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  المقال ملخص
یُعتبر الوقف المؤّقت أداة فّعالة لمعالجة الكثیر من المشاكل االقتصادیة 

فقد أجاز فقھاء . التي تعاني منھا المجتمعات اإلسالمیة المعاصرةواالجتماعیة 
 أقیت لمّدةأقیت سواء أكان التّ المالكیة خالفا لجمھور الفقھاء الوقف مع ما یفید التّ 

، بالسنین، لكن لھا أجل تنتھي عنده معلومة، محّددة بالسنین أم غیر محّددة زمنیة
كیة لما فیھ من جلب المصالح العلماء المعاصرین قول المال معظم ورّجح

أي إرادة الواقف في  ،وتحقیق المنافع، حیث أنھ یتوافق مع أحوال الواقفین
حسب ظروفھ، ویستوعب دائرة الموقوف علیھم حسب تعّدد  أقیتأبید أو التّ التّ 

حاجاتھم وتنّوعھا، ویواكب تطّور الوعاء االقتصادي للوقف فالموقوفات قد 
فیكون الوقف مؤقّتا إذا كانت  مواال مؤقّتة بطبیعتھا؛دائمة أو أتكون أمواال 

الحاجة إلیھ مؤقّتة كقطعة األرض لمصلى العیدین، أو أّن طبیعة المال الموقوف 
أقیت كالّسیارة إلسعاف المرضى، أو لرغبة الواقف في التّأقیت حتى تقتضي التّ 

ویسر في ومع ما یتمیّز بھ الوقف المؤقّت من سھولة . یعود من سفره مثال
إجراءاتھ وإدارتھ، یزداد إقبال المحسنین على وقف أموالھم، مما یحقّق مقصد 

  .ریعة اإلسالمیةبرعات، وھو من المقاصد المعتبرة في الشّ التّوّسع في التّ 
الوقف المؤقّت؛ وقف العقار؛ وقف المنقول؛ وقف النقود؛  :الكلمات المفتاحیة

  .وقف المنافع والحقوق
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Abstract 
The temporary Waqf is an effective tool to solvemany of the 
economic and social problems faced by contemporary Muslim 
societies. Al-Malikiya scholars have, in contrast the majority of 
scholars, authorized temporary Waqf, whether for a limited or 
unlimited period of years, but which has an end. The majority of 
contemporary scholars have agreed with Al-Malikiya’s view because 
the waqf brings benefits and is consistent with the endowers’ 
conditions according to their circumstances, i.e., their will in making 
temporary or permanent waqf. Moreover, it absorbs the beneficiaries 
according to their different and various needs, and it keeps pace with 
the development of the waqf’s economic base. The waqf may be 
permanent or temporary funds by nature; it may be temporary if the 
need is also temporary such as a piece of land for the Eid prayer, if the 
nature of the waqf requires a limited period such as a car to aid the 
sick, or if the endower wants determining the period until he/she 
returns from traveling for example. Because its administrative 
procedures are easy, there is a high turnout of waqf by benefactors, 
which contributes to expand donations as one of the important 
purposes in Islamic Sharia (law). 
 
Keywords: temporary Waqf; immovable property Waqf; movable 
property Waqf; moneyWaqf; benefits and rights’ Waqf. 

  
  مقّدمة

والصالة بسم هللا الرحمن الرحیم وبھ نستعین والحمد � رب العالمین، 
  محمد علیھ أفضل الصالة وأزكى التسلیم، وبعد ناوالسالم على سید

لقد عملت األوقاف اإلسالمیّة عبر تاریخھا الطّویل على معالجة مختلف 
والحاجة في المجتمع، وذلك من خالل سّد الحاجات األساسیة مشاكل الفقر 

 ،والصحیة ،ألفراده ومؤّسساتھ، وتوفیر الخدمات االجتماعیة الدینیة والتعلیمیة
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ومساعدة الفقراء خاصة لیكونوا أصحاب مھن ومشاریع عن طریق ... والبیئیة
مجتمعات وال یخفى ما تعانیھ ال... الصدقات أو القروض الحسنة أو المضاربة

اإلسالمیة المعاصرة من مشاكل اقتصادیة واجتماعیة وبیئیة، جعلتھا في ركب 
الدول المتخلّفة مع ما تملكھ من طاقات بشریة ھائلة معطّلة، وثروات طبیعیة 

  .متنّوعة یُساء استغاللھا، وأوقاف ضائعة نُھبت أو طُمست مالمحھا
دة على إحیاء دور معظم الدول اإلسالمیة تعمل جاھ ومن المعلوم أنّ  

الفقر، البطالة، ر من المشاكل التي تعاني منھا كاألوقاف لمعالجة الكثی
التي تفاقمت مع  ...التّلوث البیئيوقني، علمي والتّ األمراض، األمیّة، التّخلف ال

غیاب الدور المطلوب من المؤسسة الوقفیة، بسبب تراجع أعداد الواقفین وتزاید 
والمتأّمل في تاریخ األوقاف . الفئات المحتاجة لریع األوقاف واتّساع المجتمعات

من، فنجد اإلسالمیة یالحظ توّسع وتغّیر أشكال األموال الموقوفة عبر الزّ 
كاألراضي والعقارات، والمنقولة كوسائل النّقل والنّقود، األموال المادیة الثابتة 

لتستوعب التغّیر والتنّوع  ادیّة كالمنافع والخدمات والحقوق،ثّم األموال غیر الم
ولحاجات الموقوف  ،وظروفھم من أموال المستمر لِما یمكن أن یملكھ الواقفون

أمواال دائمة  فقد یملك الواقفون.، ولمطالب المجتمع المتطّورة كذلكعلیھم
أھمیة تظھر  وھنااال مؤقّتة آیلة للزوال بطبیعتھا، مستمرة تقبل التأبید، أو أمو

  .الوقف المؤّقت تطبیق
عریف بالوقف المؤّقت وبأھم تطبیقاتھ في البحث إلى التّ  ھذا یھدف

عصرنا، وأنّھ صدقة جاریة ثوابھا عظیم، یمكن تقدیمھا بأبسط اإلمكانات وأیسر 
الطرق، قصد تفعیلھ وجذب أكبر عدد من المحسنین واستفادة أكبر عدد من 

وقد تعّرض لدراسة الموضوع سابقا مجموعة من . المحرومین في المجتمع
مجاالت وقفیة مقترحة  :، دراسة بعنوانف إبراھیم یوسفیوس: الباحثین منھم

الوقف  :دراسة بعنوان ماجدة محمود ھزاع، -  )الوقف المؤّقت(لتنمیة مستدامة 
محمد عبد الحلیم عمر وكمال منصوري،بحث  -) بحث فقھي مقارن(المؤقّت 

ل الوقف المؤقّت للمنافع والّنقود لتلبیة احتیاجات الفقراء وتموی: تحت عنوان
  ...مشروعاتھم الصغیرة
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أن  المؤّقتكیف یمكن للوقف : طرح اإلشكاالت التالیةبناء على ما تقّدم أ
للمال الموقوف ویستوعب الّصور المستجّدة في الحیاة بالنسبة للواقف 

األوقاف  تطبیقات؟ وما ھي لیُعتبر األفض لوقف المؤّقتللموقوف علیھم؟ ھالو
لتفعیل دور الوقف أكثر في المجتمعات اإلسالمیة المعاصرة  المؤقّتة المقترحة

قد حاولت اإلجابة عن ھذه التساؤالت من و؟ وجذب أكبر عدد من المحسنین
، ِوفق "وتطبیقاتھ المعاصرة حقیقتھ،: الوقف المؤقّت": خالل بحث َعنونتھ بـ

  : خطّة اشتملت العناصر التالیة
  مقدمة

  وأھمیتھ، حكمھ،المؤّقتلوقف ا تعریف:ألّولالمطلب ا
  الّصور التقلیدیة للوقف المؤقّت: انيالمطلب الث

  للوقف المؤقّت المعاصرة طبیقاتالتّ : المطلب الثالث
  خاتمة

  وأھمیتھ، حكمھ،الوقف المؤقّت تعریف: لألوّ المطلب ا
 تعریف الوقف المؤقّت: الفرع األّول

  :تعریف الوقف - الأوّ 
لغة العرب عّدة معان منھا في ) الوقف(للمصدر  :غةفي اللّ  فُ قْ الوَ  - 1
َوقََف األرض على المساكین، وفي الصحاح : "في لسان العربما ورد 

، وَوقَْفُت الّدابةَ واألرَض وكلَّ شيء، فأما أَْوقََف في جمیع َحبََسَھا: للمساكین وقفا
 :وقال الزبیدي. 1"ما تقّدم من الّدواب واألرضین وغیرھا فھي لغة ردیئة

إطالقھ على اسم المفعول،  وتمّ . 2"وھو ضّد التّخلیةالمنع واإلمساك : الحبس"
  .وھو المال الموقوف

لقد تعّددت عبارات الفقھاء والعلماء : الوقف في اصطالح الفقھاء - 2
في تعریف الوقف بناء على اختالف آرائھم حول لزومھ وملكیتھ وتأبیده، 

ویمكن إجمال تعریفاتھم . ّسع نطاقھوتعاظم دوره االقتصادي واالجتماعي وتو
  :باختیار تعریفا للفقھاء قدیما وآخر للعلماء حدیثا كاآلتي

: تعریف الحنابلة اآلتي ھمانتقیتمن تعریفات :المتقّدمین تعریف -أ
وھو تعریف لم یسبق أن اعتِرض . 3"تَْحبِیُس األَْصِل َوتَْسبِیُل الثََّمَرةِ : ومعناه"
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على التعاریف في المذاھب األخرى، كما أنّھ اقتصر علیھ بمثل ما اعتِرض 
على ذكر حقیقة الوقف دون الدخول في تفاصیل ھي محل خالف بین الفقھاء، 

كما أّن  ،4مما یُخرج التعریف عن داللتھ ویبعده عن الغرض الذي وضع ألجلھ
الذي یُعتبر األصل في تشریع الوقف في  ھذا التعریف یتوافق وحدیث النّبي 

َثَنا قُتَْیبَةُ بُن : ھ اإلسالمي، حیث روى اإلمام البخاري في صحیحھ قالالفق َحدَّ
أنبأنِي نافٌع عن : سعیٍد حدَّثنا محّمُد بُن عبِد هللاِ األنصارّي حدَّثنا ابُن َعْوٍن قال

مر رضَي هللاُ عنھما، أنَّ عمَر بَن الَخطَّاِب أصاَب أرًضا بَِخْیبََر، فأتَى ابِن عُ 
ِصْب أََصْبُت أرًضا بَخْیَبَر، لْم أُ یا رسوَل هللاِ، إنِّي : یَْستَأِْمُرهُ فیھَا، فقال النبيَّ 

ْقَت : "ماًال قَطُّ أَْنفََس عنِدي ِمْنھُ، فما تأمُر بِھ؟ قال إِْن ِشْئَت َحبَْسَت أَْصلََھا َوتََصدَّ
ُیوَرُث، وتصدََّق بھَا في فَتصدََّق بھَا عمُر، أنَّھُ ال یُبَاُع وال یُوھَُب وال : قال". بِھَا

ْیِف، وال  قاِب، وفي سبیِل هللاِ، وابِن السَّبِیِل، والضَّ الفُقراِء، وفي القُربى، وفي الرِّ
لٍ ْنھا بالمعلى َمن َولِیَھَا أْن یَأُْكَل مِ ُجنَاَح عَ    .  5روِف ویُْطِعَم غیَر ُمتََموِّ

 اخترتومن تعریفات الباحثین المعاصرین : المتأّخرینتعریف  -ب
ة حقیق مع یتناسب وجدتھمنذر قحف، حیث التعریف الذي توصل إلیھ الدكتور 

االقتصادي واالجتماعي في  رعیة وطبیعتھ القانونیة ودورهالشّ  الوقف
: المجتمعات المعاصرة، كما ینّص على أّن الوقف یكون مؤبّدا أو مؤقّتا، كاآلتي

الوقف ھو حبس مؤبّد ومؤّقت لمال، لالنتفاع المتكّرر بھ أو بثمرتھ في وجھ "
  .6"من وجوه البّر العامة أو الخاصة

  :مفھوم التّأقیت -ثانیا
: مر ما، ووقّتھأل ردّ مان قمقدار من الزّ : قت في اللّغةوال:التَّأْقِیُت في اللّغة -1 

: قََّت الشيَء لیوم كذابیّن لھ مقدار المّدة، وو: قَّتَ جعل لھ وقتا یُفعل فیھ، ووَ 
فَإَِذا : ى، ومنھ قول هللاَّ تعالتَْوقِیتًا َوقَّتَّھُ  وكلُّ شيء قّدرت لھ حینا فقد. 7أّجلھ

َالةَ َكاَنْت َعلَى اْلُمْؤِمنِیَن ِكتَابًا َمْوقُوًتااْطَمأْنَْنتُْم فَأَقِیُموا  َالةَ إِنَّ الصَّ : النساء[ الصَّ
  . 8أوقات: وجمع الوقت ].103

ھو تحدید وقت الفعل ابتداًء : التّأقیت :أقیت في اصطالح الفقھاءالتّ  - 2
ھو الحد الواقع بین : ھو المقدار المحدود من الّزمن، وقیل: وانتھاًء، والوقت

  .  9أمرین أحدھما معلوم سابق واآلخر معلوم بھ الحق
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  :)الوقف المؤقّت( معنى تأقیت الوقف -ثالثا
د الواقف لوقفھ مّدة زمنیّة  المراد یكون وعلیھ بتأقیت الوقف أن یحدِّ

واقترح الّدكتور منذر . إلى ملكھ اعتُبر الوقف منتھیا وعاد مّرت ، فإذامعلومة
ویكون لمال یَھلك باالستعمال دون : "... قولھبقحف تعریفا أكثر تفصیال 

اشتراط تعویض أصلھ من خالل المخّصصات، كما یكون باشتراط التّوقیت من 
  .10"الواقف عند وقفھ

  حكم الوقف المؤقّت: الفرع الثاني
  :أقوال العلماء في حكم الوقف المؤقّت - أوال

القائلین بجواز أنّھ ال یخلو مذھب من المذاھب األربعة من : "بدایة أوّضح
، وُحكم تأقیت 11"المذھب المالكي: الوقف المؤقّت، وعلى رأس ھذه المذاھب

الوقف یرتبط بشرط تأبیده، أي ھل التّأبید شرط في صیغة الوقف أم أن الوقف 
حاجة الموقوف یجوز مؤبّدا كما یجوز مؤّقتا، حسب رغبة الواقف وظروفھ و

 - في العموم-تأقیت الوقف واشتراط تأبیده فقھاء حول ال علیھم والمجتمع؟ اختلف
  : على رأیین

ذھب الحنفیة والشافعیة والحنابلة في المذھب إلى أنّھ  :لاألوّ  الّرأي - 1
حد فال یحتمل ى أالِملك ال إل شترط التّأبید لصّحة الوقف؛ ألّن الوقف إزالةیُ 

الوقف من قال ابن قدامة في باب . 12اوجعل الّدار مسجد ،الّتوقیت كاإلعتاق
ألّن ... وال یجوز الّتصّرف في الوقف بما ینقل الملك في الّرقبة: "كتاب الشفعة

  .13"مقتضى الوقف التّأبید
ترط یُش والحنابلة في وجھ إلى أنّھ ال ةذھب المالكی :يناالّرأي الثّ  - 2

، وُروي ھذا القول عن أبي 14ة الوقف، فیصّح الوقف مّدة معیّنةحّ أبید لصالتّ 
لحنفیة كما جاء في فتح القدیر لكمال الدین بن الھمام، وكما في یوسف من ا

وال یُشترط  : "...في باب أحكام الوقف خ أحمد الدردیرقال الشی. 15المبسوط
لكنّھم قالوا بأّن بعض األوقاف تَقع مؤبّدة . 16"التّأبید، فیصح مّدة ثّم یَرجع ملكا

  .17وقف المسجد ولو اشتُرط الّتوقیت فیھا بنص الواقف، وخصوا بذلك
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  :أدلّة الفریقین -ثانیا
استدّل القائلون بتأبید الوقف بأدلة من السنة، ومن : أدلّة الّرأي األّول - 1

  :18المعقول ألّخصھا كاآلتي
  :بعبارات جاءت في الحدیث الّسابق لعمر رضي هللا عنھ وھي :من السنّة -أ
إذا جاز رجوعھ إلى  عبارة تدل ُعرفا على تأبید الوقف؛ ألنّھ" حبّس األصل" -

  .ملك الواقف لم یكن محبّسا، فالتحبیس ینافي التّأقیت
صریحة في التّأبید، إذ لو كان التّأقیت جائزا " ال یباع وال یوھب وال یورث" -

  .لجاز بیعھا وھبتھا وانتقالھا باإلرث
وایات، صریحة جاءت في بعض الرّ " حبیس ما دامت الّسموات واألرض" -

  . یُحتاج معھا إلى دلیلفي التّأبید وال
  :من المعقول -ب
دة بأحوال خاصة، أّن االلتزامات إذا جاءت شرعیتھا أثرا لتصرفات مقیَّ  -

دة ال تخرج عنھا، وقد تضافرت اآلثار دة بتلك التصرفات المقیِّ فشرعیتھا مقیَّ 
واألخبار بأن االلتزام الذي جاء أثرا للوقف لم یكن إّال أثرا لصیغ كان التأبید 
جزءا من معناھا أو الزما من لوازمھا، فكل عبارات الواقفین من الصحابة 
والتابعین تدل على التّأبید، ولیس بھا ما یُشعر بالتّأقیت، وااللتزامات التي 

  .ترتّبت ما جاءت إال أثرا لھذه العبارات المشتملة على التّأبید
تصح إال مطلقة غیر أّن الوقف إسقاط للملك، فھو كالعتق، وكل اإلسقاطات ال  -

مؤقّتة، فكذلك ال یصح إسقاط الملك إال مؤبّدا لیتأتى معنى اإلطالق، وال 
وإن قلنا بأّن الوقف تملیك � أو . یصح مؤقّتا كما أّن العتق ال یصح مؤقّتا

للموقوف علیھم، ذلك أیضا یقتضي التّأبید ألّن التملیكات ال تصح مؤقّتة فال 
  .   الھبة مؤقّتة یصح البیع مؤقّتا وال تصح

واحتّج القائلون بجواز تأقیت الوقف بالقیاس : أدلّة الرأي الثاني - 2
  :19وبالمعقول
ثبت بالحدیث الصحیح جواز حبس العین وإنفاق غالتھا  :القیاس -أ

مؤبّدا، كما یثبت بالقیاس جواز الحبس وإنفاق الغالت مؤقّتا، ألّن العلّة وھي 
  . اإلنفاق في طرق البّر، متحقّقة في الجانبین ثابتة في الطّرفین
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أّن الوقف في جملة معناة عبارة عن صدقة،  :من المعقول -ب
بإنفاق الغالت مؤبّدا تجوز مؤقّتا، وال دلیل یبیح تلك  والّصدقات كما تجوز

م ال یبّرره نص، وال یستمّد قوتھ من كتاب ویمنع ھذه فالتّفرقة بین النوعین تحكُّ 
  . أو سنّة

  :المناقشة والترجیح -ثالثا
 ،كتور یوسف إبراھیم مناقشة كل فریق ألدلة الرأي اآلخرالدّ  تناول

  :20أجملھا على النحو التالي
بأّن حدیث عمر وإن  نُوقشت أدلّة الذین لم یجیزوا الوقف إال مؤبّدا، - 1

جاءت فیھ عبارات تدّل على التأبید، ال یدل أّن غیر المؤبّد ال یجوز، فكلمة 
لیس فیھا ما یدل على التّأبید، ألن التحبیس كما یكون مؤبّدا یكون " حبّس"

 هللا عنھ أقّرھا النبّي  مؤقّتا، وبقیة عبارات التّأبید ھي من كالم عمر رضي
وأما قولھم بأّن الوقف إسقاط . ولیس إقراره لھا دلیال على عدم إقراره لغیرھا

للملك أو تملیك وكالھما ال یصّح إال مطلقا غیر مؤّقت فلیس بحجة على الذین 
في الوقف یجیزون التّأقیت، ألن المالكیة الذین أجازوا التّأقیت یقولون بأن الملك 

  .للواقف فلیس فیھ على مذھبھم إسقاط وال تملیك
على جواز الحبس وإنفاق الغالت  ونُوقش استدالل القائلین بالتّأقیت - 2

مؤّقتا قیاسا على جواز الحبس وإنفاق الغالت مؤبّدا، بأن الحبس مؤبّدا قد ثبت 
  . على خالف القیاس، وما جاء مخالفا للقیاس ال یُقاس علیھ

بأّن الوقف وإن كان مخالفا لبعض القواعد المقّررة فھو  :لیھویُرّد ع
معقول المعنى، فجاز أن یقاس علیھ، كما أن الوقف المؤبّد ھو الذي یخالف 
القواعد الفقھیة، أما الوقف المؤقّت فال یخالف القواعد في شيء، ألن حبس رقبة 

ما الشذوذ یر، إنّ العین عن التصّرف مّدة مؤقّتة أمر مقّرر في الشرع لھ فیھ نظ
في حبس العین مؤبّدا، فإذا جاز ما فیھ خروج عن القواعد الفقھیة فباألولى 

  .    جواز ما ال خروج فیھ
نالحظ بأّن القلّة من الفقھاء ترى التأبید لیس جزءا من  :الرأي الراجح - 3

معنى الوقف، فیجوز مؤقّتا ومؤبّدا، وھي تستمّد رأیھا من معاني الشریعة 
ومغزاھا، وبھذا استعاضت عن قلّة عددھا بقوة دلیلھا، والقول بجواز توقیت 
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عالم المدینة الذي درج فیھا ولم  -رحمھ هللا–الوقف ھو قول اإلمام مالك بن أنس 
، أال المدینة مصدرا من مصادر التّشریع حاجا، وجعل عمل أھل یخرج منھا إّال 

قالوا بجواز الوقف المؤقّت قد أضافوا یُعّد رأیھ أولى باالعتبار؟ كما أّن الذین 
ولم یختزلوا، ویّسروا ولم یعّسروا، في قولھم رحمة، فالمسلم یراعي مصلحتھ 

، فإن شاء أبّد ھامن أشكال الوقف ما یحقّقمجتمعھ ویختار وومصلحة أوالده 
ولعل ما یؤیّد جواز الوقف المؤّقت أن . 21وقفھ، وإن شاء أّقتھ، وفي كل خیر

بلى، أما  في األرض التي ال تَ بید مفھوم نسبّي، ال یجد تطبیقا لھ إّال مفھوم التّأ
بلى بُمضیھا، برغم أعمال الصیانة والترمیم، األصول األخرى فلھا أعمار تَ 

والعمر لھ مفھوم اقتصادي، یتوقف عندما تصبح نفقات الوقف مساویة 
  .22إلیراداتھ، أو عندما تصبح إیراداتھ الكلیة تافھة

لقول بجواز الوقف المؤقّت یحقّق المزید من االتّساع والمرونة وأرى أّن ا
للعملیة الوقفیة كما سیتضح عند تناول بعض التّطبیقات المعاصرة لھ، ویتماشى 
مع كون الوقف تبّرع من الواقف بإرادتھ، فھو عمل خیري تطّوعي ال یجب أن 

رط التّأبید، قصد یُقیّد بالكثیر من الضوابط وال یُضیّق بالمزید من الشروط كش
جلب المزید من المحسنین، فیتعاظم الخیر في المجتمع، حیث وجدت اإلمام 

وھو من أحسن : "قد بیّن ذلك منذ قرون خلت حین قال - رحمھ هللا–القرافي 
  .23"وینبغي أن تخفّف شروطھ... أبواب القُرب
  أھمیة الوقف المؤقّت وخصائصھ: الفرع الثالث

  :أھمیة الوقف المؤقّت - أوال
إذا كانت أھمیة الوقف المؤبّد تتجلى في كونھ یسمح بوجود أصول 
استثماریة مؤبّدة لتقدیم المنافع، ویشّكل قناة اجتماعیة دائمة یتدفّق من خاللھا 

حل مشاكل المجتمع، فإّن وقسم من موارد المجتمع لتحقیق التكافل االجتماعي 
قّل أھمیة عن التّأبید، فالتّوقیت یفتح أبوابا للخیر أھمیة التّأقیت في الوقف ال ت

وللصدقة الجاریة ال یستوعبھا مبدأ التأبید، حیث یقّدم أشكاال عدیدة من المرونة 
والتیسیر، كما یسمح بتغطیة الحاجات المستجّدة، ویشّجع كل رغبة في العمل 

  :اآلتیة، ویمكن إبراز أھمیة الوقف المؤقّت في النقاط 24الخیري
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، حیث ال یقتصر عصرناالوقف المؤقّت یتناسب وفئات األغنیاء في  - 1
الغنى الیوم على امتالك العقارات واألطیان، بل مصادر الغنى أصبحت أصوال 
وأمواال منقولة أخرى كاألرصدة النقدیة في البنوك، األسھم والسندات، أساطیل 

أنشطة المھن  النقل، معدات شركات المقاولة، شركات السیاحة واالتصاالت،
فیمكن للوقف المؤقّت منھا تحقیق المصلحة للواقف ... الحرة لألطباء والمحامین

  .25وللموقوف علیھم وللمجتمع
الوقف المؤقّت یفتح الباب واسعا أمام أصحاب العقارات الذین ال  - 2

في شكل وقف مؤبّد، فیمكنھم فتح باب القربة  ھاتسمح لھم إمكانیاتھم بتقدیم
قیق مصلحة المجتمع والموقوف علیھم من خالل الوقف المؤقّت، والثواب وتح

كمن یملك شقة یحتاجھا في الصیف وال یحتاجھا بقیة العام، فال یستطیع وقفھا 
مؤبّدا، لكن یستطیع وقفھا خالل العام الدراسي على طالب العلم، ثم تعود إلیھ 

  .26الدراسة عند توقّف فترةفي الصیف 
المؤقّتة أشكاال عدیدة من المرونة والتیسیر بحیث تقّدم األوقاف  - 3

تستجیب لكل عمل خیري یبر باألمة ومستقبلھا، فھناك حاجات كثیرة ھي 
وتشجیع اإلحسان والحث على  ،ة ال تستدعي الدیمومة والتأبیدبطبیعتھا مؤقّت

  .27إنشاء أوقاف جدیدة یتطلّبان تیسیر السبل على الواقفین
محل الوقف، وتختلف الظروف فتجعلھ غیر  قد یتطاول الزمن على - 4

مناسب للغرض الذي ُوقف من أجلھ، وربما یكثر الموقوف علیھم، فال تُغني 
وقوفة عین الوقف عن أحدھم شیئا، فالوقف المؤقّت یُراعي سالمة العین الم

  .28وقفھامّدة وقدرتھا على العطاء خالل 
إلى الزیادة في  ذلكالوقف المؤّقت یزید في أعداد الواقفین، ویؤدي  - 5

، ما یحقّق مبدأ التكافل االجتماعي أحد المبادئ اإلسالمیة أعداد المنتفعین
السامیة، وتحقیق الكفایة والوفرة لبعض ضرورات الحیاة وحاجیاتھا لقطاع 

، وتخفیف العبء عن الدولة، كما یُعّمق روح االنتماء المحتاجینكبیر من 
  .29والتآزر بین أفراد المجتمع
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  :خصائص الوقف المؤقّت -اثانی
یشترك الوقف المؤقّت مع الوقف المؤبّد في جملة من الخصائص 

اإلعفاء من الضرائب والرسوم، عدم ككاألركان والشروط وبعض المزایا 
وأوّضح بأنّھ یمكن أن یتمیز عنھ بالخصائص  ...ّمل الدیون، التمتّع بالحصانةتح

  :التالیة
التّأبید أصل في الوقف والتّوقیت جائز، ویحتاج الّتوقیت إلى بیان أو  - 1

ما یدل على عودة تصریح محّدد، كأن یحّدد الواقف غرضا ینقضي، أو یذكر 
 ، أو بطبیعة الماللك ینبغي أن یُناط بإرادة الواقف، لذالموقوف ملكا لھ

العادیة والوقف للتمییز بین الصدقة  ...الموقوف، أو بنوع الغرض المقصود
الذي ھو صدقة جاریة، فحین تتضّمن الصدقة معنى التكرار واالستمرار، ولو 

  .30، یُعتبر اإلحسان وقفا ویُعامل معاملة األوقافوقت معلومل
یجوز للواقف تحویل الوقف المؤّقت إلى وقف مؤبّد، وال یجوز لھ  - 2

المؤّقت لحین  تُعلّق ملكیة الواقف للعین الموقوفة في الوقف، ف31عكس ذلك
  .ویُمنع تصّرفھ فیھ مّدة الوقف فقط. 32انتھاء األجل

صحة الوقف المؤقّت مرتبطة بأن یكون الموقوف مملوكا للواقف،  - 3
؟ وال 33بغض النّظر عن نوعھ، وھل ھو عین أم منفعة أم حق أم غیر ذلك

عن ولوى یُشترط في الملك أن یكون بوسیلة معیّنة، فكل وسیلة للتملّك مقبولة حت
طریق اإلجارة، فال یُشترط في الملكیة أن تكون مؤبّدة، وبذلك یمكن إدخال 

  .34المنافع والحقوق وكل ما قد یُستحدث مستقبال من األشیاء التي تستجدّ 
نطاق الوقف المؤّقت فیما یتعلّق بمحل الوقف یتّسع لیضّم الموقوفات  - 4

وقف المؤبّد، فیشمل وقف التي ال تصلح لل التي تصلح للوقف المؤبّد كما یضم
كالعقارات والمنقوالت والنقود عند من یرى جواز وقفھا، كما یشمل : األعیان

  .35وقف المنافع والخدمات والحقوق
أو بانقضاء المّدة التي حّددھا ت بفناء أصلھ،ینتھي الوقف المؤقّ  - 5

قف، وإذا الواقف، ویعود المال ملكا للواقف أو لورثتھ، أو الجھة التي حّددھا الوا
انقلب الوقف إلى وقف مؤبّد لرعایة فقراء المسلمین في منطقة  أحد لم یوجد
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وینتھي كذلك بانقراض الموقوف علیھم، إذا كان الوقف على فئة . 36الوقف
  .37معیّنة بأسمائھا أو صفاتھا، فانقرض من یستحق باسمھ أو بصفتھ

  الّصور التّقلیدیّة للوقف المؤقّت : المطلب الثّاني
بجواز الوقف المؤقّت، فقد رأوا أّن  قدیما من الفقھاء مذھب القائلین على

  :صوره تشمل مجموعة األموال التالیة
  وقف العقار : الفرع األّول

   :تعریف العقار - أّوال
بت الذي الیمكن نقلھ وتحویلھ من اھو الثّ ، الفقھاء في اصطالحالعقار  
  .38ارى آخر، مثل األرض والدّ لمكان إ

  :حكم وقف العقار -ثانیا
 یجوز وقف العقار من أرض ودور وآبار وقناطر ھى أنّ لاتّفق الفقھاء ع

، فقد وقف 39والدلیل على صّحة وقف العقار أّن جماعة من الّصحابة وقفوا ذلك
إلى  عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ أرضھ بخیبر بعد أن أرشده رسول هللا 

إِْن ِشْئَت ": ذلك، كما جاء في الحدیث السابق تخریجھ من صحیح البخاري
ْقَت بِھَا   .، وھو من وقف العقار"َحبَْسَت أَْصلَھَا َوَتَصدَّ

كما أّن العقارات یمكن أن یقفھا صاحبھا فترة من الّزمن، ثم تعود إلیھ بعد 
ذلك الحّق أو تورث  انقضاء مّدة وقفھا، لیتصّرف فیھا بالبیع إن اشترط لنفسھ

َجْعُل مْنفعِة مملوك ولو : الوقف ھو: "المالكیة تعریفجاء في ، حیث 40عنھ
ةَ ما یراه الُمَحبِّسُ  ، فالموقوف عند المالكیة 41"بأجرة أو غلَّتِھ لُمستحقٍّ بصیغة ُمدَّ

أو منفعة العین المستأجرة، ) العقار والمنقول(یتمثّل في منفعة العین المملوكة 
  ".مّدة ما یراه الُمحبِّس: "بأّن وقفھا یكون على التّأقیت أو التّأبید بقولھوأشار 

  وقف المنقوالت: الفرع الثاني
  :تعریف المنقول - أوال

المنقول  نّ یرى جمھور الفقھاء أاختلف الفقھاء حول تعریف المنقول، ف
 ئتھیإلى آخر سواء أبقي على صورتھ وھ ھو الشيء الذي یمكن نقلھ من محلّ 

تھ بالنقل والتحویل ویشمل النقود والعروض یئاألولى أم تغیّرت صورتھ وھ
أّن المنقول یطلق على ما : والحیوانات والمكیالت والموزونات، ورأي المالكیة
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األولى كالمالبس  ھھ من مكان إلى آخر مع بقائھ على صورتھ وھیئتلیمكن نق
  .42انحوھو والكتب

  :حكم وقف المنقول -ثانیا
عیة ذھب جمھور الفقھاء من الشافف الفقھاء في وقف المنقول، فكما اختل
المعتمد عند المالكیة وزفر من الحنفیة إلى جواز وقف المنقول  والحنابلة وھو

یة ال یجوز وقف ا، وفي القیاس عند الحنفھیرغكوقف فرس على الغزاة و
لْآلثار التي لمنقول ال یتأبّد فتُرك القیاس االمنقول ألّن شرط الوقف التأبید و

ا وقف المنقول قصدا فال یجوز عند أبي حنیفة وأبي یوسف موردت فیھ، وأ
ترك بھ مل بین الناس یُ اّن التّعأل ویجوز عند محمد إذا كان متعارفا بین الناس

 وقد روى اإلمام البخاري في صحیحھ عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ ،43القیاس
ْد اِْحتَبََس أَْدَراَعھُ َوأَْعتَُدهُ فِي َسبِیِل قَ : "عن خالد رضي هللا عنھ قول النبي 

 ِ   . ، ففیھ داللة واضحة على جواز وقف المنقول44"هللاَّ
، حیث كان 45تصلح أن تكون وقفا مؤّقتا من غیر أي قید والمنقوالت

یُجیز وقف ثمرة الحائط سنتین أو ثالثة، جاء في كتاب  - رحمھ هللا–اإلمام مالك 
لو : "... زكاة الزرع األخضر یموت صاحبھ ویوصي بزكاتھالزكاة الثاني باب 

. 46"أّن رجال قال ثمرة حائطھ سنتین أو ثالثا للمساكین أُخذت منھ الّصدقة
نوع من  )قالوا بصّحة( أجمعوا والمتفحص للتراث الفقھي یجد الفقھاء قد

و التّوقیت في الوقف دون أن یسموه توقیتا، بل أدخلوه ضمن الوقف المؤبّد، وھ
وقف األشیاء اآلیلة بحكم طبیعتھا إلى االنتھاء، كالبناء والشجر والكتاب، 
واعتبروا التأبید ال ینخرق بكون األصل منتھیا، والحقیقة أن التأبید ال یمكن أن 

  .47یدخل على المنقوالت، ألنّھا بطبیعتھا آیلة إلى الفناء
  وقف النّقود: الفرع الثالث

  :تعریف النقود - أوال
أو  ةما یستعمل وسیطا للتَّبادل سواٌء كان من ذھب أو فضّ  لّ كاسم لالنّقود 

  .48اامنحاس أو جلود أو وَرق أو غیر ذلك إذا كان یلقى قبوال ع
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  :حكم وقف النّقود -ثانیا
في األصّح وابن شاٍس  ةیذھب الحنابلة والّشافع: اختلف الفقھاء في وقفھا

ّن النّقود ال یُنتفع بھا ؛ ألإلى أّن وقف النّقود غیر جائز ةوابن الحاجب من المالكیّ
صلھا، وذلك أل فاقھا، وھو استھالكنمع بقاء عینھا، بل االنتفاع بھا إنَّما ھو بإ

فیوافقون على عدم جواز وقف الّنقود  ةیّا المالكمّ مخالف لموضوع الوقف، وأ
قفت وُ  ھا إنى أنّ لبوا إعلى اإلنفاق وعلى التَّزیُّن ونحوه من المصالح، لكن ذھ

 عتقرض لمن ینتفف على اإلقراض جاز، وقد نّص علیھ اإلمام مالك في المدونة
  . 49اقرض لغیره، وھكذا، فإذا رّدبدلھا تُ ھرّد بدلفاقھا، ویَ نبإ

والنقود عند من أجاز الوقف المؤقّت ھي مادة ھامة مما یصلح أن یكون 
 -رحمھ هللا–، قال اإلمام مالك 50مثلیةوقفا مؤقّتا، بل ومؤبّدا على أساس أنّھا 

حول حبس الدنانیر مؤقّتا لسنة أو لسنتین، في كتاب العاریة باب عاریة الدراھم 
  . 51"ھي حبس إلى األجل الذي جعلھا إلیھ حبسا: "والدنانیر والطعام واآلدام

  وقف المنافع: الفرع الرابع
  :تعریف المنافع - أوال

ي الفائدة التي تحصل ھ" :في مجلة األحكام العدلیة المنفعة جاء تعریف
ستحصل من الّدار بسكناھا تُستحصل من الّدابة تُ  المنفعة نّ باستعمال العین فكما أ

المنافع تنقسم إلى قسمین بحسب نوعیة  ا أنّ ، ومن المعروف فقھ52"ابركوبھ
األصل أو الذات القائمة بھا، فھناك منافع األموال المحسوسة وھناك منافع 
اإلنسان، والفقھ یجیز تملیك كلتیھما من خالل ما یعرف باإلجارة والعاریة 

  . 53وغیرھما من الصیغ والعقود
  :حكم وقف المنافع -ثانیا

في المذھب  ةوالشافعی یةالمنفعة فذھب المالكف الفقھاء في مالیة لاخت
مة ا لیست أمواال ذھب الحنفیة إلى أنّھ، ووالحنابلة إلى أّن المنافع أموال متقوِّ

مة في حدّ    . 54اتھا إال إذا ورد علیھا العقدذ متقوِّ
كما اختلفوا في جواز وقف المنافع بناء على اختالفھم في جواز تأقیت  

واز وقف المنافع وھو مترتب لدیھم على جواز الوقف الوقف، فقّرر المالكیة ج
 مؤقّتة، ومن ثّم فإّن القائلین بالتأبید في المؤقّت، ذلك أّن المنافع ال تكون إّال 



  حقیقتھ، وتطبیقاتھ المعاصرة: الوقف المؤّقت
  
 

  

 417                                                                                                     مجلة اإلحیاء

تمثیال  -رحمھ هللا–، یقول الشیخ أحمد الدردیر 55الوقف ال یقرون وقف المنافع
تلك المّدة، كدار استأجرھا مّدة معلومة فلھ وقف منفعتھا : "لوقف المنافع

، فیجوز وقف المنافع 56"وینقضي الوقف بانقضائھا، ألنّھ ال یُشترط فیھ التّأبید
المتولّدة عن األعیان سواء كانت عقارات أم منقوالت خالل مّدة زمنیة محّددة 

  . 57الحنبلي قھاء المذاھب األخرى كابن تیمیةعند فقھاء المالكیة وبعض ف
ي كانت قائمة في المجتمع اإلسالمي عبر والمتأمل في النماذج الوقفیة الت

عصوره یجد وقف المنافع البشریة مكّونا أساسیا من مكوناتھا، ففي وقف 
المدارس والمستشفیات والمكتبات نجد الخدمة البشریة تُمثّل عنصرا رئیسا ال 
یمكن لوقف المادیات أن یحقّق مقصود الوقف دونھا، فما قیمة وقف مدرسة 

ستشفى دون أطباء ووقف مكتبة دون قائمین علیھا، دون مدرسین ووقف م
  .  58ووْقف العلماء لكتبھم ومؤلفاتھم ما ھو إال وقف لعلمھم وأفكارھم

  التّطبیقات المعاصرة للوقف المؤقّت: المطلب الثالث
إّن الظروف االقتصادیة واالجتماعیة الجدیدة والمتغیّرة تنشأ عنھا 
حاجات ال حصر لھا، وتتنّوع الّصور الجدیدة للوقف بتنّوع الحاجات التي یُطلب 

حاجات عامة كثیرة من وجوه البّر منھا ما ھو دائم بطبیعتھ فظھرت تلبیتھا، 
لبیھا وإما أنّھ ال رغبة ومنھا ما ھو غیر دائم، إما بسبب طبیعة الحاجة التي یُ 

وفي مجال تطویر الوقف والنھوض بھ ینبغي أن یمتّد . 59عند الواقف بدیمومتھ
نظر الباحثین في الموقوفات إلى كل ما یُتصّور وقفھ من أشیاء نافعة مادیة 
كانت أو معنویة، فتدخل كل األشیاء النافعة بعد الدراسة المؤّصلة لمعرفة مدى 

، فنجد الوقف في 60ناحیة الشرعیة ومن الناحیة العملیةإمكانیة وقفھا من ال
عصرنا قد یرد على عین أو منفعة أو حق مالي متقّوم، ألّن كل ذلك مال، فكل 
م نحو حقوق النشر، والمنفعة نحو منفعة المال المستأجر،  من الحق المالي المتقوَّ

المعاصرة  مال عند الجمھور بالنسبة للمنفعة، أو مال حسب الفتاوى الجماعیة
بالنسبة للحّق المالي المتقّوم، ویكون وقفھا مؤبّدا أو مؤقّتا توقیتا ببقاء المال 

  :، وأحاول تفصیل تطبیقات المؤقّت منھ كاآلتي61الموقوف أو بشرط الواقف
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  صور جدیدة في الوقف العیني تقوم على التّوقیت: الفرع األول
   :التوقیت في الوقف للمسجد والمقبرة - أوال

دیم عقار لیكون مسجدا لمدة معینة ویعود بعدھا للواقف یتصّرف بھ بتق
كما یشاء، حین تكون الحاجة إلیھ مؤقّتة ریثما یُشترى أو یُبنى المسجد الدائم، 

حیث تعود األرض لصاحبھا بعد  وكذا تحبیس المقبرة لتكون وقفا مؤقّتا،
لمعروفة فقھا، من انقضاء مّدة الوقف یستعملھا كما یشاء، مع مراعاة الشروط ا

  .62فاة الموتىضرورة االنتظار حتى تنقضي المّدة الكافیة لفناء رُ 
  :األراضي الصالحة للزراعة وغیرھا وقف -ثانیا

بوقفھا على ذوي الحاجة إلیھا لزراعتھا لدورة زراعیة أو أكثر، أو 
الستنبات شتالت زراعیة إلى أن تُنقل إلى المزارع الدائمة، أو بوقفھا كمصلى 

، إلى أن یتم بھا ّف الناس سیاراتھمصُ للعیدین، أو إلقامة صالة االستسقاء، أو لیَ 
  . 63بناؤھا أو إقامة مشروع علیھا

   :األعیان المتكّررة لمّدة محّددة وقف -ثالثا
حیث تقوم مؤّسسة ما بتحبیس جزء عیني من منتجاتھا على وجوه البّر، 

متكّررین، أو على أساس نسبة  إما على أساس منتجات یوم بعینھ أو شھر معیّن
محّددة من مجموع منتجاتھا، فینص عقد تأسیس شركة األلبان مثال على وقف 
إنتاج أسبوع من كل سنة على وجوه البر، یُوّزع على الفقراء والمساكین أو دور 

  .64العجزة واألیتام، لعشر سنوات أو لخمسین سنة
   :وقف أعیان دوریة مستقبلیة - رابعا

جھ الواقف، ومثالھ وقف المجالت العلمیة على المكتبات مما ال ینت
ودور العلم، فیوقف محسن أعداد مستقبلیة من مجلّة ما لمّدة عشر سنوات على 

صدر ھذه مكتبة معیّنة، حیث یشتري الواقف ھذه األعداد بمبلغ معین ممن یُ 
  . 65المجلّة الدوریة

   :كما قد یملك الشخص عقارا -خامسا
، كأن یسافر ال یستطیع أن یقفھ مؤّبداو، األوقاتي بعض ال یحتاج إلیھ ف

عند  ھاسیحتاج ، لكنھاتاج شقّتھ خالللسنوات في طلب العلم أو العمل، فال یح
حتى إذا عاد من  ،تا على طالب العلمفي ھذه الحالة بإمكانھ وقفھا مؤقّ عودتھ، 
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سفره تعود إلیھ، وبھذا یكون قد نال ثواب وقفھا واستفادت مجموعة من الدفعات 
الكثیر من عمال المدن جاءوا من القرى ولدیھم  كما أنّ . المتتالیة من الطالب

مساحات زراعیة ودور سكنیة لیسوا في حاجة إلیھا الیوم لكن قد یحتاجونھا 
نھا بالوقف المؤبّد، فتظھر فائدة الوقف یستطیعون التخلي ع مستقبال، ال

األجر، وإذا  ن منھا، وینالونعلى أھل القریة یستفیدوھا قفون، حیث یُ تالمؤقّ 
  . 66یسكنوھا أو یبیعونھالاحتاجوھا مستقبال عادت إلیھم 

  الوقف المؤقّت للنّقود: الفرع الثاني
ذكر الدكتور فؤاد عبد هللا العمر أّن من األمثلة التي تؤید إباحة تأقیت 
الوقف، نظرا لتنوع حاجات المجتمع المعاصر وحاجتھ للوقف المؤقت في 

بحیث یمكن إیقاف مبلغ مالي  وقف القرض الحسن،العدید من المجاالت، ھو 
مھ في المشاریع یمكن استخدا) ال یحتاجھا المتبرع خالل ھذه الفترة(لمدة سنتین

فالوقف النّقدي یفتح الباب واسعا  .67الصغیرة أو اإلنتاجیة أو في القرض الحسن
أمام كل فئات المجتمع أغنیاءھم وبسطاءھم لكي یساھموا ولو بمبالغ رمزیة في 

یمكن أن یَتّخذ الوقف المؤقّت للنقود عملیة الوقف والمشاركة في أعمال الخیر، و
  :یةفي عصرنا األشكال التال

حیث یمكن للوقف تقدیم :لتمویل المشاریع الصغیرة للفقراءالوقف النّقدي - أوال
إضافة إلى القرض  ،لمضاربة، المشاركةا بجمیع صوره المباحة شرع التمویل

الحسن حسبما تراه إدارة الوقف وإلى الحد الذي تسمح بھ الموارد الوقفیة، 
وھم الفئة المقرضة للوقف إذ یقّدمون الوقف قرضا  الواقفون ماال مؤقّتا؛: ومنھا

حسنا، قد تكون ھذه القروض مؤّجلة إلى فترة محدودة، وقد تكون تحت الطّلب 
یمكنھم سحبھا متى شاؤوا، ومن رصید ھذه األموال الموقوفة على التّوقیت یقدَّم 

ضمان أن یساھموا بتوفیر ال ھمكما یمكن ،ویل للمشروعات الصغیرة للفقراءالتم
  .68الالزم لدیون الفقراء التي یحصلون علیھا لبدء مشاریعھم

   :وقف جزء من عائد خدمة العمل -ثانیا
بأن یقوم شخص أو مجموعة من األشخاص بوقف جزء من  راتبھم 
الشھري على موقوف معیّن أو غیر معیّن، مؤقّتا لمدة سنة أو لعّدة سنوات، 

صندوق وقفي لغرض ما یُمّول من كذلك أن یقوم العاملون بجھة ما بتكوین 
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خالل جزء محّدد من راتب كل واحد منھم لوقت معیّن، مما یمكِّن كل شخص 
  .69عامل أن یُسھم في العملیة الوقفیة

  :لمساھمةوقف احتیاطي شركات ا -ثالثا
ا من أرباحھا وقفا أن تحتجز جزء الشركاتفمن حق المجتمع على 

لترمیم ما یمكن أن التي تعمل الشركة من خاللھا، ، ولصالح البیئة لصالح دائنیھا
فیھا نتیجة نشاطھا االستثماري، وینبغي أن یشمل ھذا الوقف كل احتیاطھا  تفسده
موضوعا  مؤقّتا وقفا، فیُعتبر ھذا المال امي القانوني، أو جزءا كبیرا منھااللز

قترحتھا ، بصفتھا ناظرا علیھ، یتراكم بالطریقة التي اتحت ید إدارة الشركة
القوانین، وھي االقتطاع السنوي لنسبة من األرباح، أما ما یُستحق لھذا 
االحتیاطي من أرباح فیُحسب بنسبة مساھمة االحتیاطي في مجموع األموال 

صرف ویُ  المستثمرة لدى الشركة، باعتبار أنّھ مال موضوع عندھا مضاربة،
وما یتراكم فوقھ كل سنة  ، أما أصل مال االحتیاطيبح سنویا في وجوه البرّ الرّ 

فیبقى لمساعدة الشركة للقیام بمسؤولیتھا تجاه الدائنین في حالة تصفیة أموالھا 
  .70تصفیة غرماء

  :وقف عمل استثماري بأكملھ - رابعا
ویعني وقف مؤسسة بكل ما لھا من أموال وما علیھا من التزامات،  

وھو مألوف في البلدان الغربیة كثیرا ما یتّم من خالل الوصیة، فیكون عن 
طریق الوصیة بتحویل المؤسسة إلى وقف، أو ضّمھا إلى وقف قائم موجود، 

لواقف أو ا لورثة ، ویكون لوجوه البر العامة أوه في حیاة الواقفویمكن إنشاؤ
 وقد یختلط وجھ البر العام مع الھدف األھلي فتكونألشخاص بأعیانھم، 

تحت تصّرف مؤسسة وقفیة خیریة عامة،  المؤسسة وقفا مؤّقتا، موضوعة
تستعمل عوائدھا في وجوه البر العام، ثم یعود أصل المؤسسة بعد فترة زمنیة 

بّدا أو مؤّقتا طالما معیّنة للواقف أو لورثتھ، فیمكن أن یكون ھذا الوقف مؤ
  .     71سمحت طبیعة األموال بذلك، وحیثما توّجھت إلیھ إرادة الواقف

  :الوقف المؤقّت للمنافع والخدمات: الفرع الثالث
وتعاظم  لمعاصرةلمجتمعات افي ا ألموالل تنّوع الوعاء االقتصاديمع 
منافع وعوائد ألصول األوقاف لم تكن معروفة في  وظھورعوائدھا، 
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المجتمعات الّسالفة، األمر الذي یُتوقّع معھ توّسع حجم المنافع التي یَرد علیھا 
الوقف، حیث أصبح بإمكان اإلنسان وقف المنفعة الناتجة عن الجھد البشري 

  :إضافة إلى وقف منفعة ما تملّك من األعیان، وأبیّن أھم صورھما كاآلتي
  :الوقف المؤقّت لمنافع األعیان - أوال

 :ا أو مؤقّتارد علیھا الوقف مؤبّدوھذا إیجاز ألھم منافع األعیان التي یَ  
منافع الكھرباء وخطوط الھاتف  )منافع وسائل النقل والمواصالت(منافع السكن 

منافع األجھزة والمعدات المختلفة المستخدمة في  ،واإلنترنتوالفاكس والبرق 
كذلك یدخل في نطاق الوقف المؤّقت  ،72...اإلنتاج والتوزیع أو الترفیھ أو التعلیم

لمنافع األعیان والخدمات وقف األسھم والحصص التي تمثّل حقوقا في ملكیة 
الشركات والمؤسسات، حیث یوقف السھم أو الحصة لیقّدم لمن یحصل على 

وھناك آفاق تطبیقیة كبیرة أمام وقف منافع األعیان المستأجرة، فیمكن . 73ئدهعوا
أن یجري ذلك مع منافع األقمار الصناعیة لتبلیغ اإلسالم والتعریف بھ، أومن 
خالل تأجیر سفن لنقل الحجاج، أو تأجیر معامل وورش ومراكز أبحاث لخدمة 

وما تقّدمھ من  رنتاإلنتأغراض معینة وفئات محّددة، أو من خالل شبكة 
  .74خدمات دینیة وعلمیة وثقافیة خدمة لإلسالم والمسلمین

  :)الجھد البشري(الوقف المؤقّت لمنافع اإلنسان  -ثانیا
كما لدینا نوع من مولدات الثروة ال یتمثّل في العقار والمنقول، بل في 
القدرات البشریة التي یمتلكھا بعض الناس، الذین ال یجدون إال جھدھم 
وخبرتھم، ویحبون أن یجعلوا جانبا منھا وقفا � تعالى لتربیة یتیم، وإعانة 

، ووقف منفعة 75...م جاھل، وتطبیب مریضعاجز، والصناعة لآلخرین، وتعلی
متولّدة عن جھد بشري ال یفترق عن وقف منفعة متولّدة عن عین من األعیان، 

فإنّھ یجوز  عن ابن تیمیة الحنبلي،وعن المالكیة  وإذا جاز وقف الثانیة كما نقلنا
وقف األولى أیضا، قیاسا للمنفعة المتولّدة من الجھد البشري على المنفعة 

 أسھلیوّسع كثیرا من مجاالت الوقف، ویكون وھذا . 76المتولّدة من األعیان
فاألمر ھنا ال یحتاج إلى ناظر والمزید من اإلجراءات المالیة واإلداریة فالواقف 

  .ھو الناظر، ولیس ھناك مانع شرعي أن یجمع اإلنسان بین الوقف والنظارة
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وعلیھ یمكن لكل المھنیین والفنیین من أطباء ومدرسین ومھندسین  
وغیرھم من ذوي المھن والحرف المتعّددة وقف خدماتھم لبعض الوقت، سواء 
أسمینا ذلك وقف جزء من وقت العمل أو وقف جزء من خدماتھ فاألمر من 

، 77الناحیة الشرعیة ال یختلف حیث أن الموقوف في الحقیقة ھو منفعة الواقف
المنفعة الماّدیَّة؛ وھي التي نحصل علیھا من : تنقسم ھذه المنفعة إلى قسمینو

والمنفعة المعنویّة؛ وھي التي نحصل علیھا من خالل . خالل العمل الیدوي
العمل الفكرّي، وكال العملین قد یكون بشكل انفرادي أو من خالل مؤّسسات 

  : لّخصت بعض تطبیقاتھما كاآلتي وشركات،
یقوم العامل بتقدیم عملھ إلى الغیر من  :78العمل الیدوي المؤقّتوقف  - 1

، ھالیك منفعتھ إلى المستأجر من خاللخالل عقد اإلجارة بعوٍض، إذ یستطیع تم
ر أو  وعلیھ یملك تملیك منفعتھ إلى أبناء مجتمعھ ومؤسساتھ الخیریَّة بشكل متكرِّ

، والعاِمل یملك َحّق ضٍ مّدةٍ زمنیَّة محّددة بال عو كلّما دعت الحاجة خالل
 التّصرِف بمنفعة عملھ، فكما أنّھ یؤجّرھا بعوض، فمن باب أولى أن یقوم بوقفھا

لوجھ هللا تعالى، وقد نص علماء الشریعة على أّن األصل في األشیاء  مؤقّتا
دین  المنع في باب العبادات حتى یجيء نصٌّ ِمن الَشارع لئال یَْشَرَع النّاس في

، وكذلك نّصوا على أّن األصل في األشیاء اإلباحة في باب ذن بھهللا ما لم یأ
المعامالت إذا لم یرد نّص صحیح الثبوت صریح الّداللة یحّرمھا، والوقف 

ھناك توسعة إلدخال بعض صوره ضمن المباح، ف درج في باب المعامالت،ین
الّزرقا،  خصوصاً أنّھ قائٌم على االجتھاد، وللّرأي فیھ مجال كما أفاد الّدكتور

مل الیدويَّ االنفرادّي ومن بین تلك الّصور التي یمكن إدراجھا مسألة وقف الع
وقف عمل ، )المیكانیكي(وقف عمل صائن الّسیارات : ، ونذكر منھاالمؤقَّت

وقف عمل ، وقف عمل صائن األثاث ،وقف عمل دھّان البناء ،صائن الكھرباء
والشَّركات الیدوّي المؤقَّت  وكذلك وقف عمل المؤسَّسات ...صائن الحاسوب

وقف عمل َمْشَغل  ،وقف عمل مؤّسسات الّصیانة: ومن صوره المقترحة
  ... وقف عمل شركات النّقل ،الخیاطة
ما ِقیل في الحكم الشرعي لمنفعة  :79وقف العمل العقلي المؤقّت - 2

، الوقف لم یفطنوا إلیھ بتأقیتالفقھاء القدامى القائلین والعمل الیدوي یُقال ھنا، 
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، ولو كان موجوداً لقالوا بھ؛ عصرناألنّھ لم یكن موجوداً بالّشكل الموجود في 
جاز  للفقھاء المعاصرین أن یقولوا ف، لمنافع الفكریَّةأي بمشروعیَّة وقف ا

بمشروعیَّة وقفھا؛ ألنّھم قالوا بمالّیتھا وبإباحة التَّصرف فیھا، والوقف نوع من 
وقف الكتب التي صنّفھا ما أّن الفقھاء القدامى قالوا بمشروعیَّة ك .صرفالتّ 

التي تندرج ضمن األعمال االبتكاریَّة، لكّن ذلك على التّأبید، لِعدم أصحابھا، 
یقول جمھور الفقھاء إمكانیَّة تطبیق الوقف المؤقَّت للكتاب في تلك العصور، و

ف المعاصرین بالقیمة المالیَّة لحقوق االبتكار، وأ نَّ أصحابھا یملكون حقَّ التَّصرُّ
بھا؛ التصّرف الذي یقابلھ عوٌض ماليٌّ كالبیع والتّأجیر أو التصّرف الذي ال 

والوقف یندرج ضمن التّصّرف الذي ال . یقابلھ عوض ماليٌّ كالھبة والوصیَّة
 ، على سبیل التَّأبید أو  فیجوز وقف األعمال االبتكاریَّةیقابلھ عوٌض ماليٌّ

  :وینقسم العمل العقلي إلى قسمین .قیتالتّأ
الذي یعتمد على مجھود ذھني لتقدیم خدمةٍ معیّنٍة وھو  :العمل الفكري -أ

أو عمٍل ما، ویمكن أن یظھر بشكٍل انفرادّي أو من خالل مشروع، ومن الصور 
س: المقترحة لعمل قطاع المھن الحّرة المؤقَّت وقف عمل ، وقف عمل المدرِّ

ومن الصوٌر المقترحةٌ لوقفعمل المؤسَّسات  ...المھندس وقف عمل ،الطبیب
وقف عمل شركات  ،وقف عمل شركات الھندسة: والشَّركات الفكري المؤقَّت

   ...وقف عمل المستشفیات، وقف عمل المصارف اإلسالمیَّة ،المحاسبة
الذي یؤّدي إلى اختراع جدید  المجھود الذھنيوھو  :العمل االبتكاري -ب

ار سلع وتقنیات جدیدة أو إلى تألیف كتاب، وھذا بدوره یمكن أن أو إلى ابتك
لوقف  یظھر بشكٍل انفرادّي أو من خالل مشروع، ومن الصور المقترحة

وقف برامج الحاسوب  ،وقف الكتاب المؤلَّف: األعمال االبتكاریَّة المؤقَّتة
  ...وقف الّدواء المكتشف ،المخترعة

ت اإلنسان أقترح إدراج التّطبیق وضمن الوقف المؤقّت لمنافع وخدما
  : التالي للتّطبیقین الّسابقتین

وّضح الدكتور كمال منصوري إحدى  :وقف الوقت للعمل التطّوعي - 3
صوره، والمتمثّلة في الوقف المؤقّت لمنافع الشباب الجامعي لتوفیر خدمات 

ة وقف العمل تطّوعیة نوعیة في موسم الحج، حیث یندرج ضمن صیغة أو فكر
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ع شباب الجامعة واالستفادة من أوقاتھم وطاقاتھم  ،)وقف الوقت(المؤقّت  تطوُّ
في مجال تخّصصھم لمن أنھى مشواره الدراسي أم ما زال في طور الدراسة، 
باعتبار ضمان سالمة وراحة الحجاج وتوفیر الخدمات من أھم االلتزامات، 

مساھمتھ في تقدیم فیمكن االعتماد على الشباب الجامعي المتطّوع، من خالل 
: خدمات تطّوعیة ونوعیة ومتخّصصة للحجاج والمعتمرین في المجاالت التالیة

خدمات  ،یدالنیةالخدمات الصحیّة والص ،خدمات تكنولوجیا اإلعالم واالتّصال
  .80...التوعیة واإلرشاد الدیني ،التّكفل الّنفسي

شبعھا ھذه التطبیقات یتبیّن حجم الحاجات التي یُ  كل وبالنظر إلى
والمصالح التي یحقّقھا الوقف المؤقّت للمنافع والخدمات، حیث نجد أّن الكثیر 
منھا یقع في دائرة الضروریات أو الحاجیات بالنسبة لكافة أفراد المجتمع، 
وسیكون وقف المنافع أكثر نفعا لفئات الفقراء والمحرومین، حیث یستفیدون من 

سكان والتعلیم والرعایة الصحیة والتنّقل تلبیة حاجیاتھم الملّحة والضروریة كاإل
  . 81والكھرباء

  وقف الحقوق المعنویة: الفرع الرابع
  :تعریف الحقوق المعنویة - أوال

  : 82اطالقات الفقھاء للحّق كانت مختلفة ومتعّددة، منھا
من باع : ، مثل قولھمةیة وغیر المالیإطالق الحّق على ما یشمل الحقوق المال - 1

  . اطھ، فیملك تأجیلھقیملك إس إذ، ھقّ ھ حنَّ أّجلھ صّح، أل مبثمن حاّل ث
ن متسلیم الث: مثل. كامھحیذ أفب على العقد وتتّصل بتنااللتزامات التي تترتّ  - 2

  . تسلیم المبیع مالحال أوال ث
  . منح للقضاة والفقھاء وغیرھم من بیت مال المسلمیناألرزاق التي ت - 3
  .الطریق، وحّق المسیل، وحّق الّشربحّق : مرافق العقار، مثل - 4
بائع أو لار لیحّق التّملك، وحّق الخ: لاحات، مثبالحقوق المجّردة، وھي الم - 5

  .يللمشتر
بأنّھا مصلحة ذات قیمة مالیة یحمیھا : "وتعّرف الحقوق في القانون

  .83"القانون
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  :حكم وقف الحقوق المعنویة -ثانیا
جاء قرار مجمَّع الفقھ اإلسالمي الّدولي في الحقوق المعنویة تحت رقم 

جمادى  6-1: ، المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكویت خالل الفترة43
: أّوالً : "... ، ونصَّ على اآلتيم15/12/1988- 10: ، الموافق لـھـ1409األولى 

ة، والتّألیف، واالختراع أو االسم التجاريُّ والعنوان التجارّي والعالمة التجاریَّ 
ةٌ ألصحابھا، أصبح لھا في العرِف المعاصر قیمة : االبتكار ھي حقوٌق خاصَّ

ِل النّاس بھا، وھذه الحقوق یعتدُّ بھا َشْرعاً، فال یجوز االعتداء  مالیَّة، لتموُّ
  .84"علیھا

وعلیھ ھناك الكثیر من الحقوق المالیة تقبل أن تدخل في عملیة الوقف، 
كحقوق الملكیة الفكریة، وحقوق االرتفاق، فھي أموال تملّك وذات منفعة، یمكن 
أن یُستفاد بھا لُمدد متفاوتة من الزمن مع بقائھا، فال یوجد مانع شرعي یحول 

في فوقفھا لھ أثره ، وال من حیث المقاصددون ذلك، ال من حیث النصوص 
براءات االختراع واالكتشافات العلمیة المسّجلة، : ، ومنھاتنمیة األمة ونھضتھا

وحقوق التألیف وحقوق النّشر وحقوق البث، وحق المرور وحق الشرب، وحق 
، 85...االسم التجاري، وحق األمالك المعنویة التراثیة ككتب الفقھ والمخطوطات

  : وكصورة عن وقفھا مؤقّتا أذكر
، ففي الكثیر من البلدان توجد العبور الطریق أو حقّ  لحقّ الوقف المؤقّت 

الیوم طرق وجسور مملوكة ألشخاص أو لشركات خاصة وأحیانا لبلدیات أو 
حكومات، ویكون العبور علیھا بثمن محّدد، فیمكن للشركة المالكة أن توقف 

مجانا في ساعات  حق العبور ھذا أو جزءا منھ لوجوه البر، كأن یكون العبور
معیّنة لمدة سنة أو أكثر، أو معلّق على واقعة آیلة للحدوث كوقف حق الطریق 

  .86للمسجد إلى أن تفتح البلدیة الشوارع المحیطة
  األوقاف المؤقّتة وبعض الّصور المقترحة سة مؤسّ : الفرع الخامس

ھ سیؤدي الوقف المؤقّت دورا أفضل إذا ما قُّدم في شكل مؤّسسي یُكتب ل
بھ الدوام واالستمرار في الجملة، ال في آحاد الواقفین، فیكون من األفضل أن 
تتكّون مؤّسسة تجعل مھّمتھا تجمیع األموال الموقوفة مؤقّتا من أصحابھا، 

أو المنافع أو ) عقارات ومنقوالت(وتعمل ھذه المؤسسة على توجیھ األعیان 
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قفت علیھا، فیكون الوقف ھو وُ الحقوق الموقوفة مؤّقتا في تحقیق المصالح التي 
العقار أو المنقول أو الجھد البشري أو الحق المالي الموقوف مؤّقتا من الواقف، 
والواقف ھو صاحب ھذا العقار أو المنقول أو الجھد أو الحق، والموقوف علیھم 

، والمؤسسة ھي المدیرة لھذا الوقف لتحقّق بھ ما كل ذلكھم المستفیدون من 
  . 87الواقف من نفع الموقوف علیھم، أي ھي الناظر على الوقفھدف إلیھ 

ولتحویل العمل الوقفي إلى عمل مؤّسسي لھ فاعلیتھ في مجال الوقف 
المؤقّت للمنافع، نحن في حاجة إلى نوعین من المؤسسات، مؤسسات تجّمع 
وتعبّئ ھذه الخدمات والمنافع كي یكون لھا أثرھا القوي الفاعل، ومؤسسات 

وظیف ھذه الخدمات والمنافع المجّمعة والمعبّأة، األولى تتعامل مباشرة تقوم بت
مع الواقفین االحتمالیین وتجعلھم واقفین فعلیین وتجمعھم سویا في جھة، والثانیة 
تتعامل مع مؤسسات التعبئة والتجمیع لتحصل منھا على ھذه الخدمات في شكل 

ویمكن  ،88الب الواقفینمنظّم وتقوم بتوظیفھا في األغراض التي تحقّق مط
  :في اآلتي ھذه المؤّسساتمثل ل اقتراح بعض الّصور

سة أشكال حیث تتلقى ھذه المؤسّ  :علیممؤّسسة األوقاف المؤقّتة لدعم التّ 
المساعدة المختلفة من أي شخص في المجتمع یرغب في تأقیت وقف ما یملك 

 وتوّجھھا وإمكاناتھ، سب ظروفھح ...أو خبرة أو علم من مال أوسكن أو جھد
أو لدعم التّالمیذ ضعاف المستوى، خاصة مع  جدیدة لفتح أفواج دراسیة نظامیة

التربویة الحكومیة من اكتظاظ في األفواج مّما ینعكس سلبا  مؤّسساتناما تعانیھ 
  .المیذ ونتائجھمعلى مردود التّ 

أن یمكن لھذه المؤّسسة  :مؤّسسة األوقاف المؤقّتة لمساعدة المرضى
لتوفیر المأوى للمرضى الغرباء : ، كالسكناتتوّجھ ما لدیھا من أوقاف مؤقتة

للقیام :المھنیة الجھد والخبرة ،والمالبس الدواءو لتوفیر الغذاء: المال خاصة،
التواصل معھا ب: الطبیّة مخابر التّحالیل ،الّصحیة الخدمةو النّفسیة بالّرعایة

وسائل في فترات زمنیة محّددة،و لفئات معیّنة إلجراء التحالیل المختلفة مجانا
  .بلدانھمعلى التّنقّل إلى المستشفیات أو إلى  لمساعدتھم:مواصالتال

تقوم مثل ھذه  :مؤّسسة األوقاف المؤقتة للمحافظة على البیئة
الحواسیب كالشاحنات، آالت الحفر، : وجیھ أوقافھا المؤقتةالمؤّسسات بت
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عن ،وسالمة المساحات الخضراءللمحافظة على نظافة المحیط  ...الطابعاتو
حمالت تنظیف یقف فیھا شباب متطّوع جزءا من وقتھ لذلك، أو تنظیم طریق 

 وتشجیر األراضي القاحلة وحفر اآلبار، وكذا المساھمة في إقامة حدائق جدیدة
  .في المجتمع لقیام بحمالت الّتوعیة البیئیّةل إعداد مطویات إشھاریة

  خاتمة
أقترح بعض و ،ختاما أستخلص من ھذا البحث مجموعة من النتائج

  :التوصیات تتمّثل في
فأجازه فقھاء المالكیّة وأبو یوسف اختلف الفقھاء في حكم الوقف المؤّقت،  - 1

بأن الوقف قد حیث قالوا  ،دون الجمھور وابن تیمیة من الحنابلة من الحنفیة
وقد یكون على التّأقیت، واألمر في ذلك راجٌع إلى إرادة  یكون على التَّأبید

  .أو حاجة الموقوف علیھم الواقف أو طبیعة المال الموقوف
: إن تفعیل الوقف المؤقّت في المجتمعات اإلسالمیة المعاصرة یمّكن من - 2

مادیة، (حیث یمكن لكل من یملك قدرة من القدرات  المحسنینساع دائرة اتّ 
ع سااتّ  ،هللا تعالى المختلفة تقربا إلى ف في وجوه البرّ یوقِ أن ) مادیة غیر

وقف  ،والحقوق المنافعالعقارات،المنقوالت، دائرة األموال الموقوفة لتشمل 
شرائح المجتمع كل حسب  النقود في شكل صنادیق وقفیة یُسھم فیھا جمیع

  ...تقویة روح التكافل االجتماعي بین أفراد األّمة ،مكاناتھإ
التّوقیت : الّصور الجدیدة والتّطبیقات المعاصرة المقترحة للوقف المؤّقتمن  - 3

في الوقف للمسجد والمقبرة، وقف األعیان المتكّررة لمدة محّددة، الوقف 
النقدي لتمویل المشاریع الصغیرة للفقراء، وقف جزء من عائد خدمة العمل، 

لمؤّقت لعمل الوقف المؤقّت لمنافع السكن ووسائل المواصالت، الوقف ا
المیكانیكي والّدھان والخیاط، الوقف المؤّقت لعمل المدّرس والطبیب 

، وقف الوقت مؤّقتا والمحاسب، الوقف المؤّقت للكتب والبرامج الحاسوبیة
  ...للعمل التّطّوعي

یجب أن نستفید من الوقف المؤبّد ومن الوقف المؤّقت بتطبیقاتھ المعاصرة،  - 4
الواقف وإمكاناتھ، وما یناسب حاجة الموقوف  ونفاضل بینھما حسب ظروف

  .علیھم ومصلحة المجتمع
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ور الجدیدة للوقف المؤّقت، من خالل  ضرورة - 5 نشر األفكار المرتبطة بالصُّ
بأنواعھا ائل اإلعالم وس تھافي طلیعاعتماد جمیع الوسائل المتاحة، وتأتی

حف والمجالّت، (المختلفة  والنَّشرات واللوحات التّلفاز والمذیاع، والصُّ
دون إغفال دور الندوات، ...) اإلعالنیّة المنشورة على الطرقات

 .والمؤتمرات، والملتقیات، ورشات العمل واألیام الدراسیة في ذلك
إن أصبت فبفضل من هللا وحده وإن أخطأت فمن نفسي ومن ھذا، 

  .لحاتتتم الصابنعمتھ تغفر األخطاء و برحمتھالشیطان، والحمد � الذي 
  

  قائمة المصادر والمراجع
  .القرآن الكریم - 1
صحیح ، )م869/ھـ256:ت( أبو عبد هللا محّمد بن إسماعیل البُخاريّ  - 2

البخارّي، من إصدارات وزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة 
الریاض، : دار السالم للنشر والتوزیع اد بالمملكة العربیة السعودیة،واإلرش

  :المكتبة الوقفیة، الرابط موقع ، نسخة إلكترونیة من)م1997- ـھ1417( 1ط 
https://ia600100.us.archive.org/7/items/FP34714/34714.pdf  

الحاوي ، )م1058/ھـ450: ت( أبو الحسن علي بن محّمد بن حبیب الماوردي - 3
الشیخ علي محّمد معّوض والشیخ عادل أحمد عبد : تحقیق وتعلیق ،الكبیر

نسخة  ،)م1994-ه1414( 1لبنان، ط –بیروت : الموجود، دار الكتب العلمیة
  :إلكترونیة من موقع مركز واقف، الرابط

http://waqef.com.sa/upload/PJLRcmJ4MRPz.pdf 
شرح الخرشي على  ،)م1689/ھـ1101:ت( أبو عبد هللا محمد الخرشي - 4

-ه1317( 2مصر، ط  ،بوالق: المطبعة الكبرى األمیریة مختصر خلیل،
  :، نسخة إلكترونیة من موقع مركز واقف، الرابط)م1900

http://waqef.com.sa/upload/05D8FCzJQVKQ.pdf  
 شرح الھدایة ،)م1196/ھـ593:ت( المرغیناني بكر أبي بن علي الدین برھان - 5

 إدارة أحمد، نور أشرف نعیم: وتنسیقھ بإخراجھ اعتنى المبتدي، بدایة
 نسخة ،)ه1417( 1ط باكستان، كراتشي: اإلسالمیة والعلوم القرآن

  :الرابط واقف، مركز موقع من إلكترونیة



  حقیقتھ، وتطبیقاتھ المعاصرة: الوقف المؤّقت
  
 

  

 429                                                                                                     مجلة اإلحیاء

http://waqef.com.sa/upload/tz39me8XlXLc.pdf  
بحث مقّدم  وقف العمل المؤقّت في الفقھ اإلسالمي،حسن محمد الرفاعي،  - 6

الذي " الّصیغ التنمویّة والّرؤى المستقبلیّة للوقف: "إلى المؤتمر الثاّني للوقف
 ، نسخة إلكترونیة منـھ1427ّشوال : مةنظّمتھ جامعة أم القرى بمكة المكر

  :، الرابط2017-12- 16 :موقع رافد، استرجع في
http://www.rafed.org/books/45  

–دمشق :   ، دار المكتبياألوقاف فقھا واقتصادارفیق یونس المصري،  - 7
، من موقع المكتبة الوقفیة ، نسخة إلكترونیة)م1999-ـھ1420( 1سوریة، ط 

  : الرابط
https://ia801509.us.archive.org/9/items/FP57169/57169.pdf  

، دار تاج العروس، )م1790/ھـ1205:ت( السید محمد مرتضى الزبیدي - 8
  ).ـھ1306( 1لبنان، ط  -بیروت: صادر

الشرح الّصغیر على مختصره ، )م1786/ھـ1201:ت( سیدي أحمد الدردیر - 9
مؤسسة العصر أقرب المسالك إلى مذھب اإلمام مالك، :   المسمى

الجزائر، نقال عن طبعة  –وزارة الشؤون الدینیة : للمنشورات اإلسالمیة
  .اإلدارة المركزیة للمعاھد األزھریة، د ط

، دار المبسوط، )م1079/ھـ490:ت( شمس الدین محمد بن أحمد الّسرخسي - 10
، نسخة إلكترونیة من موقع )م1986- ه1406(لبنان، ط  ،بیروت: المعرفة

  :مركز واقف، الرابط
http://waqef.com.sa/upload/1z0V6NWARtDY.pdf  

سیدي أحمد و )م1814/ھـ1230:ت( محمد عرفة الدسوقيشمس الدین  - 11
كبیر مع تقریرات حاشیة الدسوقي على الشرح الومحمد علیش، الدردیر 
 ،دار إحیاء الكتب العربیة، عیسى البابي الحلبي وشركاه علیش،الشیخ 
  :مصر، د ط، د ت، نسخة إلكترونیة من موقع مركز واقف، الرابط ،القاھرة

http://waqef.com.sa/upload/rB9b4D132EGb.pdf  
تحقیق  الّذخیرة،، )م1285- ھـ684:ت( شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي - 12

 1لبنان، ط –بیروت : األستاذ سعید أعراب، دار الغرب اإلسالمي
  :، الرابطمن موقع مركز واقف ، نسخة إلكترونیة)م1994(
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http://waqef.com.sa/upload/YKRcd2TlBLU3.pdf  
بحث  ،)وقف المنافع والحقوق(مستجّدة مجاالت وقفیة شوقي أحمد دنیا،  - 13

الّصیغ التنمویّة ": مقّدم للمؤتمر الثاني لألوقاف بالمملكة العربیة السعودیة
: مكة المكّرمةب الذي نظّمتھ جامعة أم القرى" والّرؤى المستقبلیّة للوقف

  :لكترونیة، الرابط، نسخة إـھ1427شّوال 
http://www.thbatq.com/images/stories/book/B45.pdf  

دراسة مقارنة (مصادر الحق في الفقھ اإلسالمي عبد الرزاق السنھوري،  - 14
بیروت : دار إحیاء التراث العربي ومؤسسة التاریخ العربي ،)بالفقھ الغربي

  :الرابط، د ت، نسخة إلكترونیة، 1لبنان، ط-
http://www.mediafire.com/file/ehyu3a6t7734fdh/%D9%85%D8%B5
%D8%A7%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%
82+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1+%D8%A7%D
9%84%D8%A3%D9%88%D9%84.pdf 

دار  الوقف اإلسالمّي بین النّظریة والّتطبیق،عكرمة سعید صبري،  - 15
  ).م2008-ـھ1428( 1األردن، ط- عمان : النفائس

بدائع ، )م1191/ـھ587: ت( عالء الدین أبو بكر بن مسعود الكاساني - 16
 معّوض محّمد علي الشیخ: وتعلیق تحقیق الّصنائع في ترتیب الّشرائع،

 2 ط لبنان، ،بیروت: العلمیة الكتب دار الموجود، عبد ألحمد عاد والشیخ
  :واقف،الرابط مركز موقع من إلكترونیة ، نسخة)م2003- ه1424(

http://waqef.com.sa/upload/UQzGH9fblavd.pdf  
فھمي : تعریب المحامي ،درر الحكام شرح مجلة األحكامعلي حیدر،  - 17

المملكة العربیة السعودیة، ط خ –الریاض : الحسیني، دار عالم الكتب
  :المكتبة الوقفیة، الرابط موقع نسخة إلكترونیة من ،)م2003-ھـ1423(

https://ia800301.us.archive.org/9/items/FP61352/01_61352.pdf  
: دراسة حول نموذج المؤّسسة المعاصرة للوقففؤاد عبد هللا العمر،  - 18

الواقع وبناء : بحث مقّدم إلى ندوة الوقف في تونس اإلدارة واالستثمار،
م، 2012/فبرایر/29-28: الجمھوریة التونسیة، في الفترة الممتدة ،المستقبل

  :نسخة إلكترونیة، الرابط
astecis.org/images/formulaire/wakfislami/foued.docx  
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الوقف المؤقّت لتفعیل دور الشباب الجامعي في "كمال منصوري،  - 19
دوریة : مجلة أوقاف ،"مجاالت الخدمات التّطّوعیة في الحج والعمرة

نصف سنویة تصدر عن إدارة الدراسات والعالقات الخارجیة باألمانة 
رجب (، السنة الرابعة عشرة 26دولة الكویت، العدد-العامة لألوقاف 

  :، نسخة إلكترونیة، الرابط)م2014مایو  - ـھ1435
https://ww2.awqaf.org.kw/Arabic/Informatics/Journal/Pages/default.aspx  

بحث مقّدم إلى  ،)بحث فقھي مقارن(الوقف المؤقّت ماجدة محمود ھزاع،  - 20
الذي " الّصیغ التنمویّة والّرؤى المستقبلّیة للوقف: "المؤتمر الثاني للوقف

، نسخة إلكترونیة، ـھ1427ّشوال : نظّمتھ جامعة أم القرى بمكة المكرمة
  : الرابط

tories/book/B27.pdfhttp://www.thbatq.com/images/s  
بروایة اإلمام سحنون  المدونة الكبرى، )م795/ھـ179:ت( مالك بن أنس - 21

إصدارات وزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف والّدعوة  ،بن سعید التّنوخي
من موقع  المملكة العربیة السعودیة، د ط، د ت، نسخة إلكترونیة: واإلرشاد

  :، الرابطالمكتبة الوقفیة
2.pdf-https://ia802304.us.archive.org/30/items/FP144241/02_144241  

المعجم ، )اإلدارة العاّمة للمْعجمات وإحیاء التّراث(مجمَّع اللّغة العربیّة  - 22
، )م2004-ـھ1425( 4ط مصر،  - القاھرة: مكتبة الّشروق الّدولیّةالوسیط، 

  :المكتبة الوقفیّة، الّرابط موقع لكترونیة مننسخة إ
https://ia600500.us.archive.org/29/items/WAQmowa/mowa.pdf  

وزارة  الموسوعة الفقھیة الكویتیة، العلماء والباحثین،مجموعة من  - 23
یولیو  -ـھ1400شعبان (دولة الكویت، د ط  - األوقاف والشؤون اإلسالمیة 

  :الرابط، نسخة إلكترونیة، )م1980
Pages.aspx?PageId=3http://islam.gov.kw/bohoth/Pages/ar/  

، 3، ج 5العدد  مجلَّة مجمع الفقھ اإلسالمي،مجموعة من المؤلفین،  - 24
، نسخة إلكترونیة من الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة، )م1988/ھـ1409(

  : ، الرابط20:00: في الساعة 25/07/2018: استرجع في
http://shamela.ws/browse.php/book-8356/page-7008  
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 2القاھرة، ط: دار الفكر العربي محاضرات في الوقف،محمد أبو زھرة،  - 25
  :، الرابطمن موقع المكتبة الوقفیة ، نسخة إلكترونیة)م1972(

https://ia800403.us.archive.org/32/items/FP131628/131628.pdf  
لسان ، )م1311/ھـ711:ت( محمد بن مكرم بن علي بن منظور األنصاري - 26

، قّدم لھ العالمة الشیخ عبد هللا العالیلي وأعاد بناءه على العرب المحیط
: الحرف األول من الكلمة یوسف خیاط، دار الجیل ودار لسان العرب

  ).م1988- ـھ1408(لبنان، د ط  -بیروت
الوقف المؤقّت للمنافع والنّقود محمد عبد الحلیم عمر وكمال منصوري،  - 27

بحث على شبكة  لتلبیة احتیاجات الفقراء وتمویل مشروعاتھم الصغیرة،
  :، الّرابط22:00: في الساعة 18/05/2016: فياسترجع األنترنت،

http://www.thbatq.com/images/stories/book/B25.pdf  
دار الفكر ، )تطّوره، إدارتھ، تنمیتھ(الوقف اإلسالمي منذر قحف،  - 28

-ـھ1427( 2سوریا، ط  –دمشق : لبنان ودار الفكر –بیروت : المعاصر
  :الرابط ،من موقع المكتبة الوقفیة ، نسخة إلكترونیة)م2006

http://www.archive.org/download/alwaqf_644/alwaqf.pdf  
مركز البحوث  الوقف في المجتمع اإلسالمي المعاصر،منذر قحف،  - 29

- ـھ1419( 1قطر، ط  ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة: والدراسات
  :، نسخة إلكترونیة، الرابط)م1998

https://ia801509.us.archive.org/33/items/Gvqax/gvqa02.pdf  
دراسة على  قضایا فقھیة معاصرة في األوقاف اإلسالمیة،منذر قحف،  - 30

  :الرابط ،06:00: في الساعة 12/12/2015: استرجع فيشبكة األنترنت، 
http://iefpedia.comarab%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%  

الكافي في فقھ اإلمام ، )م1223/ھـ620:ت( موفّق الدین بن قدامة المقدسي - 31
عبد الحمید السعدني، محمد فارس ومسعد: ھ، حقّقھ وعلّق علیأحمد بن حنبل

، نسخة إلكترونیة )م1994- ـھ1414( 1 لبنان، ط، بیروت، كتب العلمیةدار ال
  :الرابطمن موقع مركز واقف، 

http://waqef.com.sa/upload/8PC3B17M5avE.pdf  
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عبد /د: ، تحقیقالمغني، )م1223/ھـ620:ت( بن قدامة المقدسيّ موفَّق الدین  - 32
: عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب/هللا بن عبد المحسن التركي ود

، نسخة )م1997-ـھ1417( 3 المملكة العربیة السعودیة، ط–اض الری
  :موقع مركز واقف، الرابط إلكترونیة من

http://waqef.com.sa/upload/8UlCF500PpAj.pdf  
شمس الدین عبد الرحمن بن و )م1223/ھـ620:ت( بن قدامة الدین موفّق - 33

 المرداوي،محمد بن أحمد بن قدامة وعالء الدین علي بن سلیمان بن أحمد 
 المقنع والّشرح الكبیر ومعھما اإلنصاف في معرفة الّراجح من الخالف،

: عبد هللا بن عبد المحسن التركي، دار ھجر للطباعة والنشر: تحقیق الدكتور
، نسخة إلكترونیة من موقع مركز )م1995-ه1415( 1مصر، ط –الجیزة 

  :واقف، الرابط
http://waqef.com.sa/upload/808JeqBN4rOY.pdf  

الوقف (مجاالت وقفیة مقترحة لتنمیة مستدامة یوسف إبراھیم یوسف،  - 34
الصیغ التنمویة والرؤى "بحث مقّدم إلى المؤتمر الثاني لألوقاف ، )المؤقّت

، نسخة ـھ1427ّشوال : مّكة المكّرمة–، جامعة أم القرى "المستقبلیة
  :الرابطإلكترونیة، 

-http://www.rafed.org/wp
content/uploads/%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%81.pdf  
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، لسان العرب )م1311/ھـ711:ت( محمد بن مكرم بن علي بن منظور األنصاري -1
المحیط، قّدم لھ العالمة الشیخ عبد هللا العالیلي وأعاد بناءه على الحرف األول من الكلمة 

، ج )م1988- ھـ1408(لبنان، د ط  -بیروت: یوسف خیاط، دار الجیل ودار لسان العرب
  . 969، ص6

 -بیروت: ار صادر، تاج العروس، د)م1790/ھـ1205:ت(السید محمد مرتضى الزبیدي -2
  . 124، ص4، ج )ھـ1306( 1لبنان، ط 

عبد هللا بن عبد /د: ، المغني، تحقیق)م1223/ھـ620:ت(موفَّق الدین بن قدامة المقدسّي  -3
المملكة العربیة –الریاض : عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب/المحسن التركي ود

  . 184، ص8، ج)م1997- ھـ1417( 3السعودیة، ط
عمان : عكرمة سعید صبري، الوقف اإلسالمّي بین النّظریة والّتطبیق، دار النفائس: اُنظر -4

  .42، ص)م2008-ھـ1428( 1األردن، ط-
، حدیث رقم )كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف(أخرجھ البخاري في صحیحھ  -5

یح ، صح)م869/ھـ256:ت(أبو عبد هللا محّمد بن إسماعیل البُخاريّ : اُنظر. 2737
البخارّي، من إصدارات وزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد بالمملكة 

، )م1997- ھـ1417( 1الریاض، ط : العربیة السعودیة،دار السالم للنشر والتوزیع
  . 554ص

 –بیروت : ، دار الفكر المعاصر)تطّوره، إدارتھ، تنمیتھ(منذر قحف، الوقف اإلسالمي  -6
  . 62، ص)م2006- ھـ1427( 2سوریا، ط  –دمشق : كرلبنان ودار الف

، المعجم الوسیط، مكتبة )اإلدارة العاّمة للمْعجمات وإحیاء التّراث(مجمَّع اللّغة العربیّة  -7
  . 1048، ص)م2004- ھـ1425( 4مصر، ط  -القاھرة: الّشروق الّدولیّة

زارة األوقاف والشؤون مجموعة من العلماء والباحثین، الموسوعة الفقھیة الكویتیة، و -8
  .102، ص44، ج)م1980یولیو  -ھـ1400شعبان (دولة الكویت، د ط  -اإلسالمیة 

: محّمد عبد الرؤوف المناوي، التّوقیف على مھّمات التّعاریف، دار الفكر المعاصر -9
ماجدة محمود ھزاع، الوقف المؤقّت :نقال عن. 731، ص)ھـ1410( 1لبنان، ط –بیروت 

الّصیغ التنمویّة والّرؤى : "، بحث مقّدم إلى المؤتمر الثّاني للوقف)مقارنبحث فقھي (
  .5ھـ، ص1427شّوال : الذي نظّمتھ جامعة أم القرى بمكة المكّرمة" المستقبلیّة للوقف

  .159مرجع السابق، صال، )تطّوره، إدارتھ، تنمیتھ(منذر قحف، الوقف اإلسالمي  -10
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، بحث )الوقف المؤقّت(وقفیة مقترحة لتنمیة مستدامة یوسف إبراھیم یوسف، مجاالت  -11

، ، جامعة أم القرى"الصیغ التنمویة والرؤى المستقبلیة"مقّدم إلى المؤتمر الثاني لألوقاف 
  .2، ص ھـ1427شّوال : مّكة المكّرمة

عالء الدین أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الّصنائع في ترتیب : اُنظر -12
الشیخ علي محّمد معّوض والشیخ عادل أحمد عبد الموجود، دار : علیقتحقیقوتالّشرائع،

أبو : واُنظر. 398، ص8ج ،)م2003-ه1424( 2لبنان، ط –بیروت : الكتب العلمیة
الشیخ علي : الحسن علي بن محّمد بن حبیب الماوردي، الحاوي الكبیر، تحقیق وتعلیق

 1لبنان، ط –بیروت : كتب العلمیةمحّمد معّوض والشیخ عادل أحمد عبد الموجود، دار ال
موفّق الّدین عبد هللا بن أحمد بن محّمد بن : واُنظر. 521، ص7، ج )م1994- ه1414(

محّمد فارس : قدامة المقدسي، الكافي في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل، حقّقھ وعّلق علیھ
-ه1424( 1لبنان، ط –بیروت : ومسعد عبد الحمید الّسعدني، دار الكتب العلمیة

  .251، ص2، ج )م1994
، الكافي في فقھ اإلمام أحمد بن )م1223/ھـ620:ت(موفّق الدین بن قدامة المقدسي  -13

  .   253، ص2حنبل، المرجع السابق، ج
وسیدي أحمد الدردیر )م1814/ھـ1230:ت( شمس الدین محّمد عرفة الّدسوقي: اُنظر -14

یرات الشیخ علیش، دار إحیاء ومحمد علیش، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر مع تقر
، 4، ج مصر، د ط، د ت- القاھرة : الكتب العربیة، عیسى البابي الحلبي وشركاه

شمس الدین عبد الرحمن بن و) م1223/ھـ620:ت(موفّق الدین بن قدامة  :واُنظر.87ص
محمد بن أحمد بن قدامة و عالء الدین علي بن سلیمان بن أحمد المرداوي، المقنع 

عبد : كبیر ومعھما اإلنصاف في معرفة الّراجح من الخالف، تحقیق الدكتوروالّشرح ال
- ه1415( 1مصر، ط –الجیزة : هللا بن عبد المحسن التركي، دار ھجر للطباعة والنشر

  .417،416: ، ص ص16،ج )م1995
، )م1972( 2القاھرة، ط: محمد أبو زھرة، محاضرات في الوقف، دار الفكر العربي -15

  . 65ص
وسیدي أحمد الدردیر ومحمد ) م1814/ھـ1230:ت(محمد عرفة الدسوقي الدین شمس -16

  . 87، ص4علیش، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، المرجع السابق، ج
منذر قحف، قضایا فقھیة معاصرة في األوقاف اإلسالمیة، دراسة على شبكة األنترنت،  -17

  . 62، ص06:00: في الساعة 12/12/2015: استرجع في
  .67،66: محمد أبو زھرة، محاضرات في الوقف، المرجع السابق، ص ص: اُنظر -18
  .68،67: المرجع نفسھ، ص ص:اُنظر -19
  .17،16: یوسف إبراھیم یوسف، الوقف المؤقّت، المرجع السابق، ص ص: اُنظر -20
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. 69،68: محمد أبو زھرة، محاضرات في الوقف، المرجع السابق، ص ص: اُنظر -21

  . 19،18: یوسف، الوقف المؤقّت، المرجع السابق، ص ص ویوسف إبراھیم
 1سوریة، ط –دمشق :   رفیق یونس المصري، األوقاف فقھا واقتصادا، دار المكتبي -22

  .32، ص)م1999-ھـ1420(
، الّذخیرة، تحقیق األستاذ )م1285/ھـ684:ت( شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي -23

  .322، ص6، ج)م1994( 1لبنان، ط –یروت ب: سعید أعراب، دار الغرب اإلسالمي
محمد عبد الحلیم عمر وكمال منصوري، الوقف المؤقّت للمنافع والنّقود لتلبیة احتیاجات  -24

: ، استرجع فياالنترنتالفقراء وتمویل مشروعاتھم الصغیرة، بحث على شبكة 
  .3، ص22:00: في الساعة 18/05/2016

  .20المؤقّت، المرجع السابق، صیوسف إبراھیم یوسف، الوقف  -25
  .21المرجع نفسھ، ص -26
منذر قحف، قضایا فقھیة معاصرة في األوقاف اإلسالمیة، المرجع السابق، ص : اُنظر -27

  .72-68: ص
  .22السابق، ص یوسف إبراھیم یوسف، الوقف المؤقّت، المرجع: اُنظر -28
  .2السابق، ص لمرجع، ا)بحث فقھي مقارن(ماجدة محمود ھزاع، الوقف المؤقّت  -29
ص  منذر قحف، قضایا فقھیة معاصرة في األوقاف اإلسالمیة، المرجع السابق،: اُنظر -30

  .72-65: ص
  .164، المرجع السابق، ص)تطّوره، إدارتھ، تنمیتھ(منذر قحف، الوقف اإلسالمي  -31
  .176المرجع نفسھ، ص -32
للمنافع والنّقود،المرجع السابق، محمد عبد الحلیم عمر وكمال منصوري، الوقف المؤقّت  -33

  .10ص
، بحث مقّدم للمؤتمر )وقف المنافع والحقوق(شوقي أحمد دنیا، مجاالت وقفیة مستجّدة  -34

" الّصیغ التنمویّة والّرؤى المستقبلیّة للوقف": الثاني لألوقاف بالمملكة العربیة السعودیة
  .12صھـ،1427شّوال : الذي نظّمتھ جامعة أم القرى بمكة المكّرمة

  .30،29: یوسف إبراھیم یوسف، الوقف المؤقّت، المرجع السابق، ص ص -35
  .175، المرجع السابق، ص)تطّوره، إدارتھ، تنمیتھ(منذر قحف، الوقف اإلسالمي  -36
  .25، المرجع السابق، ص)بحث فقھي مقارن(ماجدة محمود ھزاع، الوقف المؤقّت  -37
فھمي الحسیني، دار عالم : حكام، تعریب المحاميعلي حیدر، درر الحكام شرح مجلة األ -38

 ،)129(، الماّدة )م2003-ھـ1423(المملكة العربیة السعودیة، ط خ –الریاض : الكتب
  .117، ص1مج
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 شرح الھدایة ،)م1196/ھـ593:ت(المرغیناني  بكر أبي بن علي الدین برھان: اُنظر -39

 والعلوم القرآن إدارة أحمد، نور أشرف نعیم: وتنسیقھ بإخراجھ اعتنى المبتدي، بدایة
أبو عبد : واُنظر .434، ص4، ج 2، مج )ه1417( 1ط باكستان، ،كراتشي: اإلسالمیة

، شرح الخرشي على مختصر خلیل، المطبعة )م1689/ھـ1101:ت(هللا محمد الخرشي 
  .79، ص7، ج )م1900-ه1317( 2مصر، ط ، بوالق ،الكبرى األمیریة

وكمال منصوري، الوقف المؤقّت للمنافع والنّقود، المرجع محمد عبد الحلیم عمر  -40
  .10السابق، ص

، الشرح الّصغیر على )م1786/ھـ1201:ت( أبو بركات أحمد بن محمد الدردیر -41
أقرب المسالك إلى مذھب اإلمام مالك، مؤسسة العصر للمنشورات :   مختصره المسمى

عن طبعة اإلدارة المركزیة للمعاھد  الجزائر، نقال –وزارة الشؤون الدینیة : اإلسالمیة
  . 336، ص3األزھریة، د ط، ج 

  .115،114: ، ص ص39الموسوعة الفقھیة الكویتیة،المرجع السابق، ج -42
، حاشیة الدسوقي على )م1814/ھـ1230:ت(شمس الدین محّمد عرفة الّدسوقي : اُنظر -43

شمس : واُنظر. 77ص، 4المرجع السابق، ج  الشرح الكبیر مع تقریرات الشیخ علیش،
، بیروت، المبسوط، دار المعرفة ،)م1079/ھـ490:ت(الدین محمد بن أحمد الّسرخسي 

نسخة إلكترونیة من موقع مركز واقف، . 45، ص12، ج )م1986- ه1406(لبنان، ط 
  http://waqef.com.sa/upload/1z0V6NWARtDY.pdf  :الرابط

  
وفي الّرقاب : كتاب الّزكاة، باب قول هللا تعالى، أخرجھ البخاري في صحیحھ -44

أبو عبد هللا محّمد بن : ، أُنظر1468، حدیث رقم )60 :التوبة( والغارمین وفي سبیل هللا
  .293،292: إسماعیل البُخارّي، صحیح البخارّي،المرجع السابق، ص ص

عمر وكمال منصوري، الوقف المؤقّت للمنافع والنّقود، المرجع محمد عبد الحلیم  -45
  .11السابق، ص

بروایة اإلمام سحنون بن سعید  ، المدونة الكبرى)م795/ھـ179ت(مالك بن أنس -46
المملكة : ، إصدارات وزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف والّدعوة واإلرشادالتّنوخي

  . 107، ص2العربیة السعودیة، د ط، د ت، ج
السابق، ص  منذر قحف، قضایا فقھیة معاصرة في األوقاف اإلسالمیة، المرجع: اُنظر -47

  . 69،68: ص
  .173، ص41الموسوعة الفقھیة الكویتیة،المرجع السابق، ج -48
، المغني،المرجع السابق، )م1223/ھـ620:ت(موفَّق الدین بن قدامة المقدسّي : اُنظر -49

، حاشیة )م1814/ھـ1230:ت(شمس الدین محّمد عرفة الّدسوقي : واُنظر. 229، ص8ج
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: ، ص ص4الدسوقي على الشرح الكبیر مع تقریرات الشیخ علیش،المرجع السابق، ج 

77،76.  
 منصوري، الوقف المؤقّت للمنافع والنّقود، المرجع محمد عبد الحلیم عمر وكمال -50

  .11السابق، ص
  .169، ص15مالك بن أنس، المدونة الكبرى، المرجع السابق، ج-51
، 1،مج)125(علي حیدر، درر الحكام شرح مجلة األحكام، المرجع السابق، الماّدة  -52

  .115ص
 ، المرجع)افع والحقوقوقف المن(شوقي أحمد دنیا، مجاالت وقفیة مستجّدة : اُنظر -53

  .10السابق، ص
  .103، ص39الموسوعة الفقھیة الكویتیة،المرجع السابق، ج - 54

  .23یوسف إبراھیم یوسف، الوقف المؤقّت، المرجع السابق، ص: اُنظر -55
وسیدي أحمد الدردیر ومحمد علیش، حاشیة الدسوقي على الشرح  محمد عرفة الدسوقي -56

  .76ص، 4الكبیر،المرجع السابق، ج
  .24یوسف إبراھیم یوسف، الوقف المؤقّت، المرجعالسابق، ص: اُنظر -57
، المرجعالسابق، )وقف المنافع والحقوق(شوقي أحمد دنیا، مجاالت وقفیة مستجّدة : اُنظر -58

  .8ص
  .178، المرجعالسابق، ص)تطّوره، إدارتھ، تنمیتھ(منذر قحف، الوقف اإلسالمي  -59
 ، المرجع)وقف المنافع والحقوق(مجاالت وقفیة مستجّدة شوقي أحمد دنیا، : اُنظر -60

  .18السابق، ص
: السابق، ص ص ، المرجع)تطّوره، إدارتھ، تنمیتھ(منذر قحف، الوقف اإلسالمي  -61

64،63.  
: منذر قحف، الوقف في المجتمع اإلسالمي المعاصر، مركز البحوث والدراسات: اُنظر -62

: ، ص ص)م1998-ھـ1419( 1قطر، ط –وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة 
135،134 .  

  .22السابق، ص ، المرجع)بحث فقھي مقارن(ماجدة محمود ھزاع، الوقف المؤقّت  -63
  .136السابق، ص منذر قحف، الوقف في المجتمع اإلسالمي المعاصر، المرجع -64
  .148المرجع نفسھ، ص -65
  .22،21: لسابق، ص صا یوسف إبراھیم یوسف، الوقف المؤقّت، المرجع: اُنظر -66
اإلدارة واالستثمار، : فؤاد عبد هللا العمر، دراسة حول نموذج المؤّسسة المعاصرة للوقف -67

الجمھوریة التونسیة، في  –الواقع وبناء المستقبل : بحث مقّدم إلى ندوة الوقف في تونس
  . 15م، ص2012/فبرایر/29- 28: الفترة الممتدة



  حقیقتھ، وتطبیقاتھ المعاصرة: الوقف المؤّقت
  
 

  

 439                                                                                                     مجلة اإلحیاء

                                                                                                                                               
 وكمال منصوري، الوقف المؤقّت للمنافع والنّقود، المرجع محمد عبد الحلیم عمر: اُنظر -68

  .22-20: السابق، ص ص
 ، المرجع)وقف المنافع والحقوق(شوقي أحمد دنیا، مجاالت وقفیة مستجّدة : اُنظر -69

  .16السابق، ص
: السابق، ص ص منذر قحف، الوقف في المجتمع اإلسالمي المعاصر، المرجع: اُنظر -70

158،157.  
  .202السابق، ص ، المرجع)تطّوره، إدارتھ، تنمیتھ(قحف، الوقف اإلسالمي منذر  -71
عطیة السید السید فیاض، وقف المنافع في الفقھ اإلسالمي، أبحاث المؤتمر الثاني  -72

محمد : ، نقال عن14، ص2006دیسمبر  11مكة المكرمة، : لألوقاف، جامعة أم القرى
السابق،  ؤقّت للمنافع والنّقود، المرجععبد الحلیم عمر وكمال منصوري، الوقف الم

  .  14ص
 محمد عبد الحلیم عمر وكمال منصوري، الوقف المؤقّت للمنافع والنّقود، المرجع -73

  .12السابق، ص
السابق،  ، المرجع)وقف المنافع والحقوق(شوقي أحمد دنیا، مجاالت وقفیة مستجّدة  -74

  .14ص
  .23المرجعالسابق، صیوسف إبراھیم یوسف، الوقف المؤقّت،  -75
  .24المرجع نفسھ، ص -76
، المرجعالسابق، )وقف المنافع والحقوق(شوقي أحمد دنیا، مجاالت وقفیة مستجّدة : اُنظر -77

  .15ص
حسن محمد الرفاعي، وقف العمل المؤقّت في الفقھ اإلسالمي، بحث مقّدم إلى : اُنظر -78

الذي نظّمتھ جامعة أم " المستقبلیّة للوقف الّصیغ التنمویّة والّرؤى: "المؤتمر الثاّني للوقف
  .  24،19: ھـ، ص ص1427ّشوال : القرى بمكة المكرمة

  .  41،29: المرجع نفسھ، ص ص: اُنظر -79
الوقف المؤقّت لتفعیل دور الشباب الجامعي في مجاالت الخدمات "كمال منصوري،  -80

ة تصدر عن إدارة دوریة نصف سنوی: ، مجلة أوقاف"التّطّوعیة في الحج والعمرة
، السنة 26دولة الكویت، العدد-الدراسات والعالقات الخارجیة باألمانة العامة لألوقاف 

  .     84- 82: ، ص ص)م2014مایو -ھـ1435رجب (الرابعة عشرة 
محمد عبد الحلیم عمر وكمال منصوري، الوقف المؤقّت للمنافع والنّقود، المرجعالسابق،  -81

  .15،14: ص ص
  .11، ص18الموسوعة الفقھیة الكویتیة،المرجع السابق، ج :اُنظر -82



  نجود قیدوم 
 

  

  23/2019: العدد                                                                                               440
 

                                                                                                                                               
، )دراسة مقارنة بالفقھ الغربي(عبد الرزاق السنھوري، مصادر الحق في الفقھ اإلسالمي  -83

، 1، د ت، ج1لبنان، ط-بیروت : دار إحیاء التراث العربي ومؤسسة التاریخ العربي
  .7ص

/ ھـ 1409(، 3، ج 5سالمي، العدد مجموعة من المؤلفین، مجلَّة مجمع الفقھ اإل -84
  .    2076، ص )م1988

السابق،  ، المرجع)وقف المنافع والحقوق(شوقي أحمد دنیا، مجاالت وقفیة مستجّدة : اُنظر-85
  .22،21: ص ص

  .143السابق، ص منذر قحف، الوقف في المجتمع اإلسالمي المعاصر، المرجع: اُنظر -86
  .28- 26: السابق، ص ص الوقف المؤقّت، المرجعیوسف إبراھیم یوسف، : اُنظر -87
 ، المرجع)وقف المنافع والحقوق(شوقي أحمد دنیا، مجاالت وقفیة مستجّدة : اُنظر -88

  .17السابق، ص
  


