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Abstract 

The purpose of this study is to discuss the issue of duration of leasing 

waqf properties in the light of Maqasid Al Shariah and its provisions, as 

leasing is one of the important ways to invest the waqf properties. 

Leasing of waqf property is generally similar with the leasing of other 

properties, with additional provisions mainly to protect the properties and 

the public interest. This study focus on meaning of what is meant by 

Maqasid Al-Shariah first, then discuss the issue of duration for leasing 

waqf properties in the view of the Islamic scholars. The method 

employed is an analytical approach of relevant sources related to the 

topic, which the researchers collect sources related to the maqasid al-

shariah at first, then about the duration of leasing waqf properties 

according to the various Islamic scholars, and the researchers used this 

method to analyze scholars‘ view regarding this issue. The study 

confirmed that leasing of waqf property is generally similar with the 

leasing of other properties, except for the additional provisions to protect 

the properties and the public interest as stated in the maqasid al-shariah, 

and one the provisions added is the duration of leasing waqf properties. 

Keywords: Maqasid, Interest, Waqf, Duration of leasing waqf properties, 

Continuity of waqf. 
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 الـُمقدِّمة

ة لتنمية همٌ ة اظتاالقتصاديٌ  من اظتصادر عدُّ مصدران يي فمٌما ال شٌك فيو أٌف الوقف 
عة ُب كسبيبلن من سبل اإلنفاؽ اظتشرك  ،ة آّتمع اإلسبلميآّتمع خاصٌ 

 تـََناُلواْ  َلن﴿قاؿ ا سبحانو كتعأب:  .اإلسبلـ، كىو عمل من أعماؿ اطتَت
 ﴾َعِليمٌ  ِبوِ  الل وَ  فَِإن   َشْيءٍ  ِمن تُنِفُقواْ  َوَما ُتِحبُّونَ  ِمم ا تُنِفُقواْ  َحت ى اْلِبر  
إذا مات اإلنساف انقطع عملو إال من » :ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ النيبك [، ِٗعمراف: ]آل

تعترب ك  .ُ«من صدقة جارية أك علم ينتفع بو أك كلد صاّب يدعو لو ثبلثة: إال
، كىي إحدل الصيغ اليت تستخدمها الوقف من طرؽ استغبلؿ إلجارةا

. كمػٌما ال شٌك فيو أٌف إجارة الوقف موضوع اضتكومة لتمويل الوقف كاستثماره
ىاـ لكل مسلم كلكل طالب علم كخاٌصة العاملُت على أمواؿ الوقف، 

، كذلك الوقف أك مىن ينوب عنو ػيتولٌ مب العامل على أمواؿ الوقف ىيسمٌ ك 
                                                 

حتقيق: ػتمد ، بشرح النووي صحيح مسلم، ممسلم بن اضتجاج القشَتم النيسابور أبو اضتسُت  ُ
ة، باب ما (، كتاب الوصيٌ ـََِّق/ُِْْ ،ِ، طةكتب العلميٌ : دار البَتكت)فؤاد عبد الباقي، 

ػتمد بن أيب عيسى ؛ ك ُُّٔحديث رقم  ،ُٕص ،ُُج يلحق اإلنساف من الثواب بعد كفاتو،
، ُ، طظتعرفةكت: دار ا، )بَت سنن الترمذي وىو الجامع الصحيحعيسى بن سورة الًتمذم، 

أيب ؛ ك ُّٕٔ، حديث رقم ٖٕٓـ(، كتاب األحكاـ، باب ما جاء ُب الوقف، صََِِق/ُِّْ
 د.ط، ،الرياض: دار السبلـ، )سنن أبي داودسليماف بن األشعث الٌسجستاين، داكد 
، حديث رقم ٖٓٓ(، كتاب الوصايا، باب ما جاء ُب الصدقة عن اظتيت، صـََِٗق/َُّْ
حتقيق:  ،بشرح اإلمامين السيوطي والسندي سنن النسائيبن شعيب النسائي، ؛ كأزتد َِٖٖ

د.ط،  ،القاىرة: دار اضتديث) ، كسيد عمراف،السيد ػتمد سيد، كعلي ػتمد علي
حديث رقم  ،َُٔ، صّج ـ(، كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة على اظتيت،ُٗٗٗق/َُِْ
ّّٔٓ. 
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ليكوف العامل حىسىنى االحتياط كاالنتباه على أمواؿ الوقف، كرًعان فيما يصرؼ 
كال يصرؼ ُب شؤكف الوقف فيمضي بذلك على سبيل شرعٌي قومي، كيناؿ 

للموقوؼ بذلك أجر اافظة على ماؿ الوقف، كتكوف منفعة الوقف مستمرٌة 
كحتقيق  ،عليهم، ألٌف احتياطي الوقف لو أمهٌية كبَتة ُب رعاية ماؿ الوقف كمنائو

بل الشرعٌية سُّ مصلحة اظتوقوؼ عليهم، كما كأٌف إجارة أمواؿ الوقف ىي من ال
 لتنمية أمواؿ الوقف بشكل موافق ظتقاصد الشريعة اإلسبلمٌية.

 
 تعريف المقاصد لغة واصطالحاً 

د، كىو ُب اللغة مصدر كالقصد كمعناه الطلب، تقوؿ: اظتقاصد رتع مقص
قصدت الشيء من باب ضىرىبى مبعٌت طلبتيو بعينو كإليو قصدم كمقًصدم، كقد 
يعرٌب باسم الفاعل كيراد بو اظتفعوؿ فيقاؿ القاصد مبعٌت اظتقصود، كالقصد أيضان 

 ٌد.يقاؿ قىصىدى ُب األمر إذا توٌسط كطلب األسىدَّ كٓب جياكز اضت ،العدؿ
 (Ibnu Manzor, 1999) . 

أٌما تعريف مقاصد الشريعة اصطبلحان فقد أشار إليها اإلماـ الغزإب ُب 
ا اظتصلحة فهي عبارة ُب األصل عن جلب منفعة أمٌ  اظتستصفى حيث قاؿ: "

ة مقاصد جلب اظتنفعة كدفع اظتضرٌ  ة، كلسنا نعٍت بو ذلك، فإفَّ أك دفع مضرٌ 
ا نعٍت باظتصلحة اافظة على مقاصدىم، لكنٌ  اطتلق كصبلح اطتلق ُب حتصيل
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من اطتلق ستسة: كىو أف حيفظ عليهم دينهم  ،مقصود الشرع كمقصود الشرع
 .ُ"كنفسهم كعقلهم كنسلهم كماعتم

 (Al-Ghazal,1914)" :ا جلب اظتقصود من شرع اضتكم إمٌ . كقاؿ اآلمدم
 ,Al-Aamadi) ِ"ة أك غتموع األمرين بالنسبة إٔب العبدمصلحة أك دفع مضرَّ 

كقاؿ ابن القيم عن مقاصد الشريعة: "فإٌف الشريعة مبناىا كأساسها  .(1985
على اضًتكىم كمصاّب العباد ُب اظتعاش كاظتعاد، كىي عدؿ كٌلها، كرزتة كٌلها، 

 . (Ibnu al-Qayyim, 1955). ّكمصاّب كٌلها، كحكمة كٌلها"

 كمن تعريفات اظتعاصرين ظتقاصد الشريعة ما يلي: 

 مقاصد: قاؿ حيث اظتقاصد عاشور بن الطاىر ػتمد الشيخ عٌرؼ
اظتعاين كاضًتكم اظتلحوظة للشارع ُب رتيع أصوؿ التشريع  ": ىي العاٌمة التشريع

من أحكاـ  أك معظمها، حبيث ال ختتصُّ مبلحظتها بالكوف ُب نوع خاص
اليت ال خيلو ة، كاظتعاين الشريعة، كتدخل ُب ىذا أكصاؼ الشريعة كغايتيها العامٌ 

                                                 
، حتقيق: ػتمد عبد السبلـ عبد الشاُب، المستصفىأبو حامد ػتمد بن ػتمد الغزإب الطوسي،  ُ

 .ُْٕ، صُـ(، جُّٗٗىػ/ُُّْ، ُ)بيوت: دار الكتب العلمٌية، ط
اإلحكام في أصول أبو اضتسن سيد الدين علي بن أيب علي بن ػتمد بن سآب الثعليب اآلمدم،  ِ

 .ُِٕص ّج، حتقيق: عبد الرزاؽ عفيفي، )بَتكت: اظتكتب اإلسبلمي، د.ط، د.ت(، األحكام
إعالم الموقعين عن رب ػتمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اصتوزية،  ّ

، ُ، حتقيق: ػتمد عبد السبلـ إبراىيم، )بَتكت: دار الكتب العلمٌية، طالعالمين
 .ُُ، صّـ(، جُُٗٗىػ/ُُُْ
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التشريع عن مبلحظتها، كما تدخل ُب ىذا أيضان معاف من اضًتكم ليست 
 .ُ"ها ملحوظة ُب أنواع كثَتة منهاملحوظة ُب سائر أنواع األحكاـ، كلكنٌ 

قاؿ عبلؿ الفاسي: اظتراد مبقاصد الشريعة الغاية منها كاألسرار اليت كضعها  
. كقاؿ عبد (Ilal al-Faasi, 1993‗)أحكامها الشارع عند كل حيكم من 

آّيد النجار: فإٌف اظتقصود مبقاصد الشريعة اإلسبلمٌية ديكن أف يتحدَّد بأنَّو ىو 
الغاية اليت من أجلها كضعت تلك الشريعة ُب كليَّاهتا كجزئيَّاهتا متحرٌية أف 

 ,Al-Najjar)جترم حياة اإلنساف الػميشرٌع لو على ما فيو خَته كصبلحو 

ىبة الزحيلي: مقاصد الشريعة: ىي اظتعاين كاألىداؼ اظتلحوظة . كقاؿ ك (2006
للشرع ُب رتيع أحكامو أك معظمها، أك ىي الغاية من الشريعة، كاألسرار اليت 

. كعرٌفها (Al-Zuhaili, 1986)كضعها الشارع عند كل حيكم من أحكامها 
كضعت الدكتور أزتد الريسوين بقولو: إٌف مقاصد الشريعة: ىي الغايات اليت 

 الشريعة ألجل حتقيقها ظتصلحة العباد.

 (Al-Raisuni, 2000) :كعٌرؼ الدكتور نور الدين اطتادمي اظتقاصد بقولو .
ىي اظتعاين اظتلحوظة ُب األحكاـ الشرعيَّة، أك اظتًتتّْبة عليها، سواء أكانت تلك 

من ىدؼ اظتعاين ًحكمان جزئيَّة أـ مصاّب كليَّة أـ شتات إرتاليَّة، كىي جتتمع ض
 ,Al-Khadimi)كاحد، ىو تقرير عبوديٌة ا كمصلحة اإلنساف ُب الدارين 

                                                 
حتقيق: ، اإلسالمّية مقاصد الشريعة، ػتمد الطاىر بن ػتمد بن ػتمد الطاىر بن عاشور التونسي ُ

 /ىػ ُِْٓ، د.ط، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، )الدكحة: ػتمد اضتبيب ابن اطتوجة
 .ُُِ، صِ(، جـََِْ
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. كبناء على ما سبق يتبٌُت أٌف مقصود الشارع ىو حتقيق مصاّب العباد (2005
 ُب الدنيا كاآلخرة. 

 الشريعة بمقاصد مفهوم المصالح وعالقتها

مبعٌت الصبلح،  اظتصاّب ُب اللغة: رتع مصلحة، كىي اظتنفعة كتأٌب مصدران 
. كاظتصلحة ُب اصطبلح األصولٌيُت (Al-Zabidi, 786)كالصبلح ضد الفساد 

ىي: اافظة على مقصود الشرع ... كىو أف حيفظ عليهم دينهم كنفسهم 
كعقلهم كنسلهم كماعتم، فكل ما يتضمَّن حفظ ىذه األصوؿ اطتمسة فهو 

ا اافظة . كبعض العلماء عرَّؼ اظت(Al-Ghazali, 1914)مصلحة  صلحة بأَّنَّ
. (Al-Zarkasyi, 2000)على مقصود الشرع، بدفع اظتفاسد عن اطتلق 

كاظتصلحة ُب اصطبلح الفقهاء مبعناىا األعم ىي: اللذَّات كأسبأّاػ كدرء اآلالـ 
. قاؿ ابن تيمية: اظتصلحة ىي (Ibnu Abdussalam, 1999)كما يوصل إليها 

صلحة تعود إٔب حصوؿ النعمة كاللذة كالسعادة اظتنفعة اطتالصة أك الغالبة...كاظت
(Ibnu Taimiyyah, 1999) ،كاظتصلحة عند ابن القيم: ىي النعيم كاللذة .

. كاظتصلحة عند ابن عاشور:  (Ibnu Qayyim, 1994)كما يفضي إليهما
 Ibnu)كصف لفعل حيصل بو النفع دائمان أك غالبان للجمهور أك لآلحاد 

‗Asyur, 2001).   

 النفس، الدين،: أمور ستسة حفظ ُب تنحصر خلقو ُب الشارع دكمقاص 
 ثبلث ُب تتدرَّج اطتمسة األمور ىذه حفظ ككسيلة. اظتاؿ النسل، العقل،
 الضركريَّات: اسم األصوؿ علماء عليو أطلق ما كىي أمهيَّتها حسب مراحل،

 .كالتحسينيَّات كاضتاجيَّات
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 فيها الفقهاء وأقوال الوقف إجارة مد ة
تلف الفقهاء حوؿ مدَّة إجارة الوقف اختبلفنا كبَتان، ككاف األساس ُب ىذا اخ

االختبلؼ ُب كجهات النظر بينهم، ىو اعتبار مصلحة الوقف، كجتنُّب ضياعو 
 كخرابو كخوؼ إضتاؽ الضرر بو كباظتستحقُّْت.

(Ibnu Abdullah, 1996) فهل مدَّة إجارة الوقف ػتدَّدة أـ ال؟ كما مقدار .
ة اظتسموح ّٔا ُب إجارة الوقف ُب حاؿ كانت ػتدَّدة؟ كعليو فيمكن حصر اظتدَّ 

 اظتوضوع ُب مسألتُت:
 اظتسألة األكٔب: إطبلؽ مدَّة اإلجارة أك حتديدىا.

 اظتسألة الثانية: مقدار اظتدَّة اليت يؤجَّر ّٔا الوقف عند الذين يقولوف بالتحديد.
 

 إطالق المد ة أو تحديدىا
اظتوقوفة ظتدَّة غَت ػتدَّدة؟ أـ جيب أف تكوف  أف يؤجّْر العُتللمتوٌٕب ىل جيوز 

؟ اختلف الفقهاء حوؿ ىذه اظتسألة على قولُت:  مدَّة اإلجارة ػتدَّدة بزمن معُتَّ
كالشافعيَّة كاضتنابلة كبعض متأخرم اضتنفيَّة(:  رأم اصتمهور )اظتالكيَّة (ُ

دّْد اإلجارة مب دَّة معيَّنة، كال جيوز أف قالوا بأنٌو جيب على اظتتوٌٕب أف حيي
قياسان على تأجَت األعياف  ،تكوف إجارة الوقف مطلقة دكف حتديد

بشكل عاـ، فبل بدَّ أف يتٌم حتديد مدَّة معيَّنة فيها، كال تيعترب اإلجارة 
بدكَّنا، ألٌف اإلطبلؽ ُب مٌدة اإلجارة يؤٌدم إٔب اإلضرار باظتستحٌقُت 
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إذ  ،، كإٔب طمع اظتستأجرين ّٔاللوقف، كيؤٌدم إٔب ضياع عُت الوقف
 قد يدَّعوف التملُّك، فبل جيوز أف تكوف اإلجارة مطلقة كغتهولة.

(Al-Dardir, 1974; Al-Syarbini, 2000; Al-Fairuz Abadi, 2003; 

Al-Suyuti, 1961; Al-Musili, 1998) .  
قاؿ اطتطيب الشربيٍت: "يصٌح عقد اإلجارة مٌدة معلومة تبقى فيها العُت 

 .  (Al-Syarbini, 2000)ؤجَّرة غالبان إلمكاف استيفاء اظتعقود عليو"اظت
 
( رأم متقدمي اضتنفيَّة كبعض متأخّْريهم: جيوز إجارة الوقف مطلقان من غَت ِ

،  (Al-Musili, 1998; Abu Lail, 2001)حتديد مدَّة معيَّنة مهما طالت
كاألئمَّة األعبلـ،  ىذا ألنٌػهم كانوا يعيشوف ُب زمن قريب من عهد التابعُت

حيث أفَّ الناس ُب ىذا الزماف كانوا يتَّصفوف بصفة األمانة كالتقول، كيهتمُّوف 
باضتبلؿ كاضتراـ كحيرصوف على الوقف كحيافظوف عليو، كمن متأخرم اضتنفيَّة 
الذين قالوا بإطبلؽ مدَّة إجارة الوقف أبو اضتسن علي السغدم، كأبو بكر 

 .  (Kubaisi, 1977)ي النسفيالبلخي، كالقاضي أبو عل
كدييل الباحثاف إٔب رأم اصتمهور، الذين يقولوف باشًتاط حتديد مدَّة اإلجارة 
ألنَّو يتماشى مع قواعد الشريعة اليت تشًتط بأف تكوف العقود معلومة غَت 
غتهولة، كأفَّ ما جيرم على عقود اإلجارة بشكل عاـ ينطبق أيضان على عقود 

اص، كىذا من أجل اافظة على أمواؿ الوقف، ألفَّ إجارة الوقف بشكل خ
الناس إذا أطلقت ُب إجارة الوقف كطالت اظتدَّة فقد يؤٌدم ذلك إٔب إمهاؿ 
الوقف كخرابو، كإذا حدث ذلك سوؼ يؤثّْر بالضرر على مستحٌقي الوقف، 
كأيضان من أجل اافظة على أمواؿ اظتستحٌقُت كإبعادىم عن أصحاب النفوس 
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ة الذين يدَّعوف التملُّك ألنفسهم بعد اإلجيار، ككذلك ألفَّ أحواؿ الناس اظتريض
دائمان تتغَتَّ مبركر الزماف كقد يؤدم التغٌَت إٔب زيادة األجرة أك نقصاَّنا، فاصتمود 

أم أمواؿ الوقف أك اظتستحٌقُت –على إجيار طويل األمد يضٌر بأحد األطراؼ 
رر كال ضرار"، كإٔب جانب ذلك، فإفَّ ، كالقاعدة الشرعيَّة تقوؿ: "ال ض-لو

إطبلؽ مدَّة اإلجارة يؤٌدم إٔب أف يتملَّك اظتستأجر الوقف بطوؿ اظتٌدة، كيظن 
 يشاء. كيفماأنَّو مالك لو، كبالتإب سيتصرَّؼ ُب العُت اظتوقوفة  

 
 مقدار مد ة اإلجارة

 ىناؾ حالتاف تتعلَّقاف مبقدار مدَّة إجارة الوقف، كمها:
: إذا اشًتط الواقف ُب صٌك كقفيَّتو مقدار اظتدَّة اليت تؤجَّر ّٔا ولىالحالة األ

 الواقف، كليس للمتوٌٕب ؼتالفتو. اشًتط العُت اظتوقوفة، كاألصل ىو االلتزاـ مبا
(Al-Musili, 1998; Al-Tharabulasi, n.d; Al-Qurafi, 2001; Al-

Kharsyi, 1997; Al-Futuhi, 1999; Al-Bahuti, 1996; Syeikh 

Zaadat, 1998; Al-Haithami, 2001; Al-Syarbini, 2000; Abu 

Lail, 2001) .  
ألفَّ نصوص الواقف كنصوص الشارع، أم ُب الفهم كالداللة، ال ُب كجوب 

 العمل.
 (Al-Misri, 1999; Abu An-Naja Al-Hajjawi, 1999; Al-

Mardawi, 1997; Al-Karami, 2007; Ibnu Dhowiyan, 1982). 

شرط الواقف أف تكوف مٌدة اإلجارة سنة كاحدة فبل بٌد على القاضي أك فإذا 
اظتتوٌٕب أف يلتـز ّٔذا الشرط، كما أرتع فقهاء اظتذاىب األربعة على كجوب 
االلتزاـ بشرط الواقف، مع أنَّػهم يركف أيضان جواز اطتركج عن ىذا الشرط ُب 

تها، فإذا رأل حاالت الضركرة، من أجل اافظة على عُت الوقف كمنفع
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زيادة اظتٌدة للضركرة فييسمح بالزيادة حينها،  -أم بإذنو كموافقتو  -القاضي 
-Al)مع مراعاة أفَّ الضركرة تقدَّر بقدرىا، فبل جيوز تعٌدم حدكد ىذه الضركرة

Haithami, 2001)  . 
كمثاؿ حالة الضركرة: ُب ما لو شرط الواقف أال يؤجَّر كقفو أكثر من سنة، 

 يرغبوف ُب استججارىا ظتٌدة سنة، كإجيارىا أكثر من سنة أدرُّ على كالناس ال
الوقف كأنفع للفقراء، ففي ىذه اضتالة ال جيوز للمتوٌٕب أف خيالف شرط الواقف 
بإجيار عُت الوقف ظتدَّة تتجاكز السنة، كلكن ديكنو أف يرفع ىذا األمر إٔب 

، حيث أٌف القاضي لو القاضي ليؤجّْرىا أكثر من سنة لكوف ذلك أنفع للوقف
كالية النظر ُب مصاّب الفقراء كالغائبُت كاظتوتى، فللقاضي أف يؤجّْرىا بنفسو، أك 

 يأذف للقيّْم بإجيارىا أكثر من ىذه اظتدَّة.
(Al-Tarabulasi, n.d; Syeikh Zaadat, 1998; Zuhdi Yakan, 1980; 

Bik, 1944). 

متوٌٕب أف يؤٌجر أمواؿ الوقف أٌما إذا استثٌت الواقف من شرطو بأف يؤذف لل 
أكثر من اظتدَّة اليت عيَّنها مىت رأل ذلك خَتان للوقف، فإنَّو ُب ىذه اضتالة 
ييسمح للمتوٌٕب أف يؤٌجر الوقف أكثر من اظتدَّة اظتعيَّنة دكف أف يرفع األمر إٔب 

 القاضي، ألنَّو مأذكف ُب ذلك من قبل الواقف.
(Al-Haskafi, 1998; ‗Asyub, 2000; Kubaysi, 1977).  

كيشًتط الواقف أحيانان عدـ تأجَت الوقف مطلقان، كقد اختلف الفقهاء حوؿ 
االلتزاـ ّٔذا الشرط أك عدـ االلتزاـ بو على قولُت، األٌكؿ صتمهور الفقهاء من 
اضتنفيَّة كاظتالكيَّة كالشافعيَّة كاضتنابلة حيث أٌكدكا على ضركرة االلتزاـ بشرط 

 الواقف.
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(Al-Qurafi, 2001; Al-Nawawi, 2003; Al-Kuhaji, 1988; Abu 

An-Naja Al-Hajjawi, 1999; Al-Fatuhi, 1999) . 
حيث أنٌػهم قالوا بعدـ االلتزاـ  ،أٌما القوؿ الثاين فهو رأم آخر للشافعٌية 

ّٔذا الشرط، ألفَّ اتباع شرط الواقف بعدـ التأجَت مطلقان فيو حجر على 
حرماف عتم من مناء أمواؿ الوقف، ألفَّ مصلحة اظتستحٌقُت ُب اظتنفعة، ك 

 اظتستحٌقُت ُب معظم األحياف تتحٌقق بالتأجَت سواء من قبل القاضي أك اظتتوٌٕب.
 (Al-Syarbini, 2000; Al-Ansori, 2001; Al-Ghazali, 2001) . 

فقد جاء ُب اإلسعاؼ ُب أحكاـ األكقاؼ ما نٌصو: "لو شرط الواقف أف  
الوقف، كال شيجان منو، أك أف ال يدفعو مزارعة، أك أف ال يعامل  ال يؤٌجر اظتتوٌٕب 

ال يعقد  إال ثبلثة سنُت، ٍبعلى ما فيو من األشجار، أك شرط أف ال يؤٌجره 
-Al)عليو إال بعد انقضاء العقد األكؿ، كاف شرطو معتربان كال جيوز ؼتالفتو"

Tarabulasi,n.d)  . 
صٌح أنٌو إذا كقف بشرط أف ال يؤجَّر كقاؿ الشربيٍت اطتطيب ما نٌصو: "كاأل 
أك أف ال يؤجَّر أكثر من سنة صٌح الوقف، كاتبع شرطو كسائر الشركط  ،أصبلن 

 . (Al-Syarbini, 2000)اظتتضٌمنة للمصلحة"
كبالرغم من القوؿ بوجوب اتباع شرط الواقف، إال أٌف رتهور الفقهاء يركف  

 ,Al-Syarbini, 2000; Al-Ansori)جواز ؼتالفة شرط الواقف للضركرة 

2001; Al-Bahuti, 1996; Al-Haithami, 2001) جاء ُب كتاب ،
مطالب أكٕب النيهى ُب شرح غاية الػمينتهى: "كجيب العمل بالشرط ُب عدـ 

فإٌف شرط أف ال يؤجَّر  -أم اإلجيار -أك ُب قدر مدَّتو  -أم الوقف  -إجياره 
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كن عند الضركرة يزاد حبسبها، الوقف أكثر من سنة دينع من الزيادة عليها، ل
 .(Al-Suyuti, 1961)"كٓب يزؿ عمل القضاء عليو من أزمنة متطاكلة

ب أسٌت اظتطالب ُب شرح ركض الطالب ما نٌصو: "أفىت ابن كجاء ُب كتا 
كال يورد عقد  ،أف ال يؤجَّر أكثر من سنة -أم الواقف-الصبلح بأنَّو إذا شرط

يصحُّ إجياره سنُت بعقود  ، بإجياره سنُتعلى عقد فخرب كٓب دتكن عمارتو إال
-Al)متفرٌقة، ألف اظتنع حينجذو ييفضي إٔب تعطيلو، كىو ؼتالف ظتصلحة الوقف"

Ansori, 2001) . 
كمن ىنا نعرؼ أفَّ رتهور الفقهاء قد اتفقوا على اتباع شرط الواقف ُب  

ُب حالة أك ُب عدـ تأجَتىا، كال جيوز ؼتالفة شرطو إال  ،حتديد مدَّة الوقف
 الضركرة، كما مرَّ بيانو ُب الصور السابقة.

: إذا ٓب يشًتط الواقف مدَّة اإلجارة، فقد اختلف الفقهاء ُب الحالة الثانية
 ىذه اضتالة على أقواؿ متعٌددة كىي: 

 ( رأم اضتنفيَّةُ
 للحنفيَّة أربعة أقواؿ كىي: 

ل أنواع األكقاؼ : ال جيوز إجارة الوقف أكثر من سنة كاحدة لكالقوؿ األٌكؿ
 سواء من األراضي أك اضتوانيت أك الدكر أك غَتىا، ألنَّو إذا طالت مدَّة اإلجارة

 ، كأٌدلذلك إٔب دتٌلك الوقف كالتصرُّؼ ُب أمواؿ الوقف تصرُّؼ اظتالكأٌدل 
إٔب تغلُّب أىل الظلم كالفسق عليو، كىذا ما نشاىده ُب ىذه األياـ نتيجة 

 .  (Al-Musili, 1998; Al-Tarabulasi,n.d)اإلجارة الطويلة
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: جواز إجارة األراضي كالضياع ظتٌدة ثبلث سنوات، أٌما األكقاؼ القوؿ الثاين
األخرل فتجوز إجارهتا ظتٌدة سنة كاحدة فقط، ألٌف الرغبة ُب الضياع ال تتوٌفر 
إذا نقصت مٌدة إجارهتا عن ثبلث سنُت، كلكن يكفي سنة كاحدة لغَتىا، كال 

 الزيادة.حيتاج إٔب 
(Syeikh Zaadat, 1998; Al-Musili, 1998; Al-Misri, 1999; Abu 

Lail, 2001). 
: جتوز إجارة األكقاؼ مبختلف أنواعها ظتدَّة ثبلث سنوات، كىذا القوؿ الثالث

 قوؿ الفقيو أيب الليث.
 (Al-Tarabulasi,n.d; Al-Haskafi, 1998). 

ارة طويلة للضركرة، كال يوجد طريق : كلو احتاج قٌيم الوقف إٔب إجالقوؿ الرابع
اظتتوٌٕب مصلحة  إذا رألآخر ضتفظ أمواؿ الوقف، ففي ىذه اضتالة جيوز ذلك 

 للوقف ألفَّ كل ما يدٌر على الوقف كينفع الفقراء جاز فعلو.
(Al-Tarabulasi, n.d; Zuhdi Yakan, 1980; Abu Lail, 2001; Al-

Hasan, 2000). 
 أحكاـ األكقاؼ حالة من حاالت كقد حدَّد صاحب اإلسعاؼ ُب 

الضركرة فقاؿ: ))دار لرجل فيها موضع كقف مبقدار بيت كاحد، كليس ُب يد 
اظتتوٌٕب شيء من غٌلة الوقف، كأراد صاحب الدار أف يستأجره مٌدة طويلة، 

مسلك إٔب الطريق األعظم، ال  -أم اظتوقوؼ-قالوا: إف كاف لذلك اظتوضع 
ٌجره مٌدة طويلة ألٌف فيو إبطاؿ الوقف. كإف ٓب يكن أف يؤ  -أم للقٌيم-جيوز لو 

 لو مسلك إليو جازت إجارتو مٌدة طويلة((.
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(Al-Tarabulasi, n.d) . 
كيشًتط ُب ىذه اإلجارة أف تكوف مبوافقة القاضي، كيعقد بعقود مًتادفة،   

كل عقد ظتٌدة سنة كاحدة، فإف كانت اظتٌدة ستسان كعشرين سنة فإنٌو يكتب 
كعشرين عقدان، عقد لكل سنة من غَت أف يكوف بعضها شرطان  كيعقد ستسة

لبعض، فيكوف العقد األٌكؿ الزمان ألنٌو منٌجز، كالثاين غَت الـز ألنٌو مضاؼ. 
كقاؿ اضتنفٌية بأٌف أكثر مٌدة إلجارة الوقف ستسُت سنة، فبل جيوز أكثر من 

 ذلك.
 (Al-Tarabulasi,n.d; Al-Haskafi, 1998)  . 

ين ىو الراجح عند الباحثىُت، ألٌف التأجَت ظتٌدة ثبلث سنوات كالقوؿ الثا 
لؤلراضي كالضياع أمر تعارؼ عليو الناس، إذ ال ييتصور إمكانيَّة االنتفاع ّٔا ُب 
سنة كاحدة، كلكن سنة كاحدة تكفي لغَتمها كىو أمر تعارؼ عليو الناس 

ضياع أمواؿ الوقف،  أيضان، كال جيوز إجارة الوقف ظتٌدة طويلة ألنٌػها تؤٌدم إٔب
كىذا ضرر ّٔا ككذلك ضرر للمستحٌقُت عتا، كال جيوز الضرر ُب الشريعة 

 اإلسبلميَّة.   
  

 ( رأم اظتالكٌيةِ
اظتالكٌية كغَتىم يقٌيدكف إجارة الوقف مبٌدة معٌينة، إال أنٌػهم يفرٌقوف ُب ذلك 

أك غَت كحيٌددكف مٌدة اإلجارة على ضوء اظتوقوؼ عليهم، ىل ىم معيَّنوف 
معيَّنُت. ككذلك على ضوء العُت اظتوقوفة، ىل ىي عامرة أك خربة، كفيما يلي 

 تفصيل كل صورة:
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أم ليس -: أف يكوف اظتوقوؼ عليهم معيَّنُت، كاظتستأجر أجنبيٌان الصورة األكٔب
، كعُت الوقف عامرة، فإٌف اظتٌدة تًتاكح ما بُت السنتُت -من اظتستحٌقُت للوقف

. كمن الفقهاء الذين قالوا بسنتُت ابن  (Al-‗Adawi, 1997) كاألربع سنوات
اضتاجب، كابن عبد السبلـ، كالشيخ خليل ُب توضيحو، كابن عرفة. كقاؿ 
الشيخ خليل أيضا بثبلث سنُت، أٌما الذم قاؿ جبواز إجارة الوقف ألربع سنُت 

 فهو ابن عبد السبلـ.
(Kubaysi, 1977) . 

وؼ عليهم معيَّنُت، كاظتستأجر من اظتستحٌقُت : أف يكوف اظتوقالصورة الثانية
، كالعُت عامرة، ففي ىذه اضتالة، -ؽتن سوؼ تؤكؿ إليو العُت اظتؤجَّرة-للوقف 

 تبدأ مٌدة إجارة الوقف من ستس سنوات كدتتد إٔب ستس كعشرين سنة.
: أف يكوف اظتوقوؼ عليهم غَت معٌينُت كالفقراء، كاأليتاـ، الصورة الثالثة

كاظتقابر، كاظتساجد، كطلبة العلم، كاظتستشفيات كغَتىا من اصتهات كاظترضى، 
جواز  -العاٌمة، كعُت الوقف عامرة، فللمالكيَّة ُب ىذه الصورة قوالف: األٌكؿ

جتوز ألكثر من أربعة أعواـ إذا كاف على الفقراء   -اإلجارة ألربعة أعواـ، كالثاين
 كالفقراء: فإنٌو جيوز لو أف كما قاؿ اطترشي: ))فإف كاف على قـو غَت معٌينُت

 ,Al-Kharsyi)((كاألربعة أعواـ كؿتوىا  -الصورة األكٔب–يكريو أكثر من ذلك 

1997)  . 
: كىذا إذا كانت العُت اظتؤٌجرة داران، فإذا أٌجرىا على قـو معٌينُت الصورة الرابعة

جازت إجارهتا ألقل من سنة، كال جتوز لسنة كاحدة. أٌما إف كانت على قـو 
 غَت معٌينُت ٓب جتز إجارهتا ألكثر من سنة.
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 (Al-‗Adawi, 1997) قاؿ العدكم ُب حاشيتو: ))كأٌما الدار: فييفٌصل .
فيها، فإذا كانت على غَت معٌُت: فبل تيكرل أكثر من عاـ، كأما إذا كانت على 

كلكن الدسوقي ٓب يفٌرؽ   (Al-‗Adawi, 1997)((معٌُت فبل تيكرل عامان 
بأٌف مٌدة إجارة الدار على معٌُت أك على غَت معٌُت سواء، فقاؿ بينهما، كيقوؿ 

ُب حاشيتو كما نقلو الكبيسي ُب كتابو: ))فإف كانت داران: فبل تؤٌجر أكثر من 
 . (Kubaysi, 1977)(سنة، كانت موقوفة على معٌينُت أك على غَتىم(

قوفة : أف تكوف ىناؾ ضركرة ملٌحة توجب تأجَت العُت اظتو الصورة اطتامسة
ألكثر ؽتا تقٌدـ، كأف تكوف عُت الوقف خرابان كمنهدمة، كال يوجد مسلك آخر 
إال بكرائها فيجوز حينجذ كراؤىا مٌدة طويلة تصل إٔب أربعُت سنة أك إٔب 
ستسُت سنة بقدر ما تقتضي الضركرة، كالضركرة تقٌدر بقدرىا، بشرط أف يتؤٌب 

ا خَت من ضياع الوقف أك اظتستأجر إعادة بناء اظتوقوؼ أك ترميمو، كىذ
 . (Al-‗Adawi, 1997)اندراسو

كيرل الباحثاف أنٌو من األحسن أف تندرج الصورة األكٔب كالثانية كالثالثة ُب 
صورة كاحدة، كال تعرض على أٌَّنا صور عديدة، كيكوف رأم اظتالكيَّة ُب ثبلث 

حديد مٌدة صور فقط، كأٌما ُب الصورة اطتامسة فيًتؾ ىذا األمر إٔب القاضي لت
 اإلجارة عند الضركرة.

 
 ( رأم الشافعٌيةّ

يرل الشافعٌية أفَّ إجارة الوقف كمثل إجارة اظتلك اآلخر، فكما أٌف اظتالك حٌر 
ُب حتديد مٌدة إجارة ملكو، فكذلك تيعطى اضترية كاملة ظتتوٌٕب الوقف ُب أف 
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كقفو،  حيٌدد مٌدة إجارة اظتوقوؼ ُب حاؿ سكت الواقف عن حتديدىا ُب صفقة
فيجوز تأجَت العُت اظتوقوفة ألم مٌدة تبقى فيها العُت اظتؤٌجرة غالبان، بشرط أف 

فظ العُت اظتوقوفة من اطتراب  ,Al-Haithami, 2001; Al-Syarbini)حتي

2000; Umar, 2004)  كاظترجعٌية ُب حتديد اظتٌدة اظتناسبة إلجارة الوقف ،
د كرد ثبلثة أقواؿ ُب حتديد . كق (Al-Syarbini, 2000)ترجع ألىل اطتربة

 اظتٌدة اليت يراىا أىل اطتربة، كىي:
(Al-Ghazali, 2001; Al-Nawawi, 2003; Al-Haithami, 2001). 

 : جتوز اإلجارة بقدر سنة كاحدة، كال تصح ألكثر من ذلك.القوؿ األكؿ
: تؤٌجر الدار كالرقيق ثبلثُت سنة، كاألرض مجة سنة أك أكثر، القوؿ الثاين

 ثوب سنة كاحدة أك سنتُت حبسب ما يليق بو، كالدابٌة عشر سنُت.كال
 : تؤٌجر ثبلثُت سنة بشكل عاـ ألنٌػها نصف عمر اإلنساف غالبان.القوؿ الثالث

-أف ال يؤٌجر -الواقف-قاؿ الشيخ أبو عاصم كما نقلو النوكم: ))إذا شرط 
ة، زيد، كىذا أكثر من سنة، ٓب خيالف. كقيل: إف كاف الصبلح ُب الزياد -كقفو

 . (Al-Nawawi, 2003)((تصحيح للوقف مع فساد الشرط
 
 ( رأم اضتنابلةْ

كاضتنابلة كالشافعيَّة ُب التوٌسع ُب حتديد مٌدة إجارة العُت اظتوقوفة إذا ٓب حيٌددىا 
الواقف ُب صفقة كقفيَّتو، كالسبب ُب ذلك أٌف اضتنابلة كالشافعٌية الذين ٓب 

.  (Walad Hamid, 2009)، كإجارة الػًملك الػميطلقييفرٌقوا بُت إجارة الوقف
الواقف، فبل بٌد أف يٌتبع شرطو ُب ذلك األمر، إال -أم اظتٌدة-أما إذا حٌددىا
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أٌف قواعد اظتذىب تعطي الصبلحٌية ظتن لو اضتٌق ُب إجارة اظتوقوؼ، أف يؤٌجره 
كالضوابط  للمٌدة اليت يراىا مناسبة، كلكن ال بٌد عليو أف ييراعي بعض القيود

 .  (Al-Suyuti, 1961)كاظتتمثٌلة فيما يلي:
ميراعاة العرؼ ُب إجارة العُت اظتوقوفة على اختبلؼ أنواعها كطرؽ االنتفاع  -

 ّٔا، مثل األراضي الزراعٌية، كالبساتُت، كالدكر كاضتوانيت.
كما ذيكر سابقان ال بٌد من مراعاة شرط الواقف ُب حتديد مٌدة اإلجارة،   -

ذا كانت ىذه اظتخالفة قد اقتضتها الضركرة، أك لتحقيق مصلحة كلكن إ
راجحة للوقف، فيجوز ؼتالفة الشرط حينها إذ أٌف القاعدة عندىم: أٌف 

-Al)الشركط إنٌػما ييلـز الوفاء ّٔا إذا ٓب تيفض إٔب إخبلؿ باظتقصود الشرعي

Solih, 2001) . 
بشرط أف ال تؤٌدم ىذه ُب حالة الضركرة، جيوز إجارة الوقف ظتٌدة طويلة  -

اظتٌدة الطويلة إٔب ضياع الوقف أك اندراس معاظتو، ألنٌو ال بٌد على اظتتوٌٕب أف 
 حيافظ على بقاء العُت اظتوقوفة كاستمراريٌتها.

 
  الخاتمة

حتديد  ، كإٔبكخبلصة القوؿ أٌف ىذا االختبلؼ يعود إٔب اعتبار مصلحة الوقف
فقد اتفق رتهور الفقهاء على  و الوقفٌية،الوقف ُب صفقت الواقف ظتٌدة إجارة

كجوب اتباع شركط الواقف، كال جيوز للمتوٌٕب ؼتالفتها. أٌما ُب حالة عدـ 
حتديدىا ككانت حالة عاديٌة غَت ضركريٌة، فيميل الباحثاف إٔب الرأم الثاين 
للحنفٌية، حيث يقولوف بإجارة الضياع كاألراضي الزراعٌية ظتدة ثبلث سنوات 
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لك من أجل دتكُت اظتستأجر من االستفادة من األرض، كمٌدة سنة فقط، كذ
كاحدة فقط فيما سول الضياع كاألراضي كالدكر كاضتوانيت كرتيع األمواؿ 
اظتنقولة مبختلف أنواعها، كىذه اظتٌدة قابلة للتجديد برضا كاتفاؽ كبل الطرفُت. 

قوفة ألكثر ؽتا تقٌدـ أٌما ُب حالة الضركرة اظتٌلحة حيث يستلـز تأجَت العُت اظتو 
كذلك ظتصلحة الوقف، فيجوز حينها إجارة العُت ظتٌدة طويلة حبسب ما يراه 

على  ، كما يشًتطالقاضي مناسبان ظتراعاة ىذه الضركرة، كالضركرة تقٌدر بقدرىا
اظتستأجر بناء اظتوقوؼ أك ترميمو. كيرل الباحثاف أٌف حتديد ىذه اظتٌدة ينبغي أف 

ليت تتغٌَت بتغٌَت الزماف كاظتكاف، ككذلك حتٌدد اظتٌدة مع مراعاة يكوف من اظتسائل ا
ُب غتاؿ االقتصاد -طبيعة اظتوقوؼ نفسو، كيًتؾ حتديد اظتٌدة ألىل اطتربة 

ُب ىذا الزماف، كىذا من  -كاإلدارة كالتسويق كااسبة كالقانوف كالتوثيق كغَتىم
 أجل اافظة على أمواؿ الوقف كاستمراريتو.
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