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ملخص

اخ��ت��ل��ف ال��ف��ق��ه��اء يف ص��ي��غ��ة ال���وق���ف، ه���ل ي��ق��ب��ل تأقيته 
مب���دة معينة أو أن���ه ال جي����وز. ف��ت��ه��دف ه���ذه ال���ورق���ة إىل 
يف  الفقهاء  آراء  وبيان  املؤقت،  الوقف  حبقيقة  التعريف 
الوقف املؤقت، مث مناقشة األدل��ة اليت اعتمد عليها كل 
مذهب، وكذلك يعرض املصاحل يف تطبيق الوقف املؤقت 
ال��دراس��ة  الباحثان يف ه��ذه  احل��اض��ر. ويعتمد  يف عصرنا 
التحليلي.  وامل��ن��ه��ج  االس��ت��ق��رائ��ي  املنهج  منهجني؛  على 
الباحثان  ففي املنهج االستقرائي واملنهج التحليلي يقوم 
باستقراء املصادر الرئيسة ملادة البحث العلمية مث حتليل 
النتائج  وم��ن  امل��ؤق��ت.  بالوقف  املتعلقة  القضايا  وت��ق��ومي 
يقتصر على  ال��وق��ف ال  أن مقتضى  البحث  م��ن  املهمة 
التأبيد فحسب، فيجوز مؤقتا ومؤبدا كما أجازه املالكية. 
وهناك حاجة للوقف املؤقت ألنه يناسب الظروف اليت 
يعيشها الناس يف عصرنا احلديث، وميكن للوقف املؤقت 
أن حي��ق��ق امل��ص��ل��ح��ة ل��ل��واق��ف وامل���وق���وف ع��ل��ي��ه واجمل��ت��م��ع. 
وتقرتح ه��ذه ال��ورق��ة تشجيع اجلنة اإلف��ت��اء لكل والي��ة يف 
ماليزيا على أال تقيد باملذهب املعني فحسب يف استنباط 

احلكم الشرعي خصوصا يف جمال الوقف. 
 

الكلمات المفتاحية: الوقف؛ املؤقت; التأبيد; املصلحة; 
الفقهية.

Abstract 
Muslim jurists differed in the declaration 
(sighah) of waqf, specifically on whether a 

waqf can be made temporary or it is limited to 
perpetuity. The objectives of this paper are: to 
critically examine the concept of temporary 
waqf, to assess the different opinions of the 
scholars on the issue of temporary waqf and to 
discuss the evidences relied upon every doctrine, 
to explore the public interest (maslahah) 
of contemporary application. A qualitative 
methodology was employed to analyse the data 
through inductive and deductive methods. The 
inductive and deductive methods were used to 
research the main sources of literatures and 
to analyse the issues related to the temporary 
waqf. The findings have shown that an 
essential features of waqf is not limited only 
to perpetuity, hence some jurists such as Maliki 
school of Islami law approves the application 
of temporary and perpetual waqf. Thus, there 
is a need for temporary waqf to be enacted 
and applied as it provides the best interests 
of donors, beneficiaries and community at 
large. Impliedly, Islamic legal pronouncements 
(fatwa’s) which were issued by the State Fatwa 
Committee in Malaysia should not be limited 
to the view of a single school of Islamic law, 
especially in the field of waqf.

Keywords: Waqf; Temporary; Perpetuity; 
Public Interest; Juristic.  

المقدمة
(Ibn Qu-  إن الوقف هو حتبيس األصل وتسبيل الثمرة

الواقف يف  (damah, 1981 ،  واملنافع منه تعود على 
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الدارين، كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم «إذا 
م��ات اإلن��س��ان انقطع عنه عمله إال من ثالثة، إال من 
صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له 
يقصد  فعبارة “صدقة جارية” هنا    (Muslim, n.d.)
ال��وق��ف، وه��ذا خيالف معىن صدقة واجبة أي الزكاة  هبا 
م��أخ��وذ  ال��وق��ف  وت��ع��ري��ف   .(Firdaus et al., 2014)
من قصة وقف عمر رضي اهلل عنه أرض��ا أصاهبا خبيرب، 
فاستشار النيب صلى اهلل عليه وسلم فقَال: »إن شئت 
حبست أصلها وتصدقت هبا، فتصدق عمر أنه ال يباع 
 .(Al-Bukhari, 1993) «أصلها، وال يوهب، وال يورث
وه��ذان مها األص��الن يف تشريع ال��وق��ف، وال خ��الف يف 
هذا بني الفقهاء، ولكنهم خيتلفون يف تأقيته. فالتأقيت 
هو حتديد وقت الفعل ابتداء وانتهاء، والوقت هو املقدار 

.(Al-Manawi, 1990) احملدود من الزمن

أما الوقف املؤقت فهو تقييد الوقف بزمن أو مدة حمددة 
من قبل الواقف، فإذا انقضت اعترب الوقف منتهيا، وعاد 
ال��ذه��ن،  ال���ذي يتبادر إىل  ال��وق��ف إىل مالكه. وال��س��ؤال 
ال��وق��ف لكونه صدقة  ال��وق��ف خيالف مغزى  تأقيت  ه��ل 
ج��اري��ة، وال يباع امل��وق��وف، وال ي��وه��ب، وال ي��ورث كما 
ورد يف احلديث الصحيح؟ فيقوم الباحثان يف هذه املقالة 
بيان مفهوم الوقف والتأقيت، وكذلك عرض آراء الفقهاء 
القائلني بالتأبيد والقائلني بالتأقيت، ومناقشة األدلة اليت 
تطبيقاهتا  ينظر يف صالحية  فريق. مث  عليها كل  اعتمد 

املعاصرة لتنمية أموال الوقف بطريقة مستدامة وفعالة.
 

مفهوم الوقف والّتأقيت لغة واصطالحا

تعريف الوقف لغة:
ال��وق��ف يف ال��ل��غ��ة م��ص��در م��ش��ت��ق م��ن ال��ف��ع��ل وق����ف. أن 
الوقف واحلبس لفظان مرتادفان وتتضمنان معىن اإلمساك 
 (Ibn Manzur, n.d.; Al- Jurjani, والتمكث  واملنع 
 1983; Al-Murtada, n.d.; Mustafa at. al., n.d.)
فهو إمساك عن االستهالك أو البيع أو سائر التصرفات 
واملكث بالشيء عن كل ذلك، وهو أيضا إمساك املنافع 
ومنعها عن كل أحد أو غري ما وقفت عليه. وهناك أيضا 

ألفاظ أخرى تعرب معىن الوقف يف املعاجم غري العربية، 
تعين    »Endowment»اكسفورد لفظ قاموس  مثال يف 
العطاء واإلغناء للمرء، ويدخل فيه صداق للزوجة، وما 
يرتك هلا مرياثا. ولفظ Waqf“  « تطلق على العطاء من 
Rich-  ( املسلم يف أمور الدين ويف جمال التعليم واخلريات

ards at al., 1989(. أما كلمة «Trust» فتتضمن معاين 
التصديق والثقة إىل شخص واإلعتماد عليه، وهي أيضا 
تطلق على معىن املنظمة اليت يديرها أمناء. ويف قاموس 
ديوان حبسى كلمة Wakaf» “ باللغة املاليوية يقصد هبا 
توفري املمتلكات أو األراضي ملصلحة العامة وهي تتعلق 

.)Kamus Dewan, 2005( بأمور الدين

تعريف الوقف اصطالحا:
ت��ع��ددت تعريفاته عند  ال��وق��ف يف االص��ط��الح فقد  أم��ا 
الوقف،  بأن  أبو حنيفة  اإلم��ام  فعرفه  القدامى.  الفقهاء 
هو: »حبس العني على حكم ملك الواقف، والتصدق 
باملنفعة ولو يف اجلملة «(Al-Haskafi, 1995)، وعرفه 
أبو يوسف وحممد بأنه: »حبس العني على حكم ملك 
(Ibn-  “ اهلل ت��ع��اىل وص���رف منفعتها على م��ن أح��ب

ي��رى   .Abidin, 1995; Al-Marghinani, 1998)
الباحثان أن تعريف اإلمام أيب حنيفة خيتلف عن تعريف 
الصاحبني. فبالنسبة حلبس العني املوقوف، فقد أبقاها 
اإلم��ام يف ملك الواقف، وأخرجها الصاحبان من ملك 

.(Sabri, 2008) الواقف وجعالها يف ملك اهلل تعاىل

املالكية بأن الوقف، هو: »إعطاء  ابن عرفة من  وعرفه 
منفعة ش��يء م��دة وج���وده الزم���ا ب��ق��اؤه يف ملك معطيه 
ولو تقديرا »(Abu ʽAbd Allah, 1989)  . وابن عبد 
ال��س��الم ت��ع��رف ال��وق��ف ب��أن��ه: “ج��ع��ل املنفعة مم��ل��وك ولو 
ي��راه احملبس”  ب��أج��رة أو غلته ملستحق، بصيغة م��دة م��ا 
عند  ال��وق��ف  تعريف  على  ب��ن��اء   .(Al-Dardir, 1995)
املالكية، أن املوقوف عندهم ال خيتصر على منفعة العني 
اململوكة فحسب، وإمنا يتمثل مبنفعة العني املستأجرة أو 
ال��ذي  التمليك  دون  وذل��ك  أي��ض��ا،  اململوكة  العني  بغلة 
يظل يف ملك الواقف. وهذا التعريف يشري إىل أن منفعة 
العني اململوكة املوقوفة، أو منفعة العني املستأجرة املوقوفة، 
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التأقيت أو  أو غلة العني املوقوفة ميكن أن توقف على 
التأبيد.

وع��رف��ه ال��ن��ووي م��ن الشافعية ب��أن ال��وق��ف، ه��و: »حبس 
مال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف يف 
(Al- اهلل”  إىل  تقربا  م��وج��ود  مباح  مصرف  على  رقبته 

(Shirbini, n.d. وعرفه البغوي، بأنه: “أن حيبس عينا 
من أعيان ماله ويقطع تصرفه عنها، وجيعل منفعها لوجه 
 (Al-Baqhawi, تعاىل”  اهلل  تقربا إىل  اخل��ري  من وج��وه 
(1998. واملفهوم من هذان التعريفان أنه يشرتط التأبيد 
لصحة الوقف وخيرجون ملكية املوقوف من ملك الواقف 

.(Al-Ansari, 1994) إىل ملك اهلل تعاىل

أم��ا عند احل��ن��اب��ل��ة، فقد ع��رف��ه اب��ن ق��دام��ة  ب��أن ال��وق��ف، 
(Ibn Quda- املنفعة”  وتسبيل  األص��ل  “حتبيس  ه��و: 

(mah, 1994.  وعرف امل��رداوي، بأنه: »حتبيس مالك 
مطلق التصرف ماله املنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه 
الواقف وغ��ريه يف رقبته، يصرف ريعه إىل جهة بر تقربا 
 (Al-Mardawi, n.d.; Al-Bahuti, ت��ع��اىل«  اهلل  إىل 
(.n.d . فإن مفهوم الوقف عند احلنابلة ال خيتلف كثريا 
عن تعريفني الصاحبني والشافعية، ولكنهم قد يرون أن 
(Al-Maqdi- ملكية املوقوف تنتقل إىل املوقوف عليهم

.si, 1994)

وه����ذه ال��ت��ع��ري��ف��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة ت��ت��ف��ق ع��ل��ى أن ال��وق��ف هو 
التصدق مبنفعة مال تبقى عينه بعد االنتفاع به دون أي 
تصرف فيها من الواقف وغ��ريه، ولكن الفقهاء خيتلفون 
يف كيفيته أي لزومه أو عدم لزومه، وخيتلفون يف ملكية 
رقبته، كما خيتلفون يف تأبيده وتأقيته. وباستقراء ما ذكره 
الفقهاء يف تعريف الوقف جند أن بعضهم زادوا فيه ما 
يعد من شروط الوقف، وعلى سبيل املثال اشرتط املالكية 

بصيغة مدة زمنية ما يراه الواقف.

القسمني.  ينقسم إىل  امل��ع��اص��ري��ن  ع��ن��د  ال��وق��ف  ت��ع��ري��ف 
ت��ع��ري��ف��ات  ال��ق��س��م األول أن م��ع��ظ��م امل��ع��اص��ري��ن ذك�����روا 
الفقهية مث سعوا بعد ذلك  امل��دارس  أئمة  املشهورة عند 

أبو  إىل ترجيح تعريف من تعريفاهتم، كما ع��رف حممد 
زهرة الوقف بأنه: “حبس العني فال يتصرف فيها بالبيع، 
والرهن، واهلبة وال تنقل باملرياث، واملنفعة تصرف جلهات 
 (Abu Zahrah, »الوقف على مقتضى شروط الواقفني
(1959. وهذا التعريف ال خيرج عن تعريف الوقف عند 
 (Hammad, احل��ن��اب��ل��ة وال��ش��اف��ع��ي��ة، وك��ذل��ك ن��زي��ة مح���اد
 (Al-Salahat, 2005) الصالحات  وسامي   ،1995) 
، وأمين حممد العمر (Al-Umar, 1995) ، وحممد عبد 
تعريف  حيث رجحوا   ،  (`Umar, 2011) عمر  احلليم 

احلنابلة للوقف.

لتقدمي  اجتهدوا  املعاصرين  م��ن  قليل  أن  ال��ث��اين  والقسم 
التعريف اجلديد الذي يتناسب مع واقعنا املعاصر، كما 
فعله منذر قحف فقد وسع مفهوم الوقف املعاصر، فقال: 
»الوقف هو حبس مؤبد أو مؤقت ملال، لالنتفاع املتكرر 
به أو بثمرته يف وجه من وجوه الرب العامة واخلاصة، على 

مقتضى شروط الواقف، ويف حدود أحكام الشريعة”
 (Kahf, 2000). وهذا التعريف منسجم مع رأي وهبة 
الوقف،  مفهوم  لتفعيل  االجتهادات  الزحيلي يف جتديد 
ال��ت��ن��م��وي��ة متفقا م��ع م��ق��اص��د الشريعة  امل��ف��اه��ي��م  وإح���ي���اء 
(Al- اإلس��الم��ي��ة م��ن أج��ل اس��ت��م��رار األوق����اف امل��ع��اص��رة

.Zuhayli, 1997)

القدامى  الفقهاء  عند  ال��وق��ف  ت��ع��اري��ف  يف  تأملنا  وب��ع��د 
منذر  عند  الوقف  تعريف  الباحثان  يرجح  واملعاصرين، 
ق��ح��ف، ف��إن��ه ق��د وس���ع م��ف��ه��وم ال��وق��ف ال����ذي يتناسب 
م��ع ع��ص��رن��ا ال���راه���ن. ك��أن��ه ق��د واف���ق م��ع ت��ع��ري��ف ال��وق��ف 
غلته  أو  بأجرة  ول��و  املنفعة مملوك  املالكية: »جعل  عند 
 ( Al-Dardir, »احمل��ب��س ي��راه  م��ا  م��دة  ملستحق، بصيغة 
ص��ور  ب��إض��اف��ة   ،1995;  Abu ʽAbd Allah, 1989)
مستجدة م��ن ال��وق��ف مل تكن معروفة يف امل��اض��ي، مثل 
وقف احلق املايل املتقوم، ووقف املنفعة بأنواعها، والوقف 

بشرط الواقف. 

تعريف الّتأقيت لغة:
التَّأقيت يف اللغة: مصدر أقَّت بتشديد القاف، والوقت 
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مقدار من الزمان وكل شيء قدرت له حينا فهو مؤقت، 
وكذلك ما قدرت غايته فهو مؤقت. فالتَّأقيت: أن جيعل 
للشيء وق��ت خيتص ب��ه، وه��و بيان مقدار امل��دة وتقول 
 (Ibn Manzur, وقت الشيء يوقته ووقته إذا بني حده
(.n.d، أو تقول وقته ليوم كذا مثل أجلته واملوقت مفعل 
 ( Al-Fayruz Abadi, n.d.; Al-Zabidi,.  من الوقت
اإلجنليزية   باللغة   «Temporary” بكلمة  (.n.d ويقصد 
أن جيعل للشيء مؤقت وقت حمدد خيتص به وهو غري 
مؤبد    .(Richards et al., 1989)  وكذلك يف قاموس 
 «Sementara” أن كلمة  املاليوية  باللغة  دي��وان حبسى 
 (Kamus Dewan,. أب��دا  يبقى  ال��ذي ال  الشيء  تعىن 
ل��غ��ة ه��و تقييد  ال��ت��أق��ي��ت  ت��ع��ري��ف  (2005 واخل���الص���ة أن 

الشيء مبدة حمددة، وعكسه التأبيد.

تعرف الّتأقيت اصطالحا:
أما تعريف الّتأقيت يف االصطالح فقد ورد يف القاموس 
ينتهي  له وقتا  ق��در  يعين  توقيتا  العمل  الفقهي: »وق��ت 
فيه« (Sa-adi, 1993). ويطلق التأقيت يف االصطالح 
على حت��دي��د وق��ت الفعل اب��ت��داء وان��ت��ه��اء، والتأقيت قد 
ي��ك��ون م��ن ال��ش��ارع يف ال��ع��ب��ادات، وق��د ي��ك��ون م��ن غريه 

 (Al-Manawi, 1990).

تعريف الوقف املؤقت:
ال��وق��ف امل��ؤق��ت ه��و تقييد ال��وق��ف ب��زم��ن أو م��دة حم��ددة 
من قبل الواقف، فإذا انقضت اعترب الوقف منتهيا وعاد 
ال��وق��ف إىل ص��اح��ب��ه، ك��م��ا ع��رف��ه اب���ن ع��ب��د ال��س��الم من 
املالكية بأن الوقف: »جعل املنفعة مملوك ولو بأجرة أو 
 (Al-Dardir, »غلته ملستحق، بصيغة مدة ما يراه احملبس
(1995. أن عبارة “بصيغة مدة” تقصد بالوقف تقيد 
مبدة حمددة، وعبارة “ما يراه احملبس” تقصد جبواز الوقف 

مؤقتا ومؤبدا، حبسب ما خيتار الواقف. 

آراء الفقهاء يف تأقيت الوقف
اختلف الفقهاء القدامى واملعاصرون يف أمد الوقف وفيما 
إذا كان يقبل تأقيته مبدة معينة أم أنه ال جيوز إال مؤبدا، 

ويف هذه القضية فريقان:

الفريق األول: القائلون بالتأبيد 
يرى هذا املذهب أن الوقف ال يكون إال مؤبدا، فال جيوز 
وبعض  احلنفية  مذهب مجهور  وه��و  معينة.  مب��دة  تأقيته 
فذهب  والشافعية.  احلنابلة  مذهب  ومشهور  املالكية، 
 .(Al-Shirbini, n.d.) هذا املذهب إىل أن التأبيد شرط

رأي األح����ن����اف، ف����إن اإلم�����ام حم��م��د ب���ن احل���س���ن منهم 
تكون  أن  اش��رتاط��ه، ويوجب  التأبيد ويشدد يف  يشرتط 
الصيغة مشتملة عليه لفظا ومعىن أو معىن فقط. ويقول 
السرخسي: »املذهب عند حممد أن التأبيد شرط جلواز 
الوقف، وإمنا كان التأبيد من شرطه ألنه صدقة موقوفة، 
فيعترب ب��ال��ص��دق��ة امل��م��ل��وك��ة، وال��ص��دق��ة امل��م��ل��وك��ة ال جي��وز 

.(Al-Sarkhasi, 1993) »توقيتها
 

واملذهب الشافعي أيضا من القائلني بالتأبيد املطلق من 
غري تقييد بزمن، وقد عرب النووي يف اجملموع: »وال جيوز 
ينقطع، وذل��ك من وجهني: أحدمها  إال على سبيل ال 
أن يقف على من ال ينقرض كالفقراء واجملاهدين وطلبة 
العلم وما أشبهها. والثاين أن يقف على من ينقرض مث 
من بعده على من ال ينقرض، مثل أن يقف على رجل 
(Al- »بعينه مث على الفقراء، مث على عقبه مث على الفقراء

.Nawawi, n.d.)

واإلمام أمحد بن حنبل يشرتط التأبيد املطلق يف الصحيح 
عنه، كما جاء يف املغين: »وإن شرط ألن يبيعه مىت شاء 
ال��وق��ف، ال  أو يهبه أو يرجع فيه، مل يصح الشرط وال 
(Ibn Qu-  نعلم فيه خالفا ألنه ينايف مقتضى الوقف«

(damah, 1985. وجاء يف الكايف، فقال: “فإن وقفه 
على رج��ل بعينه وس��ك��ت، ص��ح وك��ان م��ؤب��دا«. ويقول 
اإلم���ام أمح��د أي��ض��ا: »وال جي��وز ال��ت��ص��رف يف ال��وق��ف مبا 
 (Ibn »ينقل امللك يف الرقبة، ألن مقتضى الوقف التأبيد

.Qudamah, 1985)

وهناك عدد من املعاصرين يتفقون هبذا املبدأ، فقد رجحوا 
رأي املذهب احلنفي بأن الوقف ال يكون إال مؤبدا ولو يف 
املعىن، فإذا اقرتنت الصيغة مبا يفيد التأقيت بطل الوقف، 
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ألن ع��ن��ده��م امل��ق��ص��ود م���ن ال���وق���ف ه���و دوام ال��ص��دق��ة، 
والتأقيت ينايف ال��دوام، وه��ذا ما ذهب إليه عبد ال��ودود 
حممد السرييت (Al-Sariti, 1997)، وحممد كمال الدين 
 (Husayin, وأمحد فراج حسني ، (Imam, 1998) إمام

. (Al-Raysuni, 2013) 2003 ، وأمحد الريسوين)

أدلة القائلني بالتأبيد
استدل القائلون بتأبيد الوقف بالعبارات الواردة يف حديث 
وقف عمر رضي اهلل عنه أرضا أصاهبا خبيرب، فاستشار 
ف��ق��َال: »إن شئت حبست  النيب صلى اهلل عليه وسلم 
أصلها وتصدقت هبا، فتصدق عمر أنه ال يباع أصلها، 
وال يوهب، وال يورث» (Al-Bukhari, 1993). فعبارة 
األوىل »حبست أصلها» تدل عرفا على تأبيده، ألنه إذا 
جاز رجوعه إىل ملك الواقف مل يكون حمبسا، فالتحبيس 
ينايف التأقيت، فأمر النيب صلى اهلل عليه وسلم له باحلبس 
ي���دل ع��ل��ى أن���ه ال جي���وز ذل���ك ال��ن��وع م��ن ال��ص��دق��ات إال 
مؤبدا. وعبارة الثانية »أنه ال يباع أصلها، وال يوهب، وال 
يورث« صرحية يف التأبيد، إذ لو كان التأقيت جائزا جلاز 
ب��اإلرث، وإن كانت من كلمات  بيعها وهبتها وانتقاهلا 
عمر يف إنشاء وقفه، فهي تدل على أن التأبيد جزء من 
مفهوم الوقف، ألنه ما قال إال ألنه فهم أن النيب صلى 
اهلل عليه وسلم حيث عليه يف العبارات اليت أملعنا إليها، 
وإق����رار ال��ن��يب صلى اهلل عليه وس��ل��م ل��ه دل��ي��ل على إق��رار 
فهمه، وعلى أن التأبيد جزء من مفهوم الوقف، ألجل 

هذا الدليل الصحيح جعلوه مؤبدا ومنعوا التأقيت.

واستدل اجلمهور باألدلة العقلية، منها الدليل األول بأن 
لفظ الوقف أو احلبس يقتضي التأبيد والدوام واالستمرار، 
 (Al-Bahuti, 1982). فالتأقيت ينافيه، فال يصح تأقيته
أثرا  ج��اءت شرعيتها  إذا  االلتزامات  أن  الثاين،  والدليل 
لتصرفات مقيدة بأحوال خاصة، فشرعيتها مقيدة بتلك 
اآلثار  عنها، وتضافرت  اليت ال خترج  املقيدة  التصرفات 
واألخ���ب���ار ع��ل��ى أن االل���ت���زام ال����ذي ج���اء أث����را ل��ل��وق��ف مل 
م��ن معناها أو  التأبيد ج���زءا  أث���را  لصيغ ك��ان  يكن إال 
الواقفني من الصحابة  الزم��ا من لوازمها. فكل عبارات 
والتابعني تدل على التأبيد، وليس هبا ما يشعر بالتأقيت، 

واالل��ت��زام��ات ال��يت ترتبت عليها م��ا ج��اءت إال أث��را هلذه 
العبارات املشتملة على التأبيد، فإذا قلنا إن معاين الوقف 
والتزاماته ترتتب على عبارات ال تأبيد فيها كان يف ذلك 
شيء من التهجم على الشارع ألنه التزام بشيء مل جيىء 
التصرفات ال تستمد قوهتا  ب��ه، وألن  ال��ش��ارع  م��ن  دليل 
يف اإلل��زام بشيء إال باعتبار الشارع هلا ملزمة، ومل يقم 
دليل على أن الوقف املؤقت ملزم إلزاما مؤقتا وال مؤبدا، 
بل قام الدليل على اعتبار الشارع لاللتزام له هو الوقف 
امل��ؤب��د، فكان التأبيد يف نظر ال��ش��ارع ج��زءا م��ن مفهوم 
الوقف ومعناه، وهذا معىن ما جاء يف املغين فيما نقلناه 
التأقيت يناىف مقتضى الوقف”  عنه من عبارات: “إن 

.(Ibn Qudamah, 1985)

والدليل العقلي الثالث، إن الوقف ال يتم إال مؤبدا، ألن 
يتأبد ويقاس  التمليك وأن��ه  ب��دون  امللك  موجبه إسقاط 
على ال��ع��ت��ق. وامل��ق��ص��ود م��ن ال��وق��ف ه��و ال��ت��ق��رب إىل اهلل 
(Al- ت��ع��اىل، ولفظ ال��وق��ف وال��ص��دق��ة منبئان ع��ن ذل��ك

يتوهم  على جهة  ف��إذا ك��ان   .Marghinani, 1998)
انقطاعه مل يتوفر له مقتضاه، فلهذا كان التوقيت مبطال 
وك��ل اإلس��ق��اط��ات ال تصح إال  البيع.  ل��ه كالتوقيت يف 
امللك إال  مطلقة غري مؤقتة، فكذلك ال يصح إسقاط 
أن  اإلط���الق، وال يصح مؤقتا كما  ليتأتى معىن  م��ؤب��دا 
العتق ال يصح مؤقتا. إن الوقف إزالة امللك الواقف إىل 
ملك اهلل تعاىل، وهذه اإلزالة ال حتتمل التأقيت كاإلعتاق 
قال  كما   .(Al-Kasani, 1982) مسجدا  دار  وجعل 
بعض احلنابلة إن متليك الوقف هلل أو للموقوف عليهم، 
مؤقتة  تصح  ال  التمليكات  ألن  التأبيد  يقتضى  فذلك 
فال يصح البيع مؤقتا وال تصح اهلبة مؤقتة، فكذلك ال 
يصح الوقف مؤقتا، فالبد من التأبيد ألنه جزء من مغزاه 

الشرعي.

الفريق الثاين: القائلون بالتأقيت 
ي���رى ال��ف��ري��ق ال��ث��اين م��ن ال��ف��ق��ه��اء ال��ق��دام��ى جب���واز تأقيت 
الوقف مبدة معينة مث يزول الوقف، ليتصرف فيه بكل ما 
جيوز التصرف به، ألنه ال يشرتط أن يكون مؤبدا بدوام 
الشيء املوقوف، وهو رواية عن أيب يوسف من احلنفية 
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كما روى حممد بن مقاتل عنه، قوله: “إذا وقف على 
رجل بعينه ج��از، وإذا مات املوقوف عليه رجع الوقف 
إىل ورثة الوقف، وعليه الفتوى يف املذهب”، وقال ابن 
اهل��م��ام: “وإذا ع���رف ع��ن أيب ي��وس��ف ج���واز ع���وده إىل 
الورثة، فقد يقول يف وقف عشرين سنة: باجلواز، ألنه ال 

.(Ibn Humam, n.d.) ”فرق أصال
 

وه���ذا ال��ق��ول معتمد يف امل��ذه��ب امل��ال��ك��ي ومنسجم مع 
تعريف الوقف عندهم: »جعل املنفعة مملوك ولو بأجرة 
(Al- احمل��ب��س«  ي���راه  م��ا  م��دة  أو غلته ملستحق، بصيغة 

(Dardir, 1995. واستدل املالكية بأن األحاديث النبوية 
ال تدل على وج��وب اش��رتاط التأبيد يف كل وق��ف، قال 
 (Al-Maghribi, عبد الرمحن املغريب يف مواهب اجلليل
(1978، وأمحد الدردير يف شرح الكبري: »أن الوقف ال 
يشرتط التأبيد، فيصح مدة مث يرجع ملكا”، ويقول أيضا: 
“من استأجر دارا حمبسة مدة، فله حتبيس منفعتها على 
(Al- »مستحق آخر غري املستحق األول يف تلك املدة

(Dardir, 1995، وفصل اخلرشي عبارة ال يشرتط التأبيد 
أنه التخليد بل يصح ويلزم امل��دة مث يكون بعدها ملكا 
للواقف ,Al-Kharashi)  1899). ويعلق الدسوقي على 
رأي أمحد الدردير، فيقول: “قول )وال يشرتط( أي يف 
صحة الوقف )التأبيد( أي ويؤخذ منه أن اشرتاط التغيري 

. “ (Al-Dasuki, n.d.) والتبديل واإلخراج معمول به

 وجاء يف فتح اجلليل أنه أيضا ال يشرتط يف صحة الوقف 
التأبيد، أي كونه م��ؤب��دا دائ��م��ا ب���دوام ال��ش��يء امل��وق��وف، 
وق��ال   .(Al-Mawaq, n.d.) معينة  م��دة  وق��ف��ه  فيصح 
ابن شاس: “لو قال: إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت، 
ص����ح)Shas, 2003) Ibn ». وك��ذل��ك ق��ال ال��ق��رايف يف 
جواز الوقف املؤقت: “ال يشرتط التنجيز، بل جيوز: إن 

.(Al-Qarafi, 1994)»جاء رأس الشهر وقفت

أما عند الشافعية فهناك رواية جبواز تأقيت الوقف، كما 
ق��ال ال��ن��ووي: “ل��و ق��ال: وقفت ه��ذا  سنة، فالصحيح 
الوقف باطل، وقيل يصح  به اجلمهور، أن  ال��ذي قطع 
وينتهي بانتهاء مدة، الوقف الذي ال يشرتط فيه القبول 

 .  (Al-Nawawi, 1985)”بالتأقيت كالعتق يفسد  ال 
ب��اش��رتاط  التأقيت  ج���واز  إىل  الشربيين  اخلطيب  وذه���ب 
الفقراء،  زي��د سنة مث على  أعقبه مبصرف كوقفت على 
صح (Al-Sharbini, n.d). مث ق��ال امل���اوردي: “أج��از 
باعه أو رجع  إليه  اح��ت��اج  أن��ه إن  مالك أن يقف على 
فيه أو أخذ غلته، لقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم: 
»املسلمون عند شروطهم« وملا روي عن علي رضي اهلل 
أبو  وق���ال    (Al-Mawardi, 1999) وق��ف��ه«.  يف  ع��ن��ه  
العباس ابن سريج: “جيوز الوقف املؤقت، ألنه ملا جاز 
له أن يتقرب بكل ماله وببعضه جاز له أن يتقرب به يف 

.(Al-Mawardi, 1999) »كل الزمان ويف بعضه

وأم����ا يف م��ذه��ب احل��ن��اب��ل��ة ف��ه��ن��اك رواي������ة، ك��م��ا ج���اء يف 
اإلن��ص��اف: “ق��ول��ه وإن ق���ال: وقفته س��ن��ة: مل يصح”، 
هذا هو املذهب احلنابلة، قال ابن منجا: هذا املذهب 
وصححه يف النظم، والتلخيص، وقدمه يف الفروع، وشرح 
احلارثى، واخلالصة، والرعايتني، واحلاوي الصغري، وحيتمل 

.(Al-Mardawi, n.d) أن يصح

يرى الباحثان ليس هناك مذهب من املذاهب الفقهية 
األربعة مل يقل أحد فقهائه جبواز تأقيت الوقف. فهناك 
من يقول بالتأقيت يف املذهب احلنفي وهو أبو يوسف، 
وهناك من يقول بالتأقيت من الشافعية وهو النووي وإن 
مل يكن األظهر يف املذهبني، وهناك من يقول بالتأقيت 
من احلنابلة وهو املرداوي. وهذا هو املعتمد عند املذهب 

املالكي. 
وهناك عدد من املعاصرين يتفقون مع هذا املبدأ، على 
 (Abu  Zahrah, 1959) سبيل املثال قال حممد أبو زهرة
إىل ما نص عليه القانون املصري رقم 48 لسنة م1946 
جبواز الوقف مؤقتا ومؤبدا إذا كان على اخل��ريات فقط، 
وجوز توقيته مبدة ال تزيد علىى ستني عاما. وكذلك جوز 
الشيخ ج��اد احل��ق علي ج��اد احل��ق يف فتواه )بند7( عن 
 (Supreme Council for الوقف بني التأبيد والتأقيت

.Islamic Affair, 1980)

وقد رجح أمحد إبراهيم بك (Bik, 1943) ، وحممد عبيد 
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ال��دي��ن شعبان وأمح��د  وزك��ي   ،  (Kabis, 1977) كبيس 
وحاج   ،(Shaʽban & Al-Khundur, 1989)الغندور
ما  على  بناء  التأقيت  ج��واز    (Tanti, n.d.) تنيت  تيج 
ذهب إليه املالكية، ولكنهم ال يوافقون املالكية يف تعميم 
هذا احلكم ومشوله للمسجد. وأيضا، وافقه منذر قحف 
مع فكرة الوقف املؤقت لتمويل تنمية األم��وال املوقوفة، 
اإلس��الم��ي��ة  للمجتمعات  امل��ع��اص��رة  ال��ت��ج��ارب  إن  ف��ق��ال 
وغ��ريه��ا ت��دل على أن التوقيت يف ال��وق��ف حيقق مصاحل 
متعددة، ويفتح بابا للخري والرب ال ينبغي إغفاله، وينطبق 
على رعاية املوقوفني بشكلها املعاصر لتحقيق احتياجات 
 (Kahf, 2000; Kahf, مؤقتة ألوقافها يف بعض األحيان

.1998)

 (Al-Zarqa, 2006) وقد رجح أيضا حممد أنس الرزقاء
، وحسن حممد الرفاعي (Al-Rifaʽi, 2006)، وماجدة 
حممود هزاع (Hizaʽ, 2006) ، ويوسف إبراهيم يوسف 
(Al-النجيمي حي���ى  ب���ن  وحم���م���د   ،  (Yusuf, 2006)

(Nujimi, 2006 ،  جواز الوقف املؤقف ألنه يؤدي إىل 
حتقيق  زي��ادة ع��دد الواقفني واملنتفعني ب��ه، وحتقيق مبدأ 
لتوسيع  التوصية  اإلسالمي، وطرح  االجتماعي  التكافل 
جم��ال ال��وق��ف امل��ؤق��ت إىل وق��ف األم����وال النقدية بصفة 

مؤقتة.

أدلة القائلني بالتأقيت 
استدل الذين أجازوا الوقف مؤقتا كما جاز مؤبدا حبديث 
وقف عمر أرضا أصاهبا خبيرب، فاستشار النيب صلى اهلل 
عليه وسلم فقَال: »إن شئت حبست أصلها وتصدقت 
أن��ه ال يباع أصلها، وال يوهب، وال  هب��ا، فتصدق عمر 
ج��واز  احل��دي��ث  ثبت   .(Al-Bukhari, 1993) ي���ورث» 
بالقياس  يثبت  مؤبدا، كما  وإنفاق غالهتا  العني  حبس 
جواز احلبس وإنفاق غالهتا مؤقتا، ألن العلة هي اإلنفاق 
يف ط��رق ال���رب. وب��ال��ق��ي��اس ف��إن ال��وق��ف ع��ب��ارة ع��ن متليك 
منافع املوقوف إىل املوقوف عليهم، وقد جاز وقف املنافع 
مؤبدا فيجوز مؤقتا باألوىل (.Al-Shaybani, n.d). وإذا 
قيل إن احلبس مؤبدا قد ثبت على خالف القياس، وما 
جاء خمالفا للقياس ال يقاس عليه غريه، ألن الوقف وإن 

املعىن،  امل��ق��ررة فهو معقول  ال��ق��واع��د  لبعض  ك��ان خمالفا 
فجاز أن يقاس عليه. وكذلك إن الوقف املؤبد هو الذي 
خيالف القواعد الفقهية، أما املؤقت فال خيالف القواعد 
يف شيء ألن حبس رقبة العني عن التصرف مدة مؤقتة 
أمر مقرر يف الشرع له فيه نظري. إمنا الشذوذ يف حبس 
العني مؤبدا، فإذا جاز ما فيه خروج على القواعد الفقهية 

فباألوىل جيوز ما ال خروج فيه واملعىن فيهما واحد.

وجب��ان��ب ذل��ك، ي���ردون أدل��ة ال��ذي��ن مل جي��ي��زون إال مؤبدا 
ب��أن حديث عمر رض��ي اهلل عنه وإن ج��اء فيه عبارات 
تدل على التأبيد، ال يدل على أن غري املؤبد ال جيوز، 
بل كل ما فيه أنه يدل على أن التأبيد إن جاء يف صيغ 
الواقف كان النفاذ الزم الرعاية وهذا ال مينع صحة غريه. 
والدليل على ذلك أن احلديث قد صدر من النيب صلى 
اهلل عليه وسلم بقوله »إن شئت« فتصدير النيب  هذه 
العبارة يدل على أن املرجع يف أمر احلبس إىل ما خيتاره 
الشخص، وأن ما يشري به ليس فيه قصر احلبس على 
شكل من األشكال وال على طريقة من الطرق. مث كلمة 
»حبست« وهي اليت ثبت أهنا من عبارات النيب صلى 
اهلل عليه وس��ل��م م��ن غ��ري ن���زاع ل��ي��س فيها م��ا ي���دل على 
مؤقتا،  يكون  م��ؤب��دا  يكون  التحبيس كما  ألن  التأبيد، 
وبقية ع��ب��ارات التأبيد ك��ان��ت م��ن ك��الم عمر رض��ي اهلل 
عنه، كقوله »أنه ال يباع أصلها، وال يوهب، وال يورث« 
إق���راره هلا دليال  وأق��ره النيب صلى اهلل عليه وسلم وليس 
على عدم إقراره لغريها، ألنه صدقة والصدقة الزمة على 
املتصدق بالتزامه، ألن صحة االلتزام يف الوقف املؤقت ال 
تثبت بالقياس بل بداللة األوىل من جواز الوقف مؤبدا. 
أما قول الذين اشرتطوا التأبيد إن الوقف إسقاط للملك 
أو متليك وكالمها ال يصحان إال مطلقا غري مؤقت بزمن 
املالكية  ألن  التأقيت،  جييزون  الذين  على  حبجة  فليس 
ال���ذي���ن أج������ازوا ال��ت��أق��ي��ت ي��ق��ول��ون إن امل��ل��ك يف ال��وق��ف 
ل��ل��واق��ف، وه��و ب��اق ل��ه فليس يف ال��وق��ف على مذهبهم 
إسقاط وال متليك فال حيتج بعدم التأقيت يف التمليكات 
واإلسقاطات عليهم، ألن صاحب املذهب يلزم مبذهبه 

.(Yusuf, 2006) وال مبذهب غريه
 



GJAT | JUNE 2017 | VOL 7 ISSUE 2 | 182
ISSN : 2232-0474 | E-ISSN : 2232-0482
www.gjat.my

This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics (COPE)

الوقف يف مجلة  العقلي، أن  الفريق بدليل  واستدل هذا 
م��ع��ن��اه ص��دق��ة. وال��ص��دق��ات ك��م��ا جت���وز ب��إن��ف��اق ال��غ��الت 
مؤبدا جتوز مؤقتا، ألن ليس هناك دليل يبيح تلك ومينع 
ه���ذه، فالتفرقة ب��ني ال��ن��وع��ني حت��ك��م ال ي���ربره ن���ص، وأن 
أصل الصدقات ثابت بالكتاب، واإلنفاق يف وجوه الرب 
املختلفة أمر مقرر يف السنة. وطرق اإلنفاق يف أوجه الرب 
األعيان  بعض  بغالت  التصدق  منها  النواحى،  متعددة 
أبدا مع حبس الرقبة عن التصرف، ومنها احلبس املؤقت 
واإلنفاق املؤقت، ومنها متليك رقبة العني للفقري، ولذلك 
فال تصح التفرقة بينها باجلواز يف بعضها واملنع يف اآلخر.

 
وكذلك ي��ردون قياس الوقف على العتق والبيع يف أهنما 
يقتضيان تأبيد امللك، قياس مع الفارق، ألن الذي ميلك 
ال��ذي ميلك يف  باتفاق، وأما  العني  العتق والبيع هو  يف 
الواقف  املنفعة، وه��ي ال تقتضي أن يكون  الوقف فهو 
مالكا للعني اليت تستويف منها، وإهن��ا يكفيه جل��واز وقفه 
أن يكون مالكا ملنفعة العني. وملك املنفعة ال يقتضي 
التأبيد، وأما اختاذ الدار مسجدا واملوضع مقربة بالوقف 
فإمنا اقتضي التأبيد فيهما، لدوام حاجة املوقوف عليهم 
موتاهم،  ب��ه  يدفنون  وم��وض��ع  للصالة مجاعة  إىل مكان 
واملنفعة منهما ال يتصور تأقيتها مبدة معينة. خبالف ما 
مما  التأبيد  الوقف  واقتضاء  األوق���اف،  من  توقيت  يقبل 

ينازع فيه بعض الفقهاء، فال حيتج مبا هو حمل النزاع. 

املناقشة والرتجيح
بعد ال��وق��وف على م��ا اس��ت��دل ب��ه ك��ال ال��ف��ري��ق��ني، يرجح 
الباحثان ما ذهب إليه الفريق الثاين جبواز الوقف املؤقت 
ينتهي  معينة  غ��اي��ة  بتحقيق  أو  ال���زم���ان  م��ن  معينة  مب���دة 

بانتهائها، ملا يلي:

ال��وق��ف ص��دق��ة مل ي��رد ع��ن ال��ش��ارع م��ا مينع من 	. 
تأقيتها. إذ الذي ورد عنه هو منع التصرف فيها بعوض 
أو بغريه مدة وقفها، وحظر تأقيت الوقف إمنا يكون بنص 
حيظره، فلما مل ي��رد نص ي��دل مبنطوقه أو مفهومه على 
ه��ذا احلظر، ك��ان مشروعا. يضاف إىل ه��ذا أن الوقف 
املؤقت حيقق غرض كثري من الناس يف وقف أعيان ماهلم 

أو ما ملكوا من منافع األموال، فيجوزون به فضل هذه 
الصدقة وإن مل ميلكوا ه��ذه األع��ي��ان أو منافعها ملكية 
دائمة. فيتحقق بالقول جبواز هذا النوع من الوقف زيادة 
ع��دد ال��واق��ف��ني، وزي���ادة نطاق املستفيدين م��ن األوق��اف 
بوجه عام. باإلضافة إىل الوفاء حباجات كثري من ذوي 
احل��اج��ة، وختفيف ال��ع��بء ع��ن ميزانية ال��دول��ة، حبيث ال 

تثقل بالوفاء بضرورات احلياة وحاجاهتا للمجتمع.
 وم��ن خ��لال استعراض م��ا اس��ت��دل ب��ه أص��ح��اب الفريق 
األول  على عدم صحة تأقيت الوقف، يتبني أهنم حيتجون 
بنص قطعي ال��دالل��ة  جيب ال��وق��وف عنده، إال حديث 
عمر خبيرب وق���ول رس���ول اهلل صلى اهلل عليه وس��ل��م له: 
»إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا« وإن أفادت 
التأبيد لكنه ال مينع التأقيت، وأما األلفاظ األخرى فهى 
م��ن أل��ف��اظ عمر وم��ن مث ف��إن معظم اس��ت��دالالهت��م كان 
ال��وق��ف امل��ؤق��ت ك��ج��واز الوقف  باملعقول. لذلك ف��ج��واز 

املؤبد سواء بسواء.

أن الفقهاء قد نصوا على جواز وقف أنواع من 	. 
االنقضاء  إىل  ت��ؤول  بطبيعتها  ال��يت  واملنقوالت  العقارات 
وال��زوال. فقد قال الشافعية بصحة وقف البناء واحليوان 
واألث���اث وال��س��الح، منها م��ا ه��و على وج��ه االستقالل 
ل���أرض كالبناء  تبعا  ه��و  م��ا  وم��ن��ه��ا  وال��ف��رس  كالسيف 
باعتبار أن ما ال يصح منفردا قد يصح تبعا. كما أهنم 
إعارهتا  النقود على صحة  وق��ف  علقوا وجها يف ج��واز 
اجل���واز على  بعدم  ال��ق��ول  الزينة، وعللوا  هب��ا يف  لالنتفاع 
الراجح عندهم بعدم إمكان بقاء النقود عند االنتفاع هبا 

فهو منع معلل يدور مع علته حيث دارت.
كما حتدث املالكية عن وقف البقرة للبنها وأنه ال جيوز 
حتويل عينها عمن حبست عليه إذا كانت البقرة خرجت 
م��ن ح����وزة ال���واق���ف، وك��ذل��ك جن��د ع��ن��ه��م ح��ب��س ال��ف��رس 
(.Wansharisi, n.d) . وقد عرف بعض املالكية الوقف 
بأنه جعل منفعة مملوكة ولو بأجرة أو غلته ملستحق بصيغة 
مدة ما يراه احملبس (Al-Dardir, 1995) ، فهذا التعريف 
كما سبق يدل على القول جبواز الوقف املؤقت. كما أن 
أن��ه: “إعطاء  ابن عرفه من املالكية يعرف الوقف على 
منفعة ش��يء م��دة وج����وده”. وه���ذا التعريف ي��دل على 
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القول جبواز وقف أشياء حمدودة العمر بطبيعتها فيكون 
 .(Kahf, 2000) وقفها ملدة وجودها

واألم��ر كذلك يف وق��ف املنقول عند احلنفية فإنه يصح 
تبعا ل��أرض.ك��م��ا ي��ص��ح أي��ض��ا فيما ت��ع��ام��ل ال��ن��اس فيه 
(Al- بالوقف وت��ع��ارف��وه حن��و وق��ف الكتب وامل��ص��اح��ف

مجيعا  امل��ذاه��ب  ف��ق��ه��اء  أن  واحل��ق��ي��ق��ة   .Zarqa, 1998)
الذين قالوا بالوقف املؤقت هبذا املعىن ومل ينكروه أصال 
ق��د أمج��ع��وا ع��ل��ى وق���ف أش��ي��اء منقولة ذات ع��م��ر حم��دد 
بطبيعتها كالفرس والسالح والكتب واملصاحف وغريها 

من املنقوالت.

أن ق���ول ال��ف��ري��ق ال���ث���اين يف ج����واز ال��ت��وق��ي��ت يف 	. 
ال��وق��ف، أق���وى دل��ي��ال وأرج���ح معقوال وأك��ث��ر تسهيال يف 
مقاصد اخلري. ألن الظروف احلالية اليت مير هبا املسلمون 
وخاصة األقليات منهم ترجح هذا القول وتقتضي العمل 
به. كما قال حممد أبو زهرة: “فجواز توقيت الوقف مع 
قوة دليله قد زاد قوة فوق قوته أنه قول من ال حييد عن 
 (Abu ”السنة قيد أمنلة، ومن يدرك وجوه الرأى السليم
املؤقت أوىل  الوقف  أن  أيضا  Zahrah, 1959(. ويقرر 

باجلواز حيث إنه ال خيالف القواعد الفقهية.
هذا  لنا  مم��ن كتبوا  املتقدمني  فقهاءنا  ن��ع��ذر  أن  وميكننا 
الرتاث الفقهي العظيم أن هذه املصاحل واحلاجات مل تنشأ 
يف جمتمعاهتم فلم يتحدثوا عنها. وعلى فرض وقوعها مل 
يروا ملناقشتها على أساس الوقف املؤقت من نتائج. فلم 
تكن هناك ضريبة مميزة منظمة على العقارات يعفى منها 
املاء  أسعار الستهالك  لديهم  يوجد  ال��وق��ف، ومل  عقار 
فضال ع��ن أن مييز يف األس��ع��ار ب��ني اس��ت��ه��الك املسجد 
واالستهالك الشخصي كما مل توجد الكهرباء فضال عن 
التمييز يف أسعارها بني املسجد وغريه. فاعتربوا مثل هذا 
العمل اخل��ري إىل ال��رب ال��ع��ام ال���ذي ال حي��ت��اج إىل مناقشة 
 (Kahf, فقهية تتعلق هب��ا أي��ة نتائج خ��الل ف��رتة ال��وق��ف

.2000)
ف���إن ال����رأي ال��راج��ح ه��و ال��ق��ول ال��ق��ائ��ل بج����واز ال��وق��ف 
املؤقت ألن احلكم يدور مع علته وجودا وعدما خاصة 
يف ه���ذا ال��وق��ت ال���ذي ك��ث��رت احل��اج��ة ف��ي��ه إىل األوق���اف 
املؤقتة كما أن معظم أحكام األوقاف اجتهادية قياسية 

للرأي فيها جمال وأغلبها بنيت إما على القواعد الفقهية 
العلل كأحكام  أشباهها يف  القياس على  بطريقة  العامة 
وق��ف امل��ري��ض وض��م��ان ن��اظ��ر ال��وق��ف وع��زل��ه. وإم���ا على 
املوقوفة ال جيوز  األعيان  إج��ارة  املرسلة، ككون  املصاحل 
أن تتجاوز مدة العقد الواحد فيها سنة أو ثالث سنوات 

عند بعض العلماء كأحكام االستبدال بالوقف.

املصلحة يف تطبيق الوقف املؤقت
قد بينا صواب الرأى الذي يقول جبواز تأقيت الوقف كما 
جاز تأبيده، وإن املسلم يراعى مصلحة عامة ومصلحة 
أهله فيختار من أشكال الوقف ما حيقق املصلحة، فإن 
ش��اء أب��د وقفه وإن ش��اء أق��ت��ه. ون��ت��ن��اول هنا امل��ص��احل يف 

تطبيق الوقف املؤقت، كما يلي:

لقد كانت العقارات هي الشكل املثايل للوقف 	. 
املؤبد، ألهنا هي أكثر بقاء، حىت بعض الفقهاء يقتصر 
يبيح  من  الفقهاء  من  العقار. ويوجد  الوقف على  حمل 
وقف املنقول حبصره يف صور استثنائية حمددة، بسبب أن 
التأبيد ال يناسب املنقول الذي هو بطبيعته سريع الزوال 
قريب االنتهاء.  كما ق��ال يوسف إبراهيم يوسف : “ 
أن الظروف احمليطة بالناس اختلفت كثريا عما كانوا عليه 
ال��راه��ن، ال  ال��ث��روات الضخمة يف عصرنا  باملاضي، وأن 
تتمثل يف العقار من األراضي الزراعية واملباين السكنية، 
ال��ب��ن��وك، واألس��ه��م  النقدية يف  وإمن���ا تتمثل يف األرص����دة 
وال��س��ن��دات، وأس��اط��ي��ل النقل اجل���وي وال���ربي وال��ب��ح��ري، 
وال���ف���ن���ادق ال���ع���ائ���م���ة، واحل�����اوي�����ات ال��ض��خ��م��ة، وأن��ش��ط��ة 
امل��ه��ن احل����رة ل��أط��ب��اء واحمل���ام���ني وامل��ه��ن��دس��ني واحمل��اس��ب��ني 
واالق��ت��ص��ادي��ني ورج����ال األع���م���ال. إن أغ��ن��ي��اء ال��ي��وم هم 
أصحاب هذه املنقوالت، وهم الذين يستطيعون الوقف، 
(Yu- وهم الذين ينبغي أن توجه إليهم الدعوة للقيام به «

. suf, 2006)

إن ال���وق���ف امل���ؤق���ت ي��ف��ت��ح ال���ب���اب واس���ع���ا أم���ام 	. 
أصحاب العقارات الذين ال تسمح إمكاناهتم املتواضعة 
ب��ت��ق��دمي ه���ذه ال��ع��ق��ارات يف ش��ك��ل ال��وق��ف امل��ؤب��د، وي��أيت 
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الوقف املؤقت فيمكنهم من التغلب على عدم تناسب 
الوقف املؤبد مع ظروفهم، ويفتح هلم طريق القربة والثواب 
واسعا حمققا مصلحة اجلميع، ومصلحة املوقوف عليهم، 
عندما تستغل إمكانات اجملتمع يف توليد املنافع للموقوف 
عليهم وقفا مؤقتا، بدال من إهدار هذه املنافع. كما أكد 
يوسف إبراهيم يوسف: “ أن أصحاب األم��وال الذين 
ميلكون ال��ع��ق��ارات م��ن دور وأرض���ني، ق��د ال يستطيعون 
التنازل عنها هنائيا بطريق الوقف املؤبد، وإمنا ميكنهم أن 
حاجاهتم  تتجدد  معينة،  زمنية  مل��دد  مؤقتا  عنها  يتنازلوا 

.(Yusuf, 2006) »إليها بعدها

تشجيع اإلح��س��ان واحل��ث على إنشاء أوق��اف 	. 
والقاعدة  الواقفني.  على  السبل  تيسري  يتطلبان  جديدة 
الشرعية يف ذلك هي ما ورد يف القرآن الكرمي أنه ﴿لَْيَس 
َيِجُدوَن  الَِّذيَن ال  َعَلى  اْلَمْرَضى َوال  َعَلى  َعَلى الضَُّعَفاِء َوال 
َما ييُْنِفُقوَن َحَرٌج ِإَذا َنَصُحوا ِللَِّه َوَرُسوِلِه َما َعَلى اْلُمْحِسِنيَن 
 (At-Taubah 9: 91) ﴾  ِمييْن َسِبيٍل َوالييلَّييُه غَييُفييوٌر رَِحيييييٌم
ب��إرادة  التوقيت يف الوقف  . لذلك ينبغي أن يناط أم��ر 
الواقف وحدها أو بطبيعة املال املوقوف أو بنوع الغرض 

 . (Kahf, 2000)

ويراعي 	.  الواقف وظروفه،  يراعي  املؤقت  الوقف 
امل���وق���وف ع��ل��ي��ه وم��ص��ل��ح��ت��ه، ك��م��ا ي���راع���ي س��الم��ة ال��ع��ني 
امل��وق��وف وق��درهت��ا على ال��ع��ط��اء خ��الل امل���دة ال��يت توقف 
فيها. كما أكد حممد حيى حسن النجيمي: أن ظروف 
احلالية اليت مير هبا املسلمون وخاصة األقليات منهم مثل 
فيها مساجد كثرية  ط��الب��ا مسلمني  فيها  جن��د  أورب���ا  يف 
تقام فيها اجلمع والصلوات وهي مبان مستأجرة من غري 
املسلمني يف معظم األحيان، مث وقفها ملدة معينة، وقد 
Al-Nuji- رينتقل املسجد بعد انقضاء املدة إىل مبىن آخ

 .)mi, 2006)

الخاتمة

بناء على ما قد تقدم يتبني لنا أن هناك حاجة للوقف 
الواقفني  الناس ودع��وة  امل��ؤق��ت، وأن إشاعته ونشره بني 

الناس،  يعيشها  ال��يت  ال��ظ��روف  تناسب  استخدامه،  إىل 
بينا  وال��يت  احلديثة،  العصور  األغنياء يف  فئات  وتناسب 
أن الغىن يف معظمه ال يتمثل يف العقار، وإمنا يتمثل يف 
مصادر أخرى كثرية تدر الدخل وتكسب الغىن، وميكن 
للوقف املؤقت أن حيقق املصلحة للواقف واملوقوف عليه 
واجملتمع يف هناية املطاف. وكذلك ليس هناك مذهب من 
املذاهب الفقهية األربعة مل يقل أحد علمائه جبواز تأقيت 
ال��وق��ف. إذ ف��ال ينبغي أن تقف هيئات األوق���اف على  
امل��ذه��ب ال��ش��اف��ع��ي أو امل��ذه��ي امل��ع��ني ف��ق��ط يف استنباط 
احلكم الشرعي خصوصا يف جمال املعامالت. ومع العلم 
بأن الزمن قد تغري، واألح��وال والعادات قد تبدلت كما 
أن احلضارة اإلسالمية يف تقدم وتطور يف جمال املعامالت 
احلديثة، فلم تبق املعامالت املالية للناس املعاصرين كما 
كانت للسابقني، وإمنا هناك وجوه االختالف فيما بينها 
واليت حتتاج إىل توضيح أكثر، ومبا يتناسب ويتالءم مع 

ظروفهم وأحواهلم يف عصرنا احلاضر.
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