


امل سيِّد على والسَّالم والصَّالة العاملني، رب هللا حممٍَّداحلمد سيِّدنا رسلني،
أمجعني وصحبه آله .وعلى

:وبعد

ـيت ال الوقف لصور الفقهيَّة األحكام بدراسة القدامى فقهاؤنا اهتمَّ فلقد
ا حيث عصورهم، يف شائعةً صورهكانت على األحكام إصدار يف احملتملةجتهدوا

أفكارهم، نتاج كانت النيبِّاليت سنَّة يف ذكر هلا يرد مل ـالواليت احل هو كما ؛
امل تأقيت وملسألة الكتب، وقف ملسألة ـسألةبالنِّسبة ومل املوقوف، للشيء الزَّمنيَّة دَّة

املستأجرة العني منفعة ـا،...وقف عليه ـام األحك ـدار إص يف اختلفوا ولذلك ،
ومن البعض، اآلخرعفصحَّحها البعض ـصُّور. ها ال تلك اقتراح أن إىل اإلشارة مع

هلا يفدوركان التنمية بتحقيق اإلسهام ميف .جمتمعا

أن ـن ميك للوقف، جديدة صوراً يقترحوا أن العصر فقهاء حقِّ من وإن
املسلمني، تمعات التنمية حتقيق يف بتساهم ذلك بعد يقوموا األحكاموأن إصدار

ـى عل نصَّ العصر علماء من واحد غري ألن االجتهاد، عنصر من انطالقاً أنعليها،
االجتهاد على قائم الوقف .فقه



للدراساتوإن اجلامعة القرىوكيل أمِّ جامعة يف العلمي والبحث العليا
ـ املكرَّمة مكة عنوانإإىلدعايف حتت األوقاف عن مؤمتر ـةالصِّ«قامة التَّنمويَّ يغ
املستقبلية اهلجري» والرُّؤى العام من شوَّال شهر ـرح،١٤٢٧خالل ـواقت دَّةِع

منها مستدامة؛ لتنمية وقفية ـل«: جماالت العم وقت من جزء ـف» وقف وق أو
يف» املؤقتالعمل« ـشاركته م موضوع ليكون الباحث، قبل من اختياره مت الذي

املوقر .املؤمتر

االقتصادينيولقد نظر وجهة من العمل أقسام ببيان الباحث ـر(قام انظ
الدر ملوضوع املقترح التاليةالتصوُّر الصفحة يف مث)اسة ـسم، ق كل فروع ذكر مث ،

وقف فكرة فيها تظهر أن ميكن فرع لكل صوراً وجاءت. »املؤقتالعمل«اقترح
أقسام ثالثة يف وقف: دراسته بيان عن األول القسم يف ـتالعمل«حتدَّثُ ،»املؤق

وقف عن الثاين القسم اليدوي«ويف القس»املؤقتالعمل ويف وقف، عن الثالث م
العقلي« .»املؤقتالعمل





العمل املقترحة،املؤقتوقف الوقف صور من معاصرة حتتاجفكرة اليت
بياٍن ـاإىل م ـيح وتوض وقفها، وضوابط هلا، الفقهي والتكييف تعريفها، جهة من

اآلتية املراحل وفق سيذكر .تقدَّم

ـك تل ـر ذك يتضمن اآليت والكالم للوقف، تعريفات ِعدة فقهاؤنا ذكر
ذكر إىل التَّمهيد باب من يأيت وذلك املطلوب، بالقدر شرحها بيان مع التعريفات
ـسبة بالن احلال هو كما للوقف املستجدَّة الصُّوِر مع يتالءم للوقف معاصٍر تعريٍف

است حمافظ يف النقود شرثلوقف احتياطي ووقف اإليرادكمارية ووقف املسامهة ات
معمِّ لَِعيِن زمنيَّةرالنقدي لفترة .حمددةة

 :  
وقَف الفعل من مشتقٌّ مصدر ـاً: ويقال،)١(الوقف وقُوف ـف يِق وقَف

م: ووقْفاً معانقام عدة له وردت ولقد جملسه، منهان ـد:وقَف: يقال: ، بع سكن

وآخ. د) 1( إبراهيم الوسيأنيس، املعجم جطرون، ت،ال٢، ال ط، ال ـد، البل وال للدار ذكر
.١٠٥١،١٠٥٢ص



الشَّيءمشي، على املسألة: ووقف يف ووقَف ـدار: عاينه، ال ووقف فيها، ارتاب
اهللا:وحنوها سبيل يف .حبسها

 :  
الوقف تعريف اآليت الكالم ـهمنيتناول أوردت ـا كم الشَّرعية الناحية

املشهورة األربعة الفقهيَّة .املدارس

  :  
حنيف أبو اإلمام بأنهعرف الوقف الواِقِف«ة ملِْك حكِْم على العني حبس

باملنفعة بأنه)١(»والتصدِق الصاحبان وعرفه ـاىل«، تع اهللا ملك حكم على حبسها
أحب من على منفعتها .)٢(»وصرف

الصاحبني تعريف عن خيتلف اإلمام تعريف أنّ يلمس للتعريفني والقارئ
املوقو العني حلبس ـابالنسبة وأخرجه الواقف، ملك حكم يف اإلمام أبقاها فقد فة،

عليه وبناًء تعاىل، اهللا ملك حكم يف وجعالها الواقف ملك من رقبة: الصاحبان فإنّ
ـها يهب أن أو يبيعها أن ويستطيع اإلمام، عند للواقف مملوكة تظلّ املوقوف الشيء

يشاء، الوقفمىت النعألنّ غري جائز فتصده كالعارية، ـةزم جه إىل ـه منفعت رف
حال عنه رجع ولو الواقف، ملك حكم على العني بقاء مع مثالً، كالفقراء الوقف

األبصاركاحلص) 1( تنوير شرح املختار الدر علي، بن حممد ـفي، ـ ج ـار، احملت ردِّ دار٦مع ،
ـ ط لبنان، بريوت، العلميَّة، ـ١،١٤١٥الكتب ص١٩٩٤/ ه .٥١٩م

صا) 2( نفسه اجلزء نفسه، .٥١٩،٥٢٠ملرجه



أمرين بأحِد إالّ يلزم وال عنه، ويورث الكراهة، مع جاز ـه: حياته ب حيكم أن إما
الوصيَّة خمرج خيرجه أو .)١(القاضي

الرَّأما وأخرجا ذلك، يف اإلمام خالفا فقد ملكالصاحبان، حكم قَبةمن
تعاىل اهللا ملك حكم يف وجعالها عليه. الواقف، يبيعها: وبناًء أن له جيوز ال أوفإنه

يهبها ملكه،أن حكم من أخرجت ألنها موته، بعد عنه تورث أنْ يفأو وأصبحت
تعاىل اهللا ملك .حكم

فإن منفعة، له املوقوف الشيء أنّ ـلعلى تتمثّ ـه منفعت فإنّ مرتالً، كان
أ منفعته فإنّ زراعيَّة، أرضاً كان وإن تأجريه، من يأيت الذي اإلجيار تتمثّلببدل يضاً

أجر إن اإلجيار مزارعة،ببدل أعطيت إن منها خيرج الذي اإلنتاج ببعض أو ،...ت،
صيغته يف الواقف ذكرهم من على املنفعة بعوض بالتصدق ذلك بعد يصار .مث

ي هنا نفسه يفرض الذي باآليتوالسؤال العامل:تمثل وقف يندرج هل
اجلواب التعريف؟ هذا ضمن حمدد وقت يف عمله من التعريف: لقسم هذا ألنّ ال،

ـيت وال اإلنسان، ميلكها اليت األرض كقطعة اململوكة، العني منفعِة وقف عن حتدث
يوقف حىت له تملّك منفعة فليس اإلنسان، به يقوم الذي العمل أما منفعة، ِقسماًهلا

ـه علي وبناًء رقبته، ميلك ال احلر اإلنسان ألن حمدد، وقٍت يف ـسألة: منها امل ـإنّ ف
احلنفيَّة تعريف ضمن تندرج ال الدراسة .موضوع

عا) 1( ـبدابن ج املختار، الدر على احملتار رد أمني، حممد ـريوت٦ين، ب العلميَّة، الكتب دار ،
ـ ط ـ١،١٤١٥لبنان، ص١٩٩٤/ ه .٥٢٠م



 :  
بأنه الوقف املالكية منفَ«عرف مملوٍكجعلُ غلعِة أو بأجرٍة ملستِحقٍّولو ِتِه

احملَبِّسيرمامدةٍةبصيغ اململوكة،)١(اه العيِن مبنفعة يتمثّل املوقوف أنّ املالكية ويرى
يف ـل تظَ اليت الرقبة، دون وذلك اململوكة، العني بغلِّة أو املستأجرة العيِن مبنفعة أو

الواقف ـني. ملك الع ـة منفع أو املوقوفة اململوكة العني منفعة أنّ إىل اإلشارة مع
امل التَّاملستأجرة أو التأقيت على توقف املوقوفة العني غَلّة أو ـفبأوقوفة والتعري يد،

بعبارة ذلك إىل احملبِّس«أشار يراه ما .»مدة

وهي بثالٍث تتمثّل التعريف يف وردت كما للوقف احملتملة الصور :وإن

اململوكة.١ العني منفعة .وقف

اململوكة.٢ العني غلّة .وقف

امل.٣ العني منفعة .ستأجرةوقف

ـلوالدراسةُ قب ولكن ـ منها مهم ِقسٍم يف ـ الثّالثة بالصورة ِصلَةٌ هلا
عبارة على معلّقاً الدردير ـ قاله ما بيان من بد ال الصلة، تلك بأجرة«بيان : »ولو

أرضاً« أو مملوكة داراً استأجر إذا ما بأجرة ولو قوله ـفوشمل وأوق معلومةً مدة
م ولو ـىمنفعتها عل ـه منفعت ـف وأوق وقفاً استأجر إذا وما املدة، تلك يف سجداً

املدة تلك يف األول غري آخر . )٢(»مستحقٍّ

بن) 1( حممد بن أمحد ـالدردير، ج املسالك ألقرب السالك بلغة مع الصغري الشرح ،٤أمحد،
ط لبنان بريوت العلميَّة، الكتب ـ١،١٤١٥دار ص١٩٩٥/ ه .١٠ـ٩م

السَّا) 2( ـباملرجع ج ص٤ق، ،١٠.



يس العنيتوالذي إما العادة يف املادي(أجر املال أو) رأس منفعتها لوقف
ـه منفعت متلّك العامل مستأجر ألنّ ذلك منفعته، لوقف العامل اإلنسان وإما غلّتها،

خال العملمن عقد التصرفل وهذا معه، وقّعه ـسيارةالذي ال ـتئجار اس يشبه
منفعتها لوقف أو منفعتها على .للحصول

خالل عماله ملنفعة العمل صاحب وقف ـ املسألة هذه ختريج على وبناًء
ـة اخلدماتيَّ ـات القطاع ـحاب أص فإنّ ، املالكية رأي على ـ حمددة زمنية مدة

م وقف لديهيستطيعون العاملني ـصاحبمنفعة ك حمدد؛ زمٍن يف احلاجة أهل على
خالل من الفقراء املرضى ملعاجلة أسبوع كُلّ من اجلمعة يوم حيدد الذي املستشفى
ـف توق واليت أنواعها اختالف على الصيانة مؤسسات كحال أو املستشفى، أطباء

كمؤسسٍة الوقفية، املؤسسات ممتلكات إىل ا خدما عندماتأمني السيارات لصيانة
مؤسس مع صيتتفق تأمني على وقفيَّة تربوية ـدونٍة ب سنوات مخس مدة ا سيارا انة

الوقف(مقابل ).بنية

املسألة الدارأما موضوع ـ احلنفية تعريف ذكر خالل ذكرت : ةساليت
ع ـرج خت أن ميكن ال فإنها حمدد، وقت يف عمله من ِلقسٍم الفرد العامل ـىوقف ل

ذلك ربطوا ألنهم ِللوقف، املالكية أنتعريف يصح ال احلر واإلنسان مملوك، هو مبا
عم منفعة الليقف ـا م أما ميلك، فيما يتصرف واإلنسان مملوكة، غري رقبته ألنّ ه،

فيه التصرف له جيوز فال .ميلك،



  :  
واحلنابلة الشافعية عبارات ـشبهاتفقت ت وهي الوقف، لتعريف بالنسبة

الصاحبني .تعريف

بقطع عينه بقاء مع به االنتفاع ميكن ماٍل حبس بأنه الشافعية عرفه فلقد
مباح مصرٍف على رقبته يف .)١(»التصرف

بأنه احلنابلة املنفعة«وعرفه وتسبيل األصل .)٢(»حتبيس

يشترطمنواملفهوم أنهم التعريفني التَّهذين ـفبأون الوق ـصحة ل ـد ي
اهللا ملكيَّة إىل بانتقاهلا يقولون الشافعية لكن الواقف، من املوقوف ملكية وخيرجون

عليهم املوقوف ملكية إىل بانتقاهلا يقولون واحلنابلة .تعاىل،

ـشافعية ال ـف وتعري ـة الدراس موضوع بني املقارنة إجراء بعد ويظهر
صل توجد ال أنه تأواحلنابلة من التعريف تضمنه ملا بينهما، وصٍل ـابة أم للوقف، يد

حمدد وقٍت خالل العمل وقف دراسة على قائم فإنه الدراسة .موضوع

ز) 1( شرح البيان غاية أمحد، بن حممد األنصاري، ـة،بالرملي العلمي الكتب دار رسالن، ابن د
ـ ط لبنان، ـ١،١٤١٤بريوت ص١٩٩٤/ ه .٣٣٨م

عل) 2( الكبري الشرح أمحد، بن حممد بن الرمحن عبد املقدسي، قدامة ـابن ـ ج املغين دار٦ى ،
ط، ال لبنان، بريوت، ـ١٤١٤الفكر ص١٩٩٤/ ه .٢٠٦م،



ـفاتَّ الوق عن املعاصرين بعض كتبه ما على االطّالع بعد للباحث ضح
يذك منهم األكرب القسم أن تعريفه ـةوعن أئم ـد عن املشهورة الوقف تعريفات ر

ـا كم آرائهم، من رأي ترجيح إىل ذلك بعد يسعى مث وأتباعهم، الفقهية املدارس
محاد نزيه الدكتور رج،)١(فعل بأنهححيث للوقف احلنابلة األصل«تعريف حتبيس

املنفعة خر،»وتسبيل فيه التعريف هذا أنّ إىل يرجع يقول كما ترجيحه وجوسبب
أم ـه علي املوقوف ملك إىل تنتقل هل املوقوفة، العيِن حكم يف الفقهي اخلالف من

الواقف؟ ملك على تبقى أم تعاىل اهللا ملك الإىل ـاره اخت ـذي ال ـف التعري لكن
بأجرة، ولو ميلكها ِممن املنفعة وقف جواز حول اخلالف من ذكرهايتخلّص واليت

كتبهم يف .املالكّية

توصل ـاهيمولقد مف من موعٍة مناقشته وبعد ـ قحف منذر الدكتور
ـوانني ق ـض وبع املعاصرين الفقهاء من وقسم القدامى الفقهاء عنها حتدث الوقف

اآليت التَّعريف إىل العربيَّة الدول يف :الوقف

مؤ« حبس هو بثمرِتِهبَّالوقْف أو به املتكرر لالنتفاع ملاٍل، مؤقّت أو د
وج واخلاصَّةيف العامَّة الرب وجوِه من .)٢(»ٍه

اإلسالمي. د) 1( للفكر العاملي املعهد الفقهاء، لغة يف االقتصادية املصطلحات معجم نزيه، محاد
ط األمريكية املتحدة الواليات فريجينيا، ـ٣،١٤١٥هريندن، ص١٩٩٥/ ه .٣٥٣م

اإل. د) 2( الوقف منذر، طقحف ـورية، س دمشق، الفكر، دار تنميته، إدارته، تطوره، سالمي،
ـ١،١٤٢١ ص٢٠٠٠/ ه .٦٢م



ذكر ـهولقد كتاب من آخر مكاٍن يف التعريف هلذا اً مشا تعريفاً قحف
باآليت :يتمثّل

الشخصي« التصرف أنواع كُلّ عن مؤقّتاً، أو مؤبداً ملاٍل حبس الوقف
بثمرِتِه أو به املتكرر لالنتفاع غريها، أو ِهبٍة أو بيع العامَّةمن الربِّ من جهاٍت يف

الشريعة أحكام حدود ويف الواِقِف، شروط مقتضى على اخلاصة، .)١(»أو

منها أمور عدة فذكر تعريفه، على قحف الدكتور علق :ولقد

ث املالوهو على يقع قد. انياً ويكونواملال ـاألرض ك أوثابتاً ـاء؛ البن
يكون وقد والسالح؛ كالكتاِب والسيعيناًمنقوالً، نقداً،راتاكاآلالت كماِلأو

اإلقراض؛ أو أنهاملضاربة، تكونكما أن ـلمنفَعةًميكن نق ـة منفع ـل مث متمولة
ثابٍتاملرضى أصٍل منفعة أو ـق(املستأجريوقفهاواملسنني ح حنو مالكها، باعتبار

مصل منفعة أو املتكرِّرةىالطّريق .)٢(»)األعياد

الوقف ـكوإن ذل كُلّ ألنّ متقوم، ماِلي حقٍّ أو منفعٍة أو عيٍن على يِرد
مؤما يكون وقد ـ اجلمهور عند ـ أوداًبَّلٌ ـوف املوق املال ببقاء توقيتاً مؤقتاً أو

صوراً تعريفه ضمن أنه قحف ذكر ولقد الواقف، الوقفبشرط ملمن ـستجدة م
املتكن احلق وقف مثل املاضي، يف املتقومعروفة وكُلايل بأنواعها، املنافع ووقف م

الن حقوق حنو املتقوَّم املايلّ احلقِّ ـالٌمن م املستأجر، املال منفعة حنو واملنفعة؛ شر،

املرجع) 1( صالسابقنفس ،١٥٤ .
ص) 2( السابق، .٦٢املرجع



اجلماعيَّة الفتاوى حسب مالٌ أو للمنفعة، بالنسبة اجلمهور ـسبةعند بالن املعاصرة
املتقوم املايلّ .)١(للحق

البدء أنواعهقبل وبيان العمل تعريف من بد ال العمل وقف .بتعريف

 :  
العمل لوقف الشرعي احلكم ببياِن تتمثّل الدراسة هذه من املؤقتالغاية

العمل تعريف على االطالع بعد إالّ ذلك حتقيق يتيسر .وال

واسعإن مفهوم له اإلسالم يف اخلاص،)٢(العمل األجري عمل يتضمن فهو
العاملالذي أو معينة، مؤسسٍة يف كاملوظف فقط، لواحد مصنع،يعمل ـايف كم

العام األجري عمل كاخل) املشترك(يتضمن ـد، واح ـن م ألكثر يعمل ـاطالذي ي
.والنجار

فإن ألنّ)٣(الفقهاءولذلك اِحلرفَة، من أعم نظْرةً العمِل إىل لعملاينظرون
حذ سواًء الفعل، على اإلنسانُقيطلق حيذبه مل اتخذهقأم ـذه،ديدناً، يتخ مل أم

املرجع) 1( صالسابقنفس .٦٤ـ٦٣،
ـ. د) 2( ـ ط ـوريا، س دمشق القلم دار اإلسالمي، االقتصاد أصول يونس، رفيق ،٢املصري،

ـ١٤١٣ ص١٩٩٣ / ه .٨٧م
ص. د) 3( سابق مرجع الفقهاء، لغة يف االقتصادية املصطلحات معجم نزيه، .٢٥٠محاد،



يطل فإنَّهم احلرفة، إليهقخبالف احنرف ما على ا ـهو وجعل األعمال من الشخص
الكسب ألجِل .ديدنه

بأنَّه العمل يعرفون فإنهم الوضعي االقتصاد رجال إراديٌّ«أما ـود » جمه
ـدٍفع ه ـق لتحقي ـة املاديَّ وغري املاديَّة األشياء على التأثري يتضمن بدينّ أو قْليٌّ

مفيد املؤدية.)١(اقتصاديِّ اإلنتاجية املؤسسات يف العمل عن يتحدث التَّعريف وهذا
ـاج إلنت ـة املؤدي اإلنتاجية املؤسسات يف العمل إىل باإلضافة املاديَّة، السلع إلنتاج

.اتاخلدم

العمل وقف عن لتتحدث جاءت الدراسة ـاجاملؤقتلكن بإنت ـرتبط امل
يف بالعمل يرتبط النوع وهذا منفعة، حتقيق إىل تؤدي الذيِخدمٍة اِخلدمات قطاع

احلرف أصحاب حتته الدهان،(يندرج الكهربائي، املهن...) امليكانيكي، وأصحاب
املهندس،(احلرة الطبيب، والشركات...)احملاسباملدرس، املؤسسات وأصحاب

ـشفيات،(اخلدماتية املست ـبة، احملاس شركات اهلندسة، شركات النقل، شركات
باختصار...). اجلامعات، القول ـمإوميكن احلُكْ ـين لتب ـاءت ج الدراسة هذه نّ

حمدد وقٍت خالل اخلاص القطاع يف اخلدمات قطاع لوقف .الشرعيَّ

تقدم، ما حمدٍدِلكلّ نوع إىل حتتاج الدراسة ـهفإنّ تعريف ميكن العمل من
اآليت الشكل :على

مصر،. د) 1( القاهرة املصري، الكتاب دار االقتصاديَّة، املصطلحات معجم زكي، أمحد بدوي،
ص ت ال ط، .١٦٠ال



كُلّ« هو بدينالعمل ـسانجمهود اإلن يبذله ومنظّم مقصوٍد ذهِني أو
شرعاً مقبولة منفعٍة .»إلجياد

هو يوقف : فالذي
ـة.١ مقبول منفعة هلا خدمة إجياد إىل املؤدي البدين اإلنسان جهد

الن ـاِئِنمن ص كعمل الشَّرعيَّة ـوم(احية يق ـن ـصيانةبم ) ال
والدهان .السيارات

ـة.٢ منفع ـا هل خدمة إجياد إىل املؤدي الذهين اإلنسان جهد أو
واملهندس والطبيب املدرس كعمل شرعاً .مقبولة

ـونمع يك وقد انفراديٍّ، بشكٍل يكون قد هؤالء عمل أنّ إىل اإلشارة
وشركات مؤسساٍت خالل فيهامن .يعملون

 :  
قسمني إىل ينقسم والذي العمل، أنواع الدراسة ذه املرفق الرسم أظهر

فروع،: مها ِعدة منهما قسم كُلّ حتت تندرج لكنه العقلي، والعمل اليدوي العمل
اآليت الترتيب وفق توضيحها إىل :سيصار

اليدوي: أ ا:العمل على يعتمد الذي العمل أووهو ـضلي الع ـود ه
ـالل. اجلسدي خ ـن م وإما انفرادي بشكل إما يظهر أن وميكن
.مشروع



االنفرادي: ١:أ اليدوي اختالف: العمل على احلرف بقطاع ويتمثل
ـاطى يتع من وكل والدهان والكهربائي كامليكانيكي أنواعها

انفرادي بشكل البناء ...أعمال

ـالالعمل: ٢: أ خ من يظهر الذي ـشروعاليدوي م ـل:ل كعم
ـالاملؤسس احل ـو ه كما خدمات تقدم اليت والشركات ات

اخلياطة ومشاغل الصيانة ومؤسسات النقل لشركات .بالنسبة

العقلي: ب وينقسم: العمل العقلي، هود ا على يعتمد الذي العمل وهو
قس مهاإىل اال: مني والعمل الفكري .بتكاريالعمل

اال: ١: ١: ب الفكري ـن:نفراديالعمل امله قطاع بعمل ويتمثّل
وذلك وعملاحلرة، التعليم، خدمة يقدم الذي املدرس كعمل

ـسبة بالن نفسه واألمر االستشفاء، خدمة يقدم الذي الطبيب
واإلدار واحملاسب واحملامي املهندس ...يلعمل

مشروع،: ٢: ١: ب خالل من يظهر الذي الفكري هوالعمل كما
ل بالنسبة ـدمات،احلال خ ـدم تق اليت والشركات لمؤسسات

ـة خدم ـدم تق واملستشفيات التعليم، خدمة تقدم فاجلامعات
منها يطلب اليت الدراسات تقدم اهلندسة وشركات االستشفاء،

.إعدادها



االبتكاري: ٢: ب إىل:العمل ـؤدي ي ـذي ال االستكشايف العمل وهو
جد وتقنيات سلٍع ابتكار إىل أو جديد ـأليفاختراع ت إىل أو ـدة ي

هو. كتاب كما انفرادي بشكٍل يتم أن ميكن العمل من النوع وهذا
ميلكه خمترب خالل من اختراعاً يكتشف الذي للباحث بالنسبة . احلال

أ ميكن أنه مجاعينهكما بشكل مشروع(يتم خالل طريق) من عن
ـرا ش ـدى إح يتبع علمي حبٍث مركز يف باحثني ِعدة كاتشتراك

دواءدوياأل اكتشاف إىل بنتيجته يتوصلون .ة

أنهوإن كما الدراسة، إجراء علينا يسهل الشكل ذا العمل أنواع ذكر
االنفرادي العمل لوقف الشرعي احلكم بيان علينا ـشرعياملؤقتيسهل ال واحلكم

العمل مشروعاملؤقتلوقف خالل من يظهر اخلدمة(الذي ـشركةةاملؤقتوقف ل
).ما

  » «:  
عقلي يكون وقد يدوياً، يكون قد أنه العمل أنواع بيان خالل من اً،تبين

انفراديٍّ بشكل يظهر قد مشروعوأنه خالل من شركة(أو أو ـاًء). مؤسَّسة وبن
العمل وقف تعريف ذكر ميكن فإنه اآليتاملؤقتعليه الشكل :على

مؤقح« العقلي؛تبس أو اليدوي اإلنسان ـادجلهد إجي إىل ـؤدي امل
شرعية، جهاتمنفعٍة على مشروع، خالل من أو انفرادي بشكل يظهر والذي

.»الرب



العمل وقف من نوعني إىل التعريف أشار :املؤقتولقد

االنفرادياملؤقتالوقف.١ ـاحب: للعمل ص به يقوم الذي وهو
من املهنة صاحب أو الطّبيباحلرفة خيصص كأن نفسه، تلقاء

ملعا أسبوع كُلّ من اجلمعة الفقراءجليوم املرضى .ة

مشروعاملؤقتالوقف.٢ خالل من يظهر الذي ـل(للعمل العم
ـضاء): اجلماعي أع أو ـسة املؤس صاحب به يقوم الذي وهو

السيارات لصيانة مؤسَّسٍة صاحب قيام األول ومثال الشركة،
م اتفاٍق أوبتوقيع ا ـيارا س ـصيانِة ل وقفية تربوية مؤسسٍة ع

تعاىل اهللا لوجه حسبة أكثر أو سنٍة ملدة تالميذها نقل . عربات
ـاء البن جمال يف املتخصصة اهلندسة شركات قيام الثّاين ومثال
ـيت ال أو ـة القائم الوقفية املؤسسات لكلّ البناء خرائط بتقدمي

أبني تشييد خالل منطقتها يف ـسستقوم مخ ملدة ا زياد أو تها
تعاىل اهللا لوجه ِحسبةً مثالً .سنواٍت

النقطةااإلشوجتدر هذه بيان يف يقدمإىلرة الصيانة مؤسسة صاحب أنّ
ـالل خ ـن م ا خدما تقدم اهلندسة شركة وأنّ عماله، خالل من الصيانة خدمة

فصالً هناك أنّ أي الشركة، داخل يعملون الذي صاحباملهندسني بني احلالتني يف
اخلدمة يقدم من وبني جهة من الشركة وأعضاء ـسة(املؤسسة مؤس يف ـال العم

اهلندسة شركة يف األجراء واملهندسون ).الصيانة



احلبس من ـٍةاملؤقتوالغاية منفَع تقدمي العقلي أو اليدوي اإلنسان جلهد
الواقف سمَّى من من. على نتجت املنفعة تلك ـنلكن م تنتج ومل اإلنسان جهِد

ماٍل ومنفعةثابترأس بالزراعة، تتمثّل األرض منفعة ألنّ ذلك واملرتل، كاألرض
بالسكن       تتمثّل ـاءاملرتل الفقه ـه عن حتدث الذي للوقف املشهور املعىن وهو فيه،

األصل حتبيس على نصوا حيث واملرتل(القدامى، املنفعة) األرض الزراعة(وتسبيل
).لسكنا

ـيت ال ـة املنفع تشبه ال اإلنسان جهِد من نتجت اليت املنفعة فإنّ كذلك
املتحرك املال رأس من ـي) املنقول(نتجت وه واحلاسوب، واآللة السيارة كمنفعة

ـسيارة ال ـك يتملّ فاإلنسان الفقهاء، من فريق وقفها ِصحة عن حتدث اليت املنفعة
بوق يقوم مث واحلاسوب متلّكهاواآللة اليت األشياء منفعة .ف

عليه ـ: وبناًء ـان األعي ـن م تملّك ما منفعة بوقف يقوم اإلنسان فإن
ـة املنفع فإنّ ولذلك ـ القدامى الفقهاء وضعها اليت للوقف الفقهية القواعد حسب
مل ـا ألنه القدامى، الفقهاء نظرة ضمن تندرج ال اإلنساين اجلهد وقف عن الناجتة

عني من ـستتنتج لي اليت جسده أعضاء من نتجت بل اإلنسان، ـاًيتملّكها مكان
ـد ولق منفعة، حتقيق إىل املؤدي اإلنسان جهد وقف يصح ال فإنه وبالتايل للتملّك،

ـها من وذكر وقفها، يصح ال اليت األمور النووي اإلمام ـرٍّ«: عدَّد ح ـف وق وال
عل. )١(»نفسه معلّقاً اخلطيب الشربيين النوويقال اإلمام قول ـري«: ى غ رقبته ألنّ

م،النووي) 1( إىل احملتاج مغين مع املنهاج منت شرف، بن ـحيي ج املنهاج، ألفاظ معاين عرفة
مصر،،٢ القاهرة، احلليب، البايب مصطفى ومطبعة مكتبة ـ١٣٧٧شركة ص١٩٥٨/ ه م

٣٨٧.



ـت كان ـة مؤقت الرقبة دون املنفعة وقف يصح وال نفسه، يهب ال كما مملوكة،
أل كالوصيَّة، مؤبدة أو أصلٌكاإلجارة، الرقَبة ـعنّ يتب ـرع والف فرع، واملنفعة

فقال.)١(»األصل ـ املربع الروض كتاب صاحب ـ البهويت اإلمام فعل :كذلك
ـا« بيعه ـِصح ي ال ـٍني ع وال ا، موصى عبٍد كخدمِة املنفعِة وقف يصح وال

.)٢(»كحرٍّ

تعاىلولكن اهللا رمحهم ـ القدامى الفقهاء كتبه ما عند التوقّف ميكن هل
ال؟ ا هذا يف ـ

ـد جه ـن ع الناجتة املنفعة إىل الفقه نظرة ملعرفة يقودنا البحث سياق إنّ
لذلك ملا وقفهااإلنسان، حكم معرفة تسهيل يف دوٍر .من

العمل منفعة لوقف الفقهي التكييف ببيان البدء ـناملؤقتقبل م بد ال ،
املنفعة ماليَّة يف الفقهاء آراء آخر)٣(بيان مبعىن أمواالً: ، املنافع تعترب ـوهل ه ـا كم

امل لسكن بالنسبة العامل؟احلال وعمل السيارة، وركوب رتل

ـ) 1( ج املنهاج، ألفاظ معاين معرفة إىل احملتاج مغين حممد، اخلطيب، مكتبة٢الشربيين شركة ،
مصر القاهرة، احلليب، البايب مصطفى ـ١٣٧٧ومطبعة ص١٩٥٨ه .٣٨٧م

ـريوت) 2( ب ـالة، الرس مؤسسة املستنقع، زاد شرح املربع الروض يونس، بن منصور البهويت،
ط ـ١،١٤١٧لبنان، ص١٩٩٦/ ه .٤٥٤م

ذلك) 3( يف شل: انظر امللكيَّةيبـ وقواعد اإلسالمي بالفقه التعريف يف املدخل مصطفى، حممد ،
بريوت العربية، النهضة دار ـ فيه ط،،لبنان،والعقود ـ١٤٠٥ال ص١٩٨٥/ ه . ٣٣٠م

د ـسة. ـ مؤس األول، ـسم الق اإلسالميَّة الشريعة يف امللكية داود، السالم عبد العبادي،
لبنان، بريوت ـ١،١٤٢١طالرسالة، ـ ص٢٠٠٠ه بعدها٢١١م .وما



احلنفية اذهب حياز إمكان لعدم مباٍل ليست أنها ـةٌ،. إىل معدوم ألنها
فشيئاً شيئاً تفىن فإنها وجدت .وإذا

ـلها، أص ـازة حبي ا حياز إلمكان أموالٌ أنها إىل الفقهاء مجهور وذهب
طُِلبت، ما ولوالها األعيان، من املقصودة هي وهذاوألنها إليها، مييل الطبع وألنّ

املالية املعامالت يف العام العرف مع التفاقه سابقه من أوجه .الرأي

املنافع من صور يكن)١(وهناك مل الزَّمنهلا، ـداول،املاضييف الت يف أثر
االبتكار حلق بالنسبة احلال هو كما بقيمتها، واالنتفاع بتداوِلها العرف جرى لكنه

التجاريلوا للمحل املعنويَّة الناسعناصر عرف يف أمواالً تعترب فإنها ولذلك ،.

رأي ـى عل ماالً تعترب العامل عمل منفعة أنّ تقدم مما الباحث يهمُّ والذي
التصرف حق ميلك اإلنسان فإنّ ولذلك القدامى، الفقهاء من بالشَّكلفيهااجلمهور

ضو مع يتوافق الشرعالذي .ابط

ـةولقد املعنويَّ ـال األعم ـار اعتب على املعاصر الفقه ـات(سار املؤلّف
واملنفعة) واالبتكارات منفعةً، هلا ألنّ فيها، التصرف حق ميتلكون ا ألصحا حقوقاً

شرعاً معتربة ماديةً قيمةً هلا ألنّ ـدرج. مالٌ تن ـال األعم تلك أنّ إىل اإلشارة مع
العقل أعمال احلكم. ضمن إطالق ـصدروينبغي ي الذي اليدوي العمل على نفسه

ـن ع التنازل جييز والتصرف يشاء، كيفما فيه التصرف حق فله الفرد، العامل من
يف احلال هو كما عوض بغري أو اإلجارة، عقد يف احلال هو كما بعوض، احلق حملّ

.املؤقتالوقف

االبتكاري) 1( العمل وقف عن احلديث خالل ذلك توضيح إىل .سيصار



ـ عل ماالً العامل عمل منفعة الشرع اعترب فلقد تقدم ما رأيولتوضيح ى
احلنفيَّ غري النِّاجلمهور يف مهراً جعلها أجاز إذ اليتة، الشريفة اآلية يف وذلك كاح،

شعيب سيدنا تزويج عن ـىتتحدث موس سيدنا إىل أنالبنته ـى عل
سنوات، مثاين ملدة الغنم رعي مهرها تعاىليكون قال أَنْ: حيث ـد أُِري ِإنِّي قَالَ

ابنت ِإحدى ِحجٍجأُنِكحك ثَماِني تأْجرِني أَن علَى هاتيِن .)١(يَّ

املغين صاحب ـ قدامة ابن يف«: قال أجرةً أو البيع يف مثناً جاز ما وكُلّ
جاز والعبد احلر ومنافع والكثري والقليل واملؤجل واحلالّ والدين العيِن من اإلجارة

صداقاً يكون آخر،)٢(»أن موضع يف صناعةوإ«: وقال تعليم أصدقها ـيمن تعل أو
ـداقاً ص جعلها فجاز عنها العوِض بذل جيوز معلومة منفعةٌ ألنه صح صناعة عبدها

ا ثو .)٣(»كخياطة

ـة خياط الغنم، رعي ـ احلر العامل منفعة أنّ إىل اإلشارة يريد والباحث
فإنه... الثّوب ماالً، كانت وملّا مالٌ، ألنها صداقاً تكون أن مؤقّتاًجيوز وقفها جيوز

حمددة( زمنية ـة)ملدة منفع ـف وق جيوز كذلك حمددة، اإلجارة مدة تكون فكما ،
حمددة زمنية ملدة .العامل

القصص) 1( .٢٧سورة
املابن) 2( أمحد، بن حممد املقدسي، ـغينقدامة ج الكبري، الشرح ـ٨مع بريوت الفكر دار ،

ط، ال ـ١٤١٤لبنان ص١٩٩٤/ ه .٧م
واجلزء) 3( املرجع .٩صالسابقنينفس



مل الفقهي للتكييف بالنسبة وقفأما العمل«سألة ميكن»ةاملؤقتمنفعة فإنَّه
الذيإدراجها االلتزام، عنصر وهيضمن صوٍر أربع وااللتزاماال: )١(له بالدين لتزام

ِفعٍل عن باالمتناع وااللتزام ِبِفعٍل وااللتزام .بالعني

يهمُّ االلتزاموالذي أنواع من بعمل: الدراسة ال: االلتزام ـثريةٌ ك وصوره
منها أو: حتصى ـة، جراحيَّ ـة عملي ـراء إج أو آلة إصالح أو بضاعة بنقل االلتزام

معينة مادة ...تدريس

يكونويرغب قد عمٍل بأداء االلتزام أن إىل اإلشارة ـوض،الباحث بع
كما عوض، بغري يكون وقد الغري، قبل من املستأجر لألجري بالنسبة احلال هو كما

املده أو للعامل بالنسبة احلال وقَفرو الذي الطبيب أو ـةس زمني ملدة عمله منفعة
لوقف الفقهي التكييف يظهر وهنا املؤقت«حمددة، ـواع»العمل أن من نوع فإنَّه ،
مايل عوض بال ولكن عمل، بأداء .االلتزام

ذ اإلجارة؛ أنواع من الثّاين النوع هو ـونالعمل تك قد اإلجارة ألن لك
األ ـتئجارعلى كاس ـال؛ األعم على تكون وقد والسيَّارة، املرتل كاستئجار عيان؛

ـشق،االزَّرق. د) 1( دم ـر، الفك دار اإلسالمي، الفقه يف العامَّة االلتزام نظرية أمحد، مصطفى ،
ت ال ط، ال بالدين. (٧٣ـ٧٢ـ٧١ص. سوريا، ـغ: وااللتزام مبل بأداء االلتزام أي

بالعني وااللتزام بالدين، ـزام: يفي االلت ـع يق ا ـذا ب معينةً عيناً حملّه يكون عندما حيصل
كتسلي وردِّبتسليمها، للمشتري املبيع منهم املغصوب إىل عن. املغصوب باالمتناع وااللتزام

الوديع: فعل كالتزام ـستعملوذلك ي ال ـأن ب ن املر والتزام الوديعة على يتعدى ال بأن
الراهن بإذن إالّ .املرهون



آل اخلياطشخص استئجار أو أرضه، يف يعمل كي ـوبخلياطةخر ـذلك. الثّ ول
ضوابط بني كبري تشابه وارداً) شروط(فهناك ـارة اإلج عقد يكون عندما العمل

ضوابط وبني األعمال إجارة العمل) شروط(على ـداملؤقتوقف الوحي والفرق ،
ا ـف وق دون اإلجارة عقد يف موجود املايل العوض أن ـلبينهما ـتلعم .املؤق

العمل وقف ضوابط أنَّهااملؤقتأمَّا الباحث فريى باآليت، : تتمثّل

للواقف١ حاصلة العمل منفعة تكون أن :ـ
ـك تل ـون تك أن بدَّ فال معيَّن، جمال يف عمله منفعة يقف أن أراد فمن

متو األفاملنفعة يف حماضرتني تدريس يريد الذي اجلامعيُّ فاألستاذ لديه، يفرة سبوع
مثالً؛ االقتصاد مادة تكون كأن التَّعليميَّة؛ املوادِّ من مادَّة يف معيَّنة، ـدجامعة ب فال

مبادَّ املرتبطة املعلومات عنده تتوافر وأن بذلك، خمتصاً يكون االأن .صادتقة

متقوَّما٢ً املوقوف العمل يكون أن :ـ
املوقوفجي اإلنسان جلهد يكون أن سواًءب أكانأـ ـدوياً ي ـداً مجه

معتربةٌ ماليةٌ قيمةٌ ـ الشَّرعيَّةعقلياً النَّاحية ـل. من للعم ـة املاليَّ ـة القيم ـت وتثب
الشَّرعيِّ: املوقوف بالنَّصِّ احلال: إمَّا هو ـدويِّكما الي ـسان اإلن جلهد أوبالنِّسبة

الشَّرعي النَّصَّ فإن العامل، ظهرملنفعة إذا مالية قيمةً له ـدجعل عق ـالل خ ـن م
ـشَّرعيَّة؛ ال ـصوص الن يف عنه ي يرد مل عمٍل على وارداً موضوعه وكان العمل،

للنَّصراين اخلمر نقل أراد إذا املسلم الشَّرعية،)١(كحال الناحية من ماليَّة قيمة ال فإنَّه
ـرب ش حرم الشَّرعي النَّصَّ أن ذلك يف والسبب والصَّاحبني، اجلمهور رأي على

ـ. د) 1( ج وأدلّته، اإلسالمي الفقه وهبة، ط٣الزحيلي، ـوريا، س ـشق، دم الفكر، دار ،٣،
ـ١٤٠٩ ص١٩٨٩/ ه .٥٨١م



احلاملا لَعِن خالل من حملَها بالتايل وحرَّم ـ. خلمر، مال بن أنس قال : كفلقد
اهللا« رسول عشرةلَعن اخلمر ـها: يف وحامل ـاربها وش ومعتِصرها، عاِصرها

إليه . )١(»...واحملمولة

بالنِّسبة احلال هو كما أيضاً؛ بالعرِف املوقوف للعمل املالية القيمة وتثبت
االبتكارحل االبتكاريَّة(قوق ـا،)األعمال مباليتَّه ـوِل القَ على العرف جرى فلقد ،

ـع بي ـن م صوره؛ بكافة التصرف حق عليها جيري اليت األعمال من فإنها ولذلك
وهبة ...وتأجري

تسليمه٣ على مقدوراً املوقوف العمل يكون أن :ـ
العام منفعة هو العمل عقد يف يستأجر الذي العاملإن تسليم ومبجرَّد ل،

به االنتفاع من مكّنه قد بالتَّايل يكون العمل، ربِّ إىل بالنسبة. لنفسه نفسه واألمر
ـى عل ـادراً ق يكون أن بد فال اخلري، جهاِت من جهٍة على منفعته وقف يريد ملن

ك أمامها، به تعهَّد الذي االلتزام وفْق به االنتفاع من اجلهة تلك ـونمتكني يك أن
املخ من الواقف والتزذلك السيَّارات، بصيانة ـصيانةتصِّني ب وقفيَّة مؤسَّسٍة أمام م

جهده، وقف بنيَّة كاملة سنة خالل ألعطاٍل تتعرَّض عندما ا هذهسيَّارا يف بد فال
ذلك األمر يستدعي عندما السَّيَّارات تلك صيانة من .احلالة

مالك يكون أن أحياناً حيصل إىلوقد منفعته تسليم على قادٍر غري العمل
ـه عمل ملنفعة الشخص هذا وقف فإن مثالً، بالشلل املصاب العمل كصاحب الغري،

الغري إىل تسليمها من متكِنِه لعدم .باطلة،

ـ) 1( ج والترهيب الترغيب العظيم، عبد ال٣املنذري، التراث إحياء دار ـريوت،، ب ـ ـريب ع
طل ـ ـ٣،١٣٨٨بنان ص١٩٦٨/ ه .٢٥٠م



امل٤ العمل يكون أن معلوماًوـ :قوف
الذي العمل نوع يوضح أن منفعته وقف الذي العمل صاحب على جيب

تقدمي ـنيريد ع ـا خيربه أن فعليه مهندساً؛ كان فإن عليها، وقف اليت اجلهة إىل ه
الرَّمسيَّة املعامالت وإجناز منه تطلبها اليت اخلرائط ِلرسِم وإناستعداده ـا، املرتبطة

خيربها أن فعليه مستشفى؛ صاحب األيتام(كان ـة) دور خدم لتقدمي استعداده عن
مثالً سنٍة ملدَّة .االستشفاء

العملومت ألن صحيحاً، وقفه يكون كي املوقوف العمل معلوميَّة اشتراط
اجلهالة عنصر وجود بسبب فاسداً وقفه كان مضبوطاً يكن مل ـلإذا للعم بالنِّسبة

فاسداً. املوقوف جتعله بالعقد اقترنت إذا . واجلهالة

زمنيا٥ً حمدَّداً املوقوف العمل يكون أن :ـ
ال حتت جاء البحث اآليتإن ـين»املؤقتالعمل«وقف: عنوان يع وهذا ،

للواقف العقلي أو اليدويِّ للجهد الزَّمنية املدَّة حتديد أن. ضرورة إىل ـارة اإلش مع
املالكيَّة به قال املوقوف منفعة .تأقيت

عليه ـرة: وبناًء احل املهنة صاحب على جيب ـب،(فإنَّه طبي ـدرس، م
احلرفة...) حماسب ـدَّهان،املي(وصاحب ال الكهربائي، ـاحب...) كانيكي، وص

اخلدماتية املستشفى(املؤسَّسة صاحب السَّيارات، صيانة يف...) مؤسسة والشركاء
اخلدماتية ـل(الشركات النق شركات اهلندسة، شركات احملاسبة، أن...) شركات

يرغبون اليت الوقفيَّة املؤسَّسات مع الزَّمنيَّة املدَّة بتحديد ميقوموا ـدما خ ـدمي بتق
سنوات مخس أو سنةً تكون كأن .إليها،



ـصِّيانة ال ـود لعق الزمنية املدَّة أن جند الواقع أرض إىل النظر خالل ومن
للت قابلة واِحدٍة ِبسنٍة ـضجحمدَّدةً بع يف ـصيانة ال ِخدمة يقدِّمون ملن بالنِّسبة ديد

مقطوعة مالية مببالغ االلتزام. القطاعات للواقفويفضَّل بالنِّسبة املدَّة ـنة(بتلك س
للتجديد قابلة قاسية) واحدة بظروف ميرُّ ربما ألنَّه طاقتها، فوق نفسه حيمِّل ال كي

ـنواٍت س مخس تكون كأن وقفه؛ مدَّة أطال إذا خدمته تقدمي إمتام على تساعده ال
أو .أكثرمثالً

مدونا٦ً املوقوف العمل يكون أن :ـ
يك أن الباحث ـاليفضل ب الوقفيَّة املؤسسة إىل اخلدمة بتقدمي االلتزام ون

مدوَّ الوقف بنيَّة مايل الص،ناًعوض عقود يف احلال هو ـتمكما ي ـيت ال احلاليَّة يانة
الفعل وهذا عليها، العقد طريف االلتزام(توقيع ـةيتماش) تدوين الوقفيَّ احلجَّة مع ى

العيين، املال رأس وقف يف وأنّواليتاملعتمدة ـه، إرادت عن خالهلا من الواقف يعبِّر
اختياره مبلء حصل الفعل .ذلك

العمل وقف لتدوين الباحث تفضيل اآليتاملؤقتوسبب إىل :يرجع
ـل.١ عم صاحب التزم فربَّما األيام، هذه يف ضعيفاً أصبح الديينَّ الوازع إن

سن ملدة إليها خدمته بتقدمي اليوم وقفيَّة مؤسَّسٍة مثأمام ـف الوق ـة بني ٍة
ـك ذل التزامه لكن الدِّيين، وازعه ضعف بسبب العام منتصف يف تراجع

عليه حجَّة يصبح فإنَّه عليه وموقعاً مدوَّناً كان .إذا
ـن.٢ م نفسه؛ على الواقف قطعها اليت املعلومات املدوَّن العمل وقف يثبِّت

ا ومدَّ اِلخدمة نوع حتديد .جهة
العمل٧ يكون أن مباحاًـ شرعاً:املوقوف مباحاً املوقوف العمل يكون أن جيب

بقتل للقيام جهده وقف كمن الوقف، يبطل حمرماً كان فإن وقفه، يصح حىت
الشرعية بالنصوص حمرَّم ألنَّه وقفه، يصحُّ فال وعدواناً ظلماً م ضر أو .الغري



حممد سيدنا عن أحاديث عدَّة يلي فيما الباحث ـىيورد عل تساعد
وقف فكرة احملتاج»املؤقتالعمل«تطبيق ومساعدة اخلري فعل على حتث ألنَّها ،.

صفوا.١ النيبنعن إىل يرفعه سلَيم ـة«: قالبن األرمل ـى عل السَّاعي
النَّه يصوم كالذي أو اِهللا سبيل يف اهد كا الليلواملسكني ويقوم .)١(»ار

ـصا م تأمني عن الناتج العمل ثواب إىل إشارة احلديث ـةحلففي األرمل
.واملسكني

قال.٢ جدِّه عن أبيه عن األشعري موسى أبو اهللا: روى ـول رس : قال
قالوا صدقة، مسلم كُل جيد: على مل قالفإن ـسه، نفْ فَينفَع بيديِه فيعملُ

مل: قالوا. ويتصدَّق ـالفإن ق يفعل، مل أو ـيعني: يستطع ـةف احلاج ذا
قال: قالوا. امللهوف يفعل، مل باملعروف: فإن قال أو باخلري ـال. فيأمر : ق

صدقة له فإنَّه الشِّرِّ عن فيمسك قال يفعل، مل .)٢(»فإن

قولهموالشاهد الدَّراسة يساعد الذي احلديث ـة«: ن احلاج ذا فيعني
إىل»امللهوف إشارة ففيه ما، أو بالفعل أو بالقول تكون قد واليت مساعدته،

حجر ابن أفاد كما .)٣(معاً

جملد) 1( البخاري، صحيح إمساعيل، بن حممد ـ٤البخاري، ج ـاب٧، ب األدب، ـاب كت ،
األرمل على بريوت،السَّاعي القلم، دار ـة، ط ـ١،١٤٠٧لبنان، ص١٩٨٧/ ه .٣٢٦م

معنفسهاملرجع) 2( كل باب األدب، كتاب واجلزء، لد ا وكذلك ص، صدقة، .٣٣٠روف
ـ) 3( ج البخاري، صحيح بشرح الباري فتح العسقالين، حجر ـراث،١٠ابن الت ـاء إحي دار

بريوت، صنلبناالعريب، ت، ال ط، ال ،٣٦٨.



هريرة.٣ أبو اهللا: قالروى رسول عليه: قال النَّاس من سالَمى كُل
قال الشَّمس فيه تطْلُع يوٍم كُل ـني: صدقة، وتع صدقَةٌ االثنني بني تعِدلُ

عليه فتحملُه دابَّته يف صدقَةٌالرَّجلَ متاعه عليها له ترفع أو أشار. )١(ا فلقد
محل وأن صدقة، فيه الناس بني اإلصالح يف اإلنسان جهد أنّ إىل احلديث

صدقة فيه أيضاً عليها متاعه رفع أو دابته على .اإلنسان

احلجا) 1( بن مسلم النيسابوري، ـالقشريي ج النووي شرح مع مسلم صحيح ـاب،٧ج، كت
صدقة، املعروف من نوع كل ،باب إحياءالزكاة بريودار ـ العريب طالتراث ـان، لبن ت

ـ١،١٣٤٧ ص١٩٢٩/ ه .٩٥ـ٩٤م



األ يف الغري إىل عمله بتقدمي العامل إنيقوم ـارة اإلج عقد خالل من صل
بعوٍض ذلك .كان

ومه عليه املعقود باعتبار اإلجارة من نوعني عن الفقهاء حتدث :اولقد

املنافعاإل.١ على ـارة: )١(جارة كإج وذلك األعيان، منافع إجارة ا واملراد
الدِّراسة، خيدم ال اإلجارة من النوع وهذا والسيارات، واحلوانيت املنازل

ـةألنَّها منفع ـف وق على وليس العامل، عمل منفعة وقف عن تتحدث
.العني

األعمال.٢ على ـاط: )٢(اإلجارة واخلي والصَّبَّاغ القصار كاستئجار وذلك
ا سائر يف العمل عليه يشترط من ـنوسائر م ـياء األش محل من ألعمال

وحنوها موضع إىل نوعان. موضٍع :وهي

اخلاص١ األجري للواح: ـ يعمل الذي معلومةًوهو مدة .د

املشترك٢ األجري ـاس: ـ الن من األعمال يتقبل الذي ـصباغ: وهو كال
واخلياط .والقصار

ـ) 1( ج الفقهاء، حتفة الدِّين، عالء ط٢السمرقندي، لبنان، بريوت، العلميَّة، الكتب دار ،٢،
ـ١٤١٤ ص١٩٩٣/ ه .٣٤٧م

ص) 2( واجلزء املرجع املادة. ٣٥٢نفس أيضاً ـ٤٢١وانظر وال ـة، العدليَّ األحكام جملة يتمن
أنواع عن عليهاإلجارةحتدَّثت املعقود .باعتبار



ـى عل تقوم ألنها الدراسة، ختدم اليت هي بنوعيها األعمال على واإلجارة
ـل العم ـت حت ـث الباح ذكره الذي وهو األجارة، يف ِبِعوٍض املفرد العامل عمل

االنفراد ألنّ. ياليدوي ـشروٍع، م خالل من يظهر االعمال من ثالث نوع وهناك
مجاعي بشكل احلالة هذه يف يظهر أكثر(العمل أو ـه)شخصني ب ـوم يق ـد وق ،

من النوع هذا ويعرف الشركة، هذه يف يعملون الذين العمال أو الشركة أصحاب
األبدان شركات أو األعمال بشركات الفقهاء عند ـينو.الشركات تع أن«: هي

وأن أكثر، أو العمل من معيناً نوعاً ذممهم يف يتقبلوا أن على فأكثر اثنان يشترك
ـب وتركي والبناء والصباغة كاخلياطة وذلك معلومٍة، بنسبٍة بينهم األجرة تكون

ال ذلكصحاألدوات وغري دون.»يَّة ـة واحلنابل واحلنفية املالكية عند جائزة وهي
.)١(الشَّافعية

إىلوالذ ـؤدي ي اإلجارة عقد أن تقدم ِمما إليه الوصول الباحث يريد ي
املؤ منفعة وتارةجَّرمتليك عيناً، حملّها يكون تارةً املنفعة هذه أنّ غري املستأجر، إىل
ِذمة حملّها :)٢(يكون

عن الناتج بالركوب تتمثّل اليت فهي عيناً حملّها يكون اليت املنفعغة أما ـ
السيارة،استئج منار النوع وهذا املرتل، استئجار عن الناتج وبالسكن

وقْفَه املالكيَّة أجاز الذي هو خارج. )٣(املنفعة الدراسةعنوهو .إطار

ـ) 1( ج وأدلّته، اإلسالمي الفقه وهبة، الزحيلي، ص٤الدكتور سابق، مرجع ،٨٠١.
اإلسالمية،علي،اخلفيف،) 2( بريوتدارالشريعة العربية، ط،،النهضة ال .١٨١ص١٩٩٠لبنان،
للوقف) 3( املالكية تعريف سبق فيما .٧ص،انظر



ذمَّة، حملّها يكون اليت املنفعة وأما ـنـ ع الناتج بالعمل تتمثّل اليت فهي
عل وقع الذي العمل حملّ ألنّ ذلك العامل، هواستئجار اإلجارة عقد يه

بعقد ألنه العامل، ذمَّة تشغليف الذي كالدين به ِذمته تشغلُ اإلجارة
املدين ذمَّة ـه. به ب يقوم عمالً يكون قد ذلك من الذّمَّة يف يثبت وما

الصيانة شركة صاحب به يقوم وقد بنفسه، ـا(األجري نوعه كان ) أيا
يه منفعة يكون وقد عماله، خالل أنمن مثل للمستأجر، وسائلها يء

ـر آخ إىل ـاٍن مك من متاعه له ينقل أن على آخر مع شخص يتعاقد
ميلكها اليت النقل .ِبشاحنة

ِذمَّة حملّها يكون اليت املنفعة ـين(وإنّ مع بعمل العامل ـدث) قيام يتح مل
ـشَّافع ال كتب يف ورد ما إالّ ـ الباحث ِعلْم حسب ـ وقفها حكم عن يةالفقهاء

ـاًءبعضو وبن مملوكة، غري رقبته ألنّ لنفسه، احلرِّ وقف بفساد قالوا الذين احلنابلة
املنفعة ألنّ الرقبة، دون املنفعة وقف جيوز ال فإنه الوقف يف قواعدهم ـرععلى ،ف

األصل الفرع يتبع أن وجيب أصلٌ، موضوع. والرقبة ـ املسألة أنّ إىل اإلشارة مع
تندرج ـ الوقفالدراسة ألنّاملؤقتضمن ـة، احلنابل وال الشافعيَّة؛ يقره ال الذي

التَّ على عندهم .يدبأالوقف

سياق احلإن بيان يف للدخول يقودنا ِلالبحث الشرعي نوعكُلّوقفكم
العمل أنواع تطبيقاتهاملؤقتمن صور بعض بيان مع اآليت الترتيب .وفق



ـرادي االنف ـدوي الي العمل على قائم احلرف قطاع ـانيكي،(إنّ امليك
البناء، فاعل الدهان، ـاع...) الكهربائي، القط هذا يف العاملني عمل وقف مت وإذا

بنسبٍة يسهم ذلك فإنّ حمددة، زمنية قطاعاملدة يف ـع تم ا تنمية حتقيق يف ـهما ت
.املختلفة

ـ م النوع هذا على الشرعي احلكم إصدار إىل الباحث يعمد أن نوقبل
امللح بإيراد يرغب فإنه اآلتيةالوقف، والتساؤالت :وظات

الزرقا.١ مصطفى الدكتور ـررة«: يقول املق الوقف أحكام تفاصيل
جمال فيها للرأي ـ قياسية اجتهاديَّة، مجيعاً هي الفقه .)١(»يف

أ.٢ اإلنسانهناك من تصدر املنافع من ضمن)احلر(نواع وتندرج ،
الكتب كمؤلّفي مباليتها، املعاصرون الفقهاء قال العقليَّة االعمال
ـى عل نصوا كما أنواعها، اختالف على االختراعات ومكتشفي

والتأجري بالبيع فيها التصرف حق ميتلكون ا أصحا والوقف،أنّ
التَّصرفنوع .من

ـ. د) 1( ج ـ االوقاف أحكام مصطفى، السوريَّة١الزرقا، اجلامعة مطبعة ص١٤٧٠، ،١٥
عن( منذ: نقالً للدكتور اإلسالمي صرالوقف ).١٣٧قحف



ـصورإنّ.٣ للع مهمة حاجةً ليشكّل يكن مل الوقف من النوع هذا
ـا مب عليه لتكلّموا إليه فطنوا ولو الفقهاء، إليه يفطن ومل السابقة،

املالكية السادة خصوصاً إباحته .يفيد

ـى.٤ عل ماالً تعترب أنها تقدم ِمما اتضح ماالً؟ العاِمل منفعة أليست
ج ماالً كان ما وكُلّ اجلمهور، ـةزارأي فمنفع ـذلك ول وقفه،

مؤقّتاً وقفها يصح ولذلك ماالً، تعترب االنفرادي اليدوي .العامل

اإلجارة؟.٥ عقد خالل من مبنفعته التصرف حريَّة اإلنسان ميتلك أال
هنا: بلى: اإلجابة نفسه يفرض الذي ـستطيع: والسؤال ي ـاذا مل

اإلجارة عقد خالل من املستأجر إىل منفعته متليك بعوضالعامل
بشكل اخلرييَّة ومؤسساته جمتمعه أبناء إىل منفعته متليك ميلك وال
ـددة حم زمنيَّة مدٍة خالل ذلك إىل احلاجة دعت كلّما أو متكرِّر

تعاىل؟ اهللا ِلوجِه حسبةً بل عوٍض، !بال

ـة.٦ منفع ـف وق جيوز وال مؤقتة ملدةٌ العني منفعة وقف جيوز ملاذا
أيضالعاِمل مؤقتة اً؟ملدة

املوارد.٧ وعلم املعاصر االقتصاد علم ـستعمالنإن ي ـصادية االقت
البشري«مصطلح املال ـن» رأس م ال املادي، املال رأس مبوازاة

املال لرأس بالنسبة احلال هو كما ويشترون يباعون البشر أنّ باب
ـارف)املصنع(املادي واملع ـل للعم مصدر هم البشر ألنّ بل ،

واالبتكا ـصف،راتالعلميَّة املت البشري املال رأس وجد وحيثما



االكتشافات جمال يف واإلبداع العمل يف ـاتباملهارة واالختراع
ـوَّ النم ـق حتقي إىل ـة املؤدي ـصادية االقت التنمية وجدت حيثما

يدفعنا. االقتصادي الذي رأساألمر ـف بوق ـول الق إمكانية إىل
زمني مدٍة خالل صوره مبختلف البشري حمددةاملال .ة

ـة مبنفع ـصرِف الت حق ميلك العاِمل أنّ يرى الباحث فإنّ تقدم ما ِلكُلّ
يقوم أن أوىل باب فمن بعوض، يؤجرها أنه فكما ـددةعمله، حم زمنية ملدة بوقفها

تعاىل اهللا لوجه .حسبةً

ـسمني ِق ـه الفق جعلوا الشريعة علماء أنّ ذلك إىل ـادات: ويضاف عب
املونص. ومعامالت األشياء يف األصل أن على ـيءوا جي حىت العبادات باب يف نع

يشنصٌّ لئال الشارع اهللاِمن به يأذن مل ما اهللا دين يف الناس على. رع نصوا كذلك
األشياء يف األصل ـوتأنّ الثب ـحيح ص نص يرد مل إذا املعامالت باب يف اإلباحة

الداللة وحيرمهاصريح هناكوالوقف. مينعها فإنّ ولذلك املعامالت، باب يف يندرج
االجتهاد، على قائم أنه خصوصاً املباح، ضمن صوره بعض إلدخال وللرأيتوسعة

الزرقا الدكتور أفاد كما جمال مسألة. فيه إدراجها ميكن اليت الصور تلك بني ومن
االنفرادي اليدويَّ العمل احلرفاملؤقتوقف أصحاب عمل وقف .ملؤقتاأو

ـة مبعاون أو مبفردهم اليدوي العمل ميارسون الذين هم اِحلرِف أصحاب
ـصانععدٍد ال أيضاً له ويقال ِحريفّ، له يقال اِحلرفَِة وصاحب هلم، العمال من قليل



وهو يدويَّة«اليدوي، صناعةً ميارس أومن أومبفرده ـال، العم ـن م عدد مبساعدة
بنفسه، يديرها اليت اآلالت بعض ـصلحمبساعدة وم والفاخوري والنَّجار كاحلاِئك

.)١(»...األحذية

ـرده مبف صنعته ميارس الذي الشخص هو إذاً ـه(فاحلريفّ وج ـى عل أي
العمال) االستقالل من قليٍل عدٍد مبعاونة ـ. أو دخِل ـصدر م هو اليدوي ِه،والعمل

قطع ما شخص له حيضر الذي حرفاخلياط يعترب ثوباً له ليخيط ِقماش ـذهة ه يف فياً
ـة قطع ـترى اش الشخص ذلك كان لو أما فقط، اخلياطة عمل يقدم ألنه احلالة،

احلائ عمل فإنّ له، خييطها أن منه وطلب احلائك، من يعتربالقماش احلالة هذه يف ك
والدراس تتناستصناعاً، ال ـذَة أَخ املستصِنع رغب إذا إال العمل من النوع هذا اول

ـاىل تع اهللا لوجه عمله يكون أن ونوى تصنيعها مثن دون باعها اليت الِبضاعِة ثَمِن
العمل وقف من. املؤقتومبرتلة األكرب القسم أنّ يظهر الواقع إىل النظر خالل ومن

مستصِنعني غري االنفراديني ااحلرفيني يقدمو اليت االعمال على أجوراً يأخذون بل ،
اليدوي. فقط العمل لوقف مقترحة مناذج يتناول اآليت ـاعاملؤقتوالكالم قط يف

.احلرف

ـاب،. د) 1( للكت ـة العاملي الشركة والقانونية، الفقهيَّة املصطلحات معجم جرجس، جرجس،
لبنان، ـ ص١٩٩٦بريوت ،١٣٧.



    : »     
 «)(:  

مؤسس إىل السيارات صائن يقدمه بتعهٍد الوقف هذا صورة وقفيَّةتتمثّل ة
ـدة مل لألعطال تعرضت كلّما ا سيارا بصيانة يقوم أن على سيارات متتلك قائمة

مايلّ عوٍض وبدون تعاىل اهللا لوجه حسبةً مثالً .سنةً

  : »   
«:  

بتعهٍد الوقف من النوع هذا صورة املنازلوتتمثّل كهرباء صائن يقدمه
ـساتأو املؤس إىل أو ـة، معين وقفيَّة تربوية مؤسسة إىل السيارات كهرباء صائن

يقومالتربوية أن على منطقته يف املوجودة ـالالوقفيَّة أعط ـصيانة يفب ـاء الكهرب
لألعطال تتعرض عندما املؤسسات تلك يف الطالب نقل وعربات ـدة،سيَّارات مل

أقلّ أو أكثر أو مثالً أسنة على لو، ِحسبةً كلّه ذلك يتم ـدونن وب ـاىل تع اهللا جه
ماِلي .عوٍض

  : »   «  
ـٍل تأهي ـادة إع أو صيانة إىل املوقوفة األبنيَّة أو الوقفيَّة املؤسسات حتتاج
بالنسبة احلال هو كما العام خالل ازدحاماً تشهد كانت إذا خصوصاً دوريَّة ِبصفة
ـة الروض ـة مرحل يف وخصوصاً ـ املختلفة مبراحلها الوقفيَّة التربوية للمؤسسات
ودور ـام األيت لدور بالنسبة احلال هو وكما املتوسطة، واملرحلة االبتدائية واملرحلة



ـى عل ـودة املوج الدهان مادة لتشويه األبنيَّة تلك جدران يتعرض حيث العجزة،
يستدع الذي االمر ا، أدائهاحيطا استمرار تأمني يف دوٍر من لذلك ملا صيانتها، ي

.ِلرسالتها

ـوم يق طبقات، ِعدة من مكونةً املؤسسات تلك تكون ـلوعندما عام
التزام أو تعهٍد بتقدمي البدنيَّة،الدهانة قدرته خالله من من،يراعي مؤسَّسة إدارة إىل

امل طبقات من واحدة طبقة يدهن أن على املؤسسات كلّماتلك الطبقات املتعدد بىن
ـدون وب ـاىل تع اهللا لوجه ِحسبٍة مثالً سنواٍت مخس وملدة ذلك إىل احلاجة دعت

مايلّ .ِعوٍض

املبىن طبقات لباقي بالنسبة به قام مبا حرفته أبناء من غريه يقوم .وهكذا

  : »   
 «: 

اهل املائييتعرض املياه،(يكل قساطل املياه، ـسات...) دورات املؤس يف
احلاجة دعت كُلّما صيانته يستدعي الذي األمر متكررة، ألعطاٍل ـاك. الوقفيَّة وهن

خمتصٍّ ِحريف خالل من ذلك لتحقيق ـلإمكانيَّة عم ـدمي بتق يتعهد ال، ا هذا يف
املؤس هذه من مؤسسٍة إدارة أمام تعاىلالصيانة اهللا لوجه ِحسبةً مثالً، سنٍة ملدة سات

مايل عوٍض .وبدون



  : »    
«:  

أثاٍث على الوقفيَّة املؤسسات ـي(حتتوي كراس مكاتب، ...) خزانات،
رسالتها، أداء خصيسهل ـ الوقفيَّة التَّربويَّة املؤسسات يف عادة األثاث وصاًويكثر

إىل دائم بشكل حتتاج لذلك متكرِّرة، ألعطال تتعرض وهذه ـ والكراسي املقاعد
ـدما عن ـاث األث صائن دور يأيت وهنا الدراسي، العام اية يف تكون عادةً صيانٍة،

أمام يراعييلتزم أن على مثالً، سنواٍت مخس ملّدة أثاثها بصيانة املؤسسة تلك إدارة
البدنيَّ قدرته ذلك ـوٍضيف ع وبدون تعاىل اهللا لوجه حسبة ذلك يكون أن وعلى ة،

.مايلّ

  : »   
 «:

الكهربائيَّة األدوات ـاتالربادات(تتعرض واملكيف ـساالت يف...) والغ
بتقدمي بذلك خمتصٌّ شخص يقوم وقد ألعطاٍل، الوقفيَّة ـاملؤسسات إدارةتعه إىل د

حسبة ذلك يكون أن وعلى ما، سنٍة خالل بصيانتها منطقته يف أكثر أو ما مؤسَّسٍة
مايلّ عوٍض وبدون تعاىل اهللا .لوجه



  : »    
«:  

ـتالف اخ ـى عل املؤسسات مكونات من مهماً مكوناً احلاسوب أصبح
املؤس فيها مبا ـسهيلأنواعها، وت املعلومات حفظ يف دور من له ملا الوقفية، سات

ممكن وقت أدىن يف احلاجة وقت عليها .احلصول

مؤسَّسة حواسيب تتعرض ـسَّنة،وقد ال ـدار م ـى عل ألعطال ما وقفيَّة
خالل من ال، ا هذا يف خمتص قبل من تعاىل هللا حسبة صيانتها أمر بالتايل ويتيسر

أمام به يتقدم يفتعهٍد املوجودة احلواسيب بصيانة يقوم أن على املؤسَّسة تلك إدارة
مادي مقابل بال مثالً سنٍة ملدة املؤسَّسة .تلك

به يقومون ما وقف أَصحابها يستطيع أخرى ِحرف ـٍل،وهناك عم من
ـد ق العمل ذلك أنّ إىل اإلشارة مع حمددة، زمنيَّة مدة خالل أو معني، وقت خالل

باملؤ العامليرتبط اِحلريفّ منطقة يف املوجودة الوقفية ـاء،سسات بأبن ـرتبط ي وقد
العاملمنطقته أجرة أو العمل مثن دفِْع على القادرين غري حيِّه .أو

ربط يشترط العملوال الوقفيةاملؤقتوقف باملؤسسات احلرف لقطاع
ـسر يتي قد بل تمع، ا يف ـةاملوجودة املدني ـسات للمؤس ـك ـات،اجل(ذل معي

ـن...) النوادي، لك ـع، تم ا يف ـاج حمت لكلّ ذلك يتيسر وقد العام، النفع ذات
أن ميكن احلرف قطاع أن ليظهر الربط عمليَّة إىل سعى ـسامهةتالباحث م له كون

ـشاكل م ـن م تعاين اليت تلك خصوصاً القائمة، الوقفية املؤسسات دعم يف فعالة
هلا يتيسر ال حيث هلاماليَّة، ليقدم احلرف قطاع دور فيأيت األعمال، تلك مثن دفع



ـة زمنيَّ مدة خالل عملهم بوقِْف احلرف أصحاب التزام خالل من اخلدمات تلك
ـذي وال ـسات، املؤس تلك يف التنمية عنصر حتقيق إىل يؤدي الذي االمر حمددة،

تمع ا تنمية على ِبدوِرِه .ينعكس

من وصور وقفه حكم ذكر وقد انفرادي؛ بشكٍل اليدوي العمل يظهر قد
ي وقد السابقة، النقطة يف ـصددظتطبيقاته ب ـون نك وهنا مجاعي، ِبشكٍل أيضاً هر

مؤس أو شركة أو .سةمشروع

سيتحدويريد أنه ال ا هذا يف يذكر أن ـشرعيالباِحث ال احلكم عن ث
اليدوي العمل يفاملؤقتلوقف أو معينة مؤسسة يف يعملون الذين العمال ألولئك

املؤسَّسة صاحب يقوم حيث معينة، ـفشركة بوق ـام بالقي الشركة أصحاب أو
مع وقعه الذي العقد يف األول الطّرف يعترب املؤسسة صاحب ألنّ ذلك م، خدما

وبال ـسبةعماله، بالن ـسه نف ـر واألم العقد، ذلك بسبب منفعتهم ميلك فإنَّه تايل
الشركة يف .للشركاء

إىل يؤدي اإلجارة اإلجيار،وعقد مدة خالل املستأجر الشيء منفعة متلّك
سابقاً مر كما قسمان ـصول: واإلجارة للح املرتل كإجارة األعيان؛ منافع إجارة
يف املستأجر وميلك منفعته، واليتعلى املنفعة، هذه يف التصرف حريَّة ـ احلالة هذه

ـريح ص بشكٍل ذكروه الذي وهو املالكيَّة، رأي حسب ـ بوقفها القيام بينها من



للوقف تعريفهم الدردير)١(يف تعريف يف كما أو«، بأجرٍة ولو مملوٍك منفعِة جعل
احملبِّس يراه ما مدة بصيغٍة ملستحقٍّ قال»غلِّتِه ذلكمث ـو«: بعد ول ـه قول وشمل

إذ ما ـوابأِجرٍة ول ـها منفعت ـف وأوق معلومة مدةً أرضاً أو مملوكة، داراً استأجر
املدة تلك يف الدراسة. »مسجداً إطار عن خارج النوع .وهذا

النوع اإلأما فهو اإلجارة من ربجالثّاين ميتلك حيث األعمال؛ على ارة
املؤسَّسة، صاحب ـ ـدالعمل العق توقيع مبجرد العمال منفعة ـ الشركة أعضاء

ال. معهم ـم احلك بيان قبل وقفها؟ فيها مبا ـ املنفعة بتلك التصرف هلم جيوز فهل
اآليت إىل اإلشارة من :بدَّ

ـوم،يشهد الي عامل يف وسريعاً كبرياً تطوراً اخلدمات أو األعمال قطاع
اخلدمات قطاع فيها يشكّل دولٌ القوميوهناك الدخل موارد من مهماً ،)٢(مورداً

وذلكحيث منها، األكرب القسم بتأمني اخلاص القطاع وشركات مؤسَّسات تقوم
ـصادي االقت النشاط يف مهماً موقعاً اخلاص القطاع حيتلّ اليت البالد ـا. يف وكلّم

قبل، من موجودة تكن مل ِخدمات أوجدت كلّما وتطورت تمعات ا أوتقدمت
ـىرمبا عل النقل خلدمة بالنسبة احلال هو كما ضئيل، بشكٍل لكن موجودة كانت

احلديديَّة، والسكك الطريان شركات ا تقوم واليت أنواعها؛ النوعاختالف وهذا
العامل دوِل من كثري يف اخلاص القطاع مؤسسات به تقوم اِخلدمة .من

صماانظر) 1( للوقف املالكية تعريف .٧تقدم
لبنان) 2( الباحث لبلد بالنسبة احلال هو .كما



العمل وقف حكِْم لبيان بالنسبة خاللاملؤقتاليدويأما من يظهر الذي
العمال منفعة وقف حكم أو يرىةاملؤقتمشروع، الباحث فإنّ العمل، رب قبل من

لآليت ذلك :مشروعيَّة

املالكية.١ ـدٍةعنحتدث مل املستأجر املادي املال رأس منفعة وقف حكْم
حمددة املذكورة(زمنيَّة املدة اإلجيارخالل عقد ـ). يف ـينوه يع أنّذا

ر منفعة متلّك املادياملستأجر املال املرتل(أس أن)إجارة ـه ل ـاز فج ،
التصرففيهايتصرف من نوع الوقف ألنّ وقفها، خالل .من

العمل ربُّ املؤسسة(أما وق) صاحب العمالالذي من عدد مع عقداً ع
م ميلك فإنه ميلكها، اليت الصيانة مؤسَّسة يف ـدةليعملوا امل ـالل خ نفعتهم

العقد يف العمال(املذكورة إجارة رأس)عقد ـة منفع متلّك أنه يعين وهذا ،
ـا وقفه خالل من عماله مبنفعِة يتصرف أن له جاز وبالتايل البشري، املال

حمددة زمنية سنة(ملدة تكون جواز)كأن على قياساً ـني، الع منفعة وقف
ا عنها حتدثْ اليت .ملالكيَّةاملستأجرة

يِرد.٢ نفسه،مل الوقف معىن يتضمَّنه مبا إالّ الفُقَهاء أذهان يف املنافع وقف
مبن ذلك ربطوا ـاعفولذلك قط ألنّ ـال؛ األعم منفعة دون األعيان عة

من يكن مل اخلدمات أو بالشكلِشتاألعمال أيامهم يف يفراً ـروف املع
خدم مؤسسات أو أعمال شركات جند حيث ـىأيامنا، عل تعمل اتية

ـسات مؤس ألعمال بالنسبة احلال هو كما ـ األرضية الكرة مساحة
مبشروعيته لقالوا أيامهم يف موجوداً كان ذلك أنّ ولو .الربيد،



ـدة.٣ جدي ـدمات ِخ وقف جواز عن قحف منذر الدكتور ،)١(حتدث
ـحاب أوأص أرباب عند يعملون أجراء خالل من تتم اخلدمات وتلك

أو باآليت. شركاتأصحابمؤسسات بعضها :ويتمثل

األشخاص نقل خدمة وقف ـياء،ـ األش ـل نق خدمة وقف مثل
واملعاقني كالشِّيوخ بأوصافهم حيددون ألشخاص ذلك ...ويكون

إىل ـاً جمان العلميَّة والكتب املصاحف شحن أو نقل خدمة وقف ـ
ناقل،املساجد أي اخلدمة هذه يقدم أن وميكن ـواملكتبات، وحن

ـربي ال النقل ومؤسسات احلديدية والسكك الطريان، . شركات
أنّ إىل اإلشارة ـالهذامع األعم وقف من ـدماتالنوع اخل أو

ـون تك ـدما عن التأييد سبيل على أو مؤقّت بشكل يتم أن ميكن
.قائمةأسبابه

تطبيقات بيان من اجلماعيالغاية اليدوي العمل تقوماملؤقتوقف الذي
ـن م ـزٍء ج ـة تنمي حتقيق يف ودورها أمهيتها بإظهار تتمثّل مؤسسة أو شركة به

سواًءمكونات تمع، ـةمتا الوقفي ـات واملمتلك باملؤسسات التطبيقات تلك ربط

ص. د) 1( سابق، مرجع ـ اإلسالمي الوقف منذر، .١٨٩قحف،



احملتا بأفراده أو تمع، ا ذلك يف لذلكاملوجودة ـك. جني تل أن إىل ـارة اإلش مع
اخلاصقالتطبي القطاع وشركات مؤسسات ا يقوم .ات

  : »   
«  

بيان خالل احلديث االنفرادي«مت العمل وقف تطبيقات » املؤقتبعض
املؤسسات دعِم يف احلرف أصحاب دور القائمةعن هلاالوقفيَّة التابعة واملمتلكات

ـوافر ت ـال ح يف ـك وذل حمددة، زمنية مدٍة يف عملهم من جزء وقف خالل من
ـصيانتها ب احلرِف أصحاب فيقوم ا، أجهز يف أو املؤسسات تلك أبنية يف األعطال

ِعوٍض وبدون تعاىل اهللا لوجه .مايلِحسبةً

الصيانة مؤسسات وقف يف يظهر نفسه ـد،تاملؤقواألمر الوحي والفرق
انفرادي، بشكٍل الصِّيانة حرفة ميارسون احلرف أصحاب أنّ ـلبينهما عم ـن لك

مجاعي، بشكٍل يتم الصيانة مؤسسات يف كبريالصيانة عدد العادة يف يوجد حيث
العمال الوقف. من من النوع هذا حتقيق آللية بالنسبة أوأما ـٍد تعه بتقدمي فتتمثّل
من املؤسسةالتزام صاحب السيارات،(قبل صيانة صيانةمؤسسة األدواتمؤسسة
فيه...) الصحية يتعهد الوقفية املؤسسات يفإىل ـال األعط ـن م معني نوٍع بصيانة

أكثرح أو سنٍة خالل وقوِعِه .ال



   : »    
«:  

با تم وقفيَّة مؤسسات ـداخليتوجد ال ـسكن ال هلم تؤمن وهي أليتام،
املهين أو األكادميي التَّالميذ. والتعليم خصوصاًوحيتاج ـ ا يرتدو ثياٍب إىل األيتام

يعرٍف أوما املدرسة حيتاجه،»املريول«بقميص بدايةعادةًاليتيمالتلميذوالذي يف
وهنا دراسية، سنٍة الربِّكُل باب اخلياطةالذييأيت مشغل صاحب به والذييقوم ،

األيتاميقوم التالميذ قمصان خياطة لأليتامِلبتأمني معينة جهددوٍر وقف خالل من
تلكع خياطة لتأمني مثالًماله سنواٍت عشِر ملدة ـاىلالقمصان تع اهللا لوجه ِحسبةً

مايلّ، مقابل موبدون له حيق فإنه الِقماش، مثن من كان ما األيتامإالّ دار إدارة طالبة
فقط عماله جهد وقف ألنه بقيمتها، . تلك

  : »   
«:  

ـن م ـه حتتاج ـا م نقل إىل اخلرييَّة واجلمعيَّات الوقفيَّة املؤسسات حتتاج
حمد أمكنة إىل أبنيتها من توزيعه تريد ما نقل إىل أو أبنيتها، إىل لتوزيعهاألسواق دة

احلاجة أصحاب ـة. على علميَّ ـٍة برحل ـام للقي وقفيَّة تربوية مؤسَّسة حتتاج وقد
أنفسهم عن الترويح دف نزهة برحلة أو ـذي... لتالميذها ال الربِّ دور يأيت وهنا

تلك إدارة خيربون الذين النقل شركة يف ـ الشركة أصحاب ـ الشركاء به يقوم
ل باستعدادهم يتماملؤسسات معينة ِلصوٍر حمددة زمنيَّة مدة خالل النقل خدمة تأمني

الطّرفني بني عليها .االتفاق



نفسه اليتواألمر املقاوالت وشركات الربيد مؤسسات به تقوم أن ميكن
ـشيٍد م ـة وقفي ملؤسسة تابع بناء لتجهيز مثالً شهر ملدة عماِلها عمل بوقف تقوم

الق. حديثاً يف املوجودة األمنيَّة الشركات ـأمنيوكذلك بت تقوم واليت اخلاص، طاع
غياباحل تشهد اليت البالد يف معها للمشتركني بتأمنيماية فتقوم األمين، االستقرار

ـد وق ـاىل، تع اهللا لوجه حسبة ما منطقٍة يف األوقاف وممتلكات للمساجد احلماية
مثالً سنوات عشر ملدة ذلك .حيصل

إالّ، ليس املثال سبيل على كان والشركات املؤسسات تلك من ذكر وما
يع الذين العمال عمل وقف بيان منه الغاية ملموكانت فيها ومالون حمددة، زمنية دة

تمع ا تنمية حتقيق يف واملسامهة رسالتها، استمرار دعم يف دوٍر من .لذلك



قسمني إىل العقلي هود ا على يعتمد الذي العقلي العمل :ينقسم

الفكري: أ ل: العمل فكري أو ذهين جمهود على يعتمد الذي ـدميوهو تق
خالل من أو انفرادي بشكٍل يظهر أن وميكن ما، عمٍل أو معينٍة خدمٍة

.مشروع

االبتكاري: ب يؤدي: العمل الذي العمل ـراعوهو اخت أو ابتكار إىل
إىل أو كتابجديد تأليف إىل أو جديدة وتقنيات سلع وهذا،ابتكار

مشروع خالل من أو انفرادي بشكٍل يظهر أن ميكن .بدوره

يتناولو اآليت ـعالكالم م بنوعيه الفكري العمل لوقف الشَّرعيَّ احلكم
لوقف الشرعي احلكم يتناول كذلك منهما، نوع لكل املقترحة الصور بعض بيان

االبتكار الصُّالعمل بعض بيان مع أيضاً بنوعيه منهماي نوع لكل املقترحة .ور

قسمنيتنقسم إىل خالل: املنفعة من عليها حنصل اليت وهي املاديَّة؛ املنفعة
اليدوي الفكري. العمل العمل خالل من عليها حنصل اليت وهي املعنوية؛ .واملنفعة



ـال يق لذلك الشرعي احلكم بيان خالل اليدوي العمل منفعة يف قيل وما
الفقهاء فإن زمنهم،هنا، يف إليه يفطنوا مل الوقف توقيت بإمكانية القائلني القدامى

ـالوا لق موجوداً كان ولو اليوم، عامل يف فيه املوجود بالشكل موجوداً يكن مل ألنه
الفكريَّة املنافع وقف مبشروعيَّة أي ـرين)املعنويَّة(به؛ املعاص للفقهاء جاز ولذلك ،

وقفها؛ مبشروعيَّة يقولوا نوعألأن والوقف فيها، التَّصرف وبإباحة مباليتها قالوا نهم
الت يفمن جيتهدوا أن حقّهم من ألنّ ـهاصرف، بين ـن م واليت العصر؛ مستجدَّات

فيه وللرأي والقياس، االجتهاد على قائم الوقف فقه ألنّ للوقف، املستجدة الصُّور
املعاصرين. جمال الباحثني أحد حتدث مشروعيَّ)١(وقد ـة،ةعن الفكريَّ املنافع وقف

مصادر من كمصدٍر دورها اآليتمتويلوعن فذكر :الوقف،

ـن« م ـور اجلمه كان فإذا املنافع، وقف ليشمل املنقول وقف امتد وقد
ـافع املن وقْف أنّ يرونَ احلنفية من الوقف جبواز قال ومن احلنابلة وبعض الشَّافعيَّة

أن إالّ يصح، ال الذّات مندون منفعة باعتبارها السُّكْنى وقف جبواز املالكية رأي
ـصر الع واقع ويالئم اخلري، ألبواب التمويل مصادر تعدد أمام الباب يفتح . املنافع

أو واالبتكار التأليف كحق املعنويَّة احلقوق من املستحدثة املنافع ذلك حتت ويدخل
الفكريَّة امللكيَّة حبق يعرف .»ما

يظهذوب االنفراديا الفكري العمل وقف أن ـتر وإنّاملؤق ـشروع، م
هي ال ا هذا يف للعاملني املعاصرة حتتها: التسمية يندرج واليت احلرة؛ املهن قطاع

ـاف. د) 1( أوق ـة جملّ يف ـشور من مقالٌ وهو بالوقف، للتَّمويل مقترح تصور أشرف، حممد
األ عن الالصادرة دولة ـ لألوقاف للعامَّة العددمانة ـوال٩كويت، ش ـ١٤٢٦ـ ـ ه

ص٢٠٠٥نوفمرب ـة. ٥٤، جامع ـارة، التج بكلية العليا الدراسات يف مدرس والباحث
.اإلسكندريَّة



يف ـذيع وامل واإلداري واحملاسب واحملامي واملهندس والطبيب املدرس من كُل عمل
تلفزيوني حمطّة يف الربنامج ومقدم ـاع... ةإذاعة قط لوقف املقترح التصور هو فما

احلرة ؟املؤقتاملهن

ـسعى وي ـرة، احل املهن قطاع يف العاملني من طائفة الصور تلك تتناول
العملالباحث وقف بيان يفاملؤقتإىل دوره عن احلديث خالل من الطّائفة لتلك

تمع ا أبناء من أيضاً احملتاجني دعم ويف القائمة، الوقفية املؤسسات .دعم

  : »  «:  
متفر يكون وقد وقفيَّة، تربويَّة مؤسَّسة يف املدرس يعمل متعاقداً؛غقد أو اً

متفر كان تكلغفإن املدرسة أو اجلامعة إدارة من يطلب فإنه ـاللاً، خ ما بعمٍل يفه
ـثالً م العربية اللغة ملادِة التنسيق مبهمَّة يقوم كأن مقابل، بال األسبوعي فراغه وقت

ـدد اجل التَّعليمية اهليئة أفراد يدرب أن أو التَّعليميَّة املراحل إحدى ـانوإن. يف ك
فإنه وقفيَّة، جامعٍة يف احملاضرات من معٍني عدٍد تدريس على أنمتعاقداً باستطاعته

احملاضرات عدد فوق السَّنة أيام وطيلة أسبوع كلّ يف مثالً حماضرتني بتدريس يقوم
مايل مقابٍل وبال العقد نص يف ذكرت .اليت

ـام، الع للقطاع التابعة التربويَّة املؤسسات يف موظّفاً املدرس يكون وقد
األ العطلة يوم من ساعتني ختصيص احلالة هذه يف الطّالّبويستطيع لتقوية سبوعيَّة،



أيضاً ويستطيع العلوم، مادة أو الرياضيات مادة تكون كأن معينة؛ مادة يف الضعفاء
ـالب لط ـة الرَّمسيَّ ـات االمتحان موعد يسبق الذي الشهر من حمددة أيام ختصيص

خي اليت املادة يف لتقويتهم الرمسية، خاصُّتالشهادة ذلك يتم أن على الدواما، رج
ـا يقوم أن ميكن ذكرت اليت لتلك ة مشا أخرى بصوٍر اإلتيان وميكن الرمسي،

عمله من جزء وقف خالل من احملاضر أو .املؤقتاملدرس

  : »  «:  
ـام أي من يوماً الطبيب ختصيص خالل من الوقف من النوع هذا ميارس

كأن ـ ـاللاألسبوع خ من أو الفقراء، املرضى ملعاجلة ـ مثالً اجلمعِة يوم يكون
للعمل وقته من جزء ستختصيص يخصص كأن املستوصفات؛ من مستوصف يف

ـأن ك أو املستوصف، ذلك يف للعمل األسبوع أيَّام من يومين على توزع ساعات
يتعر عندما معينٍة دوٍر يف املوجودين األيتام مبعاجلة ـسيلتزم مخ ملدة للمرض ضون

مايلّ...سنوات عوٍض بدون كلّه ذلك يتمَّ أن على ،.

  :   :  
إدارة ـام أم مهندس فيه يتعهد التزام خالل من العمل ذلك صورة تظهر

مستحدثة املقترح،وقفية املبىن إنشاء حيتاجها اليت اخلرائط املعامالتإلعداد وإجناز
املختصَّة الرَّمسيَّة اجلهات أمام بذلك املتعلّقة ـدون،الرَّمسيَّة ب بذلك القيام خالل من

تعاىل اهللا لوجه حسبة بل مايلّ، ـال.عوٍض باألعم القيام التعهد ذلك يتضمن كما
توسعة حال يف التالية والسنوات القادمة األيام يف اإلدارة تلك حتتاجها اليت ة املشا

مثالًأبنيته سنوات عشر ملدة ـزءاً. ا ج املهندس يقف أن ميكن أخرى صورة وهناك



خالل من العام، مدار على عمله يتبعهاعددزإجنامن وما اخلرائط من للفقراءمعني
ـس مخ ـز جتهي مثالً خيصص كأن ِحدة؛ على سنٍة كل مدار على جمتمعه، أبناء من

لذلك،خرائط يقصدونه فقراء خلمسة مايلّسنوياً عوٍض .بدون

العمل وقف عن قيل واملاملؤقتوما والطبيب املدرس من ـهلكُل دس،ن
يدافع الذي احملامي عمل عن يقال أن ميكن ـةفإنه وقفيَّ ـسة مؤس ـوق حق متعن

لبناء املستأجرين أحد توقّف أو ا ممتلكا من جزٍء بدلمناغتصاب دفع عن أبنيتها
أو أن... اإلجيار ـةأيضاًيقالوميكن مبراجع ـل يتكفّ ـذي ال احملاسب؛ عمل عن

ـذلك ب للقيام وقته من جزٍء ختصيص خالل من وقفية مؤسَّسٍة ـر. حسابات واألم
منهم واحٍد كُلّ يقوم عندما اقتصادي أو طبيب أو داعيٍة مع حيصل أن ميكن نفسه

التلفاز، أو اإلذاعة يف األسبوع يف بساعٍة حمدٍد برنامج ـةبتقدمي كتاب خالل من أو
أسبوعية صحف يف تعرِّمقاالت شهريَّة، ـم،أو مه ـة معين مبعلومات الناس ف

معين مرٍض عن خيربهم والطبيب الدين، ومبادئ اإلسالم قيم ينشر ـافالدَّاعية وم ،
عالجه؟ وسبل منه الوقاية وكيفية وعوارضه أسبابه أحكامهي يعلّمهم واالقتصادي

واحلرا ـايلاحلالل الرأمس ـصاد االقت ـاطر خم إىل ـبههم وين املعامالت، جمال يف م
مايلّ، عوٍض بال يتم كُلّه ذلك أنّ إىل اإلشارة مع اهللابحسبلواالشتراكي لوجه ةً

.تعاىل

احلرة املهن قطاع وقف أن لنا يظهر يفاملؤقتوهكذا ـساهم ي أن ميكن
العم خالل من ومؤسساته تمع ا أفراد ـالاملؤقتلتنمية ب ـراده أف به يقوم الذي

تعاىل اهللا لوجه ِحسبةً بل مايلّ، .مقابل



ـن م ـر تظه اليت اخلدمات قطاع جمال يف سريعاً تطوُّراً اليوم عامل يشهد
املؤسسات بخالل بعضها يتمثل واليت ـركاتوالشركات؛ وش اهلندسة شركات

التَّدريب ومكاتب واجلامعات واملستشفيات القانونية االستشارات ومكاتب احملاسبة
اإلعالن وشركات ـساتاملهين املؤسَّ ـك تل أن ـك ذل بعد خيفى وال واإلعالم،

فكريَّة خدمات تقدِّم .والشَّركات

بيان خالل الباحث توصَّل العمل«ولقد لوقف الشَّرعي ـدوياحلكم الي
أن» املؤقتاالنفرادي أوىل ـاب ب ومن وإنَّه الوقف، من النَّوع ذلك مشروعية إىل

ـدٍة م ـالل خ فكرية خدمات تقدِّم اليت والشركات املؤسسات عمل وقف يكون
يف ـشُّركاء ال أو ـسة املؤس ـاحب ص أن ذلك يف والسَّبب مشروعاً، حمدَّدٍة زمنيٍة

ي منفعةالشَّركة بوقف متقومون ـذي ال العمل بعقد متلّكوها واليت عندهم، العاملني
معهم ـشروعيَّة. توقيعه مب قالوا الذين املالكية رأي مع بالقياس إدراجه ميكن وهذا

املستأجرة العني منفعة .وقف

الصُّ هذه بيان من الغاية ـساتإن املؤس ـل عم وقف لتطبيق املقترحة ور
الفكري الوقفيَّةببيانتتمثّلاملؤقتوالشركات املؤسسات دعم يف القائمةإسهامها

املدنيَّة ومؤسساته تمع ا أبناء من احملتاجني دعم إىل باإلضافة ذلك، إىل حتتاج .اليت



   :      
:  

مشهورةهناك البناء قطاع يف تعمل اليت اهلندسة شركات من حمدَّد عدد
ـا ماهل ورأس ـعة الواس ا خرب منها واحدٍة ولكُل ِحدة، على بلٍَد كُل صعيد على

الشَّركاتولذلك. الكبري تلك ـةفإن الوقفي املؤسسات دعم يف تساهم أن ميكن ،
وخربائها ا .خبربا

ت يف الوقف صورة ـلوتظهر كُ ـه تقدِّم التزام خالل من الشَّركات لك
املوجودة الوقفية املؤسسات إىل منها تتعهدواحدة مناطقها، يطلبيف ما بتلبية فيه

ا املرتبطة الرمسيَّة املعامالت وإجناز اخلرائط بإعداد عالقة له مبا البناء؛ جمال يف منها
بتوس رغبت أبنيٍَّةعإذا بتجهيز أو أبنيتها عشرة االلتزام مدَّة تكون أن على أخرى،

مادِّي عوٍض بال كله ذلك حيصل أن وعلى مثالً، .سنواٍت

  : »    
«:  

ا حسابا يدقّق من إىل املدين تمع ا ومؤسسات الوقفيَّة املؤسسات حتتاج
تستِجدُّ معرفة بكل ويزوِّدها ـبةاملالية، احملاس ـركات ش دور ويأيت ال، ا هذا يف

خالل من األمر، ذا ـنلتقوم م مؤسَّسٍة أمام تعهٍُّد بتقدمي ِمنها واحدٍة كُل التزام
أن ـى عل ا حسابا مبراجعة ستقوم أنها فيه توضح اجلمعيات، أو املؤسسات تلك

ملدة ذلك ذيكون حيصل أن وعلى للتجديد، قابلٍة مثالً، مايلّسنٍة عوٍض بال .لك



   :  »     
«:  

لتشييد بالنِّسبة األيام هذه يف مهمَّة أصبحت االستشاريَّة املاليَّة الدراسات
ـشاريَّة االست املاليَّة املؤسسات إىل يلجأ املستثمر فإن ولذلك اإلستثمارية، املشاريع

بإعداد ـملتكليفها عل يف يعرف ما وهو إنشاءه؛ ينوي الذي املشروع حول دراسة
اجلدوى بدراسات .االقتصاد

ـالل خ ـن م املاليَّة مواردها تنمية إىل الوقفيَّة املؤسسات بعض وتسعى
القطاعات يف املرحبة،االستثمار ـرضاالقتصادية تع فإنَّها بذلك، القيام قبل لكنها

امل على عندها املوجودة ـولؤسساتاألفكار ح دراسة إلجراء االستشارية املالية
لالستثماراملشاريع ـاري،(احملتملة جت مشروع صناعي، مشروع زراعي، مشروع

خدمات ـق)مشروع حيقّ الذي املشروع أي لالستثمار؟ األمثل املشروع هو وما ،
ممكن ربح ممكنةوأقصى تكلفة ممكنوبأدىن جهد .بأدىن

بإعد املؤسسات تلك للمؤسسةوتقوم الدراسة تبلاد مث ـة، ـاالوقفيَّ غه
تلك إدارة ألن تعاىل، اهللا لوجه ِحسبة بل مايل، مقابل بال إليها توصَّلت اليت النَّتيجة

موظّ خالل من عمل من به قامت ما جتعل أن نوت ـكفيهااملؤسسة تل مدة خالل
الوقف مبرتلة .املؤقتالدراسة

    :   »        
«:  

وما املاليَّة احلسابات فتح خالل من الوقف من النَّوع هذا صورة تتحقق
سواًء نوعها؛ كان أياً الوقفيَّة للمؤسسات ا ـاعأيرتبط القط على حمسوبة كانت



أ اإلسالمية، لألوقاف العامَّة كاملديريات العام؛ علىمالوقفي حمسوبة القطاعكانت
اخلاص؛ التربويَّةالوقفي التابعةكاجلمعيات واجلامعات املدارس على املشرفة الوقفيَّة

ـة، االجتماعيَّ ـساعدات امل ـع توزي ـى عل املشرفة الوقفية اخلرييَّة واجلمعيَّات هلا،
هلا التابعة املستوصفات على املشرفة الوقفيَّة الطّبيَّة يتمَّع،...واجلمعيَّات أن ذلكلى

مايلّ مقابٍل بال زمنيٍةكُلّه مبدة ذلك حتديد من مانع وال تعاىل، اهللا لوجه حسبةً بل ،
للتجديد قابلٍة مثالً سنوات بعشر .حمددة

  : »  
«:  

اخل القطاع من أفراد ـاميتلك فيه ـون يك اليت الدول يف مستشفيات اص
دور اخلاص ـلللقطاع عم ـف لوق ـة املقترح ـصورة وال االقتصادية، احلياة يف

األِساملؤقتاملستشفيات من عدد بوقف ـرَّتتمثل ملعاجل فيها ـراءة الفق ـى املرض ة
أكثر، أو أِسرَّة عشرة املختلفةكوقف االختصاصات على القلب،(موزَّعني أمراض

التوليد، جناح األطفال، جناح الكلى، يوق...) أمراض ـنحبيث م ـين مع عدد ف
يلزم.اختصاصلكلاألِسرَّة حيث للتجديد، قابلة بِسنة للوقف الزمنية املدة وحتدَّد

ـة ماليَّ ـاة مراع ـرورة ض مع املدة، بتلك احلالة هذه يف نفسه املستشفى صاحب
عدد وقف بزيادة له تسمح كانت إن احلالة، هذه يف بإنقاصهاةرَّاألِساملستشفى .أو

املستشفياتوهناك عمل لوقف أخرى ـاللاملؤقتصورة خ من تظهر
ـة اخلارجي ـات املعاين قسم يف معيَّنني ألطباء حمدٍد يوٍم من حمددة ساعات ختصيص

الفقراء املرضة .ملعاجلة



ـشفيات املست عمل لوقف أيضاً احملتملة الصور ـتومن ـوماملؤق يق أن
مؤسَّسٍة إدارة إىل التزام بتقدمي وتعليمهمصاحبها األيتام بتربية تعنى داخليَّة؛ تربويٍة

ـسبةً ح بل مايل، عوٍض بال مستشفاه يف تالميذها من حيتاج من مبعاجلة فيه يتعهد
للتَّجديد قابلة واحدٍة سنٍة وملدَّة تعاىل، اهللا .لوجه

الفكري والشَّركات املؤسَّسات عمل لوقف أخرى صور املؤقتوهناك
العملبيتمثل بوقف القانونيَّةاملؤقتعضها االستشارات ـدميملكاتب تق خالل من

منها طلبت اليت الوقفيَّة املؤسسات إلحدى قانونيَّة مسألة يف فيها املستشارين رأي
اندثَر وقٍف ملكيَّة إثبات آلية حول تكون كأن لعلم. ذلك، اإلعالن شركة وبوقف

مدَّة خالل فيها اإلعالن يفحمددخرباء ـودة املوج ـة الوقفيَّ ـسات املؤس على ٍة،
ِحسبة بل مايل، عوٍض بال منها تطلبها اليت اإلعالنات بتجهيز يقوموا كي مناطقها،

تعاىل اهللا ـة. لوجه املخوَّل ـة اهليئ أو الزكاة صندوق طلب هنا احملتملة الصور ومن
إ معيَّنة إعالنيَّة شركة من املسلمني من الزَّكاة ـنجبمع م ـة خمتلف ـاذج من ـداد ع

ـلوٍب بأس أمواهلم زكوات دفع على املليئني املسلمني حثّ منها الغاية اإلعالنات،
احلال مقتضيات حسب على الترهيب أو الترغيب جانب فيه .يظهر

ـرادي، االنف بشكله يظهر الذي الفكري العمل يلعب أن ميكن وهكذا
احلرة املهن بقطاع طبيب،(واملتمثّل ـضاً...)مهندس،مدرس، أي ـر يظه والذي ،

اخلاص القطاع يف والشركات املؤسَّسات بعمل واملتمثّل اجلماعي شركات(بشكله
املستشفياتاهلندسة، اإلعالن، املؤسَّسات...) اجلامعات،شركات تنمية يف دوراً

عملها من قسم وقف خالل من القائمة حمددالوقفيَّة زمين وقت ـدور. خالل وال
ت تمعنفسه ا أبناء من لطائفٍة معينة حاجات إشباع يف أيضاً ـالج(لعبه الع تأمني



للفقرا التَّعليم تأمني الفقراء، واجلللمرضى ـدارس امل خالل من املميزين ـاء اتمع
...).اخلاصة

االبتكاري بالعمل االبتك()١(يقصد حقوق مقا) ارأو ال بشيٍء لباإلتيان
ـوع موض يف ـاً كتاب يِعدُّ الذي للمؤلف بالنِّسبة احلال هو كما الواقع، أرض يف له

يكتشف والذي خمتٍرب، يف الباحث للطبيب بالنسبة أو معيٍَّن،جديد، ملرٍض أودواًء
ابتكاره من جديداً خمترعاً قدميٍة آلٍة إىل ال.يضيف يفرضوالسؤال هذانفسهذي يف

ال ا: ا العمل لوقف الشِّرعي احلكم هو البتكاري؟ما

   :  
ليخطُرإن يكن مل القدامى باهلمالفقهاء ـلعلى العم وقف عن احلديث
ـصُّوراالبتكاري، ال تعرف مل عصورهم طبيعة وألن أيَّامهم، يف شائعاً يكن مل ألنَّه

االبتكا لألعمال ـاء. ريةاملعاصرة الفقه ـدنا وج ـك ذل كُل من الرغم على ولكن

د) 1( واالقتصاديَّة: الزرقا. يقول املدنيَّة احلياة أوضاع أوجدته املالية احلقوق من ثالث نوع هناك
القانونيني بعض يسميه احلديثة، ـلاحل: والثقافية وك واملؤلف املخترع كحق األدبيَّة، قوق

أنتجوه أو اخترعوه ما بنسبة االحتفاظ يف حقاً هلؤالء فإن صناعي، أو فين مبتكر ألثر منتج
احتكارإليهم وتعميمهيف نشره من استغالهلا ميكن اليت املاليَّة ـن. املنفعة م ـوع الن وهذا

القدمية، الشرائع يف معروفاً يكن مل واالقتصاديةاحلقوق املدنية والوسائل العوامل وليد ألنَّه
ـصا. احلديثة امل قاعدة على خترجياً التدبري، هلذا متسع اإلسالمي الشرع يفحلويف ـلة املرس

اخلاصَّة احلقوق النوع. ميدان هذا تسمية رجحنا ـار«وقد االبتك ـا،. د. (»حقوق الزرق
اإلسال الفقه يف العامة االلتزام نظرية ص،ميمصطفى، سابق، ).٢١مرجع



الكتب لوقف الشَّرعي احلكم عن يتحدَّثون ـا. السَّابقني هن الكتب بوقف واملراد
صاحبه صنَّفَه أو ألفه الذي .الكتاب

الكاساين اإلمام حنيفة،«: قال أيب أصل على جيوز فال الكتب وقف وأمَّا
قوهلما على وقففق،)١(وأمَّا أنَّه حيي بن نصر عن وحكي فيه، املشايخ اختلف )٢(د

حنيفة أيب أصحاب من الفقهاء .)٣(»على

من نكتشف الواقع، أرض يف الفقهاء طبَّقه ما إىل النَّظر خالل ومن لكنَّه
على الوقف نصَّ ويكتبون ذلك، مشروعيَّة يرون أنهم بأنفسهم كتبهم وقف خالل

أحياناً نفسه؛ وأحياناًالكتاب منه، ورقة آخر يف وأحياناً املصنَّف، من ورقٍة أول يف
املصنَّف جملّدات من جملٍّد .يف

ـيت ال الكتب وقف مبشروعيَّة متمثلٍة نتيجة إىل سبق ِمما وصل والباحث
تندر واليت ا، أصحا االبتكاريَّةجصنفها األعمال ضمن ـى. بالتايل عل ذلك لكن

الوقفِلعدم. التأبيد تطبيق العصوراملؤقتإمكانيَّة تلك يف .للكتاب

    :  
املعاصرأشبع األوالفقهاُء حتت املندرجة املسائل ـاًن حبث االبتكارية عمال

ح جهة أومن تأجرياً أو بيعاً ا ا أصحا تصرُّف ال؟...كم أم ذلك هلم جيوز هل ،
شكَّ موال نوع الوقف التصرُّفأن .ن

الصاِحبني) 1( حممد: أي يوسف .أيب
صنفها) 2( اليت كتبه وقف حممَّد. أي عن اجلوزجاين سليمان أيب عن الفقه أخذ ـويف. ولقد وت

ـ٢٦٨سنة ـ[ه ج للسمرقندي، الفقهاء ].٣٧٨ص٣حتفة
ترتي) 3( يف الصنائع بدائع مسعود، بن بكر أبو الدين عالء ـالكاساين، ـ ج الشرائع، دار٥ب ،

ـ ط لبنان، ـ بريوت العريب، التراث ـ٢،١٤١٩إحياء ص١٩٩٨/ ه .٣٢٩م



    :  
العثما تقي حممد الينيقول ا هذا :)١(يف

الطباعة وحقَّ االبتكار حقَّ املؤلّف(إن الكتاب حبكم) طباعة حيصل حقٌّ
لشيٍء جديداً شكالً أو جديداً خمترعاً ابتكر ملن والقانون ـقِّ.العرف ح من واملراد

ي الرَّجل هذا أن للتجارةاالبتكار وعرضه ابتكره ما إنتاج حبقٍّ ـع. نفرد يبي ربَّما مث
للتجارة إنتاجه من األول املبتكر تصرُّف فيه فيتصرَّف غريه، إىل احلق وكذلك. هذا

احلقُّ فله ألفَه أو كتاباً صنَّف أرباحبمن على واحلصول ونشره الكتاب ذلك طباعة
إىل احلق هذا يبيع وربما منالتجارة، املؤلف يستحق كان ما بذلك فيستحقُّ غريه،

ونشره .طباعته

أم: فالسُّؤال والتأليف الطباعة حق أو االبتكار حقِّ بيع جيوز جيوز؟هل ال

قائالً ذلك على ـاء: جييب الفقه آراء ـسألة امل ـذه ه يف اختلفت وقد
منعه من ومنهم ذلك، جوَّز من فمنهم ـة. املعاصرين النهاي يف رأيلكنه ـح رجَّ

ـشق،) 1( دم القلم، دار معاصرة، فقهيَّة قضايا يف حبوث تقي، حممد طالعثماين، ـوريا، ،١س
ـ،١٤١٩ ـوان. ١٢٢ـ١٢١ص١٩٩٨ه عن حتت أعده حبٍث من مأخوذ الكالم وهذا

ردة« ا احلقوق ـامسو» بيع اخل ـؤمتره م دورة يف اإلسالمي الفقه جممَّع جملس إىل قدَّمه
من األوىل٦إىل١:بالكويت ـن١٤٠٩مجادى م املوافق ـ األول١٥إىل١٠: ه ـانون ك

١٩٨٨.



احلقوقجبوازالقائلني تلك تعترب)١(ببيع أصبحت ألنها ـاالً؛ م ـار التج عرِف يف
ـوال األم ـم حك يف ـياء األش بعض إدراج يف دوراً يلعب العرف وألن متقوَّماً،
ـة عامَّ ـاس الن عرف يف فكالمها التأليف؛ وحق االبتكار حق بينها ومن واألعيان،

مالٌ خاصَّة .والتجار

كتابوإ صاحب ـ املقري رآه الذي النَّصَّ الوقفيَّة النُّصوص أقدِم من ن
بتاري واملتوفّى الرطيب، األندلس غصِن من الطيب نفح ـى١٠٤١خـ عل ـ ـ ه

كتاب من الرابع لّد غرناطةا«ا تاريخ يف ـن«ملؤلّفه» إلحاطة ب حممد الدين لسان
ـ٧٧٦ـ٧١٣(» اخلطيب ا)ه نصَّ فيه ذكر حيث يف، ـه كتاب من لنسخة لوقف

أيب إىل ـل وأوك السُّعداء، سعيد خبانقاه مقرَّها وجعلَ مبصر، العلم أهل على حياته
عنه نيابةً بذلك القيام األندلسي احلاج ابن اهللا عبد بن .عمرو

اآليت الشكل على الوقف نص خمتصراً(وكان :)٢()يذكر

وحده،ا« ِهللا اِهللاحلمد رمحة إىل الفقري ـنوقف اب عمرو أبو الشيخ تعاىل
اإلمام الشيخ مصنِِّفِه موكّله عن ـ به تعاىل اهللا نفع ـ األندلسي احلاج بن اهللا عبد

ا) 1( بني من لذلكوذكر منهمعدداًيزين اهلنديَّة القارَّة علماء من ـتح: حمدداً ف حممد الشيخ
عباللكنوي اإلمام تلميذ والعالمةـ اهللا كفاية حممد املفيت الشيخ والعالمة اللكنوي، احلي د

الالجبوري الرحيم عبد املفيت والشيخ بديوبند، العلوم دار مفيت الدين نظام .الشيخ
ـياملقر) 2( ـ ج الرطيب األندلس غصن من الطيب نفح حممد، بن ـ٧أمحد ـادر ص دار ،

لبنان، ـ ـ١٣٨٨بريوت ص١٩٦٨/ ه كتاب(١٠٥ـ١٠٣م، عن ـف: نقالً الوق
فيصل امللك مركز عن صادر والكتاب ساعايت، حممود حيي للدكتور العربية، املكتبة وبنية

الرياض ـ اإلسالميَّة والدراسات األوىل،للبحوث ـة الطبع ـسعوديَّة، ـ١٤٠٨ال ـ / ه
ص١٩٨٨ .١٣٢ـ١٣١م



اهللا عبد حممد أيب الشيخ بن حممد اهللا عبد أيب الدين لسان ـ األندلس بركة العالمة
السلماين األندلسي اخلطيب الكتابمجيع... بن غرناطة«هذا مث» تاريخ ـةوهو اني

رابعها هذا ـسخاً... أجزاء، ون ـراءةً ق به ينتفعون املسلمني مجيع على شرعيَّاً وقفاً
.»...ومطالعة

املؤلّفويركّز الواقف قول على ـسخاً«الباحث ون ـراءةً ق به ينتفعون
صورة» ومطالعةً هي ـاًوهذه عقلي ـالً عم كان الذي املوقوف، بالكتاب االنتفاع

إلي يسبقه مل الشكلابتكارياً ذا ربما قبل من أحد .ه

خلدون ابن به قام نفسه ـ٨٠٨ـ٧٨٤(واألمر نسخةً) ه وقف عندما
كتابه وديا«من واخلربولِعرب املبتدأ ـه،»ان إعارت وأجاز القرياون، جامع خزانة يف

ي وأن مناسباً، رهناً يدفع وأن أميناً، جيِّدة مسعٍة ذا املستفيد يكون أن اشترط ردلكنه
شهرين على تزيد ال مدة يف .)١(الكتاب

القاريوكذلك علي مالّ ـ١٠١٤ت(وقف ـيت) ه ال ـصنفاته م مجيع
القارئ إليها احتاج إذا نسخها وأباح كتاب، ثالمثائة .)٢(بلَغت

ـار االبتك ـوق حق ـع بي جييز العثماين تقي حممد كان ـال(وإذا األعم
مشرو)االبتكارية يرى الباحث فإن ذمَّة، من ملكيَّة نقل يفيد البيع ألن وقفها، عية

ذمَّة ـاحبإىل ص ـوم يق أن أوىل باب من فإنه التَّصرُّف، من نوع وهو ِبعوض؛
سواْء االبتكاري؛ حقّه بوقف التأأاالبتكار على ذلك أبكان التَّأقيتميد .على

العربية. د) 1( املكتبة وبنية الوقف حممود، حيي صساعايت، سابق، مرجع ،١٥٨.
ص) 2( السابق، املرجع .١٦٠نفس



     :  
العباد الدكتور حتتتناول االبتكار حقوق أو االبتكارية األعمال طبيعة ي

ـع تم ا يف ـم تق مل ـوق احلق ـذه ه أن وبيَّن املعنويَّة، أو الذهنيَّة احلقوق مسمى
ـثالً، م ـأليف فالت القدمي، من فيه ـ مثالً ـ التأليف حركة نشاط رغم اإلسالمي

ب واألجر، الثواب يف ورغبة بالواجب، شعور عن عبارة املؤكان كان حيرصل لف
والثّواب األجِر من مزيداً ذلك يف ألن الطّرق، بكافة نشره ـربز. على ت مل ـه وعلي

مادِّية غري أشياء من ينتجه ملا الشخص استحقاق .فكرة

هلاوملّا ألن الشَّريعة، يف املال مسمَّى يف تدخل املادِّية غري األشياء كانت
االن ويباح الناس، بني شرعاًقيمة ا ـذا. تفاع ه ـى فعل ا؛ االختصاص قام وقد

امللك أنواع من نوعاً باعتبارها تنظم أن ميكن .)١(األساس

ـ ـا مساه كما ـ الذهنيَّة احلقوق أن إىل العبَّادي الدكتور خلص ولقد
ـاً بيع ا يتصرف أن لصاحبها جيوز أي امللك، أنواع من نوع أوهي ـأجرياً ت أو

أو،...هبة ـان ك مؤقّتاً الوقف احملتملة التصرف صور مجلة من أن يرى والباحث
.مؤيَّداً

    :  
عن حديثه خالل ـ الزحيلي الدكتور االبتكار«يقول أو اإلبداع : »حقِّ

ـاحبهوأصبح ص ـى عل ـأثريه ت ـسبب ب ـة، وماليَّ ـة معنويَّ ـة قيم ـقِّ احل هلذا

ـالسَّالمدعبالعبادي،. د) 1( ج اإلسالميَّة، الشَّريعة يف امللكيَّة ص٣، سابق مرجع ،٢٣٥.



الواضح، طريقوورومردوده عن الستثماره العلمي املصنف نشِر على اتفاقات ود
واملتاجرةتوزيعه واإلعالم النَّشر وسائل من وغريها الطباعة .بوساطة

قائالً الشجرة،: ويضيف كثمرة البشري، الذهن أو الفكر نتاج من ومثرةٌ
املنقوالت، ومنفعة الدار، أو األرض أنوغلة فيه شكُّ ال ـةوِممَّا ـافع(كلم ) املن

واملعنويَّةت املادِّيَّة األموال منافع .)١(شمل

االبتكار، حلقِّ املاليَّة بالقيمة يقرُّ أنَّه الزحيلي الدكتور كالم من واملفهوم
الوجِه على به يتصرَّف أن لصاحبه جاز ولذلك امللك، أنواع من خاصٌّ نوع وأنَّه

يريد التَّصرف)٢(الذي وجوه مجلة ومن ـى، عل أو التأبيد على أكان سواًء الوقف؛
.التأقيت

          
:  

رقم حتت مَّع ا قرار ـامس٤٣جاء اخل ـؤمتره م دورة يف انعقد ولقد ،
من األوىل٦ـ١بالكويت املوافق١٤٠٩مجادى ـ، ،١٥/١٢/١٩٨٨ـ١٠ه

اآليت على :)٣(ونصَّ

ط. د) 1( ـوريا، س ـشق، دم ـر، الفك دار ـرة، املعاص املالية املعامالت وهبة، ،١الزحيلي،
ـ١٤٢٣ ص٢٠٠٢/ ه .٥٨١م

القيمة)2( باإلضافةحول ذلك يف انظر امللك، أنواع من خاصاً نوعاً له وأن االبتكار حلق املاليَّة
السابقة اآلراء :إىل

د دار. ـ شرعيَّتها، على املبيع ضوابط وأثر الشائعة البيوع رمضان، توفيق حممد البوطي،
ط سوريا، دمشق، ـ١،١٤١٩الفكر، .٢٢٦ـ٢٠٩ص/ ه

د نظرية. ـ أمحد، طحسن، ـوريا، س دمشق، إقرأ، دار اإلسالمي، الفقه يف ،١األجور
ـ١٤٢٢ ص٢٠٠٢/ ه .٩٨ـ٩٠م،

العدد) 3( اإلسالمي، الفقه جممع ـ٥جملة ج ـ٣،١٤٠٩، ص١٩٨٨/ ه .٢٥٨١م



ـأليف،: الًأو والت التجاريَّة، والعالمة التجاري والعنوان التجاريُّ االسم
االبتكار أو املعاصر: واالختراع العرِف يف هلا أصبح ا، ألصحا خاصَّةٌ حقوق هي

ا يعتدُّ احلقوق وهذه ا، الناس لتموِل ماليَّة، ـداءقيمة االعت ـوز جي فال شرعاً،
.عليها

: ...ثانياً

ـحاِبها: ثالثاً وألص شرعاً، مصونةٌ االبتكار أو واالختراع التأليف حقوق
عليها االعتداء جيوز وال فيها، التَّصرُِّف .حقُّ

ـا هل وأن ا، ألصحا خاصَّةٌ حقوق أنَّها على نصَّ القرار من األوَّلُ فالبند
وال فيها، التصرُّف حقَّ ا ألصحا أعطى الثالث والبند ماليَّة، ـانقيمةً ك سواًء وقف

التَّ التَّصرُّفبأعلى من نوع التَّأقيت على أو .يد

اآليت تقدم ِمما الباحث :ويستنتج

ـاً؛.١ ابتكاري ـالً عم ـرب تعت اليت الكتب وقف حول القدامى الفقهاء اختلف
ـرج خت ال الواقع حبكم كانت وإن اآلخر، البعض ومنعها البعض، فأباحها

م ألن الوقف، طبيعة وألنلفؤعن ـأجرياً، ت وال بيعاً ال ماِلياً، ا ينتفع ال ها
عصورهمجتارة يف موجودة تكن مل ـص. الكتب ن ـضع ي بعضهم رأينا مث

ـه كتاب يف اخلطيب الدِّين لسان فعل كما كتابه داخل ـة«الوقف اإلحاط
غَرناطة كتابه» بتاريخ من نسخة بوقف يقوم اآلخر ابنوالبعض فعل كما
عندم كتابهخلدون من نسخة وقف واخلرب«ا املبتدأ وديوان ووضعها» العرب



القرياون جامع خزانة ـالّ. يف م فعل كما كُلّها كتبه يقف اآلخر والبعض
القاري الزَّمنيَّة. علي املدة جهة من ـد؛أما التأبي على فكانت الكتب لوقف

علي كتب الذي للورق االفتراضيِّ بالعمِر ذلك يرتبط أن ـفأقلّه وق أما ه،
لفساده ربما املاضيَّة العصور يف معروفاً يكن فلم حمددة، زمنيَّة ملدة الكتب
إمكانية لعدم وربما املالكيَّة، غري اجلمهور رأي هو كما ـ البعض رأي يف

بذلك هلم تسمح اليت اآلليَّة إىل الفتقارهم العصور؛ تلك يف .تطبيقه

بيقول.٢ املعاصرين الفقهاء تندرجمجهور وأنها االبتكار، حلقوق املاليَّة القيمة
خاصٍّ نوٍع اضمن أصحا وأن احلقوق، ـاـمن التَّصرُّف حقَّ ميلكون

أو والتأجري كالبيع مايل عوض يقابله الذي التصرف فيها مبا صوِرِه؛ بكافة
والوصيَّة كاهلبة مايل، عوض يقابله ال الذي ـرى. التصرف ي أنوالباحث

مايل عوض يقابله ال الذي التصرف ضمن يندرج .الوقف

عليه ـة: وبناًء االبتكاريَّ ـال األعم ـف وق مبشروعيَّة يقول الباحث فإنّ
االبتكاريَّة( التَّ)احلقوق سبيل على ذلك كان سواًء ـدبأ، ـتوأي ـشري. التأقي وي

بقولهالدكتور ذلك إىل قحف :)١(منذر

الصُّ أهمِّ من استغاللولعلّ حقُّ هو وقفها ميكن اليت للحقوق اجلديدة ور
املعنويَّة االبتكارية(األمالك أمهها)أي ومن ـارحقُّ: ، االبتك ـقُّ وح ،...التأليف

ـا كم بذلك املبتكر أو املؤلف بتصريح املعنوي امللك استغالل حق حتبيس ويكون

ص. د) 1( سابق، مرجع اإلسالمي، الوقف منذر، .١٨٣قحف



ب املؤلّف يصرح حيث الكتب، من كثري مقدِّمات يف كتابهحقَّيترك«أنَّهجنده نشِر
تعاىل هللا صدقة منه جزٍء أي .»أو

االبتكاريَّة األعمال لوقف املقترحة الصور االبتكار(إن أن) حقوق ميكن
ـصُّو ال ـني ب والفرق شركة، أو مؤسَّسة خالل من أو انفرادي بشكل أنّتتم رتني

ـة، اآلل خمترع أو الدَّواء مكتِشف أو الكتاب مؤلف يكون األوىل احلالة يف الواقف
الشَّركة أعضاء أو املؤسَّسة صاحب الواقف يكون الثّانية احلالة يف منبينما بدَّ وال ،

حىت تصنيعه من بد ال بل لذاته، به ينتفع ال غالباً ـ املخترع الشيء أن إىل اإلشارة
ينتفعيص ال فإنه املؤلف، للكتاب بالنسبة احلال هو كما به؛ لالنتفاع صاحلاً بهبح

األفضل طباعتهبالشكل بعد .إالّ

  : »  «:  
ـات اجلامع إحدى يف يدرِّسها اليت املادة يف كتاباً اجلامعيُّ األستاذ يؤلف

إدارة مينح مث ـفالوقفيَّة، الوق بنيَّة سنوات عشر ملدة الكتاب استغالل حق اجلامعة
ـدة امل تلك انقضاء بعد الكتاب يف التصرف حقُّ له يعود أن إدارة. على ـوم وتق

املدة هذه يف حتصلاجلامعة وما املدة، تلك طيلة ا طال إىل تبيعه مث الكتاب، بطباعة
املوقوف ماهلا رأس إىل يضاف ربح من إىلأ. عليه ـه طباعت ـأمني بت تقوم ربما و

بذلك يسمح املايل وضعها كان إذا مقابل بال ا .طال



   :   »        
«.  

أمانة أو احلسابية العمليات ختدم برامج املعلوماتية جمال يف العاملون خيترع
أو نو.. السِّرِّ باختالف الربامج تلك النشاطوختتلف للمؤسَّسة. ع احملاسبة فربنامج

املطبق احملاسبة برنامج عن خيتلف وهكذاالشركةأواملؤسسةيفالتربويَّة ...التجارية،

أووقد وقفيَّة جامعةً مينح مث حماسبياً برناجماً ال ا ذا خبري شخص خيترع
مثالً سنوات عشر ملدة به االنتفاع حق خرييَّة ـقّبنمجعيَّة ح ـود يع مث ـه، وقف ية

املدة تلك انقضاء بعد إليه الربنامج ذلك بشأن قد. التصرف الربامج من النوع وهذا
ال ا هذا يف خمتصة شركة أو مؤسسة تقدِّمه وقد االنفراديَّة، بصفته شخص .يقدِّمه

  : »  «:  
ميدا يف الباحث يصل ـالقد جم يف أمهيته له دواٍء اكتشاف إىل الطبِّ ن

ـشف املكت كالدَّواء فعاليته له دواٌء اكتشف أن يسبق مل اليت األمراض أحد معاجلة
ـة وقفيَّ ـسة مؤسَّ أو مثالً، العامَّة األوقاف إدارة مبنح فيقوم الباحث، ذلك قبل من

سن مخس ملدة املكتشف الدواء هذا استغالل حقَّ مثالًبعينها ـك. وات تل ـوم فتق
ـدى إح إىل السابقة املدة لنفس الدواء ابتكار حق بتأجري املؤسسة تلك أو اإلدارة

املدَّة، انقضاء بعد األدوية، تصنيع ـدواءشركات ال ابتكار حبق التَّصرُّف حق يعود
مكتشفه الوقف. إىل بنيَّة فعل ما فَعل الباحث الطبيب أن إىل اإلشارة ـتاملمع . ؤق

أو ـسة مؤس خالل من أيضاً يظهر قد فإنَّه انفراديَّة، بصفة الوقف هذا ظهر وكما
الطيب البحث ميدان يف تعمل .شركة



العمل بوقف يتعلّق فيما أقسام ثالثة الدراسة هذه ـاول. املؤقتحوت تن
وقف بيان عن احلديث األول ـاء»ؤقتاملالعمل«القسم الفقه تعريف فيه فذكر ،

ـف تعري ذلك بعد ذكر مث له، املعاصرين الفقهاء بعض وتعريفات للوقف، القدامى
العمل الدراسة،املؤقتوقف موضوع للمسألة الفقهي التكييف بيان إىل باإلضافة

العمل وقف ضوابط بذكر ختم .املؤقتمث

الدراسة هذه من الثاين القسم وقفأما موضوع فتناول اليدوي«، العمل
ـسات» املؤقت املؤسَّ ـالل خ ـن م ـر يظه ـذي ال واجلماعي االنفرادي بشكله

الفكري. والشَّركات العمل لوقف الشرعي احلكم فيه ،املؤقتاالنفراديولقدذكر
ـرف احل أصحاب قطاع عمل لوقف مقترحة صور ذلك بعد ذكرت ـتمث ؛املؤق

منها ع: واليت السياراتوقف صائن ـاءاملؤقتمل الكهرب ـائن ص عمل ووقف ،
البناء،املؤقت دهَّان عمل ـصِّاملؤقتووقف ال األدوات ـائن ص عمل وقف حيَّة،
األثاثاملؤقت صائن عمل ووقف الكهربائية،املؤقت، األدوات صائن عمل ووقف
احلاسوباملؤقت صائن عمل ووقف .املؤقت،

ال انتقل ـممث احلك ليتناول ـ الثّاين ـ القسم هذا ضمن ذلك بعد كالم
اليدوي والشركات املؤسسات عمل لوقف ـوراملؤقتالشَّرعيَّ ص ـرت ذك مث ،

منها واليت الوقف، من النَّوع هلذا مؤسسات: مقترحة عمل ،املؤقتالصيانةوقف
اخلياطة مشغل عمل النَّقلاملؤقتووقف شركات عمل ووقف .املؤقت،



وقف موضوع فتناول الدِّراسة، من الثّالث القسم ـي«أما العقل ـل العم
الفكري،»املؤقت العمل لوقف الشرعي احلكم فيه ـراديفذكر ـتاالنف ،املؤق

منها واليت احلرة، املهن قطاع ميدان يف له مقترحة صوٍر ذكر ذلك وقف: وأعقب
املدرِّس الطباملؤقتعمل عمل ووقف املهندساملؤقتيب، عمل وقف .املؤقت،

ـفمثَ لوق الشَّرعيَّ احلكم القسم نفس ضمن ليتناول ذلك بعد الكالم انتقل
الفكري والشَّركات املؤسَّسات له،املؤقتعمل صوٍر بذكر ذلك أعقب مث ،

منها اهلندسة: واليت شركات عمل ـلاملؤقتوقف عم ووقف ـركات، ش
املؤقت، ـفاحملاسبة ووق املؤقت، االستشاريَّة املاليَّة املؤسسات عمل ووقف

املؤقت املستشفيات عمل ووقف املؤقت، اإلسالمية .املصارف

الشَّرعي احلكم عن ليتحدث نفسه القسم ضمن ذلك بعد الكالم انتقل مث
ـ هل ـال ا هذا يف مفصَّلة دراسة هناك وكانت املؤقت، االبتكاري العمل الوقف

واملعاصرين القدامى الفقهاء بعض تناوهلا باملوضوع، ـك. عالقة ذل بعد ذُكرت مث
م املؤقت، االبتكاري العمل لوقف مقترحةٌ ـف: نهاصور املؤل ـاب الكت ـف وق

املؤقت املخترعة احلاسوب برامج ووقف املؤقتةاملؤقت، املكتشف الدواء ووقف ،.

إل توصَّل اليت النتائج باآليتأما تتمثّل فإنَّها دراسته يف الباحث :يها

وألن.١ حرٌّ، ألنَّه جلهده، العامل وقف منع عن واحلنابلة الشَّافعية فقهاء حتدَّث
ميلك ال ألنَّه للتَّملك؛ مكاناً فليس احلرُّ اإلنسان أمَّا ميلك، ما يقف اإلنسان

ـه؛ منفعت أو عمله يقف أن له جيوز ال وبالتَّايل ـرع،رقبته، ف ـل العم ألن
ميلك ال كذلك ـ، رقبته ـ أصله ميلك ال أنه فكما األصل، يتبع والفرع



أو عمله وقف له جيوز ال وبالتايل لألصل، تبع الفرع ألن منفعته، ـ فرعه
.منفعته

ـةيعثُرمل.٢ احلنفيَّ ـاء فقه ـه عن حتدث املوضوع هذا يف كالم على الباحث
الفق الكتب يف ـكواملالكيَّة تل ألن ـا ربَّم منهما، مذهٍب لكل العائدة هيَّة

اإلنسان«الفكرة عمل العصور،» وقف تلك يف الفقهاء أفكار على ختطر مل
الوقف من النَّوع ذلك إىل حمتاجة تكن مل تمعات ا تلك ألن مل. أو كذلك

كالم أي على منذريعثر الدكتور كالم من كان ما إال املوضوع يف معاصر
لذلكفقح تعليل ذكر بدون املنافع وقف مشروعية . حول

التَّأ.٣ على يكون قد الوقف بأن اجلمهور دون املالكية فقهاء ـدبقال وق يد،
الواقف إرادة إىل راجع ذلك يف واألمر التأقيت، على ـد. يكون يفي وهذا

العمل لوقف الزَّمنية املدة تأقيت جمال يف .الدِّراسة

م.٤ إىل الباحث منفعةٌ،توصل اإلنسان عمل ألن املؤقت، العمل وقف شروعيَّة
أجاز ولذلك احلنفيَّة، غري اجلمهور عند ماليَّة قيمة هلا جعلهارعالشَّواملنفعة

احلنابلة رأي على ـاً،. صداقاً مؤقت وقفها جيوز فإنه ماالً، املنفعة كانت وملّا
حمدَّدة العمل إجارة مدَّة تكون النَّافكما وقفمن جيوز كذلك الزَّمنية، حية

العمل فوقف ولذلك مؤقّتاً العامل ـدلاملؤقتمنفعة ب يف إالّ ـارة كاإلج
.اإلجيار

العمل وقف إدارج إمكانيَّة إىل الباحث توصَّل ـتكذلك ـمناملؤق ض
عوض، بدون أو بعوٍض عمل بأداء شخص فقديلتزم االلتزام، العملعنصر ووقف



صاملؤقت ضمن االيندرج ـورةلورة ص تأخذ وقد مايلّ، عوٍض بال عمل بأداء تزام
للعمل وقفاً فتصبح التكرار صورة هذه ـه. املؤقتااللتزام كُلّ ـر ذك الذي وهذا

االنفراديمرتبط العمل .بوقف

ـشركات٥ وال ـسات املؤس ـل عم وقف مشروعيَّة إىل أيضاً الباحث توصَّل ـ
امل رأي على ذلك يف واعتمد ـرتلاخلدماتية، امل وقف جبواز قالوا الذين الكية

ـار، اإلجي ـد بعق املرتل منفعة ملك املستأجر ألن اإلجيار، مدَّة طيلة املستأجر
الوقف التَّصرُّف صور ومن يريد، كما به يتصرف أن له .فجاز

يتملّك الذي الشَّركة أو املؤسَّسة لصاحب بالنِّسبة ة مشا الصُّورة وهذه
من عماله منفعتهممنفعة يقف أن يستطيع وبالتايل معهم، يوقعه الذي العقد خالل
حمددة زمنيَّة .ملدَّة

وقف٦ حول البحث غمار يف الباحث خاض أن بعد استطاع» املؤقتالعمل«ـ
اأن اآليت الضَّابط إصداِريستنتج يف عليه االعتماد ميكن ـىلذي عل ـم احلك

ا على ينصُّ والذي العمل، أنواع :آليتوقف

االنفرادي بشكلها العقلي، أو اليدوي اإلنسان جهد عن النَّاجتة املنفعة
اجلماعي والشركات(أو املؤسَّسات ـال،)عمل ق أو الشَّرع نصَّ ـرفإذا الع

التَّصرُّف حقُّ فلصاحبها مؤقتاًفيهامباليَّتها، وقفها فيها مبا مؤ، .داًبَّأو

أن٧ الدراسة بنتيجة تتبيَّن العملـ ـساتاملؤقتلوقف املؤس ـساعدة م يف دوراً
أيضاً دوراً له أنّ كما أنواعها، اختالف على منالوقفيَّة احملتاجني مساعدة يف



ـف وق دور ـح لتوض جاءت الدِّراسة هذه ألنّ ذلك تمع، ا ـاع«أبناء قط
وقف» املؤقتاألعمال دور العصر بلغة ـدمات«أو اخل ـتقطاع يف» املؤق

ـاملس االجتماعي ـة التنمي ـصوصاً خ أنواعها، مبختلف التَّنمية حتقيق يف ةامهة
والصِّ والتربويَّة .حيَّةوالثقافية

باآليت فتتمثل الباحث، يقترحها اليت للتَّوصيات بالنسبة :أما

املرتبطة.١ األفكار ببث واخلاصة العامَّة األوقاف إدارات الباحث يوصي
للوقف، اجلديدة وقفبالصُّور منها خالل» املؤقتالعمل«واليت من

يف ـالم اإلع وسائل وتأيت ذلك، لتحقيق املتاحة الوسائل مجيع اعتماد
املختلفة بأنواعها الوسائل تلك ـصُّحف(طليعة وال ـذياع، وامل التلفاز

الطرقات على املنشورة اإلعالنية واللوحات والنَّشرات الّت، ...).وا

الباحث.٢ تليوصي ـصيكذلك الشَّخ ـصال االت بضرورة اإلدارات ك
ـك تل إخراج عاتقهم على يقع الذين اخلدمات، قطاع عن باملسؤولني

ـار) »املؤقتالعمل«وقف(الفكرة اإلط ـريمن ـارالنظ اإلط إىل
ـة. التطبيقي اخلدم أو العمل صاحب إخبار االتصال ذلك من والغاية

وقف ال»املؤقتالعمل«بفكرة على وحثه ـوع، النَّ ـذا ـنقيام م
وتعاىلالوقف، سبحانه اهللا عند للواقف العظيم بالثّواب .وتبشريه

احلرف.٣ قطاع يف العاملني الباحث ـرويوصي يظه والذين احلرة، املهن
ـدَّدة؛ حم زمنية ملدة جهدهم من قسم بوقف انفراديَّة، بصورة عملهم

أياً الوقفيَّة املؤسَّسات على مثالً، سنة تكون أوكأن ـا نوعه ـان ك



ـعف ض ـسبب ب ماليَّة أزماٍت من تعاين اليت تلك خصوصاً طبيعتها،
املاليَّة ِلدعمهااإليرادات املخصَّصة املوقوفة .لألمالك

يف.٤ ـصَّة املخت والشَّركات املؤسَّسات قطاع يف العاملني الباحث يوصي
ـود جه ـن م قسم بوقف اخلاص، القطاع يقدمها اليت اخلدمات جمال

لتلكالعامل واحملتاجني الوقفيَّة املؤسَّسات على حمددة زمنيَّة ملدَّة فيها ني
على يساعدهم الذي املال ميلكون ال الذين تمع، ا أبناء من اخلدمات

اخلدمات تلك مثن وقف. دفع ـاعاملؤقتاخلدماتوإن القط هذا يف ة
ـيساع ماليَّ أوضاعاً تعيش اليت الوقفيَّة املؤسسات دعم يف ـعبةد ص ة

والسَّبب احلرة، واملهن احلرف قطاع يقدِّمه الذي الدعم يفوق بشكل
العادة يف يكون والشركات املؤسَّسات مال رأس أنّ إىل يرجع ذلك يف
ـض خف إىل يؤدِّي ال بشكل الدعم تقدمي باستطاعتها ولذلك كبرياً،
ـاع قط ـحاب أص خالف على وذلك كبري، بشكل املاليَّة ا إمكانا

الاحل قد معيَّنة ماليَّة بظروف ميرُّون قد الذين احلرَّة، املهن وربما رف،
معيَّنة زمنيَّة ملدة جهودهم من قسم وقف على .تساعدهم

ـة.٥ الدول ملؤسسات التابع اخلدمات قطاع يف العاملني الباحث يوصي
فكرة العمل«بتطبيق ـان» املؤقتوقف ك إن ـي الرَّمس الدوام خارج
يسم بذلكوقتهم .ح

ـساحة.٦ م بتخصيص واخلاص الرَّمسيَّ اإلسالميَّ اإلعالم الباحث يوصي
م ـسا مبؤسَّ االهتمام إىل املسلمني لدعوة اإلعالمية، وسائله من معيَّنة



املختلفة، الوقف صور اعتماد خالل من دعمها يف واالستمرار الوقفيَّة
فيها العمل«مبا .»املؤقتوقف

س اهللا يسَّر ما بيانه،هذا وتعاىل ـتمُّبحانه ت ـه بنعمت ـذي ال هللا واحلمد
العاملنيالصَّ ربِّ هللا احلمد أن دعواهم وآخر .احلات،



الكرمي .القرآن

ـراث الت إحياء دار البخاري، صحيح بشرح الباري فتح العسقالين، حجر ابن
لبنا ـ بريوت ـ تالعريب ال ط، ال .ن،

عا حمبدابن املختار،ين، الدر على احملتار رد أمني، عابدين(مد ابن دار)حاشية ،
ط لبنان، بريوت، العلميَّة، ـ١،١٤١٥الكتب .م١٩٩٤/ ه

ط. د ، للنشر مكان ال ، الوسيط املعجم ، وآخرون إبراهيم الت٢أنيس، ،.

ـصري،. د امل الكتاب دار االقتصاديَّة، املصطلحات معجم زكي، أمحد بدوي،
تال ال ط، ال مصر، .قاهرة،

الرسالة، مؤسسة املستنقع، زاد شرح املربع الرَّوض يونس، بن منصور البهويت،
ط ـ١،١٤١٧بريوت، .م١٩٩٦/ ه

ـى. د عل ـع املبي ـوابط ض وأثر الشائعة البيوع رمضان، توفيق حممد البوطي،
ط سوريا، دمشق، الفكر، دار ـ١،١٤١٩شرعيتها، .م١٩٨٨/ ه

ج. د ـةجرجس، العامليَّ الشَّركة والقانونيَّة، الفقهيَّة املصطلحات معجم رجس،
ط لبنان، بريوت، .م١،١٩٩٦للكتاب،



ـوريا،. د س دمشق، اقرأ، دار اإلسالمي، الفقه يف األجور نظريَّة أمحد، حسن،
ـ١،١٤٢٢ط .م٢٠٠٢/ ه

ا ـب الكت دار احملتار، ردِّ مع املختار الدُّرُّ علي، بن حممد ـة،احلصكفي، لعلميَّ
ط لبنان، ـ١،١٤١٥بريوت، .م١٩٩٤/ ه

ـامليمحاد. د الع ـد املعه الفقهاء، لغة يف االقتصادية املصطلحات معجم نزيه، ،
طكرللف ـة، األمريكي ـدة املتح ـات الوالي فريجينيا، هريندن، ،٣اإلسالمي،

ـ١٤١٥ .م١٩٩٥/ه

النَّ دار اإلسالميَّة، الشَّريعة يف امللكيَّة علي، لبنان،اخلفيف، بريوت، العربية، هضة
العربيَّة، والدِّراسات البحوث معهد .١٩٩٠طبعة

ـب الكت دار ـسالك، امل ألقرب السَّالك بلغة مع الصَّغري الشَّرح أمحد، الدَّردير،
ط لبنان، بريوت، ـ١،١٤١٥العلميَّة، .م١٩٩٥/ ه

األ زنالرَّملي شرح البيان غاية أمحد، بن حممد رسبصاري، ابن الكتبد دار الن،
ط لبنان، بريوت، ـ١،١٤١٤العلميَّة، .م١٩٩٤/ ه

مصطفى. د :الزَّرقا،

السوريَّة، اجلامعة مطبعة االوقاف، أحكام .١٩٤٧ـ

ط، ال سوريا، دمشق، الفكر دار اإلسالمي، الفقه يف العامة االلتزام نظريَّة ـ
ت .ال



وهبة. د :الزُّحيلي،

وأدلته، اإلسالمي الفقه طـ سوريا، دمشق، الفكر ـ٣،١٤٠٩دار ـ / ه
.م١٩٨٩

ط سوريا، دمشق، الفكر، دار املعاصرة، املاليَّة املعامالت ـ١،١٤٢٣ـ / ه
.م٢٠٠٢

ط لبنان بريوت، العلميَّة، الكتب دار الفقهاء، حتفة الدين، عالء ،٢السَّمرقندي،
ـ١٤١٤ .م١٩٩٣/ ه

إ احملتاج مغين حممد، اخلطيب، ـركةالشَّربيين، ش املنهاج، ألفاظ معاين معرفة ىل
مصر، القاهرة، احلليب، البايب مصطفى ومطبعة ـ١٣٧٧مكتبة .م١٩٥٨/ ه

ـة امللكيَّ ـد وقواع اإلسالمي بالفقه التَّعريف يف املدخل مصطفى، حممَّد شليب،
ط، ال لبنان، بريوت، العربيَّة، النَّهضة دار فيه، ـ١٤٠٥والعقود .م١٩٨٥/ ه

ـالة،العبَّاد. د الرِّس مؤسسة اإلسالميَّة، الشَّريعة يف امللكيَّة داود، السَّالم عبد ي،
ط لبنان، ـ١،١٤٢١بريوت، .م٢٠٠٠/ ه

سوريا، دمشق، القلم، دار معاصرة، فقهيَّة قضايا يف حبوث تقي، حممد العثماين،
ـ١،١٤١٩ط .م١٩٨٨/ ه

اإلسالمي. د الوقف منذر، تنمي: قحف، إدارته، ـشق،تطوره، دم الفكر دار ته،
ط ـ١،١٤٢١سورية، .م٢٠٠٠/ ه



دار النَّووي، شرح مع مسلم صحيح احلجاج، بن مسلم النيسابوري، القشريي
ط لبنان، بريوت، العريب، التراث ـ١،١٣٤٧إحياء .م١٩٢٩/ ه

ـشَّرائع، ال ترتيب يف الصَّنائع بدائع مسعود، بن بكر أبو الدين، عالء الكاساين،
إحياء ط،دار ال لبنان، بريوت، العريب، ـ١٤١٩التُّراث .م١٩٨٨/ ه

ـشق،. د دم ـم، القل دار ـالمي، اإلس االقتصاد أصول يونس، رفيق، املصري،
ط ـ٢،١٤١٣سوريا، .م١٩٩٣/ ه

ـادر، ص دار الرَّطيب، األندلس غصن من الطيب نفح حممد، بن أمحد املقري،
لبنان، ـ١٣٨٨بريوت، .م١٩٦٨/ ه

عبد الشَّريف،املنذري، احلديث من والتَّرهيب التَّرغيب القوي، عبد بن العظيم
ط لبنان، بريوت، العريب، التُّراث إحياء ـ٣،١٣٨٨دار ـق[ه وتعلي ـبط ض

عمارة حممد ].مصطفى

ـاظ ألف ـاين مع معرفة إىل احملتاج مغين مع املنهاج منت شرف، بن حيي النووي،
احلليب البايب مصطفى ومكتبة شركة ـصر،املنهاج، م القاهرة، ـ١٣٧٧، ـ / ه

.م١٩٥٨

ـالمية،. د اإلس والدراسات للبحوث فيصل امللك مركز حممود، حيي، ساعايت،
ط السَّعوديَّة، ـ١،١٤٠٨الرِّياض، .م١٩٨٨/ ه



احلنفي املذهب على العدليَّة األحكام .جملة

دو لألوقاف، العامَّة االمانة عن الصَّادرة أوقاف العددجملة الكويت، شوال٩لة ،
ـ١٤٢٦ .م٢٠٠٥نوفمرب/ ه

العدد اإلسالمي، الفقه جممَّع ـ٥جملّة ج ـ٣،١٤٠٩، .م١٩٨٨/ ه
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