ٥/٣٢٠روضة الطالبني ، ٥/٣٠٤اموع ، ٤/٧٦حاشية الدسوقي ، ٢/٣٩١

، ٥/٣٢٨دع املب،  ٥/٣٤٩املغين ، ٢/٣٥حاشية البجريمي ، ١/٨١منهاج الطالبني ، ٢/٣٨٩مغين احملتاج 
  .٧/٣٨اإلنصاف 

مغين ، ٥/٣٢٠روضة الطالبني ، ٤/٧٦حاشية الدسوقي ، ٢/٣٩١رد احملتار  ، ٦/٢٠٤شرح فتح القدير   )٣(
  .٥/٣٢٨املبدع ،  ٥/٣٤٩املغين ، ١/٨١منهاج الطالبني ، ٢/٣٨٩احملتاج 



 

٢٠

ميكن أشري إيل أنه ، بعد هذه العجالة السريعة يف بيان حكم وقف األعيان واملنافعو
  : منها ما يلياليتاالت ا النوع من الوقف يف  فيها هذايكونتصور الوجوه اليت 

  ثانيالفرع ال
   مؤقتةدوقف أعيان األموال ملد

  :وقف األبنية: أوال
ه و يف وج،وقف األبنية ملن متلك رقبتها ومنفعتها بسبب من أسباب التملكيتصور 

  :منها ما يلي، عدة

قات اليت تفتقر إيل وقف األبنية لدروس العلم النافع للدارسني والدارسات يف املسا -١
وذلك خالل العام ، إضافات علمية ال يتسع هلا اليوم الدراسي املشحون بالربامج

 .حبيث يؤقت وقف هذه األبنية به ، الدراسي

أو ملدة مرحلة ،  كمدارس أو معاهد علمية ملدة عام دراسي أو أكثرها خالل مدة معينةوقف -٢
 .أو اجلامعية ، و املتوسطة أو الثانويةكاملرحلة األساسية أ، أو مراحل تعليمية معينة

ملدة دورة أو دورات حمددة الربامج لتدريب أو اإلعداد للتعليم أو اوقف األبنية كمعامل  -٣
 .واألزمنة 

 .وقف هذه األبنية لتكون مكتبات لالطالع خالل أمد حمدود  -٤

  .أو تعليم أحكام التالوة والتجويد، تحفيظ القرآن الكرمي لهاوقف -٥

كعابري السبيل ومن يفتقر إيل مأوي : ية بصفة مؤقتة إليواء من ال مأوي هلموقف األبن -٦
أو حنوهم أو جعلها سكنا لطلبة العلم من املغتربني ، الدام داره أو عدم صالحيتها لسكناه

 .أو مأوي للفقراء واملساكني خالل مدة معينة ، خالل مدة دراستهم



 

٢١

أو اخلربات يف ااالت ، والصناعات النافعةوقفها مؤقتا لتعليم بعض الناس فيها احلرف  -٧
 .حبيث ينتهي أمد وقف البناء بانتهاء الغرض الذي كان له الوقف ، املختلفة

إيل أن يتم ، وقف األبنية مؤقتا حلفظ الصدقات أو التربعات أو حلوم اهلدي أو األضاحي -٨
 . نقلها إيل من يراد تسليمها إليهم 

  :زراعة وغيرهاوقف األراضي الصالحة لل: ثانيا
  : منها ما يلي، يف وجوهوقفها مؤقتايتصور 

أو ، وقفها علي ذوي احلاجة إليها لزراعتها خالل دورة أو أكثر من الدورات الزراعية -١
 رع الدائمة هلذه املزروعاتاإيل أن تنقل إيل املز، الستنبام شتالت زراعية أو غراسية ا

  . أو املغروسات 

كاملشروعات :  بعض املشروعات النافعة عليها بصفة مؤقتةوقف هذه األراضي إلقامة -٢
 .الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو الغذائية 

 .أو إلقامة صالة االستسقاء ا ، جعلها مصلي للعيدين -٣

 .وقفها ليصف الناس سيارام ا إيل أن يتم بناؤها أو إقامة مشروع عليها -٤

  :وقف المنقوالت: ثالثا
  :جوه منها ما يلييتصور ذلك يف و

  .كوقفها على طالب العلم خالل العام الدراسي ، وقف كتب العلم مدة من الزمن -١

 .وقف الوسائل التعليمية املختلفة خالل فصل أو أكثر من فصول الدراسة  -٢



 

٢٢

أو طالب العلم أو من ، وقف وسائل النقل املختلفة لنقل احلجيج أو زوار بيت اهللا احلرام -٣
أو نقل الصدقات وحنوها ومواد اإلغاثة إيل ،  أن يبلغوا مقصدهمإيل، انقطعت م السبل
  .من يراد نقلها إليهم

، رق يف القري واملدنـار أو إعادته أو ذيب الطـوقف اآلالت اليت تساعد يف اإلعم -٤
 .معدات البناء أو ، وحنوهاكاجلرارات والرافعات والكاسحات 

  :وقف النقود: رابعا
  :وجوه منهايتصور ذلك يف 

  .إقراضها ملن هم يف حاجة إليها  -١

 .وصرف ريعها للموقوف عليهم ، استثمارها يف وجوه مشروعة -٢

 .وقف املوظف أو العامل أو املستخدم عائد عمله جلزء من الوقت  -٣

  لثالفرع الثا
  عـوقف املناف

  :وقف منافع األموال بصفة مؤقتة: أوال
  :يتصور ذلك يف وجوه منها ما يلي

  . العني املؤجرة خالل مدة اإلجارة وقف املستأجر منفعة -١

 .معينة  املنفعة خالل مدة ، شيء أبدا أو ملدة من الزمنوقف املوصي له مبنفعة  -٢

 وفقا ملذهب من يري أن العارية ،  خالل مدة العاريةوقف املستعري منفعة العني املستعارة -٣



 

٢٣

 .تفيد ملك املستعري ملنفعة العني املعارة 

  :عملوقف جزء من وقت ال: ثانيا
  :يتصور ذلك يف وجوه منها ما يلي

دون أن ،  من وقت العمل ليكون وقفااًجزءاملوظف أو العامل أو املستخدم ختصيص  -١
  .حيصل يف مقابله على أجر 

العمل ساعات إضافية بدون عوض يف مؤسسة من املؤسسات اليت هلا طابع النفع العام  -٢
  .للمجتمع 

  :وقف المرء منفعته أو خبرته: ثالثا
  :ور ذلك يف وجوه منها ما يلييتص

قيام من له خربة يف ااالت املختلفة بتقدمي خربته ملن يفيد منها علي سبيل الوقف املؤقت  -١
  .بانتهاء تقدمي هذه اخلربة 

عمله يف هذه ، وقف العامل يف جماالت الصناعة أو الزراعة أو الطب أو التعليم وحنوها -٢
حيصل يف مقابل املنفعة إذا مل ، تبذل هلم هذه املنفعةليفيد منه من ، مدة من الزمنااالت 

 .املبذولة علي عوض من أحد 

  املطلب اخلامس 
  حاالت حل الوقف املؤقت وأسبابه

  :حيل الوقف املؤقت يف أحوال منها ما يلي

  .انتهاء املدة املقررة هلذا الوقف  -١



 

٢٤

 . خروج املوقوف عن صالحية االنتفاع به -٢

: إن كان الوقف املؤقت لتحقيق غاية معينة، جله الوقفزوال السبب الذي كان من أ -٣
 أو كان الوقف لتعليم ، إذا انتهي العام الدراسي، ةـكإلقاء الدروس املتعلقة مبواد دراسي

  .فانتهت برامج هذه الدورة، صنعة أو مهنة يف دورات

 من رضفانق، إن كان الوقف علي فئة معينة بأمسائها أو صفاا، انقراض املوقوف عليهم -٤
  .يستحق يف الوقف بامسه أو صفته

 .إذا كان املوقوف عينا هلكت أو أهلكت ، هالك العني املوقوفة -٥

، وفاتهحبسه أو توقف نشاطه أو توقف باذل املنفعة املوقوفة عن بذهلا ملرضه أو سفره أو  -٦
  .أو لسبب آخر يقتضيه عدم االستمرار يف بذل املنفعة املوقوفة

إن كانت املنفعة املوقوفة متعلقة بعني ، يف منها املنفعة املوقوفةفوات العني اليت تستو -٧
إذا هلكت هذه ، كالعني املعارة أو املستأجرة أو املوصي مبنفعتها: مملوكة لغري الواقف

 أو تصرف فيها مالك رقبتها مبا ينقل ملكيتها أو أتلفت، العني أو أصيبت جبائحة مساوية
  . إيل الغري بعوض أو بغريه

أريد له أن يكون أكثر فائدة أو حبيث ، ة النظر يف تنظيم االنتفاع بالوقف املؤقتإعاد -٨
  .خالل املدة احملددة له، فاعلية للموقوف عليهم

كما يف وقف األراضي أو األبنية اليت ، إذا افتقر املوقوف إيل تغيري برامج االنتفاع به -٩
لتعم الفائدة ،  جمال االنتفاع اإذا رأي الواقف تغيري، يتصور االنتفاع ا يف وجوه عدة

 .منها وتكثر 

خمالفتها شروط الواقف لغري مربر  وأ، سوء إدارة اجلهة اليت تتويل إدارة الوقف املؤقت -١٠
 .مشروع 



 

٢٥

أو حاجته إيل ،  إيل منافع العني املوقوفة إن كان املوقوف عيناخلفهحاجة الواقف أو  -١١
 .املنافع املوقوفة إن كان املوقوف منفعة 

       ع من دوام االنتفاع به على الوجه الذي حيققـمتن، وء إشكاالت عن الوقف املؤقتنش -١٢
 .الغاية منه 

أو ، عدم اجلدوي منه إن كان ال حيقق إشباع حاجات املوقوف عليهم بصفة دائمة -١٣
  .اجام الضروريةالوفاء حبيترتب علي استمراره خلل ب

ية أو املرتبطة بواقعة حمددة أو فصل من تركز األوقاف املؤقتة يف بعض األنشطة املومس -١٤
علي حساب ، مما قد يترتب عليه وفرة تزيد عن احلاجة يف ذلك، نازلةفصول السنة أو 

 .مواسم أو فصول أو وقائع أو حنوها تأيت بعد تكاد ختلو من هذه األوقاف 

كأن كان الوقف على فئة لوصف ، عدم حاجة الفئة املوقوف عليها إيل منافع الوقف -١٥
فزال عنهم الوصف الذي يستحقون به من ، كالفقر أو املسكنة أو االغتراب، فيهم
 .وتبدل حاهلم إيل غريه ، الوقف

 

، وأصلي وأسلم على خامت األنبياء واملرسلني، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
  .سيدنا حممد وعلى آله وصحبه والتابعني هلم بإحسان إيل يوم الدين 

  

  

  

  

  

  



 

٢٦

  أهم مراجع البحثثبت ب
  .القرآن الكريم : أوال

  :آتب السنن واآلثار وشروحهما: ثانيا
 .بريوت، دار املعرفة،  العسقالىنحجرأمحد بن على بن : الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية -١

  .بريوت، دار إحياء التراث العريب ، السلمىسورةحممد بن عيسى بن : يالترمذسنن  -٢

 .بريوت ، دار املعرفة، هـ١٣٨٦نشر ،  الدارقطينعلي بن عمر: سنن الدارقطين -٣

مكتبة ، هـ١٤١٤نشر ، أمحد بن احلسني بن علي بن موسي البيهقي: السنن الكربي -٤
 .مكة املكرمة ، دار الباز

  الطبعة األويل، اويـأمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك الطح: شرح معاين اآلثار -٥

 .بريوت ، دار الكتب العلمية، هـ١٣٩٩

الطبعة الثانية ، حيىي بن شرف بن مري النووي: ح النووي على صحيح مسلمشر -٦
 .بريوت ، دار إحياء التراث العريب، هـ١٣٩٢

دار ، هـ١٤٠٧الطبعة الثالثة ،  بن إبراهيم البخارىإمساعيلحممد بن : صحيح البخاري -٧
 .بريوت ، اليمامة، ابن كثري

،  دار إحياء التراث العريب،مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري: صحيح مسلم -٨
 .بريوت 

الطبعة األويل  ، النيسابورىاحلاكماهللا  حممد عبد: املستدرك علي الصحيحني -٩
 .بريوت ، دار الكتب العلمية، هـ١٤١١



 

٢٧

مكتبة ، هـ١٤٠٩الطبعة األويل ، عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف: املصنف -١٠
 .الرياض ، الرشد

  :آتب الفقه: ثالثا

  :قه الحنفي آتب الف-أ
   . القاهرة، مكتبة مصطفي احللىب، بن حممود املوصلىعبداهللا:  لتعليل املختاراالختيار -١

 .بريوت ، دار املعرفة، زين الدين بن إبراهيم بن حممد بن جنيم: البحر الرائق -٢

دار ، هـ١٩٨٢الطبعة الثانية ، عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساين: بدائع الصنائع -٣
 .بريوت ، يبالكتاب العر

 .بريوت ، دار الفكر، هـ١٣٨٦الطبعة الثانية ، حممد أمني بن عابدين: رد احملتار -٤

 .القاهرة، الشركة الشرقية لإلعالنات، حممد بن احلسن الشيباين: شرح السري الكبري -٥

دار ، الطبعة الثانية، )ابن اهلمام(حممد ن عبد الواحد السيواسي : شرح فتح القدير -٦
 .بريوت ، الفكر

 .بريوت، دار املعرفة، هـ١٤٠٦نشر ، حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي: املبسوط -٧

 .بريوت ، املكتبة اإلسالمية، برهان الدين على بن أىب بكر املرغيناىن: اهلداية -٨

  : آتب الفقه المالكي-ب
  ةـالطبعة الثاني، )واقـامل(دري ـحممد بن يوسف بن أيب القاسم العب: التاج واإلكليل -١

 .بريوت ، دار الفكر، ـه١٣٩٨

 ، املكتبة الثقافية، صاحل عبد السميع اآليب األزهري: الثمر الداين شرح رسالة القريواين -٢



 

٢٨

 .بريوت

، دار الفكر، حممد بن عرفة الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبري للدردير -٣
 .بريوت 

 .القاهرة، بوالق، املطبعة األمريية، حممد بن عبد اهللا اخلرشى: شرح اخلرشي -٤

 .بريوت ، دار الفكر، أمحد الدردير: الشرح الكبري -٥

، دار الفكر، هـ١٤١٥نشر ، أمحد بن غنيم بن سامل بن مهنا النفراوي: الفواكه الدواين -٦
 .بريوت 

 .تونس ، مطبعة النهضة، حممد بن أمحد بن جزي الكليب الغرناطي: القوانني الفقهية -٧

الطبعة األويل ، د اهللا بن عبد الرب النمرييوسف بن عب: الكايف يف فقه أهل املدينة -٨
 .بريوت ، دار الكتب العلمية، هـ١٤٠٧

     دار ، هـ١٣٩٨الطبعة الثانية ، )احلطاب(حممد بن عبد الرمحن املغريب : مواهب اجلليل -٩
  .بريوت ، الفكر

  : آتب الفقه الشافعي-ـج
 .بريوت، ردار الفك، السيد البكري بن حممد شطا الدمياطي: إعانة الطالبني -١

 .بريوت ، دار الفكر، هـ١٤١٥نشر ، حممد بن أمحد الشربيين اخلطيب: اإلقناع -٢

     ،عامل الكتب، هـ١٤٠٣الطبعة األويل ، إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي: التنبيه -٣
 .بريوت 

، ديار بكر، املكتبة اإلسالمية، سليمان بن عمر بن حممد البجريمي: حاشية البجريمي -٤
 .تركيا 



 

٢٩

 .بريوت، دار الفكر، عبد احلميد الشرواين:  علي شرح املنهاجشي الشرواينحوا -٥

املكتب ، هـ١٤٠٥الطبعة الثانية ، حيىي بن شرف بن مري النووي: روضة الطالبني -٦
 .بريوت ، اإلسالمي

 .بريوت ، دار املعرفة، حممد بن أمحد الرملي األنصاري: شرح زبد بن رسالن -٧

 .بريوت ، دار الفكر ، اخلطيبشربيىنالحممد بن أمحد : مغين احملتاج -٨

 .بريوت ، دار الفكر، إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي: املهذب -٩

 .بريوت، دار الفكر، طبعة األويل، حممد بن عمر بن علي بن نووي جاوي: اية الزين -١٠

، دار السالم، هـ١٤١٧الطبعة األويل ، حممد بن حممد الغزايل أبو حامد: الوسيط -١١
 .القاهرة

  :آتب الفقه الحنبلي -د
، هـ١٤٠٥الطبعة األويل ، عبد الرمحن بن أمحد بن رجب: االستخراج ألحكام اخلراج -١

 .بريوت ، دار الكتب العلمية

 .بريوت ، دار إحياء التراث العريب، علي بن سليمان املرداوي: اإلنصاف -٢

 مكتبة الرياض، هـ١٣٩٠نشر ، منصور بن يونس بن إدريس البهويت: الروض املربع -٣
 .الرياض ، احلديثة

 .القاهرة، مطبعة أنصار السنة احملمدية، منصور بن يونس البهوتى: شرح منتهي اإلرادات -٤

، دار الفكر، هـ١٤٠٢نشر ، منصور بن يونس بن إدريس البهويت: كشاف القناع -٥
 . بريوت 



 

٣٠

، كتب اإلسالميامل، هـ١٤٠٠نشر ، إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن مفلح: املبدع -٦
 .بريوت 

 دمشق،  املكتب اإلسالمي،مصطفي السيوطي الرحيباين: مطالب أويل النهي -٧

، دار الفكر، هـ١٤٠٥الطبعة األويل ، عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي: املغين -٨
 .بريوت 

مكتبة ، هـ١٤٠٥الطبعة الثانية ، إبراهيم بن حممد بن سامل بن ضويان: منار السبيل -٩
 .الرياض ، املعارف

  :ه الظاهريهـ آتب الفق
  .بريوت ، دار اآلفاق اجلديدة، علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري: احمللي -

  :آتب اللغة والمعاجم والمصطلحات: رابعا
دار ، هـ١٤٠٦الطبعة األويل ، قاسم بن عبد اهللا بن أمري القونوي: أنيس الفقهاء -١

 .جدة ، الوفاء

، دار القلم، هـ١٤٠٨ األويل الطبعة، حيىي بن شرف النووي: حترير ألفاظ التنبيه -٢
  .دمشق

، هـ١٤١٠الطبعة األويل  ، عبد الرؤوف املناوىحممد: التوقيف على مهمات التعاريف -٣
 .بريوت ،  املعاصردار الفكر

  . القاهرة، مؤسسة احللىب وشركاه، آبادىالفريوزحممد بن يعقوب : القاموس احمليط -٤

 .بريوت ،  دار صادر،)فريقىابن منظور اإل (الدينحممد بن جالل : لسان العرب -٥

 . القاهرة ، مطبعة عيسى احللىب،حممد بن أىب بكر الرازى: خمتار الصحاح -٦


