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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

احلمد هللا رب العاملني،والصالة والسالم على النيب الكرمي ،خامت النبيني، ورمحة اهللا لكل العاملني،سيدنا حممد النيب 
  العريب األمني ، وعلى آله وأصحابه أمجعني .

  وبعـــد                                                  
الوقف أحد املنجزات التشريعية لتحقيق التكافل االجتماعي، وتأمني املصادر املالية ألعمال اخلري، ومن مث  يعدف

حلرص على استمرار الثواب مع بني التنظيم الدنيوي، واجي ألنه أحد معامل احلضارة اإلسالمية،  ميثلفهو 
على احملافظة على رأس املال،  ة الوقف تعتمد، وذلك الستفادة األجيال املتالحقة منه  باعتبار أن آلياألخروي
، وهذا يوجب على ناظر الوقف احملافظة على الربللموقوف عليهم يف خمتلف وجوه اخلري و والربح  نماءوصرف ال

على  يف توزيع مثراته وريعه املهمة الواجبة عليه، ليكمل واستثماره أصل الوقف، والقيام بعمارته وصيانته، و تنميته
 جيب أن تراعى يف عقد الوقف، لذلك وضع  الفقهاء ضوابط متعددة الستثمار الوقف حملياً ودولياً،  مستحقيه

هذه الضوابط هلا أمهية خاصة لتوقف استمرارية وحتقيق أهدافه ،واستثماره  للحفاظ على وجوده واستمراره 
، ألا تعد أساسا جة  إىل إفرادها بالدراسةالوقف وتطوره على االلتزام ا، كما أا متنوعة ومتعددة مما جيعلنا حبا

واملبادئ اليت وضعها الفقهاء  ولذا استخرت اهللا تعاىل يف بيان تلك الضوابط، مهما لبقاء الوقف واحلفاظ عليه
ملؤمتر ا للمشاركة يف،ضوابط استثمار الوقف يف الفقه اإلسالمييف هذا البحث بعنوان:  ،الستثمار الوقف
لذي تنظمه اجلامعة اإلسالمية بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة وا الرابع لألوقاف

واإلرشاد، حتت عنوان " حنو إستراتيجية تكاملية للنهوض بالوقف اإلسالمي" وذلك مبناسبة اختيار املدينة املنورة 
  وتقتضي خطة الدراسة تقسيمها على النحو التايل:  عاصمة للثقافة اإلسالمية

  .وخامتة ثالثة مباحثو متهيدقدمة وم
  يف خطة البحث ومنهجه.املقدمة 

  .يف معىن  الضوابط واالستثمار والوقف والعالقة بينهماالتمهيد و
  يف الفقه اإلسالمي   طرق استثمار الوقفاملبحث األول: 

  وفيه مطلبان:
  .يف الفقه اإلسالمي الوقف الستثمار املطلب األول:  الطرق القدمية 

  .المييف الفقه اإلس الوقف الستثمارلب الثاين : الطرق احلديثة املط
  .يف الفقه اإلسالمي   الوقف ضوابط عامة الستثمار:  املبحث الثاين 

  وفيه مطلبان:
    .يف الفقه اإلسالمي األموال الوقفية الستثماراملطلب األول:  الضوابط الشرعية 
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  .يف الفقه اإلسالمي   األموال الوقفية املطلب الثاين : الضوابط االقتصادية الستثمار
الستثمار الوقف يف الفقه اإلسالمي  املبحث الثالث: الضوابط اخلاصة   

وفيه أربعة مطالب:   
وقوف.ضوابط استثمار الوقف اخلاصة باملاملطلب األول:   
ضوابط استثمار الوقف  اخلاصة بالواقف.املطلب الثاين:   

ضوابط استثمار الوقف اخلاصة باملوقوف عليهاملطلب الثالث:   
ضوابط استثمار الوقف اخلاصة بإدارة الوقف واالستثمار. املطلب الرابع :  

واخلامتة يف نتائج البحث وتوصياته.   
 علميا أوجزه فيما يلي :  وقد وضعت هلذا البحث منهجا منهج البحث :

من كتب املذاهب  الفقهية األربعة املشهورة ، بضوابط استثمار الوقف أوال: مجع املسائل الفقهية املتعلقة 
  ودراستها دراسة مقارنة .

  ثانيا : نسبة كل رأي إىل قائله من مصدره من الكتب الفقهية املعتمدة يف كل مذهب من املذاهب األربعة .
  بيان أدلة كل رأي  ومناقشة األدلة ، وبيان الراجح منها بالدليل .ثالثًا : 

  رابعا: كتابة اآليات القرآنية املستدل ا يف البحث باخلط العثماين، مع نسبة كل آية إىل سورا ورقمها باهلامش. 
  خامسا : ختريج األحاديث النبوية.

  سادسا : ترمجة األعالم  الوارد ذكرها بالبحث .
ا : شرح املصطلحات واأللفاظ اليت حتتاج إىل توضيح .سابع  

  ومن نتائج البحث مايلي:
  أوال: يعد الوقف مصدرا مهما لدميومة التكافل االجتماعي يف اتمع .

  ثانيا: استثمار الوقف ضرورة من ضرورات احلفاظ على مقدرات اتمع.
  وح العصر.ضرورة استثمار األوقاف بالطرق احلديثة ملواكبة رثالثا:

  ومن توصيات البحث:
  أوال:تفعيل ثقافة الوقف لعموم نفعه يف الدارين.

  .استثمار املوارد الوقفية لتحقيق أفضل النتائج  تطوير طرقثانيا: ضرورة 
  االرتقاء مبستوى األداء يف املؤسسة الوقفيةثالثا: بذل اجلهود  للعمل على 

  وتقييمها وتنميتها لتحسني أدائها. وقف مراقبة اإلدارات القائمة على استشار الرابعا:
 واهللا وىل التوفيق.



4 

 

 التمهيد
 التمهيد يف معىن  الضوابط واالستثمار والوقف والعالقة بينهما.

  أوال : معىن الضوابط لغة واصطالحا:
  والضابط اسم فاعل من الفعل ضبط.، مجع ضابطالضوابط لغة: 

  .حازِم أي ضابِط ورجلٌ. ضرب وبابه بِاحلَزم حفظه الشيَء بطضوالضبطُ يف اللغة: لزوم الشيء وحبسه. 
   . شيء كل يف ذلك يقال يفارقه ال لزومه: الشيء ضبط: الليث وقال١

ضبطت البالد إذا قمت بأمرها قياما ليس  ومنه قيل:.واإلحكام واإلتقان حفظًا بليغا باحلزم حفظه: الشيء فضبط
إذا صححت أخطاءه وأصلحت خلله. ورجل ضابطٌ: أي قوي حازم. والضابطُ: فيه نقص. وضبطت الكتاب 

  .القوي على عمله. واألضبط: الذي يعمل بكلتا يديه
  ٢شديدا. أخذًا أخذه إذا ضبطًا يضبطه الشيء الرجل ضبط:  دريد ابن وقال 

  ٣جزئياته. على ينطبق كلي حكم والضابط اصطالحا هو:
  .الوقف عملية استثمار تنظيمط واألصول اليت وضعها الفقهاء لشروال واملراد بالضوابط هنا:

 ثانيا: معىن االستثمار لغة واصطالحا:
ومثر الشيء : إذا تولّد منه شيٌء آخر ، ومثّر الرجل ماله مصدر استثمر يستثمر، وأصله من الثمر،  االستثمار لغة:

د منه ، وعلى هذا فإنّ االستثمار هو : طلب احلصول على : أحسن القيام عليه ومنّاه ، ومثر الشيء : هو ما يتولّ
  ٤.الثّمرة

: االستثمار: استخدام األموال يف اإلنتاج إما مباشرة بشراء اآلالت، وإما بطريقة غري مباشرة ويف معجم الوسيط
   ٥كشراء األسهم والسندات.

ذكر ألفاظ  الفقهاءء، إال أن بعض لفظ االستثمار لفظ حديث فلم يرد يف أقوال الفقهااالستثمار اصطالحا: 
لفظ "التثمري" فقالوا: الرشيد هو القادر على تثمري أمواله وإصالحه، والسفيه هو غري ذلك، وقال  متقاربة مثل

  ، وأرادوا بالتثمري االستثمار. ٦اإلمام مالك: "الرشد: تـثمري املال، وإصالحه فقط" 
  .)٧(»ذي يقصد منه اإلضافة إىل األصول الرأمساليةاجلهد ال« االستثمار بأنه:عرف االقتصاديون و

                                                           
  ٢٠٣ ض١ج  سيده البن اللغة يف املخصص  ١٤٧ص  ١ج اللغة ذيب  ٤٠٥ ص ١ج اللغة يف الصحاح - ١٧٩ ص١الصحاح ج خمتار )١ (
  .١٣٥ألمحد الفيومي، ص –نري املصباح امل - ٤٩٠٧ص ١مادة ( ض ب ط) ج  – العروس تاج  ٢) (
  .٣٣٦ ص ١ج -  الفقهاء لغة معجم -١١٠٥ ص ١ج -  الوسيط ) املعجم٣(

ط دار املعارف.  -مادة ( ث م ر)   -البن منظور  -لسان العرب - ( 4 ) 
مادة ( ث م ر).   - ١٠٠ص ١املعجم الوسيط ج  ( 5 ) 

ط احلليب. -٢٨١ص  ٢ج –البن رشد  بداية اتهد   ( 6 ) 
 مكتبة عني مشس.  -١١٣ص –د. حممد حيىي عويس  –لتحليل االقتصادي الكلى ) ا٧(
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تؤدي  واليت اإلنتاجية العملية يف تستخدم اليت االقتصادية الصفة ذات املادية األموال جمموعة"  وعرفه البعض بأنه:"
  ٨"العمل إنتاج زيادة إىل
يف  كمااملقصودة منه ومن وجه آخر يطلق االستثمار على عملية استخدام هذه األصول للحصول على املنفعة  

أية أصول يتوقع منها مكاسب يف  –أو اقتناء  –كلمة استثمار تستخدم لتعىن شراء «د/ سيد اهلواري   تعريف
  .)٩(»املستقبل
  : الوقفي االستثمار تعريف

 أو املنافع على للحصول الوقف مال استخدام بأنه: الوقف استثمار عمر احلليم عبد الدكتور عرف األستاذ
  ١٠عليها. املوقوف الرب أوجه يف تصرف اليت الغلة

 على احلفاظ أجل من ومايل فكري جهد من الوقف ناظر يبذله ما: الوقفي هووبذلك يكون االستثمار 
شرعيا،  نصا تعارض أال بشرط الواقفني رغبة و الشريعة مقاصد وفق املشروعة وتنميتها بالطرق الوقفية املمتلكات

واقعي للوقف، هو اإلنفاق على أصول ثابتة من ممتلكات الوقف بغية حتقيق عائد مايل على فاالستثمار احلقيقي وال
  .  ١١مدى فترا ت خمتلفة من الوقت

  يعد االستثمار عمل مستقبلي؛ لذا فإنه يتسم ببعض خصائص ومنها::)١٢(خصائص االستثمار
  أن نتيجة االستثمار تكون جمهولة فقد يتحقق املكسب أو تكون اخلسارة. -١
نه يعمل يف ظل عدم التأكد وبالتايل يصعب على املستثمر أن حيدد بدقة العائد املتوقع على االستثمار فهو أ -٢

  يعمل يف إطار الظن الغالب، وهذا ما ميثل أساساً حملاسبة ناظر الوقف.
ن أنه يعمل يف ظل خماطر الكثري منها ال ميكن توقعها بدقة أو التحكم فيها بواسطة مدير االستثمار وم -٣

أمهها خماطر السوق، وخماطر تقلبات القوة الشرائية للنقود، وخماطر التوقف عن سداد االلتزامات، وخماطر 
 اإلدارة. وهذا يتطلب العمل على االحتياط ضد هذه املخاطر بكل السبل.

أن االستثمار حيتاج إىل مدة من الزمن مستقبلية لتحقيق العائد منه وأنه يف ظل هذه املدة قد حتدث  -٤
 متغريات تؤثر على حجم العائد، ومن هنا يلزم مراعاة أمرين:

أوهلما: خاص باختيار املشروع الوقفي (االستثمار يف الوقف) حيث يلزم إعداد دراسة جدوى متكاملة ودقيقة، 
 ألن االستثمار يف الوقف طويل األجل وال ميكن تعديله بعد قيامه بدون خسائر كبرية.

                                                           
  .بريوت النوار، دار ، ٣٧٩ ص  - ، حممد هشام خوجكية  االقتصاد مبادئ ) ٨(
  مكتبة عني مشس. -٤٤ص –د. سيد اهلوارى  –) االستثمار والتمويل ٩(
  عمر.األستاذ الدكتور عبد احلليم  - ٢٣ ص الوقف، يف ) االستثمار ١٠(
  .١٩٩٩ – هـ ١٤١٩ طبعة ، مصر ، طنطا غباشي مطابع -١٠٣ص -مصطفى كمال السيد طايل ، السلمية البنوك يف االستثماري القرار ) ١١(
  م.١٩٩٦ –منشأة املعارف باإلسكندرية  –٢٦٦-٢٣٧د. منري هندي ، ص –) الفكر احلديث يف جمال االستثمار ١٢(
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ل الوقف يف أوجه استثمار مرنة ميكن تصفيتها بسهولة وبدون خسارة إذا قل العائد ثانيهما: خاص باستثمار ما
 .منها، أو ميكن تعديلها يف ظل ما حيدث من متغريات

 الوقف مصدر (وقَف )، ويأيت مبعىن احلبس، والتسبيل، واملنع. الوقف لغة:معىن الوقف:ثالثا: 
  ١٣رض للمساكني وقفًا، أي حبسها.وقف األ، ووقف الدار وحنوها حبسها يف سبيل اهللاف

  .)١٤(ويف حترير ألفاظ التنبيه: "الوقْف، والتحبِيس، والتسبِيل مبعىن"
يف لسان العرب: "واحلبس املنع، وهو يدل على التأبيد، ويقال: وقَف فالنٌ أرضه وقفاً مؤبداً، إذا جعلها حبيساً  و

  .)١٥(ال تباع وال تورث" 
 .)١٦(وقيل للموقوف (وقف) تسمية باملصدر، ولذا جمع على (أوقاف) كوقت وأوقات" يف ذيب اللغة: "و
حيث لزومه  حتديد شروطه وأركانه، ومن تعددت تعريفات الفقهاء للوقف تبعا الختالفهم يفالوقف اصطالحا: 

  تلك التعريفات ما يلي: أو عدم لزومه، ومن
  ١٧حكم ملك اهللا والتصدق باملنفعة.: الوقف هو حبس العني على  تعريف احلنفية -١
حبس مال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه بقطع «عرف اخلطيب الشربيين الوقف بأنه: : تعريف الشافعية -٢

  . )١٨(»رقبته على مصرف مباح التصرف يف
  .)١٩(»حبس األصل وتسبيل الثمرةالوقف هو «عرفه ابن قدامة قائال:  تعريف احلنابلة: -٣
  ٢٠جعل منفعة مملوك ولو بأجرة أو غلقه ملستحقه بصيغة ما يراه احملبس.لكية: تعريف املا -٤

وحنومها ولذلك تسمى األوقاف أحباساً، ويذكر  يف التعريف املنع من التصرف بالبيع واهلبة واملقصود باحلبس
 .٢١احلبس أو األحباس باب الوقف يف بعض املصادر باسم باب

بأنه: ما مييل إليه الطبع وميكن ادخاره إىل وقت  البعضتص بالنقود، ويعرفه ، وال خي٢٢كل عني هلا قيمة واملال:
  .٢٣احلاجة منقوالً كان أو غري منقول

واألشياء الثابتة، أما املنفعة فهي السكىن  والعني املالية هلا رقبة وهلا منفعة، فالرقبة يف البيت مثالً هي البناء واألرض
                                                           

.٣٣٣ص ٩ج   -األزهري -ذيب اللغة - ١٧٦ص  ١١و ق ف ) ج مادة (   –ابن منظور  –) لسان العرب   13 ) 
 ).٢٨٥( ) املطلع ص١٤(
  .٤٥-٦/٤٤، ومادة "حبس" ٣/٦٩) لسان العرب، مادة "أبد" ١٥(
  .٩/٣٣٣) ذيب اللغة، مادة "وقف" ١٦(

.١٣ص٣اهلداية ـ املريغيناين ج    ( 17 ) 
  .–م ١٩٥٨هـ / ١٣٧٧ -احللىب مبصر  نشر مصطفي ٣٧٦ص٢ج  –)  مغىن احملتاج للخطيب الشربييىن ١٨(
  نشر مكتبة الكليات األزهرية مبصر. –.٥٩٧ص٥) املغىن البن قدامة ج ١٩(

.٣٧٣ص  ٥ج  –أقرب املسالك للدردير    (20 ) 
  .٣١٨ص ١٦ج خليل الشيخ خمتصر شرح يف اجلليل ) مواهب٢١ (
  . ٣٢٧ص للسيوطي والنظائر األشباه -٢٢ 

  ٢١٨ ص ٦ج  األوطار نيل   ٣٦٢ ص ١١ج ، احمللى ٣ص  ٤) حاشية ابن عابدين ج٢٣ ( 
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البيع، أما املنفعة فيمكن متلكها بعقد اإلجارة، وهي تبقى مع الزمن ما دامت  دواإلقامة، وميكن متلك املنفعة بعق
  وتدفع األجرة مقابل بذهلا. الرقبة،

وذلك ألنه مستمد من قول النيب صلى اهللا عليه  ».الوقف هو حبس األصل وتسبيل الثمرة« والتعريف املختار:
فصح أهو  صلى اهللا عليه وسلم. والنيب ٢٤»لثمرةالوقف هو حبس األصل وتسبيل ا«وسلم لعمر رضي اهللا عنه 

وقد اقتصر هذا التعريف على حقيقة الوقف، ومل يدخل يف  الناس لسانا وأكملهم بيانا ، وأعلمهم مبا يقول.
 تفصيالت أخرى، والدخول يف تفصيالت قد يبعد التعريف عن داللته، أو الغرض الذي وضع ألجله.

  .٢٥وموقوف، وموقوف عليه، وصيغة واقف، أربعة وهي: أركان الوقف:
املتربع، ويشترط أن يكون أهالً للتربع أي  أيوهو احلابس لعينه، إما على ملكه، وإما على ملك اهللا.  الواقف:

قال ولو كان كافراً كما  غري حمجور عليه ، للمال الذي يقفه، خمتاراً غري مكره، بالغاً عاقالً، مالكاً ملكاً صحيحاً
 .٢٧إال أن املالكية مل جيوزوا وقف الكافر ٢٦الفقهاء مجهور

كالفقراء واملساجد واملدارس أم معيناً  هو اجلهة اليت تستفيد من الوقف سواء أكان جهة قربة واملوقوف عليه:
يف الوقف على النفس، فأجازه احلنفية واحلنابلة ومنعه  كشخص أو أشخاص بأعيام، وقد اختلف الفقهاء

 .٢٨ غريهم
 الذي وقفه الواقف فامتنع التصرف به وصارت منفعته مستحقة للجهة املوقوف عليها، الشيء هو واملوقوف:

   .ويشترط كونه مما يدوم نفعه ولو ماالً خبالف املطعوم
   .الدالة على إرادة الواقف وقصده للوقف وهي نوعان: صرحية وكناية هي العبارة والصيغة:

ى بواحدة من هذه الثالث صار املال موقوفاً من غري إضافة أمر : وقفت، وحبست، وسبلت، مىت أتفالصرحية مثل
  زائد؛ ألن هذه األلفاظ ثبت هلا عرف االستعمال بني الناس.

: تصدقت وحرمت وأبدت، فليست صرحية ألن لفظة الصدقة والتحرمي مشتركة، فإن وأما ألفاظ الكناية فهي
  الظهار واإليالء. الصدقة تستعمل يف الزكاة واهلبات، والتحرمي يستعمل يف

  خصائص الوقف
  من  أهم خصائص الوقف ما يلي:

                                                           
: النقي اجلوهر البيهقي، ومؤلف علي بن احلسني بن أمحد النقي أليب بكر اجلوهر ذيله ويف الكربى السنن نقال من كتاب -الكربى رواه البيهقي يف السنن -) ٢٤(

  هـ ١٣٤٤ األوىل:  الطبعة -آباد حيدر ببلدة اهلند يف الكائنة النظامية املعارف دائرة لسجم:  الناشر - التركماين  بابن الشهري املارديين عثمان بن علي الدين عالء
  .٧٣ ص ٢ج - شجاع أيب ألفاظ حل يف ) اإلقناع ٢٥(
  ) . ٩٨ ص  ٢ج وعمرية قليويب وحاشية ، ٢٠٦ ص ٢ ج اإلكليل وجواهر ،  ٣٤٨ص ٤ عابدين ج ابن ) حاشية ٢٦(

  .٧٨ ص ٤ ج بريالك الشرح على الدسوقي حاشية ( ٢٧)
  .٣٤٩ ص ١٨ج -  اهلندية الفتاوى -٤١٧ ص ٢٠ج -  للخرشي خليل خمتصر ، شرح١٥٩ ص ٩ج -  الصغري الشرح على الصاوي ) حاشية٢٨ (
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مما ، هللا تعاىلالصدقات اجلارية اليت يتقرب ا اإلنسان  ، وأحد قربة من القربات املشروعةالوقف  –) ١(
ل ، وذلك باالبتعاد عن احملرمات فال جيوز إنشاء الوقف مبا تهوإدار يوجب ضرورة االلتزام بالشرعية يف إنشائه

من غصب أو سحت أو ربا، كما جيب االبتعاد عن كأن يكون يف ذاته وعينه أو يف جهة كسبه  )٢٩(حرام
  ا واستثماره باألحكام الشرعية. ئهوااللتزام يف إنشا، األساليب احملرمة يف استثماره 

حد ذاته أن إنشاء الوقف يف  معناهوهذا  )٣٠(عند الفقهاءمن تعريف الوقف ذلك  ويتبني ) حبس األصل:٢(
جيب العمل على أن يظل الوقف حبالته اليت  ومن مث )٣١(»مال غري قابل لإلنفاق«عملية استثمار وبلغة احملاسبة أنه 

 احلفاظ عليه بالضرورة ا يتطلب مواصلة ،مم أصوله بل وتنميته واستثمارهأنشئ عليها من حيث احملافظة على 
أو  ٣٣أو الربح٣٢من الريع الواجب أو األفضل أن يكون  وإمنانه ال جيوز صرف عني الوقف على املستحقني،إ حبيث
أو عملية حتتاج إىل أفاق عمالقة  وهذا كله يعىن أن إنشاء الوقف يف حد ذاته ميثل عملية  استثمار الثمرة

  .لالستثمار والتنمية
  ازمهفهي الزمة من لوتعريف الوقف، شطر هى أثر ضروري للوقف حيث إا متثل: والثمرة تسبيل - )٣(

وال تعود ألصل ،ملكاً للمستحقني باالتفاق  والذي يصري، النماءاستثمار مال الوقف للحصول على  تستوجب
  .املستحقني لهصرفها أوالً بأول على  عىن أنه يلزمالوقف مب

والشافعية فاحلنفية واملالكية يقولون ببقاء امللكية للواقف،  )٣٤( ملكية عني الوقف اختلف الفقهاء يف:امللكية –) ٤(
واحلنفية يقولون بزوال ملكية الواقف عن عني الوقف وانتقاهلا إما إىل ملك املوقوف عليهم إن كانوا معنيني أو إىل 

ملكية اهللا عز وجل، وأيا كان التصور مللكية الوقف فإن املتفق عليه عدم التصرف يف عني الوقف بالبيع أو اهلبة، 

                                                           
  م . ١٩٨٩هـ / ١٤٠٩ تـ  نشر دار املعرفة بريو٣١ص١٢ج  – ي)  املبسوط للسر خس٢٩(
                                                     –نشـر دار إحيـاء التـراث العـريب بـبريوت       –اهلدايـة وحاشـية سـعدي حلـىب     وامشه شرح العنايـة علـى    –) شرح فتح القدير البن اهلمام ٣٠(
  .٥٩٧ص ٥ج –املغىن البن قدامة  – ٣٧٦ص٣مغىن احملتاج للخطيب الشربيىن  ج – ٥/٤١٦
  . ٤٦٧م، صـ١٩٩٠د. سلطان احملمد السلطان نشر دار املريخ  –) احملاسبة يف الوحدات احلكومية والتنظيمات االجتماعية األخرى ٣١(

لسان العرب  زيادة ألا غلة أي ، ريعا املرهونة األرض أخرجت:  ويقال. محلها كثر:  الشجرة أراعت:  ويقال وزاد زكا:  وريع ، والزيادة النماء:  لغة الريع)٣٢
 يفسرون والفقهاءدار اجليل. -ط -١٨٨املعجم االقتصادي اإلسالمي د/ أمحد الشرباصي ص ويراجع:  –مادة ( ر ب ح)  -٥٥٣ص  ٣البن منظور األنصاري ج

 الذي والدخل والفائدة الزيادة وهو واحد عندهم واملسمى ، بالغلة وتارة بالريع تارة فيعربون واحد مبعىن اللفظني ويستعملون ، بالريع الغلة ويفسرون بالغلة الريع
  ٤١ص  ٤منح اجلليل ج ٤٢١ص  ٣ذلك . حاشية ابن عابدين ج شابه وما الدابة وأجرة األرض وكراء واللنب والثمر كالزرع حيصل

)  ربح: (  مادة املنري املصباح العرب لسان راحبة فهي ، جتارته رحبت:  فيقال ، جمازا التجارة إىل الفعل ويسند ، التجارة يف النماء لغة والرباح والربح لربح ) ٣٣ 
هـ على ١٢٣٠هو: زائد مثن مبيع جتر على مثنه األول ذهبا كن أو فضة حاشية الدسوقي املالكي املتوىف سنة  والشراء وقيل  البيع نتيجة املال واصطالحا :مناء.

هـ على ١١٨٩توىف هـ ، واإلمام العدوي امل١١٠١حاشيتا اإلمامان أيب عبد اهللا اخلرشي املتوىف  - ١/٤٦١ -هـ ١٢٠١الشرح الكبري للشيخ أمحد الدردير املتوىف 
هـفالربح هو ذا هو مناء األموال املعدة للتجارة بالبيع، وهو حيصل من عمليتني: شراء بالنود مث بيع ١٣١٦الطبعة األوىل بالقاهرة سنة  -٢/٨٦خمتصر سيدي خليل 

      .٨/٢٥٠لى البن حزم ا، والفائض عن األصل ( الثمن األول) يسمى رحبا، وماعدا ذلك من أنواع النماء فليس بربح. احمل
مغـىن احملتـاج    – ٩٥ص٤ج –طبع دار إحياء الكتب العربية مبصر  –حاشية الدسوقى على الشرح الكبري  – ٤٢٣ص٥ج –) شرح فتح القدير البن اهلمام ٣٤(

  .٦٠١ص٥ج –املغىن البن قدامة  – ٣٨٩ص٢ج –للخطيب الشربيىن 
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ملكاً للمستحقني، وبالتايل يوجد يف استثمار الوقف حقان وهدفان مها حق يف باالتفاق  النماء أو الربحكما أن 
  للحصول على الغلة. ها، وحق يف الغلة واهلدف استثمارهاالعني واهلدف احملافظة علي

 فاألموالكل شيء نافع،  )٣٥(واملال فقهاً واقتصاداً :صاحلا لالنتفاع به مع بقاء عينه كون الوقف ماالًأن ي )٥(
أما األموال اليت يتحقق االنتفاع ا مع بقاء عينها اتفاقاً ،  اال جيوز وقفه ال يكون االنتفاع ا إال باستهالكها اليت

، ولكن الفقهاء اختلفوا حول مفهوم البقاء فالبعض يرى بقاء العني بذاا، والبعض اآلخر اجوز وقفهفي ورقبتها
  جواز وقف النقود. يفء على ذلك اختلفوا يرى بقاء العني من حيث قدرا اإلنتاجية، وبنا

 تليب اليت والشروط أموال من يوقفه فيما التصرف يف ا يرغب اليت الكيفية يف الكاملة احلرية للواقف - )٦( 
 الواقف شروط( الفقهية القاعدة وفق٣٦الشرع  حدود يف هو فيما ذلك وكل يوقف، فيما آماله وحتقق رغباته

 بل وجيوز: ((  ـ اللَّه رمحه ـ القيم ابن قال كما فهي وإال ، الشارع نصوص الفخت مل ما)  الشارع كنصوص
  .٣٧)) عليه واملوقوف للواقف وأنفع ورسوله اللَّه إىل أحب هو ما إىل الواقف شروط خمالفة يترجح

 عند جائز هو كما ـ معني بوقت الوقف توقيت من الواقف متكن مبرونة أحكامه يف الوقف يتميز نظام )٧(
 تأبيده، وعدم الوقف يف التوقيت هذا مثل عليه حتتم الواقف يعيشها معينة عائلية ظروف وفق ٣٨ـ املالكية
  ٣٩مثرته. وتسبيل املوقوف أصل حيبس أن يف عام إمجايل حكم هو الوقف حول السنة يف ورد الذي أن وخباصة
 والثمرة املنفعة استمرار هو اسي،األس ومقصده الوقف، اهلدف من إنالعالقة بني الوقف واالستثمار:رابعا:
 تأبيد الوقف خصائص من ألن ٤١))حبس األصل وسبل الثمرة ((احلديث الشريف:  يف جاء كما ،٤٠والغلة

 أجل من الوقف حبس وإمنا والنفع، العطاء يف االستمرار فيه فاألصل املستقبل، إىل واستمراره به، االنتفاع
  ٤٢.األصول على احملافظة معاالستغالل األمثل  استغالله

                                                           
  م.١٩٥٢ـ  دار إحياء الكتب العربية ٥ص د. على عبد الواحد وايف ـ »اسيالسياالقتصاد «،  ٥٤٥ص٥ج –) املغىن البن قدامة ٣٥(
  .١٧ص هـ،١٤٢٠ املنورة، املدينة السعودية، العربية اململكة يف الوقفية املكتبات ندوة أحباث ضمن سليمان أبو الوهاب عبد ومقاصده مفهومه الوقف –) ٣٦ (
  .٢٣٦ص ،٣ج هـ،١٤١٤ القاهرة، احلديث، دار الصبابطي، الدين عصام: قيقحت القيم العاملني ابن رب عن املوقعني أعالم  -)٣٧ (
  ٨٩/  ٤ الدسوقي وحاشية ،٤٠٤/  ٥ الصغري الشرح على الصاوي حاشية- ٣٨ 
  ٢٣ص السدحان اهللا عبد بن ناصر بن اهللا املسلم عبد اتمع يف االجتماعي وأثرها األوقاف -٣٩ 
على خمتصر خليل  - هـ ١١٨٩ل قارن ملكه منوه من حيوان أو نبات أو أرض حاشية اخلرشي وامشه حاشية العدوي املتوىف قال ابن عرفة الغلَّة ما منا عن أص -٤٠ 
 عام املُشتراه بغرضفهي بذلك تعد نوعا من أنواع النماء احلاصل من السلع املعدة للتجارة بدون بيع أصوهلا، كثمر األشجار والصوف واللنب املتجدد من األن -٢/٨٩

بعض الفقهاءعلى: ما  التجارة قبل بيع رقاا، وأجرة الدار وسائر عروض التجارة، وزيادة السلع التجارية بنفسها وبدون مشاركة أو تدخل فيها بالعمل.وأطلقها
الدار أو السيارة أو احليوان، وكذا ما حيصل من  كما تطلق الغلَّة على أجرة خيرج من األرض أي: الريع، فهما مترادفان، فالغلَّة تعين: نتاج األرض من مثار وغريها ،

املغين  -٩/٤١٦هـ على سنن أيب داود السجستاين ٧٥١شرح بن قيم اجلوزية احلنبلي املتوىف  -٢/٢٨٥سائر األشياء اليت ينتفع ا مع بقاء عينها املهذب للشريازي 
 -ط -١٣٦ -١٣٥هـ ص ٩١١شباه والنظائر يف فروع فقه الشافعية للسيوطي املتوىف األ -هـ ١٤١٥طبعة دار الغد سنة  -٤/٢٦٢والشرح الكبري البن قدامة 
  لبنان. -دار الكتب العلمية بريوت

  ٧)  سبق خترجيه  ص ٤١ (
  .٦ص  –د. موسى عبدالرؤوف التكينة  - تطويره  وكيفية الوقف ) ورقة عمل بعنوان: استثمار ٤٢(
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الوقف يف حقيقته استثمار، حيث إن صاحبه يريد أن يقف ماله يف سبيل أن حيصد نتاجه يوم القيامة، ومن حيث و
احلفاظ على األصل، ويكون االستهالك للناتج والثمرة والربح والريع، فاألعيان املوقوفة إما أن تنـتج منها الثمار 

النسبة لألعيان ني املثمرة، أو تنـتج منها منفعة وأجرة كما هو احلال بكما هو احلال يف وقف األشجار والبسات
 تج منها ربح وريع كما هو احلال بالنسبة لوقف النقود. املستأجرة، أو ين

في "فتح القدير" عند تعليقه على ورود كتاب الوقف بعد الشركة: "مناسبته بالشركة أن كالً منهما يراد ف
 هو األوقاف أموال الستثمار املباشر االقتصادي كما أن اهلدف٤٣ع بالزيادة عليه" الستبقاء األصل مع االنتفا

 أيضا التوسع يوجب وهذا املوقوفة، والعني األصل يف التهاون دون احملددة مواطنه لصرفه يف املرتفع الدخل تأمني
  . ٤٤االستثمار وإعادة االستغالل يف

 لتحقيق أمورا منها مايلي:يهدف استثمار الوقف اهلدف من استثمار الوقف: 
 النفقات تأكلها ال حىت عليها للحفاظ يؤدي الوقف أموال فاستثمار ،افظة على أصل الوقف من االندثاراحمل  -١

إىل  واحلاجة ماسة   والتنموية، والتعليمية، واالقتصادية االجتماعية أهداف  الوقف حتقيق يف ويساهم واملصاريف،
 فاملصاريف واإلنتاج، والتصنيع التسويق طريق عن األموال استثمار خالل فة منكا األحوال لتحسني األموال
 أن ينبغي النافع ، لذلك ادي االستثمار طريق عن تعاجل مل إن الوقف أصل على تقضي قد والصيانة والنفقات
 ٤٥.لالستثمار الوقف ريع من جيدا جزءا وختصص كبريا اهتماما اجلانب ذا) الناظر أو( الوقف إدارة تم
واحملافظة على أصل الوقف مقدم على  ،األصل من وتأمني أعلى ربح أو ريع للوقفعائد أكرب احلصول على  -٢

احلصول على الربح ، وهذا ما أشار إليه الفقهاء بأن العمارة (احملافظة على عني الوقف) مقدمة على الصرف 
ما ننشئ مشروعاً وجنمع له األموال الالزمة فإننا نطلق عند« .ويف هذا يقول د. حسىن أمحد توفيق:)٤٦(للمستحقني

فاملطلوب أوالً احملافظة على األموال املستثمرة،  –مث حيدد اهلدف منها بقوله  –على هذه العملية عملية استثمار 
وفضالً عن ذلك فإن أصحاب األموال املستثمرة يتوقعون تعويضاً عن استخدام هذه األموال يطلق عليه الدخل 

وهذا ما سبق به علماء اإلسالم يف تصور واضح حيث جاء: إن املقصود من  )٤٧(». لذي تدره هذه املشروعاتا
  . )٤٨(»سالمة رأس املال مع حصول الربح«التجارة: 

                                                           
.  ١٩٩ص  ٦جفتح القدير،    ( 43 ) 

 الغلة، على احلصول طلب هو االستغالل الن االستثمار؛ ملعىن موافق فاالستغالل فقهاء لفظي التنمية واالستغالل كمرادفني للفظ االستثمارالاستعمل    )٤٤ (
    .٢٦٣ص ٢ج الرائق البحر ،  ٢٦٨ ص ٥ج   الصنائع بدائع.  .الثمرة على طلب احلصول واالستثمار

ه الشرعية من إعداد األساتذة : عجيلة حممد ـ عبد النيب مصطفى ـ كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري باجلزائر مداخلة بعنوان: استثمار الوقف وضوابط )٤٥ 
  ـ ط  املركز اجلامعي غارداية.. ٤ص

  دار املعرفة ببريوت.  –.١٨٧ص١البن عابدين ـ ج  –) العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية ٤٦(
  م، ١٩٧١. دار النهضة العربية مبصر ٨-٧ص د. حسىن أمحد توفيق ـ –لية ) التمويل واإلدارة املا٤٧(
مطبعـة   –١٤٨ص١تفسري سورة البقـرة ج  ، والكشاف للزخمشرى ) -هـ ١٣٠٨ – ١ط –ـاملطبعة اخلريية ١٥٠ص١ج –) مفاتيح الغيب للفخر الرازى ٤٨(

  م.١٩٦٦ -هـ ١٣٨٥ –الطبعة األخرية  –احللىب مبصر 
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  نفع املستحقني بإعانتهم على تلبية حاجام. -٣
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 يف الفقه اإلسالمي طرق استثمار الوقف املبحث األول:
  وفيه مطلبان:

  الوقف يف الفقه اإلسالمي  . الستثمار األول:  الطرق القدمية املطلب 
  الوقف يف الفقه اإلسالمي  . الستثماراملطلب الثاين : الطرق احلديثة 

 .الوقف يف الفقه اإلسالمي   الستثماراملطلب األول:  الطرق القدمية  

 : األموال الوقفية وجماالت استثمار طرق
ار واحدة تصلح لكل أنواع األموال املوقوفة؛ ألن لكل مال طبيعته يف االستثمار، ال توجد طريقة أو صيغة استثم

فالعقارات املبنية تكون بالتأجري، واألراضي الزراعية بالتأجري أو بطرق االستغالل الزراعي من إجارة ومزارعة 
ري أو االستغالل ومغارسة ومساقاة، واملنقوالت مثل وسائل النقل من سيارات وطائرات وسفن تكون بالتأج

 الذايت، وأما النقود فتكون باإليداع يف املصارف أو االستثمار يف األوراق املالية أو املتاجرة ا وغري ذلك.
بعض  عدة طرق الستثمار األموال الوقفية منها ما هو قدمي، ومنها ما هو مستحدث، وفيما يلي بيانهناك ف

  الطرق.
  قفية:الطرق القدمية الستثمار األموال الو

حبسب املعروف يف أزمنتهم وضبطوها مبا ال يتعارض مع النصوص موال الوقفية الستثمار األ اذكر الفقهاء طرق
، وفيما يلي بيان موجز بكل  املساقاة واملضاربة (القراض) و املشاركة و ٥٠، و املزارعة٤٩منها: اإلجارةالشرعية 

   منها:
   اإلجارة:الطريقة األوىل: 

وإجارة املوقوف واالنتفاع بإجارته حمل اتفاق ،وأكثرها شيوعا طرق استثمار األموال الوقفية أهم تعد اإلجارة 
  بني الفقهاء، ولكنهم اختلفوا يف بعض التفاصيل مثل مدة اإلجارة وأجر املثل.

 ارة الوقف عدة آراء منها ما يلي: جللفقهاء يف حتديد مدة إ مدة اإلجارة:
وهو رأي احلنفية : يف الدار، وثالث سنوات يف األرض الزراعية جارة عن سنة: أال تزيد مدة اإلالرأي األول

والفتوى عندهم على إبطال اإلجارة الطويلة من حيث الزمن، وذلك إلمكان أن يتضرر الوقف بطول الزمن، بل 
                                                           

 وخصها ٣  ص ٥ج عابدين ابن حاشية ٧٤ ص ١٥ج   املبسوط بعوض و منفعة متليك على معاوضة عقد بأا الفقهاء لألجرة وعرفها اسم اللغة يف اإلجارة -٤٩ 
 واحليوانات فنوالس والدور األراضي منافع على العقد على ويطلقون ، واحليوان السفن غري االنتقال يقبل وما ، اآلدمي منافع على بالعقد اإلجارة لفظ غالبا املالكية

  . الفكر دار ط ٢   ص ٤ج الدسوقي حاشية مع للدر دير الكبري الشرح املعىن يف واحد شيء والكراء اإلجارة:  فقالوا ، كراء لفظ
 ويف  باملزارعة عامله:  ةمزارع وزارعه ، وأمناه أنبته:  احلرث اهللا وزرع ، للزراعة حرثها:  واألرض ، بذره:  وزراعة زرعا احلب زرع من اللغة يف املزارعة -٥٠ 

 يف الشركة بأا:  املالكية وعرفها ٢٧٦ص٦عابدين ج ابن حاشية.  اخلارج ببعض الزرع على عقد:  بأا احلنفية فعرفها. تعريفات بعدة الفقهاء عرفها االصطالح
 . وعند٣٢٤ ص ٢ج احملتاج مغين.   املالك من والبذر ، منها خيرج ما ببعض أرض على عمل:  هي الشافعية وعند .. ٣٧٢ص ٣ الدسوقي ج . حاشية الزرع
  ٤١٦  ص ٥ج  املتحصل . املغين من معلوم مشاع جبزء عليه ليعمل مزروع أو ، عليه ويقوم يزرعه ملن وحب أرض دفع:  احلنابلة
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ني مقبلة، قد يؤدي إىل إبطال الوقف، إالّ إذا كانت املصلحة تقتضي ذلك حلاجة عمارة الوقف بتعجيل أجرته سن
  وحينئذ جيب أن تكون يف عقود مترادفة متكررة كلّ سنة. 

جاء يف الفتاوى اهلندية: "إذا أجر الواقف أكثر من سنة ال جيوز، وإن مل يشترط فاملختار أن يقضي باجلواز يف 
ا زاد على الضياع يف ثالث سنني إالّ إذا كانت املصلحة يف عدم اجلواز. ويف غري الضياع يقضي بعدم اجلواز إذ

السنة الواحدة إالّ إذا كانت املصلحة يف اجلواز، وهذا شيء خيتلف باختالف املواضع والزمان كذا يف السراجية 
  ٥١وهو املختار للفتوى"

ويتفق املالكية مع احلنفية يف وجوب النظر إىل ما هو األصلح للوقف من حيث املدة لكنهم وسعوا دائرة مدة 
ا كان الوقف على معينيني، وناظر الوقف من املوقوف عليهم، واملوقوف داراً واملستأجر اإلجارة، وفرقوا بني ما إذ

ليس ممن ترجع إليه الدار فال جيوز هلذا الناظر أن يؤجر الدار ألكثر من سنة، وإن كانت أرضا زراعية فال جيوز له 
مجاعة من فقهائهم تأجري العقار  أن يؤجرها ألكثر من ثالث سنوات، وعلة ذلك أن اإلجارة تتفسخ مبوته، وأجاز

  ٥٢املوقوف فترة طويلة إذا مل يكن على معينيني.
: يرى مجاعة من علماء املالكية منهم القاضي ابن باديس والناظر اللقاين، واألجهوري وأتباعه تطويل الرأي الثاين

شرط إصالحه، فقد أفتوا مدة اإلجارة إذا كان الوقف خرباً وتعذرت أو تعسرت إعادته من غلته أو من كرائه ب
بتأجريه مدة طويلة ملن يعمره بالبناء، ويكون البناء ملكاً للباين ويدفع نظري األرض حكراً (مبلغاً) يدفع 

، كما جاء يف شرح اخلرشي أن القاضي ابن باديس قد أفىت بكرائها ٥٣للمستحقني، ويسمى هذا التصرف خلواً 
   ٥٤ا من كرائها.السنني الكثرية، كيف تيسر، واشترط إصالحه

أن يكون تأجري املوقوف مبا  - منهم احلنفية واملالكية والشافعية- اشترط مجاعة من الفقهاء أجر املثل يف اإلجارة : 
 فاحش بغنب كان إذا يصح ال أي ضرورة عن إال املثل أجرة من بأقل الوقف إجيار يصح الفال يقل عن أجر املثل، 

ن الناس فيه، أو ما ال يعدونه غبنا)، فال يؤثر فإذا أجر بأقل من أجر املثل، فللقيم ، وأما الغنب اليسري (وهو ما يتغاب
على الوقف الفسخ، ولو زاد األجرة بعد العقد إىل أجر املثل جيدد العقد باألجرة الزائدة، قال ابن عابدين: 

  . ٥٥أوىل من غريه إذا قبل الزيادة""والظاهر أن قبول املستأجر الزيادة يكفي عن جتديد العقد، وأن املستأجر األول 
كذا يف حميط السرخسي، ولكن العربة يف ذلك " يف الفتاوى اهلندية: "وال جتوز إجارة الوقف إالّ بأجر املثل و

ببداية العقد فقد نصوا على أنه لو استأجر رجل أرض وقف ثالث سنني بأجرة املثل، فلما دخلت السنة الثانية 
 رة األرض فليس للمتويل أن ينتقص اإلجارة لنقصان أجر املثل". كثرت الرغبات وازدادت أج

                                                           
. ٤١٩ص ٢الفتاوى اهلندية ج    ( 51 ) 

 .٢٠٦ص٢ج   -ناجي  ـ ابن ،  شرح الرسالة٩٦ص٤حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ج) ( ٥٢
  .١٢٧ص ٤الشرح الصغري ج)    (٥٣

. ٧٨ص ٧شرح اخلرشي ج      ( 54 ) 
  .٣٩٥ص٢، ومغين احملتاج ج٩٨ص٧، وشرح اخلرشي ج٢٣٩ص٢، وفتح العلى املالك ج٤١٩ص٢، الفتاوى اهلندية ج٣٩١ص٣حاشية ابن عابدين ج ( ٥٥ )  



14 

 

وقد اختار متأخرو احلنفية أنه لو قام املتويل بتأجري الوقف بأقل من أجر املثل فسكنها املستأجر كان عليه أجر املثل 
  . ٥٦بالغاً ما بلغ، وعلى ضوء ذلك يعدل العقد وإن مل يرض به املستأجر

فالعقد الذي متّ  ب على إجارة الوقف بأقل من أجر املثل بطالن العقد أو عدم لزومه:ترتاآلثار  اليت تومن  
  بأقل من أجر املثل باطل، أو غري الزم حبيث يفسخه القاضي أو القيم، أو يعدله إىل أجر املثل، أو يبطل. 

صارت تال ال ينتفع به يف وقد استفىت الشيخ عليش املالكي يف أرض موقوفة طرح الناس فيها أتربة وأقذاراً حىت  
احلال، فأجرها نائب القاضي تسعة وتسعني سنة ملن ينقل منها ما فيها من التربة واألقذار ويبنيها خاناً، كل ستة 
بأربعة أرطال زيت ال غري، وأزال املكتري ما فيها وأصلحها فحصلت الرغبة فيها بزائد عن تلك األجرة، فهل 

وقف؟ فأجاب: "نعم يفسخ إن وجد حني عقد اإلجارة من يستأجرها بزائد عما تفسخ اإلجارة ويصري النفع لل
  . ٥٧ذكر، أما إن مل يوجد حني العقد من يستأجرها بزائد عما ذكر فال تفسخ"

ونص الشافعية على عدم صحة الوقف إذا أجره الناظر بأقل من أجرة املثل لكنه إذا أجر الناظر فزادت األجرة يف 
ب بالزيادة عليها مل ينفسخ العقد على األصح، قال النووي: "ألن العقد جرى بالغبطة يف وقته املدة، أو ظهر طال

أي الرأي الثاين -فأشبه ما لو باع الويل مال الطفل مث ارتفعت القيمة باألسواق أو ظهر طالب بالزيادة، والثاين 
الثالث: إن كانت اإلجارة سنة فما دوا مل ينفسخ العقد، ألنه بان وقوعه خبالف الغبطة يف املستقبل، و - للشافعية

  . ٥٨يتأثر العقد، وإن كانت أكثر فالزيادة مردودة وبه قطع أبو الفرج الزازيف األمايل"
وذهب احلنابلة إىل صحة عقد اإلجارة مع كون األجرة أقل من أجر املثل ولكن الناظر يضمن النقص أي يضمن 

  . ٥٩يه يف العقد قياسا على الوكيل، ألن اإلجارة عقد الزم ال يفسخ بذلكالفارق بني أجر املثل، واألجر املتفق عل
والذي يظهر لنا رجحانه هو رأي اجلمهور حيث فيه احلماية الكافية ملصاحل الوقف، وخلصوصيته، وأن كون القيم 

ذلك فاعتبار يتحمل الفرق قد يؤدي إىل زهد الناس عن التولية ألن ذلك يضر به وقد ال يكون متعمداً فيه، ول
  العقد مفسوخاً حىت يتم جرب النقص فيه من قبل املستأجر هو أعدل األمور

جاء يف الفتاوى اهلندية: "وال جتوز إجارة الوقف إالّ بأجر املثل كذا يف حميط السرخسي، ولكن العربة يف ذلك 
فلما دخلت السنة الثانية ببداية العقد فقد نصوا على أنه لو استأجر رجل أرض وقف ثالث سنني بأجرة املثل، 

  ٦٠كثرت الرغبات وازدادت أجرة األرض فليس للمتويل أن ينتقص اإلجارة لنقصان أجر املثل"
و تتمثل يف التعاقد مع ممول الستئجار الوقف مقابل أجرة تقسم إىل جزئني، اجلزء  اإلجارتان: - الطريقة الثانية:

ويكون للممول  ،فع على أقساط دورية طوال مدة اإلجارةالوقف، واجلزء اآلخر يد يصرف لتعمرياألكرب منها 

                                                           
. ٤٢٠ -٤١٩ص ٢الفتاوى اهلندية ج       (56 ) 

  .٢٣٩ص ٢ى املالك جفتح العل)   ٥٧(
  .٣٩٥ص٢، مغين احملتاج ج٣٥٢ص٥روضة الطالبني ج) ٥٨(

٢٩٧ص ٤كشاف القناع ج .  (59 ) 
.٤١٩ص  ٢الفتاوى اهلندية ج   ( 60 ) 
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حتصيل ىف ا للمستأجر من حقوق مباحلق يف استيفاء منفعة الوقف بعد تعمريه مدة يسترد فيها ما قدمه من متويل 
ه حيصل عليه الوقف مقابل اإلجارة فتتم  معاجلتما املنفعة بنفسه أو بالتأجري للغري كما يورث هذا احلق عنه، وأما 

 حماسبيا على الوجه التايل:
مقدما إلعمار الوقف ال يعترب إيرادا للوقف بصفة غلة تظهر يف قائمة الدخل  الذي قبض اجلزء أوال:

بل يتم رمسلته بصفة حساب احتياطي رأمسايل للتجديدات ينفق منه على  ،وتوزع على املستحقني
ي ويعلى إىل حساب مال الوقف أي أن إعمار الوقف وكلما مت استخدام جزء منه خيفض به االحتياط

  هذا املبلغ يكون وقفاً.
من األجرة والذي يستحق وحيصل بصفة دورية يعاجل بصفته غلة للوقف يظهر يف  اجلزء املؤجلثانيا:

  قائمة الدخل ويوزع على املستحقني.
ه، فيتم االتفاق مع وهو أن يوجد عقار موقوف خرب وال يوجد متويل ذايت إلعمار :٦١احلكر  :الطريقة الثالثة

ممول على أن يتوىل إعمار الوقف من ماله، ويربم معه عقد إجارة طويلة األجل يدفع مبوجبه جبانب متويل اإلعمار 
عبارة عن جزئني: اجلزء األول: مبلغاً كبرياً يعادل قيمة األرض، واجلزء الثاين مبلغاً قيمة إجيارية ألرض الوقف 

وتظل األرض ملكا للوقف أما ما أقيم عليها من بناء فيكون ملكاً مدة احلكر، رمزياً يدفع بصفة دورية طوال 
للممول ويسمى (احملتكر) يتصرف فيها تصرف املالك يف ملكه باالنتفاع والبيع واهلبة واإلجارة للغري وتورث 

   عنه.
ه من غلة أو أجرة ولو خرب العقار فهل جيوز للناظر إذا تعذر عود«وجاء صورته واضحة يف قول أحد الفقهاء 

أن يأذن ملن يعمره من عنده على أن البناء يكون للمباين معاً وخلوا وجيعل يف نظري األرض حكراً يدفع 
  .)٦٢(»للمستحقني أو خلدمة املسجد أفىت بعضهم باجلواز

  :جارتنياإل الفرق بني احلكر و
 جارتني فإن البناء يكون ملكا للوقف.يف اإليف احلكر الذي يتوىل البناء هو احملتكر ويكون البناء ملكا له، أما  

وهذان األسلوبان جبانب ما فيهما من خماطر االستيالء على الوقف وضياعه فإنه ال يوجد فيهما غلة للوقف طوال 
   ضئيل جداً. يمدة اإلجارة ألن ما يقبض مبلغ رمز

                                                           
 اصطالح وحيبس (تاج العروس) ويف ، العقارات على جيعل ما بالكسر احلكر:  فقال ، القاموس على له مستدركا الزبيدي بذكره انفرد فقد بالكسر احلكر -٦١ 

 األرض يف بىن من: "  جنيم ابن قال ما االستعمال هذا ومن.  وحنوها الطويلة اإلجارة يف حمبوس عقار على املقررة األجرة:  األول: معان ثالثة على يطلق الفقهاء
 أن ينبغي انقضت فإذا باقية املدة دامت ما املستأجر ىعل يكون أنه الظاهر ؟ حكره يكون من فعلى جاز وإذا ، جيوز فإنه تعاىل هللا وقفه مسجدا املستأجرة املوقوفة
 مثال ذلك من ، اخلريية الفتاوى فالن حكر هذا:  فيقال نفسه احملتكر العقار على يطلق أن:  الثاين . الوقف كتاب من ٢٢٠/  ٥ الرائق البحر . املال بيت يف يكون
  ) بتصرف٣٥ص ١٨االحتكار ( املوسوعة الفقهية الكويتية  ج النوع هذا يسمى أن لبوالغا الطويلة اإلجارة على يطلق أن:  الثالث ١٩٧/  ١ يف ما
  .٢١٤ص٣ج –)بلغة السالك ألقرب املسالك للصاوى ٦٢(
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ول على أن يسدد هذا الدين من غلته وحقيقته أنه دين على الوقف أخذ لعمارته من مم رصد:امل :رابعة الطريقة ال
 للممول وهو الغالب أو لغريه. )٦٣(احلاصلة بالتأجري

، غري املبىن على أرض الوقف يكون ملكاً للوقفرصد ذا الشكل أقرب شبهاً باإلجارتني من احلكر يف كون وامل
ار ديناً على الوقف يف قائمة املركز أنه يفترق عن االجارتني يف املعاجلة احملاسبية حيث يظهر املبلغ املدفوع لإلعم

أو من  املايل للوقف كما أنه يسدد هذا الدين للممول دوريا باملقاصة بني ما يستحق عليه من أجرة الوقف املؤجر
  ٦٤.األجرة احملصلة من املستأجر إن كان غري من له الدين

  املساقاة واملزارعة : امسةالطريقة اخل
وقف (أو الناظر) مع طرف آخر ليقوم بغرس األرض املوقوفة، أو زرعها على أن وهي أن تتفق إدارة الاملزارعة 

 يكون الناتج بينهما حسب االتفاق إما بالنصف، أو الربع أو غريه. 
هي خاصة بالبساتني، واألرض اليت فيها األشجار املثمرة حيث تـتفق إدارة الوقف (أو الناظر) مع  ٦٥املساقاة و 

وال ختتلف املزارعة أو املساقاة يف  ٦٦وسقيها على أن يكون الثمر بينهما حسب االتفاق طرف آخر ليقوم برعايتها
  باب الوقف عنهما يف غريه.  

وهي املشاركة بني املال والعمل، بأن يقدم رب املال املال إىل اآلخر : املضاربة (القراض) سادسةالطريقة ال
ا حسب االتفاق. واملضاربة ) على أن يكون الربح بالنسبة بينهمليستثمره استثماراً مطلقاً أو مقيداً (حسب االتفاق

  تحقق يف باب الوقف يف ثالث حاالت: إمنا ت
، واإلمام أمحد ٦٨، وبعض احلنفية٦٧املالكيةكإذا كان الوقف عبارة عن النقود عند من أجاز ذلك  وىل:احلالة األ 

  هذه النقود عن طريق املضاربة الشرعية. . وحينئذ تستثمر ٦٩يف رواية اختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية
عن املصاريف واملستحقات، أو تدخل ضمن  ئضةفا ا لدى إدارة الوقف، (أو الناظر) نقود  إذا كان احلالة الثانية:

  احلصة اليت تستثمر ألجل إدامة الوقف فهذه أيضاً ميكن أن تدخل يف املضاربة الشرعية. 

                                                           
  .٢١٩-٢١٨ص١ج   -البن عابدين -) العقود الدرية ٦٣(

اخلامسة عشرة مع الفقه اإلسالمي الدويل املنعقدة مبسقط  حبث مقدم إىل الدورة -  -) االستثمار يف الوقف وىف غالته وريعه دكتور/ حممد عبد احلليم عمر( ٦٤
  .٢٨م  ص ١١/٣/٢٠٠٤ – ٩(سلطنة عمان) 

 يكون أن على ، مبصلحته ويقوم ويسقيه يعمره من إىل والكروم النخيل دفع وهي - القاف وسكون السني بفتح -  السقي من مفاعلة:  اللغة يف املساقاة - ٦٥ 
( املوسوعة مثره . نقال عن  من جبزء يصلحه من إىل الشجر دفع هي:  اجلرجاين قال -املعاملة  يسموا العراق وأهل. النخيل ملالك قيوالبا)  نصيب(  سهم للعامل

   )١١٢ص ٣٧الفقهية الكويتية  ج
شرح الكبري مع الدسوقي ، وال٢٧٤ص٦، وحاشية ابن عابدين ج٤٦٢ص٩، وفتح القدير مع العناية على اهلداية ج١٧ص٢٣ج -) املبسوط للسر خسي  ٦٦(
  .٤١٦ص٥املغين ج - ، ابن قدامة ٣٢٤ص٢، ومغين احملتاج ج٦٣ص٦، واخلرشي ج٣٧٢ص٣ج

  .٨٠ص٧) حاشية العدوي على اخلرشي ج (٦٧
  .١٣٣ص٢، ودرر احلكام ج٣٦٣ص٤حاشية ابن عابدين ج )( ٦٨
  .٢٣٤ص٣١جمموع الفتاوى ج) ( ٦٩
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يوانات املوقوفة حيث جيوز عند احلنابلة أن تكون املضاربة بإعطاء آلة العمل بعض األدوات أو احل احلالة الثالثة: 
من رب املال وتشغيلها من قبل املضارب، ويكون الناتج بني الطرفني، كمن يقدم إىل األجري فرساً، أو سيارة، 

  . ٧٠ويكون الناتج بينهما
 األموالإدارة الوقف (أو الناظر) جبزء من  ركشااملشاركة العادية من خالل أن ت:٧١ة: املشاركة سابعالطريقة ال

لالستثمار مع شريك ناجح يف مشروع مشترك سواء أكان صناعياً، أم زراعياً، أو جتارياً، وسواء بالوقف اخلاصة 
كانت الشركة شركة مفاوضة أو عنان. وميكن كذلك املشاركة عن طريق شركة امللك بأن تشارك إدارة الوقف 

  آخر يف شراء عمارة، أو مصنع، أو سيارة، أو سفينة، أو طائرة أو حنو ذلك.  (أو النظر) مع طرف 
 الوقف يف الفقه اإلسالمي  . الستثماراملطلب الثاين : الطرق احلديثة 

تطبقها املؤسسات املالية  هناك عدة طرق وصيغ استثمار إسالمية حديثةالطرق احلديثة الستثمار األموال الوقفية:
  مناسبة لطبيعة املؤسسات الوقفية ما يلي : رلصيغ األكثاإلسالمية، ومن ا

وإن كان يدخل يف نطاق السلم ، ٧٣وهو من العقود الشرعية املسماة عند احلنفية: ٧٢الطريقة األوىل: االستصناع
وصورته اليت ميكن أن يطبق ا إلعمار الوقف تتم  ٧٤»السلم يف الصناعات«عند باقي املذاهب ويسمى عندهم 

االستصناع «وأحياناً  »االستصناع واالستصناع املوازى«مى يف التطبيق املصريف اإلسالمي املعاصر حتت ما يس
واالستصناع من العقود اليت أجازها مجهور الفقهاء وإن كانوا خمتلفني يف إحلاقه بالسلم وحينئذ  .»التمويلي

، أو خالل ثالثة أيام عند مالك، إخضاعه لشروطه الصعبة من ضرره تسليم الثمن يف جملس العقد عند اجلمهور
  ولكن الذي يهمنا هنا هو االستصناع الذي أجازه مجاعة من الفقهاء منهم احلنفية. 

) على: (أن عقد االستصناع ٦٦/٣/٧والذي أقره جممع الفقه اإلسالمي يف دورته السابعة حيث نص قراره (رقم
   ٧٥إذا توافرت فيه األركان والشروط).ملزم للطرفني  -هو عقد وارد على العمل والعني يف الذمة- 

                                                           
  .٢١٩ص٢شرح منتهى اإلرادات ج)  (٧٠

مصدر شرك يشرك شركًا وشركة، والشركة بكسر الشني، وتسكني الراء( شركة) وبفتح الشني وكسر الراء ( شرِكَة) والثاين أفصح ومعناها لغة: الشركة يف ال )٧١(
حاشية ابن  -١٢/٢٣٥تطلق على العقد نفسه، أي: عقد الشركة؛ ألنه سبب اخللط، لسان العرب وخلط امللكني أو خلط الشريكني. والشركاء:اخللطاء :اخللط. لغة 

وقد اختلف الفقهاء يف حتديد معىن الشركة الختالفهم يف حصر أنواع الشركات،  شركة ملك، وشركة عقد الشركة عند مجهور الفقهاء نوعان .٣/٣٣٢عابدين 
شأ بالعقد، واهلدف منها الربح أو عقد على . وقد اتفق الفقهاء على أن املراد ا شركات التجر؛ لكوا تنشركة العقد وما يدخل حتت اسم الشركة عند كل منهم.

االجتماع يف التصرف . املغين والشرح الكبري البن قدامة  :.وعرفها احلنابلة بأا٣/٣٤٨عمل والربح بينهما مبا يدل عليه عرفًا حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 
  .٣/٤٩٣كشاف القناع للبهويت  - ٢/٢٣٤الروض املربع للبهويت شرح زاد املستقنع خمتصر املقتع للحجاوي  -٥/٤٧٣
 أن أمر أي اكتتب:  يقال كما ، بابا له يصنع أن رجال سأل إذا:  بابا فالن اصطنع:  ويقال ، صنعه إىل دعا أي:  الشيء استصنع مصدر:  اللغة يف االستصناع-٧٢ 

 فإذا العمل فيه شرط الذمة يف مبيع على عقد:  احلنفية بعض عرفه ما على هو االصطالح ويف ) .   صنع: (  مادة العروس وتاج والصحاح العرب لسان . له يكتب
  ١٣٨/  ١٢ للسرخسي ،املبسوط احلنفية عند استصناعا انعقد ، ذلك الصانع وقبل ، درمها بكذا الفالين الشيء يل اصنع:  الصنائع أهل من آلخر شخص قال

  ٤٥٨/  ٢ الفروع  ، احلنابلة وكذلك
  ١٣٨/  ١٢ يللسرخس املبسوط  -٧٣ 
  ٢١٢/  ٤ عابدين ابن حاشية -٧٤ 
  هـ،٢٥/٦/١٣٩٩ـ  ٢٣حبوث وقرارات مؤمتر املصرف اإلسالمي األول الذي عقد بديب يف الفترة  -٧٥ 
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وعقد االستصناع ميكن إلدارة الوقف أن تستفيد منه لبناء مشروعات ضخمة ونافعة حيث تستطيع أن تـتفق مع 
البنوك اإلسالمية (أو املستثمرين) على متويل املشاريع العقارية على أرض الوقف أو غريها، واملصانع وحنوها عن 

ط مثن املستصنع على عدة سنوات، إذ أن من مميزات عقد االستصناع أنه ال يشترط فيه طريق االستصناع، وتقسي
  ٧٦تعجيل الثمن، بل جيوز تأجيله، وتقسيطه وهو ما أعطى مرونة كبرية ال توجد يف عقد السلم. 

نع، وإمنا وغالباً ما يتم االستصناع يف البنوك اإلسالمية عن طريق االستصناع املوازي حيث ال تبين هي وال تستص
  تـتفق مع املقاولني لتـنفيذ املشروع بنفس املواصفات اليت مت االتفاق عليها بينها وبني إدارة الوقف.

مصنعا، أو مزرعة دواجن  أو مواشي أو  ( مشروعاًبأن تطرح إدارة الوقف وتتحقق   ٧٧(أ) املشاركة املتناقصة
البنوك اإلسالمية، أو املستثمرين، حيث يتم بينهما أو حنو ذلك) على أحد  أو زراعة أرض أو مساقاة  عقارات

املشاركة العادية كل حبسب ما قدمه، مث خيرج البنك، أو املستثمر تدرجيياً من خالل بيع أسهمه أو حصصه يف 
الزمن املتفق عليه باملبالغ املتفق عليها، وقد يكون اخلروج يف األخري حبيث يتم بيع نصيبه إىل إدارة الوقف مرة 

  .املقررة يف املشاركة املتناقصة  دة، وال مانع أن تكون إدارة الوقف هي اليت تبيع حصته بنفس الطرقواح
بتمويل املباين عليها،  ( الشركاء ) أراضيها التجارية املرغوب فيها، ويدخل اآلخر بعوض إدارة الوقف أو تقوم  

لريع بينهما حسب النسب املتفق عليها، مث خالل مث يشترك الطرفان كل حبسب ما دفعه، أو قيم له وحينئذ يكون ا
ويف هذه  ،الزمن املتفق عليها تقوم اجلهة املمولة (الشريك) بيع حصصها إىل إدارة الوقف أقساطًا أو دفعة واحدة

 الصورة ال جيوز أن ننهي املشاركة بتمليك الشريك جزءاً من أراضي الوقف إالّ حسب شروط االستبدال، وحينئذ
  ٧٨ن ننهي الشراكة إذا أريد هلا االنتهاء لصاحل الوقف.ال بد أ

دف حتقيق عائد، وهلا صيغ كثرية  ، أو شراء أسهمها(ب) املشاركة يف الشركات املسامهة عن طريق تأسيسها
االستثمار اإلسالمية، واملسامهة يف رؤوس أموال  صناديقمثل: شراء األسهم، واملسامهة يف رؤوس أموال 

التأمني اإلسالمية، واملسامهة يف رؤوس أموال اجلمعيات التعاونية  امهة يف رؤوس أموال شركاتاملصارف، واملس
  . ٧٩اإلسالمية، واملسامهة يف رؤوس أموال اجلمعيات التعاونية اخلدمية

 شرط ذلك إىل ويضاف ، احملرمة بالسلع تتعامل أو ربوية، بنوك يف تكون ال أن باألسهم التعامل جلواز ويشترط
 إىل تضم فائدة عليها وتتقاضى الربوية البنوك يف أمواهلا من جزءاً تودع األسهم صاحبة الشركة تكون أال هو آخر

  .املسامهني مجيع على للربا إدخال هذا ألن أرباحها،

                                                           
    ١٣ص   د. علي حميي الدين القرة داغيا   استثمار الوقف وطرقه القدمية واحلديثة -٧٦ 
   اجلوانب احملاسبية والرقابية للوقف يف األردن حممد ياسني الرحاحلة -   ١١ص   د. علي حميي الدين القرة داغيا   استثمار الوقف وطرقه القدمية واحلديثة - ٧٧ 

  .٢٠٠٧، ٢، العدد ١٣املنارة، الد  ، ٢٢صل البيت. أستاذ مساعد، قسم احملاسبة، كلية إدارة املال واألعمال، جامعة آ
  ١٤ - ١٣ص   د. علي حميي الدين القرة داغيا   استثمار الوقف وطرقه القدمية واحلديثة -٧٨ 
  ٢٣حممد ياسني الرحاحلة ص اجلوانب احملاسبية والرقابية للوقف يف األردن -.٧عبد احلليم عمر ص - ) االستثمار يف الوقف ٧٩(
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املشروعة جبميع أنواعها سواء أكانت خاصة بنشاط واحد، أو جمموعة  (ج) املشاركة يف الصناديق االستثمارية
  ة كصناديق األسهم وحنوها. من األنشط

الصادرة  والصكوك اإلسالمية،  لشركاتلالعادية مثل األسهم  اجلائزة شرعا االستثمار يف األوراق املالية -)د(
عن املؤسسات املالية اإلسالمية، وسندات املشاركة يف الربح واخلسارة ذات الطبيعة اآلمنة واملستقرة، وصكوك 

  بشرط التحقق من اآليت : صناديق االستثمار اإلسالمية
  أن الشركات املصدر هلا تعمل يف جمال احلالل الطيب . -   
  شركات ال تتعاون مع أعداء األمة اإلسالمية .هذه الأا  -   
  أن نسبة املخاطر مقبولة وليست عالية . -   
  أن خيتار توليفة األوراق املالية أهل اخلربة والثقة . -   

الستثمار اإلسالمية العاملة يف البالد اإلسالمية واليت تسهم يف حتقيق التنمية االستثمار يف صناديق ا - )هـ(
  االقتصادية.

ألجل التوفري االستثماري حتت االستثمار يف املؤسسات املالية اإلسالمية من خالل احلسابات االستثمارية  - )و(
مارية ذات األجل احملدد املطلقة، وذات ألجل، والشهادات االستثواليت يطلق عليها: الودائع االستثمارية الطلب، 

  األجل احملدد املقيدة.
تعمل يف جمال الضروريات واحلاجيات مبا حيقق أكرب النفع على املوقوف عليهم  إنشاء مشروعات إنتاجية -(ح) 

  ومنها على سبيل املثال :
رات القدمية وصيانتها، واستبدال ي، كشراء العقارات وتأجريها، وإنشاء األبنية وتعمري العقاالعقاراالستثمار  - أ

  املباين السكنية أو الصناعية، أو التجارية. العقارات، وبناء
  .املصانع أو املعامل أواملشروعات املهنية واحلرفية  - ب
املستوصفات واملستشفيات، واملؤسسات االجتماعية  دارس والكليات والتعليم واملكاملشروعات اخلدمية  - ج

  .ء واملساكني ودور اليتامى واملسنني واملرضىكدور الضيافة للفقرا
مشروعات تطوير وجتديد األعيان الوقفية القدمية اليت قاربت على اهلالك مىت تبني من الدراسات والبحوث  -)ط( 

كل األحوال ال حنبذ استثمار األموال الوقفية يف ااالت والصيغ عالية  يفو،جدواها االقتصادية واالجتماعية 
  .٨٠مثل املضاربة واملشاركة واملراحبة وبيوع السلم واالستصناع املخاطر 

                                                           
   ٨ص  -ةدكتور حسني شحات - قرارات]إدارة أموال املؤسسات الوقفية [ التخطيط ـ الرقابة وتقومي األداء ـ اختاذ المنهج وأساليب  -  ٨٠
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  املبحث الثاين 

   يف الفقه اإلسالمي الوقف عامة الستثمارالضوابط ال 
  وفيه مطلبان:

  األموال الوقفية يف الفقه اإلسالمي.   ية الستثماراملطلب األول:  الضوابط الشرع
  األموال الوقفية يف الفقه اإلسالمي   املطلب الثاين : الضوابط االقتصادية الستثمار

؛ لذا فهو ميتاز بالشمولية واحلكمة تصاديا انفرد اإلسالم بتشريعه الوقف منهج متكامل دينيا واجتماعيا واق متهيد:
مبادئًا عامة، وهذه املبادئ قد تكون شروطًا  وتنميته واستثماره لوقفلحفاظ على اوضع اإلسالم لوالتوازن، وقد 

والضوابط  شروطوقواعد رئيسية لتنظيم العالقة بني الواقف واملوقوف عليهم وناظر الوقف، وهذه الوضوابطً أ
ما هو خاص مبحل الوقف،  بادئامل تقوم على العدل، والبعد عن املخادعة وأكل أموال الناس بالباطل، ومن تلك

  ومنها ما هو خاص باملوقوف عليهم، وفيما يلي بيان ذلك:
  األموال الوقفية يف الفقه اإلسالمي. املطلب األول:  الضوابط الشرعية الستثمار

جييزوا االستثمار من طبيعته الربح واخلسارة، وأموال الوقف أموال خريية عامة هلا خصوصية لدى الفقهاء؛ ولذا مل 
التصرف فيها بالغنب، وبأقل من أجر املثل؛ لذلك كله ميكن وضع ضوابط الستثمار أموال الوقف أوجزها فيما 

 يلي: 
وذلك بأن تكون عمليات االستثمار مطابقة ألحكام  :أن يكون استثمار الوقف مشروعاً الضابط األول:

 كإقامة مباحة أعمال يف األموال تستثمر أنكشاط الشريعة اإلسالمية واليت تعترب املرجعية األوىل يف هذا الن
ألا حتبط األجر، ودم األصل الذي  ؛أن خيلو من أي معاملة حمرمةو ذلك، وغري املساكن وبناء النافعة املشاريع
جتنب استثمار األموال الوقفية يف ااالت لذا جيب  قف باحلصول على األجر والثواب من اهللا تعاىل؛اقصده الو

  رمة شرعاً ومنها : احمل
  ٨١ ». منى فَلَيس غَش من«  لقوله صلى اهللا عليه وسلم:: الغش - أ

 كسبٍ على احلصول هي مثرته أن إىل باإلضافة الناس بني الثقة رافع باآلخرين ضار الكرمي للخلق مناف والغش
  .مشروع عمل وال جهد بال
سورة ( )الصدقَات ويربِي الربا اللَّه يمحق (: تعاىل قال األمة تكتف اليت باملخدرات واالجتار والقمار الربا -ب

 لَعلَّكُم فَاجتنِبوه الشيطَان عملِ من رِجس واألزالم واألنصاب والْميِسر الْخمر إِنما ( تعاىل وقال )٢٧٦البقرة: 
  .] ٩٠: املائدة سورة[  )تفْلحونَ

                                                           
)٢٩٥رقم ( ٣٥١ ص ١ج».  منا فَلَيس غَشنا من«  - وسلم عليه تعاىل اهللا صلى - النيب صحيحه، كتاب اإلميان باب قَولِأخرجه مسلم يف   (81 ) 
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 يف األموال استثمار أن ألن  .)الفائدة( الربا مقابل الربوية البنوك يف األموال الوقفية وغريها   استثمار جيوز فال
 وال(: تعاىل اهللا قال وقد والعدوان، اإلمث على إعانة فيها، و٨٢الكبائر من وكبرية شرعاً، حمرم ربوية بفائدة البنوك
 أن عندالفقهاء املعلوم كما أنه من ].٢:املائدة[ )الْعقَابِ شديد اللَّه إِنَّ اللَّه واتقُوا انوالْعدو الْأثْمِ علَى تعاونوا
 اهللا صلى ولرسوله وجل عز هللا وحماربة الكبائر، من وكبرية شرعاً، حمرم ربوية بفائدة البنوك يف األموال استثمار
 الْمس من الشيطَانُ يتخبطُه الَّذي يقُوم كَما إِلَّا يقُومونَ لَا الربا كُلُونَيأْ الَّذين(: وجل عز اهللا قال كما وسلم عليه
كذَل مها قَالُوا بِأَنمإِن عيثْلُ الْبا مبلَّ الرأَحو اللَّه عيالْب مرحا وبالر نفَم اَءهظَةٌ جعوم نم هبر تىفَانه ا فَلَهم لَفس 
هرأَمإِلَى و اللَّه نمو ادع كفَأُولَئ ابحارِ أَصالن ما هيهونَ فدال٢٧٥(خ (قحمي ا اللَّهببِي الرريو قَاتدالص اللَّهلَا و 
بحيمٍ كَفَّارٍ كُلَّ ي٢٧٦ -٢٧٥البقرة:  (سورة )أَث( .  
 فَأْذَنوا تفْعلُوا لَم فَإِنْ - مؤمنِني كُنتم إِنْ الربا من بقي ما وذَروا اللَّه اتقُوا آمنوا الَّذين أَيها اي( :سبحانه وقال

  )٢٧٩ - ٢٧٨ البقرة : (سورة )تظْلَمونَ ولَا تظْلمونَ لَا أَموالكُم رُءوس فَلَكُم تبتم وإِنْ ورسوله اللَّه من بِحربٍ
 ». سواء هم: «  وقال وشاهديه وكاتبه وموكله الربا آكل لعن أنه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن كما صح

 ولعن وموكله الربا آكل لعن: «  وسلم عليه اهللا صلى النيب أن عنه اهللا رضي حذيفة أيب عن البخاري وخرج
.   املوبقات السبع اجتنبوا: «  قال أنه وسلم عليه اهللا صلى النيب عن عنه اهللا رضي هريرة أيب عن و ٨٣».  املصور
 مال وأكل الربا وأكل باحلق إال اهللا حرم اليت النفس وقتل والسحر باهللا الشرك: «  قال اهللا، رسول يا هن ما قلنا
  ٨٤».  املؤمنات الغافالت احملصنات وقذف الزحف يوم والتويل اليتيم
 بن معمر حديث يف والسالم الصالة عليه لقوله الضرورية وحاجام الناس أقوات احتكار حيرم :٨٥االحتكار -ج
 طعاماً احتكر من" وسلم عليه اهللا صلى النيب عن أيضاً وورد٨٦"  خاطئ إالّ حيتكر ال" عنه اهللا رضي اهللا عبد
 يف يتحكم فاحملتكر. تؤيده شواهدال كثرة لكن مقال فيه كان وإن واحلديث ٨٧منه" اهللا من برئ فقد يوماً أربعني
  .مطامعه وتشبع ترضيه اليت األسعار الناس على ويفرض السوق

                                                           
حتقبق  -اجلربين عبدالرمحن بن عبداهللا الشيخ وفضيلة -عثيمني  بن صاحل بن حممد الشيخ وفضيلة -باز بن عبداهللا بن عبدالعزيز الشيخ لسماحةفتاوى إسالمية  )( ٨٢
  .٨٦١ص ٢ج -املسند عبدالعزيز بن حممد

 ( 83)  أخرجه البخاري يف صحيحه ج٢ ص ٣٧٥ رقم [ ١٩٨٠] وبأرقام [ ٢١٢٣ ، ٥٠٣٢ ، ٥٦٠١ ، ٥٦١٧    
 ( 84)  أخرجه مسلم يف صحيحه، باب بيان الكبائر وأكربها ج ١ ص٣٢٣" رقم  [ ٢٧٢]

.  الغالء إىل وحبسه وحنوه طعام اشتراء:  بأنه احلنفية وعرفه  ) حكر(  احلكرة . لسان العرب  مادة:  منه واالسم ، الغالء إرادة الطعام حبس:  لغة )الحتكار٨٥ (
.  احلنابلة وعرفه.  للتضييق مثنه من بأكثر وبيعه وإمساكه ، ءالغال وقت القوت اشتراء بأنه الشافعية وعرفه ، األمثان الرتفاع انتظارا األسواق رصد بأنه املالكية وعرفه
  ٢٤٤ ص ٤ املغين ج ٤٥٦ ص ٣ج   احملتاج اية ٢٠ ص ٥ عابدين ج ابن حاشية للغالء انتظارا وحبسه القوت اشتراء بأنه

  ] ٤٢٠٧رقم [ ٤٤٤ص  ١٠أخرجه مسلم يف صحيحه، باب حترمي االحتكار ... ج (٨٦)
    )٢٦٨ ص ٥ج -  الصحيحني على املستدرك ) أخرجه احلاكم يف( ٨٧
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 (: تعاىل قال عنه الشارع ى مما فذلك حرمانه أو العامل أجر من واالنتقاص وامليزان املكيال يف التطفيف- د 
 الَّذينللمطففني  ويلٌ (: تعاىل وقال ] . ٨٥:  األعراف[  )همأَشياَء الناس تبخسوا وال والْميزانَ الْكَيلَ فَأَوفُوا
  ]٣ـ ١[ املطففني :   )يخِسرونَ وزنوهم أَو كَالُوهم وإِذَا يستوفُونَ الناسِ علَى اكْتالُوا إِذَا
 املال يستخدم أن وال وحنوها، املختلطة السباحة شواطئ أو السينما دور بناء يف أموال الوقف  استثمار جيوز وال

  بالربا. الناس إلقراض
 عقد يف الدخول جيوز فال ، واحملرمة الباطلة الشروط من خالياً شرعاًَ، صحيحاً عقد االستثمار يكون أنيشترط و 
  . اخل...  األرباح من حمدداً أو مبلغاً املال رأس ضمان فيه

ترتيب  ، مع مراعاةيغلب على الظن حتقيقه هلا ة راجحة أومما حيقق مصلحاالستثمار  أن يكون: الضابط الثاين
املشروعات االستثمارية املراد متويلها وفقاً لسلم األولويات اإلسالمية : الضروريات فاحلاجيات فالتحسينات 

وذلك حسب احتياجات اتمع اإلسالمي واملنافع اليت سوف تعود على املوقوف عليهم ، وىف كل األحوال جيب 
 الترفيات .اللهو و توظيف األموال الوقفية يف جمالجتنب 

األخذ باحلذر ؛ لذا جيب أال تكون جماالت استثماره مما ميكن أن يذهب بأصل الوقف -الضابط الثالث:
احلصول على الضمانات الالزمة املشروعة للتقليل من واألحوط، والبحث عن كل الضمانات الشرعية املتاحة، و

إجراء التوازن ز جممع الفقه الدويل ضمان الطرف الثالث لسندات االستثمار، كما جيب وقد أجاتلك املخاطر، 
  . جتنب اكتناز األموال ألن ذلك خمالف ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالميةوبني العوائد واألمان، 

ن مأمونة ال أال تؤدي صيغ االستثمار إىل خروج العني املوقوفة عن ملكية الواقف، وأن تكو - الضابط الرابع:
استبدال الوقف ال جيوز أن يكون بالدراهم والدنانري، بل بعقار مثله، خشية العبث باألموال مثال .فخماطرة فيها

فاحلنفية واحلنابلة جييزون االستبدال إذا خرب الوقف أو قلت غلته بوقف آخر، كما قال ابن عابدين:  الوقفية.
ه ال ينتفع به ومثة من يرغب فيه ويعطى بدله أرضا أو دارا هلا ريع فإن كان املوقوف علي ،االستبدال إذا تعني«

وإن كان  -رمحهما اهللا تعاىل–يعود نفعه على جهة الوقف فاالستبدال يف هذه الصورة قول أىب يوسف وحممد 
الوقف جاز  قعأحسن من ص قعللوقف ريع ولكن يرغب شخص يف استبداله إن أعطى بدله أكثر ريعاً منه يف ص

   .)٨٨(»القاضى أىب يوسف والعمل عليه، وإال فال جيوزعند 
بيع واشترى بقيمته ما يرد على أهل الوقف وجعل وقفا  ،شيئا دوإذا خرب الوقف ومل ير وقال ابن قدامة:

 ،فريون جواز استبدال املنقول وعدم جواز استبدال العقار اخلرب )٩١( واملالكية)٩٠(الشافعيةأما )٨٩(كاألول"
 ة أو من الغري بأساليب أخرى.وإعماره من الغل

                                                           
 .١١٥ص١ج  -ابن عابدين ية ـدرالعقود ال )٨٨(
 .٦٣٦ -٥/٦٣١ -املغىن البن قدامة )٨٩(
 .٣٩٣ -٢/٣٩١ -)مغىن احملتاج للخطيب الشربيىن٩٠(
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وذلك ألن املسألة جواز استبدال الوقف بغري العقار مىت كان ذلك أنفع للوقف مع أمن االعتداء عليه.  :جح ارالو
  ٩٢.االستبدال يرىحمل اجتهاد وخالف ويترجح فيها قول من 

  عددا من حيث االجتاه مع اآلخرين. يهملتساو أوال: 
  وا جبواز استبدال املنقول.ألن املخالفني قال وثانيا:
  ألن يف االستبدال حتقيق ملصلحة الوقف واملوقوف عليهم. ثالثا:

 عن وزادت الوقف أموال فاضت فإن للموقوف عليهم، املستعجلة احلاجات تغطية يتم أن - الضابط اخلامس: 
 الوقفية األموال تكف مل إن وأما الوقف، أموال استثمار جيوز فحينئذ هلا للمستحقني األساسية احلاجات سد

 الغرماء؛ دين وقضاء الفقراء حاجة سد منها املقصود ألن ؛يصح استثمارها فال هلا للمستحقني األساسية احلاجات
  .املستحقني عن كثريا يؤخرها أو املصاحل هذه يفوت قد االستثمار وألن

وذلك بأن يوجه جزءاً  .فقط قفولل نيمستحقلل وأرباحها املستثمرة األموال يكون منافع أن :دسالسا الضابط
من االستثمارات حنو املشروعات اليت حتقق نفعاً للطبقة الفقرية، وإجياد فرص عمل ألبنائها مبا حيقق التنمية 

 االجتماعية، ألن ذلك من مقاصد الوقف .
  .أن جيتنب املستثمر للوقف كل ما فيه مة بأن تصرفه يف غري مصلحة الوقف -:السابع الضابط

توجه األموال حنو املشروعات اإلقليمية البيئية احمليطة مراعاة اإلقليمية يف االستثمار، وذلك بأن  -  :ثامنال بطالضا
حاجة إليها  يف يباملؤسسة الوقفية مث إىل األقرب فاألقرب ، وال جيوز توجيهها إىل الدول األجنبية والوطن اإلسالم

  ٩٣. ذلك يفحتارب اإلسالم أو تتعاون مع الغري  اليتالد الب يف، كما ال جيوز استثمار أموال املسلمني 
وهو عبارة عن عدة ضوابط خاصة بالتعامل باألوراق املالية فيلزم مراعاة ما يلي عند استثمار  :تاسعالضابط ال

 أموال الوقف يف األوراق املالية:
  ستحدثة.اختيار األوراق املالية اجلائزة شرعاً وخاصة األوراق املالية اإلسالمية امل -١
  .)٩٤(التقيد بالضوابط اليت وضعها جممع الفقه اإلسالمي للتعامل يف هذه األسواق -٢
 إدارة حمفظة األوراق املالية عن طريق جهة فنية متخصصة. -٣
 التنوع يف حمفظة األوراق املالية عن طريق تشكيلة متوازنة من األوراق املالية. -٤

                                                                                                                                                                                          
 .٣/٣٦٥)حاشية الدسوقى على الشرح الكبري للدردير : ٩١(

                     ٦٤ص ١٩وسوعة الفقهية الكويتية  ج. امل  ٤٤٦األسيوطي  جواهر العقود للمنهاجي ) ٩٢ (
التسيري باجلزائر مداخلة بعنوان: استثمار الوقف وضوابطه الشرعية من إعداد األساتذة : عجيلة حممد ـ عبد النيب مصطفى ـ كلية العلوم االقتصادية وعلوم )  ٩٣ (

  ـ ط  املركز اجلامعي غارداية.. ٥ص
ـ  –منشور مبجلد القرارات والتوصيات  -هـ ١٤١٢ذى القعدة  ١٢-٧) بتاريخ ١/٧( ٦٣مي الدوىل رقم قرار جممع الفقه اإلسال)٩٤( -١٣٥مرجع سابق صـ

١٤١. 
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ائد ثابت مثل صكوك اإلجارة، ألنه بالتعامل باألوراق مراعاة االستثمار يف أوراق مالية إسالمية ذات ع -٥
 .٩٥املالية األخرى معرض لتقلب األسعار مما  يؤدى إىل خسارة جزء من أصل مال الوقف

                                                           
  .٥٦٢- ٤٥٩) صـ١٧املعيار رقم ( ٢٠٠٤ –جملد معايري احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية الصادر عن هيئة احملاسبة )  ٩٥(
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  األموال الوقفية يف الفقه اإلسالمي  . املطلب الثاين : الضوابط االقتصادية الستثمار
كرب قدر من االستفادة منها وجتنيبها أحتقيق ل من أج الستثمار األموال الوقفية  ضوابط اقتصادية 

 منها مايلي:للمخاطر احملتملة 
 اليت اختيار الصيغة حسن مع األعلى، والريع األفضل، الربح يؤمن الذي االستثمار جمال اختيار الضابط األول:

  . املرضي االقتصادي العائد أساس حتقيق على له، الشروط وأفضل وحقوقه الوقف على احلفاظ مع تتناسب
 مشاريع يف الوقفية األموال توضع فال ،)٩٦(حتاشى الدخول يف استثمارات هي مظنة للخسارة الضابط الثاين:

 . اهللا بإذن راحبة تكون أن الظن على يغلب وأنه املشاريع، تلك من االقتصادية اجلدوى دراسة بعد إال استثمارية
  .خالل السعي إىل حتقيق أعلى مستوى من األرباحموازنة دقيقة بني املخاطر واألرباح من عمل جيب و

 مع ،اجتناب االستثمارات ذات املخاطر املرتفعةوذلك ب االستثمارية املخاطر تقليل على احلرص الضابط الثالث:
قياساً على  العوائد واألمان، بني التوازن وإجراء املخاطر، تلك من املشروعة الالزمة الضمانات على احلصول تأمني
  ليتيم، إذ منع من التصرف فيه إال مبا هو أحسن. مال ا

 لكل مشروع اجلدوى دراسة ، بعدالوقف مصلحة حسب وجماله االستثمار صيغة الضابط الرابع: استبدال
  .املصلحة حتقيق هو املرتبطة بالوقف التصرفات مجيع ويف االستثمار يف األصل لن الوقف، فيه يساهم

األمثل  ستثمارإذ مالحظة العائد االجتماعي من اال االجتماعي مع الربح املايل؛مالحظة العائد  الضابط اخلامس:
هذه القاعدة شاملة لكل أوجه فقرر يف الشريعة أن مصلحة اجلماعة مقدمة على مصلحة الفرد، ملا هو مللوقف، و

 .استعمال احلق يف اإلسالم، وليس خاصاً بالوقف فقط
تسبق املشاريع وذلك بأن  ،يف االستثمار لفنية والوسائل احلديثةاالعتماد على الطرق االضابط السادس: 

مراعاة مدى ارتباط دراسة اجلدوى بزمن معني لئال  معالوقفية الكبرية بدراسات مستوفية للجدوى االقتصادية، 
  ٩٧.يؤدي تأخر تنفيذ املشروع إىل تغري النتيجة اليت انتهت إليها الدراسة

 .املخصصة لدراسات اجلدوى حيث ال تكون على حساب الغرض األصلي للوقفينبغي االعتدال يف النفقات و
 واختيار أهل اإلخالص واالختصاص واخلربة يف من يعهد إليهم االستثمار. 

أي استثمار ألموال الوقف مهما كان حجمه جيب أن يسبقه حبثٌ وحتر ومشاورة لذوي اخلربة وبذل عناية ف
  .جناحه احتياطاً ألموال األوقافكاملة للتحقق من جدوى االستثمار و

                                                           
 .١٣٧-١٣٣م ، صـ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩بيت التمويل الكويىت  –لصدقات )أحكام وفتاوى الزكاة وا٩٦(
التسيري باجلزائر مداخلة بعنوان: استثمار الوقف وضوابطه الشرعية من إعداد األساتذة : عجيلة حممد ـ عبد النيب مصطفى ـ كلية العلوم االقتصادية وعلوم ) ٩٧ (

  .ـ ط  املركز اجلامعي غارداية..٥ص



26 

 

للتنضيض بشكل سريع إذا اقتضت  أن يكون استثمار األموال الوقفية يف موجودات قابلةالضابط السابع: 
  م.حاجة املوقوف عليهم لصرفها هل

تنويع املشاريع والشركات واملؤسسات وااالت اليت تستثمر فيها أموال الوقف، مبا يناسب كل  الضابط الثامن:
مال موقوف حسب طبيعته؛ حىت ال تكون مركزة يف مشروع أو جمال واحد قد يتعرض لكوارث أو خسائر أو 

نكبات فتضيع أموال الوقف، فتعدد املشروعات يؤدي إىل ختفيف اخلسائر وتعويض بعضها البعض، وبذلك 
  ٩٨نضمن معيار املرونة يف تغيري جمال وصيغ االستثمار.

  أو غررا أو جهالة حيدث ال حىت الوقف، أموال على تتم اليت والتصرفات ودالعق توثيق الضابط التاسع: 
 وأدىن للشهادة، وأقوم اهللا عند أقسط ذلكم (تعاىل: بشكل عام لقوله مطلوب وهذا ، ونزاع وريبة شك إىل يؤدي
 والديين اعيواالجتم ريياخل لطابعها الوقف أموال يف أكثر ذلك ويتأكد )٢٨٢( سورة البقرة :  )ترتابوا أال

، فيجب على إدارة استثمار أموال الوقف إبرام عقود  على مر العصور امتدادها يف الزمنية ولطبيعتها واإلنساين،
االستثمار ومراجعتها من الناحية الشرعية والقانونية واالستثمارية مبعاونة أهل االختصاص ويف ذلك حمافظة على 

   ٩٩املال من االعتداء عليه.
الدقيقة، وتقومي األداء املستمر للتصرفات اليت تتم على أموال األوقاف  ضرورة املتابعة واملراقبة ر:الضابط العاش

واستثماراا؛ للتأكد من حسن سريها وفقًا للخطط املرسومة، والسياسات احملددة؛ حىت ال يدخلها اخللل 
  ١٠٠األموال الوقفية.والضعف واالضطراب، أو يقع فيها االحنراف مما يؤدي على ضياع أو خسارة 

واملنفعة  املصلحة حيقق األعراف بتلك االلتزام ألن واالستثماري، التجاري العرف مراعاةالضابط احلادي عشر: 
  .املصلحة للوقف حتقيق الوقف أموال استثمار عند وجيب لألطراف،

ومعرفة  للتطور، خاضع وهذا وجماالا، االستثمار طرق بني األولويات واملفاضلة اتباع الضابط الثاين عشر:
  ١٠١.االستثمار مكان يف واالجتماعية االقتصادية األحوال

                                                           
  مكتبة املشكاة اإلسالمية  ١٧ص   د. علي حميي الدين القرة داغي ستثمار الوقف وطرقه القدمية واحلديثة) ا٩٨(
التسيري باجلزائر مداخلة بعنوان: استثمار الوقف وضوابطه الشرعية من إعداد األساتذة : عجيلة حممد ـ عبد النيب مصطفى ـ كلية العلوم االقتصادية وعلوم ) ٩٩ (

  ـ ط  املركز اجلامعي غارداية..٥ ص
  .٦) املرجع السابق ص١٠٠ ( 
  األوىل الطبعة بدمشق دار الفكر شر النا ٢٩٧ ص قحف منذر للدكتور وتنميته وإدارته تطوره السلمي الوقف )١٠١ (



27 

 

  املبحث الثالث
  الوقف يف الفقه اإلسالمي الستثمار اصةاخلضوابط ال

 مطالب: أربعةوفيه  
 باملوقوف. ضوابط استثمار الوقف اخلاصةاملطلب األول: 
  بالواقف.اخلاصة  ضوابط استثمار الوقف  املطلب الثاين:

  باملوقوف عليه ضوابط استثمار الوقف اخلاصةاملطلب الثالث: 
 بإدارة الوقف واالستثمار.ضوابط استثمار الوقف اخلاصة املطلب الرابع : 

 باملوقوف.ضوابط استثمار الوقف اخلاصة املطلب األول: 

للجهة املوقوف  الذي وقفه الواقف فامتنع التصرف به وصارت منفعته مستحقة الشيء هو: واملوقوف كما سبق
  .ويشترط كونه مما يدوم نفعه ولو ماالً خبالف املطعوم عليها،
 ( املوقوف). األموال الوقفية طبيعة

 إىل: الوقفية تقسم األموال أو املمتلكات 
 والدور احلدائق والبساتني واملباين واألراضي ك لفقهاء على صحة وقف العقارات لقد اتفق ا ) أموال عقارية:١(

 فعن ، ذلك وقفوا أمجعني عنهم تعاىل اهللا رضي الصحابة من مجاعة أنذلك ب  واستدلوا على ١٠٢والقناطر رواآلبا
 ، فيها يستأمره وسلم عليه اهللا صلى النيب فأتى ، خبيرب أرضا عمر أصاب:  قال عنهما تعاىل اهللا رضي عمر ابن
 شئت إن:  قال ؟ به تأمر فما منه عندي سأنف قط ماال أصب مل خبيرب أرضا أصبت إين ، اهللا رسول يا:  فقال

 الفقراء يف ا وتصدق ، يورث وال يوهب وال يباع ال أنه عمر ا فتصدق:  قال ، ا وتصدقت أصلها حبست
  ١٠٣"والضيف السبيل وابن اهللا سبيل ويف الرقاب ويف والقرىب

 واملالكية واحلنابلة الشافعية قهاءالف مجهور وذهب لقد اختلف الفقهاء حول صحة وقف املنقول، ) منقوالت:٢( 
به مع بقاء عينه  بيعه وجاز االنتفاع زفكل ما جا ١٠٤ وسالح وحيوان أثاث من املنقول وقف جواز إىل املعتمد يف

 جاز وقفه، كما جيوز وقف املنقوالت املرتبطة أو امللحقة باألموال العقارية .
 بوعده وتصديقا باهللا إميانا اهللا سبيل يف فرسا احتبس من ": وسلم عليه اهللا صلى النيب بقول واستدلوا على ذلك

  ١٠٥" القيامة يوم ميزانه يف وبوله وروثه وريه شبعه فإن
                                                           

 وكشاف ،٤٤٧/  ١ واملهذب ،٣٧٧/  ٢ احملتاج ومغين ،٧٩/  ٧ واخلرشي ،٣٥/  ٤ اجلليل ومنح ،١٥/  ٣ واهلداية ،٣٥٩/  ٣عليه عابدين ابن حاشية  -١٠٢ 
  . ٤٩٢ ،٤٩١/  ٢ اإلرادات منتهى وشرح ،٢٧٣/  ٤ القناع

  ).٤٣١١رقم ( -٧٠ ص ١١جباب الوقف  -يحه، كتاب البيع يف صح مسلم ) أخرجه١٠٣ ( 
 ،٤٩٢ ،٤٩١/  ٢ اإلرادات منتهى وشرح ،٣٧٧/  ٢ احملتاج ومغين ،٤٤٧/  ١ واملهذب ،٣٧/  ٤ اجلليل ومنح ،٧٧/  ٤ الدسوقي وحاشية الكبري الشرح )١٠٤ (

  . ٣٧٤ص الفقهية والقوانني
  . هريرة أيب ديثح من  ٥٧ ص ٦الباري ج يف فتح البخاري ) أخرجه١٠٥ (
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   ) النقود:٣(
، ومن النماذج املعاصرة لذلك إيداع النقود ١٠٦ل النقدية مثل املالكية وابن رشدجاز فريق من الفقهاء وقف األمواأ

  وزيع عوائدها على اجلهات املوقوفة عليها.يف املؤسسات املالية اإلسالمية وت
 يشترطون إم إذ املنفعة وقف جواز عدم إىل واحلنابلة والشافعية احلنفية الفقهاء مجهور ذهب :املنفعة ) وقف٤(
  .١٠٧الوقف تأبيد يشترطون أم كما عينها بقاء مع ا ينتفع عينا املوقوف يكون أن

 املدة، تلك يف منفعتها يقف أن له جيوز فإنه معلومة مدة دارا استأجر فمن املنفعة وقف جواز إىل املالكية وذهب 
  ١٠٨الوقف. تأبيد عندهم يشترط ال ألنه ، بانقضائها الوقف وينقضي

ضوابط  وأاملوقوف هو املال، وليس أي مال صاحل للوقف بل البد أن تتوافر فيه عدة شروط مما سبق يتضح أن 
  نوجزها فيما يلي: 

   اخلاصة باملوقوف: ضوابطأوال: ال
أن تكون عمليات االستثمار مطابقة ألحكام ومبادئ  واهلدف منها يف األصل شروط املوقوف هيوهذه الضوابط 

 يفهذا النشاط ، حيث يتم جتنب استثمار األموال الوقفية  يفتعترب املرجعية األوىل  واليتالشريعة اإلسالمية 
  ١٠٩. ااالت احملرمة شرعاً

فإذا كان حمرما فال جيوز  ا، أي ماال مباحا جيوز االنتفاع به شرعاماالً متقومأن يكون املوقوف  :الضابط األول
  .استثماره

 قال ، املبهم وقف يصح ، فاللكي جيوز التصرف فيه واستثماره معلوما وحمدداأن يكون املوقوف  الضابط الثاين:
 القليل يتناول الشيء ألن يصح ال يسمه ومل أرضه من شيئا وقف فلو معلوما املوقوف يكون أن يشترط:  احلنفية
 األرض هذه أو األرض هذه وقفت:  قال ولو ، عادة يوقف ال قليال شيئا يبني رمبا إذ ، ذلك بعد بني ولو والكثري
  ١١٠اجلهالة" ملكان باطال كان
 فالوقف معني غري فرسا أو معني غري عبدا وقف فإن معينة عني يف إال يصح ال الوقف أن واحلنابلة الشافعية وذكر
 فال والصدقة القربة وجه على ملك نقل الوقف ألن ، يصح ال عبديه أحد أو داريه أحد وقف لو وكذا ، باطل
  ١١١موصوفا. ولو وعبد كدار الذمة يف عني يف يصح ال كما معني غري يف يصح

                                                           
  .٣٧ ص ٤ ج اجلليل ومنح ،٧٧ ص ٤ ج الدسوقي حاشية -)١٠٦(
  . ٣٥٩ ص ٣ ج عابدين ابن وحاشية ،٢٢٠ ص ٦ والبدائع ،٤٩٢ ص ٢ ج اإلرادات منتهى وشرح ،٣٧٧ ص ٢ج احملتاج ) مغين ١٠٧(
  . احلليب.  ط ٢٩٨ ص ٢ ج الصغري والشرح ،٧٦ ص ٤ ج عليه الدسوقي وحاشية الكبري ) الشرح ١٠٨(

  (109 )    منهج وأساليب  ١٦د حسني شحاته  ص   ؤسسات الوقفيةاملإدارة أموال 
  . ٣٦٠ ص ٣ ج عابدین ابن وحاشیة المختار والدر ،٢٠٣ ص ٥ ج الرائق البحر) ١١٠(
  . ٧٦ ص ٤ ج علیھ الدسوقي وحاشیة الكبیر الشرح) ١١١ (
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سواء أكان عقاراً أم ، تهلك باالنتفاعوال يسمما ينتفع به مع بقاء عينه،  ،املوقوف أن يكون: الثالثالضابط 
ولذا منع فقهاء  وحيصل منه على منافع وعوائد يف املستقبل، وهذا الضابط يتضح من خالل تعريف الوقف ،منقوالً

عللوا ذلك بأنه ال جيوز إجارما، وال احلنفية ماعدا زفر، والشافعية، واحلنابلة يف رأي وقف الدراهم والدنانري و 
  اع ما إالّ باإلتالف.ميكن االنتف

  )١١٢(»وقفه كل ما أمكن االنتفاع به مع بقاء أصله وجيوز بيعه جيوز«فعند احلنفية يقول ابن اهلمام  
وكونه مقصوداً فال يصح وقف دراهم معراه للزينة سواء نقشها أو ما حيصل منها بنحو «وعند الشافعية جاء: 

 .)١١٣(»جتارة
مجلة، أن ما ال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه كالدنانري والدراهم واملطعوم و: «يؤيد ذلك  وىف فقه احلنابلة ما

واملشروب والشمع وأشباهه ال يصح وقفه ىف قول عامة الفقهاء وأهل العلم إال شيئًا حيكى عن مالك 
  .)١١٤(»يواألوزاع

 وقفهما، وعللوا ذلك بأنه جيوز إجارما.  بعض الفقهاءوأجاز  
منفعة الدراهم والدنانري يف الوقف هي أن تقرض للفقراء، مث تقضي منهم، مث تدفع  وذكر بعض الفقهاء أن

  آلخرين.
وممن أجاز وقف الدراهم والدنانري واملكيل واملوزون من احلنفية حممد بن عبد اهللا األنصاري (صاحب زفر) 

تفاع باملنفعة، فأين منفعتها؟ ماذا يفعل بوقف هذه األشياء، والوقف حتبيس األصل واالن:« وعندما سأله الفقهاء 
  .١١٥»فقال: تدفعون الدراهم والدنانري للمضاربة مث تتصدقون برحبهما، وتتصدقون بالربح

وىف جواز وقف كطعام مما ال يعرف بعينه إذا غيب «وقف النقود جائزة من األصل حيث جاء  أناملالكية  يريو
كاة، وزكيت عني وقفت للسلف، وعدم اجلواز الصادق عليه كالنقد وهو املذهب، ويدل عليه قول املصنف يف الز

وقيل إن التردد يف غري العني من سائر املثليات وأما العني فال تردد فيها بل جيوز وقفها  –تردد  –بالكراهة واملنع 
 جيوز قطعاً ألنه نص املدونة، واملراد وقفه للسلف، ويرتل رد بدله مرتله بقاء عينه، وأما إن وقف مع بقاء عينه فال

  )١١٦(».اتفاقاً إذ ال منفعة شرعية تترتب على ذلك

                                                           
  .٤٣١ص٥ج  -ابن اهلمام  -)شرح فتح القدير ١١٢(
  .القاهرة  –دار إحياء الكتب العربية  .٩٨ص٣ج –عمرية )حاشيتا قليوىب و١١٣(
  .٥/٦٤١–)املغىن البن قدامة ١١٤(
  .٣٦٢ص٣، الفتاوى اهلندية ج٢٢ص -اإلمام برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أيب بكر بن علي -لطرابلسي  ل اإلسعاف يف أحكام األوقاف ١١٥ )(
  .٤/٧٧ –)حاشية الدسوقى على الشرح الكبري للدردير ١١٦(
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ال يصح وقفه يف قول عامة الفقهاء … وقال ابن قدامة: "وما ال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه كالدنانري والدراهم
 وقيل: يف الدراهم والدنانري يصح وقفه على قول من أجاز إجارته، وأما احللي فيصح وقفه للبس… وأهل العلم
 ١١٧». والعارية

وقد نص أمحد على أبلغ من ذلك وهو وقف ما ال «وىف رواية عن اإلمام أمحد بن حنبل نقلها ابن تيمية جاء: 
ينتفع به إال مع إبدال عينه، فقال أبو بكر عبد العزيز يف (الشايف) نقل امليموىن عن أمحد: أن الدراهم إذا كانت 

: قال أبو الربكات - مث قال - كانت على املساكني فليس فيها صدقة، موقوفة على أهل بيته ففيها الصدقة، وإذا 
  . )١١٨(وظاهر هذا جواز وقف األمثان لغرض القرض أو التنمية والتصدق بالربح

فإن األمر فيها يبقى على اإلباحة واجلواز،  )١١٩(إن كون هذه املسألة مل يرد فيها نص صريح باملنع والراجح:
تلف فيها الفقهاء قدمياً بني جميز ومانع جيعلها قابلة إلعادة النظر يف ضوء حقيقة وكون املسألة حمل اجتهاد واخ

ألن العرف له دور كبري يف هذه املسائل فيتغري احلكم فيها  النقود وحتقيق مقصود الوقف و املتغريات املستجدة
  حبسبه.

 جيوز البدل، شرعي، وأخذ لسبب فاملوقو املال بيع مت إذابيعه ف جيوز مما املوقوف يكون أن :رابعالضابط ال
١٢٠شرعا حىت يتيسر لعني أخرى. وجوه االستثمار اجلائز من وجه بأي البدل أموال استثمار

                                                           
.٦٤١ - ٦٤٠ص٥ج  -ابن قدامة –املغين  –  ( 117 ) 

  وما بعدها. ٣١/٢٣٤طبعة السعودية  –)جمموع فتاوى ابن تيمية ١١٨(
هـ، جملد الوقف مفهومه وفصله ١٤٢٢حبث مقدم ملؤمتر األوقاف األول املنعقد جبامعة أم القرى،  –د. على حممد يوسف احملمدى –) الوقف: فقهه وأنواعه ١١٩(

 .١٦٣وأنواعه صـ
  .٢٢٨ص  ٨ج  –وهبة الزحيلي  -) الفقه اإلسالمي وأدلته ١٢٠(
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  بالواقف. خلاصةااستثمار الوقف : ضوابط املطلب الثاين
 واليت تعد مبثابة مبادئ تنظيمية جيب أن تراعى يف عقد الوقفمن ضوابط استثمار الوقف اخلاصة بالواقف 

  :مايلي
أو ناظر  أن يكون االستثمار للوقف صادراً من الواقف أو ممن له والية عامة كاحلاكم ونوابه، : الضابط األول

  .الوقف مىت أجاز له الواقف ذلك تبعاً ملا منحه من والية على الوقف
دة الفقهية اليت فيما ال ضرر فيه : وتستند إىل القاع – مراعاة شرط الواقف حال االستثمارالضابط الثاين: 

 . ١٢١به العمل والداللة ووجوب املفهوم يف تقول: (شرطُ الَواقف كَنص الشارعِ) أي
حيث يتعني العمل على تنفيذ شرط الواقف من اعتبار وصف أوعدمه، أو مجع أو تقدمي أو ترتيب أو ضده، 

 باملستحقني وال بالوقف ضرر فيه وليس عللشر خمالف غري كان إذا الواقف شرط ألنونظر، ويلزم الوفاء بشرطه 
 ١٢٢معصية. يكن مل ما يشاء حيث ماله جيعل أن فله مالك الواقف وألن ، اتباعه جيب فإنه

قال ابن القيم: شروط الواقف كنصوص الشارع يف الداللة وختصص عامها ومحل مطلقها على مقيدها واعتبار 
  مفهومها، كما يعترب منطوقها.

اة شرط الواقف ضرر يلحق بالوقف أو خمالفة ملصلحة شرعية أكرب، فيجب خمالفة شرطه بعد أما إن كان يف مراع
  إذن احلاكم أو نائبه. 

 .أما إذا دعت الضرورة أو املصلحة عدم مراعاة شرط الواقف جاز ذلك كاقتطاع الغلة لعمارة الوقف أو صيانته
  .يف الرجوع أو البيع لنفسه و شروطًاحمظورة أ يشترط شروطاً الواقف بأالإلزام  الضابط الثالث: 

ما على احملسنني (ألنه متربع، واهللا تعاىل يقول:  الوقف على ما شرطه الواقف من تقدمي وتأخري وتسوية وتفضيلف
 عليه املوقوف ينتفع ال أن الواقف شرط لو احلنابلة ط ، فعنديصح الشر إال إذا شرط حمظوراً فال )من سبيل
 الوقف يصح مل عليهم املوقوف غري من شاء من ويدخل عليهم املوقوف من شاء من خيرج أن شرط أو ، بالوقف

  .١٢٣فأفسدته الوقف مقتضى تنايف شروط ألا ،
 
  

                                                           
  )٦٣٤/  ٤( - املختار الدر)  ١٢١(
  . ٧٩٨/  ٥ النھى أولي ومعونة ،٣٦١/  ٣ عابدین ابن وحاشیة المختار الدر) ١٢٢ (
  . ٥٧ ص ٧ ج واإلنصاف ،٢٦١ص ٤ ج القناع كشاف) ١٢٣ (
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  باملوقوف عليهضوابط استثمار الوقف اخلاصة : املطلب الثالث

أن تراعى يف عقد  واليت تعد مبثابة مبادئ تنظيمية جيبمن ضوابط استثمار الوقف اخلاصة باملوقوف عليهم 
 مايلي:.الوقف 

يشترط أن يكون مصرف الغلة على بر كالفقراء واألقارب ، فأن يكون املوقوف عليه جهة برالضابط األول: 
واملساكني وكل آدمي معني مسلماً كان أو ذمياً ألن يف كل كيد رطبة أجراً إال ما استثناه الشارع كاحلريب مثالً، 

 الرب فال جيوز على الكنائس، أو طباعة التوراة أو اإلجنيل وكل كتاب ينايف اإلسالم،وال جيوز أن تصرف إىل غري 

 شيء فيها صحيفة عنه تعاىل اهللا رضي اخلطاب بن عمر مع رأى حني وسلم عليه اهللا صلى النيب غضب ولذلك
 .)١٢٥(وال على من ال ميلك كامليت وحنو ذلك ١٢٤التوراة من

أي على أصل موجود يف احلال سواء أكان على  ،وقوف عليها غري منقطعة أن يكون اجلهة املالضابط الثاين: 
يشترط كونه غري منقطع الوسط واآلخر، فلو وقف ومل يعني مصرفاً بعد انقراض  معني أم جهة، واألصح أنه ال

مام إىل أقرب الناس إىل الواقف وإىل هذا ذهب املالكية والشافعية يف األظهر ورواية عن اإليصرف  أوله فإنه
يكون مصرف غلة الوقف املنقطع إىل املساكني، وبه قال أبو يوسف، وهو وجه عند الشافعية أو .)١٢٦(أمحد

.أو يصرف إىل املصاحل العامة، وهذا وجه عن الشافعية ورواية عن اإلمام )١٢٧(ورواية يف مذهب اإلمام أمحد
 .)١٢٨(أمحد

اقف أن يأكل من وقفه غري جائز.وبذلك قال حممد اشتراط الو، فأال يعود الوقف على الواقف : الضابط الثالث
  .)١٢٩(بن احلسن واإلمام مالك والشافعي يف األصح من مذهبه

أال توجد وجوه صرف عاجلة لتلك األوقاف من سد االحتياجات الضرورية للمستحقني أو  الضابط الرابع:
 ن االستثمار شرطاً للواقف. اجلهات اليت يوقف عليها، إذ اإلنفاق عليهم أوىل من االستثمار، ما مل يك

                                                           
 أمحد ضعفه راويا فيه أن وذكر)  ١٧٤/  ١(  الزوائد جممع يف اهليثمي وأورده ،)  ٣٨٧/  ٣(  أمحد أخرجه. . "  اخلطاب ابن يا فيها أمتهوكون: "  حديث -١٢٤ 

  . وغريمها سعيد بن وحيىي
الكـايف البـن   .  ٤٩٢/  ٢ اإلرادات منتهى وشرح ،٣٨٠/  ٢ احملتاج ومغين ،٧٧/  ٤ الدسوقي حاشية مع الكبري والشرح ،٣٦٠/  ٣ عابدين ابن حاشية)١٢٥(

     ٤٥٠، ٤٤٩ص٢قدامة ج
.  واحلنابلـة:  ٣٢٦ص٥، ومن كتب الشافعية، روضة الطالبني ج ٢٩ص٦، ومواهب اجلليل ج ٢٠٧ص٢، وجواهر اإلكليل ج ٨٥ص٤حاشية الدسوقي ج)١٢٦(

  .٢٣٩ص٦، واملغين مع الشرح ج ٥٩٠، ٥٨٩ص٤، والفروع ج ٢٩ص٧اإلنصاف ج 
، وللحنابلة: املغين مـع  ٣٢٦ص٥، وللشافعية: روضة الطالبني ج ٣٢٦ص٣احلقائق ج ، وتبيني ٢١٣ص٦، وفتح القدير ج١٥٤ص٦البناية شرح اهلدايةج )١٢٧(

  .٥٩٠ص٤، والفروع ج٢٣٩ص٦الشرح ج
  .٥٩٠ص٤، وللحنابلة: الفروع جج٢٣٩ص٥روضة الطالبني  )١٢٨(
وجـواهر اإلكليـل ج    ٨٠ص٤.  وللمالكية: حاشية الدسـوقي ج  ٣٢٨ص٣، تبيني احلقائق ج ٢٢٦ص٦، فتح القدير ج ١٧٢ص٦اهلداية مع البناية ج)١٢٩(
، وشرح اجلالل احمللي مـع حاشـييت القليـويب وعمـرية     ٣٨٠ص٢، ومغين احملتاج ج  ٣٦٧ص٥وللشافعية= اية احملتاج ج ٣٢٨ص٢واإلشراف ج  ٢٠٦ص٢
  .١٠٠ص٣ج
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وجود املصلحة أن يستأذن اإلمام أو نائبه إن كان املوقوف عليه جهة، مامل ينص من تحقق ال الضابط اخلامس:
بد من إذنه عند استثمار اإليراد الوقفي اخلاص به. ما مل يكن ترك إذا كان املوقوف عليه معيناً فالعليه الواقف، و

  .لوقف فيجباالستثمار يلحق الضرر با
للضياع  اخلاصة مصاحلهم يعرض ال مبا العني استثمار عند عليهم املوقوف مراعاة جيب الضابط السادس:

 اخلاصة مصاحلهم إمهال يصح فال عليهم، املوقوف هو الوقف استثمار من األول املنتفع ألن البناء؛ يف كالسكن
 .العامة وال
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  ( أو الناظر)  ١٣٠بإدارة الوقفصة ضوابط استثمار الوقف اخلا املطلب الرابع :
 حفظ هوهي   الوقف ناظرأن وظيفة – )١٣٤(، واحلنابلة)١٣٣(، والشافعية)١٣٢(، واملالكية)١٣١(احلنفية يرى فقهاء
 من جهاته يف وصرفه ، تنميته يف واالجتهاد ، مثر أو زرع أو أجرة من ريعه وحتصيل ، وإجياره وعمارته الوقف
ورعاية منافعه، لكن بعضهم أشار إىل ذلك دون تفصيل،  مثله يف املعهود هألن مستحق وإعطاء وإصالح عمارة

ى  rوالتولية على الوقف واجبة؛ ألن يف ترك الوقف بال ناظر إضاعة له، والرسولوبعضهم فصل يف ذلك.١٣٥
 .)١٣٦(ل )): ((إن اهللا كره لكم ثالثاً: قيل وقال، وإضاعة املال، وكثرة السؤاrعن إضاعة املال، وذلك يف قوله 

، وكل يام بشؤوا، وتنفيذ شرط واقفهاوعلى كل حال فإن وظيفة الوايل على الوقف حفظ عني الوقف، والق
هذا يكون حبماية العني عن اهلالك أو التعطل، وصيانتها، وعمارا، ورعاية غلتها بالتأجري والزراعة وحنوها، 

حقيها، وشراء ما شرطه الواقف من ريعه كطعام وشراب واالجتهاد يف تنميتها، وحتصيل الغلة وتوزيعها على مست
ولباس ومركب وحنوه، وجعله حيث شرطه الواقف، وكذا يقوم الوايل بدفع كل ضرر متوقع عن عني الوقف 

نظراً لكون إدارة الوقف . ووخياصم فيه، ويضع يده على الوقف ويعني يف وظائفه؛ ألن ذلك من مصاحل الوقف
وقف وعن املوقوف عليهم فإنه يوجد ما يعرف باملخاطر األخالقية وعدم االتساق بني منفصلة عن ملكية مال ال

أهداف كل جهة من اجلهات املتصلة بالوقف، ولذلك يقتضى األمر وجود ضوابط مؤسسية حاكمة ورقابة من 
ته، والرقابة جهة حمايدة وتوفر الشفافية وهو ما يتحقق يف ما قرره قدامى الفقهاء يف واجبات الناظر ومسئوليا

اليت جيب حتققها يف  الضوابطالشروط والقضائية على الوقف، وحدود سلطات املوقوف عليهم وغري ذلك من 
  :جيب أن تتوافر يف إدارة الوقف الضوابط اليتهذه الشروط وبعض سوف أذكر الواىل على الوقف، وفيما يلي 

وهى تعد مبادئ  إدارة الوقف أو الناظر) عدة شروطاشترط الفقهاء يف ( . إدارة الوقف أو الناظرأوال: شروط  
 ، وهي كما يلي:جيب أن تراعى يف عقد الوقف 

، واملالكية )١٣٧(وهذا الشرط اتفق عليه أصحاب املذاهب األربعة، حيث قال به احلنفية الشرط األول: البلوغ.
 .)١٤٠(، واحلنابلة )١٣٩(، والشافعية )١٣٨(

                                                           
  .ون للقاضي حبكم الوالية العامةفإن والية األوقاف تك إدارة األوقاف أا تكون للنظّار واملتولني الذي يعينهم الواقفون، وإال األصل يف )(١٣٠

  .٢٤٢ص٦)، وفتح القدير ج ٥٨-٥٧)، واإلسعاف ص(٣٤٥)أوقاف اخلصاف ص(١٣١(
  .٢٦٨ص١٢)البيان والتحصيل ج١٣٢(
  .٣٩٤ص٢، ومغين احملتاج ج٣٤٨ص٥)  روضة الطالبني ج ١٣٣(
  .٢١ص٢، و نيل املآرب ج ٥٠٥ص٢، ودقائق أوىل النهى ج٣٣٧ص٥) املبدع ج ١٣٤(
   . ٣٩٤/  ٢ احملتاج ومغين ،٣٤٨/  ٥ الطالبني وروضة ،٢٦٨/  ٤ القناع .كشاف ٤٠/  ٦ يلاجلل مواهب   -١٣٥ 

= �ω �χθè:-تعاىل  -)أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الزكاة ـ باب قوله ١٣٦( t↔ ó¡tƒ �Z$ ¨Ψ9$# $ ]ù$ysø9Î) 3 〈 ومسلم فــي كتـاب   ٢/١٣١ ،

  ).١٧١٥ديث رقم (األقضية ـ باب النهي عن كثرة املسائل من غري حاجة احل
  .٣٨١ص٤، وحاشية ابن عابدين ج ٢٤٤ص٥)، والبحر الرائق ج ٥٦)اإلسعاف ص(١٣٧(
  .٣٥٩ص١، وفتاوى ابن رشد ج ٣٨، ٣٧ص٦، ومواهب اجلليل ج ٢٥٦ص١٢)البيان والتحصيل ح ١٣٨(
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، )١٤١(عليه أصحاب املذاهب األربعة أيضاً، حيث قال به احلنفية وهذا الشرط اتفق :الشرط الثاين: العقل
 .)١٤٤(، واحلنابلة )١٤٣(، والشافعية )١٤٢(واملالكية

وهذا الشرط قال به عامة الفقهاء، فقد قال به احلنفية الشرط الثالث: القوة والقدرة على القيام بشؤون الوقف.
 .)١٤٨(، واحلنابلة)١٤٧(، والشافعية)١٤٦(، واملالكية )١٤٥(

  .)١٤٩(افعية فيه وجه ضعيف بعدم اشتراط هذا الشرط وللش
.إسالمية وهذا من شروط الوالية على الوقف اليت اختلف الشرط الرابع: اإلسالم فيما وقف على مسلمٍ أو جهة

  الفقهاء فيها، وذلك على قولني:
قف على مسلم أو جهة أن اإلسالم شرط لصحة الوالية على الوقف.فال يولَّى غري مسلم على ما والقول األول: 

، )١٥٠(إسالمية عامة، كاملساجد، واملدارس وحنوها.وهذا هو قول مجهور الفقهاء، حيث قال به املالكية
  .)١٥٢(، واحلنابلة)١٥١(والشافعية

  .)١٥٣(أن اإلسالم ليس شرطاً لصحة الوالية على الوقف.وهذا هو قول احلنفية  القول الثاين: 
  .)١٥٤(ه وعقله ال حريته وإسالمه" قال ابن عابدين: "ويشترط للصحة بلوغ

 وهذا الشرط اختلف الفقهاء فيه على أربعة أقوال: الشرط اخلامس: العدالة.
أن العدالة شرط لصحة الوالية على الوقف مطلقاً دون تفريق بني املوقوف عليه، ومنصوب  القول األول: 

  .)١٥٦(، وهو قول الشافعية )١٥٥(الواقف وغريمها.وذا قال بعض احلنفية 
                                                                                                                                                                                          

  .٣٨٧ص١)فتاوى ابن الصالح ج ١٣٩(
    ٣٠١، ٢٩٨ص٤ع ج، وكشاف القنا٦٦ص٧، واإلنصاف ج ٢١٤ص٦)الشرح الكبري البن قدامة ج ١٤٠(
  .٤٠٨ص٢، والفتاوى اهلندية ج ٣٨١ص٤، وحاشية ابن عابدين ج ٢٤٤ص٥)البحر الرائق ج١٤١(
  .٣٥٩ص١، وفتاوى ابن رشد ج ٣٧ص٦)مواهب اجلليل ج ١٤٢(
  .٣٨٧ص١)فتاوى ابن الصالح ج ١٤٣(
  .٣٠١، ٢٩٨ص٤، و كشاف القناع ج ٤٧ص٢، وكشف املخدرات ج ٢٣٧ص٨)املغين ج ١٤٤(
  ، لكنهم جيعلونه شرط أولوية ال شرط صحة.٣٨٠ص٤، و حاشية ابن عابدين ج ٢٤٤ص٥)البحر الرائق ج ١٤٥(
  .٣٦١، ٣٥٨ض١، وفتاوى ابن رشد ج ٣٧ض٦)مواهب اجلليل ج ١٤٦(
  .٢٨٨ص٦، وحتفة احملتاج  ج٣٤٧ص٥)روضة الطالبني ج ١٤٧(
  .٢٠ص٢ج ، ونيل املآرب ٣٢٨ص٤، و مطالب أويل النهى ج ٤٧ص٢، و كشف املخدرات ج ٦٦ص٧)اإلنصاف ج ١٤٨(
  ..١٧١ص ٤) االبتهاج ج ١٤٩(
  .٣٧ص٦)مواهب اجلليل والتاج واإلكليل امشه ج١٥٠(
  .٣٨٧ص١)فتاوى ابن الصالح ج١٥١(
  .٣٢٧ص٤، و مطالب أويل النهى ج ٤٧ص٢، و كشف املخدرات ج٦٦ص٧)اإلنصاف ج ١٥٢(
  .٣٨١ص٤، و حاشية ابن عابدين ج ٤٠٨ص٢، والفتاوى اهلندية ج٢٤٥ص٥) البحر الرائق ج ١٥٣(
  .٣٨١ص٤)حاشية ابن عابدين ج ١٥٤(
  .٤٠٨ص٢و الفتاوى اهلندية ج ٢٣١ص٦)فتح القدير ج ١٥٥(
  .٣٤٧ص٥، وروضة الطالبني ٣٨٧ص١)فتاوى ابن الصالح ١٥٦(
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  .)١(أن العدالة يف ناظر الوقف شرط أولوية ال شرط صحة.وهذا قول أكثر احلنفية  القول الثاين:
أن العدالة شرط يف صحة والية الوقف ما مل يكن الناظر هو املوقوف عليه، أو منصوباً من قبل القول الثالث:

  .)٣(، وبه قال احلنابلة )٢(الواقف.وهذا هو قول املالكية 
  .)٤(أن العدالة ليست شرطاً لوالية الوقف إذا كان على معينني راشدين.وهذا قول ضعيف للشافعية بع:القول الرا

)٤(.  
.أما احلنفية فإم نصوا على عدم اعتبار احلرية يف )٥(وهي شرط عند الشافعية فقط  .الشرط السادس: احلرية

  .)٧(ريته وإسالمه".قال ابن عابدين: "ويشترط للصحة بلوغه وعقله، ال ح)٦(نظارة الوقف 
وأما املالكية، واحلنابلة فلم يتعرضوا لذكر احلرية عند سياقهم شروط والية الوقف مما يدل على أم ال يروا 

  .)٨(شرطاً يف ذلك 
  : ثانيا: الضوابط اخلاصة بإدارة أموال الوقف واستثماره. 

 بالسرقة، أو الضياع، أو اإلسراف والتبذير أو االعتداء عليهامن  احملافظة على األموال الوقفية الضابط األول:
وهو حفظ املال، لضابط من ضمن مقاصد الشريعة اإلسالمية ، ويعترب هذا االضياع سوء االستخدام وكل صور

على أن وظيفة  – )١٢(، واحلنابلة)١١(، والشافعية)١٠(، واملالكية)٩(احلنفية –وقد اتفق أصحاب املذاهب األربعة 
  .فينبغي أن يتسم ناظر الوقف باألمانة والكفاءةهي حفظ عن الوقف، ورعاية منافعها، وظيفة الوايل على الوقف 

  :عدة أمور منها ما يلييتطلب الضابط  وهذا 
الرقابة على املمتلكات الوقفية للتأكد من أن األداء الفعلي يتم وفقاً للخطط والسياسات والتعليمات والنظم  :الأو

  واللوائح وحنو ذلك.
  .ا للمخاطر العالية عند االستثمارتعريضهعدم  ا:ثاني

                                                           
  .٣٨٠ص٤، و حاشية ابن عابدين ج ٢٤٤ص٥)البحر الرائق ج ١(
، إال أم توسعوا فأجازوا والية الفاسق إذا رضي بـه  ٨٨ص٤الدسوقي  ج ، وحاشية٣٧ص٦، و مواهب اجلليل والتاج واإلكليل امشه ج ٢٢٣ص١٢)البيان التحصيل ج٢(

  به املوقوف عليهم.
  .٢٠ص٢، ونيل املآرب ج ٥٠٤ض٢، ودقائق أويل النهى ج ٦٧ص٧، و اإلنصاف ج ٢١٣ص٦)الشرح الكبري البن قدامة ج٣(
  .٣٤٧ص٥)روضة الطالبني ج٤(
ظائر ل٣٨٧ص١)فتاوى ابن الصـالح ح ٥( ـاه والـن   ).٢٥٤، ٢٤٨- ٢٤٧لسيوطي ص(، واألشب
  .٣٨١ص٤، و حاشية ابن عابدين ٤٠٨ص٢، والفتاوى اهلندية ٢٤٥ص٥)البحر الرائق ٦(
  .٣٨١ص٤)حاشية ابن عابدين ٧(
  ).١٨٧، والتنقيح املشبع ص(٢٩٩-٢٩٨ص٤، و كشاف القناع ٣٧ص٦)مواهب اجلليل وامشه التاج ٨(
  .٢٤٢ص٦)  فتح القدير ٣٤٥)أوقاف اخلصاف ص(٩(
  .٢٦٨ص١٢بيان والتحصيل ج )ال١٠(
  .٣٩٤ص٢، ومغين احملتاج ج٣٤٨ص٥)روضة الطالبني ج١١(
  .٢/٢١، و نيل املآرب ٢/٥٠٥، ودقائق أوىل النهى ٥/٣٣٧)املبدع ١٢(
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 األصلح  مراعاة األصلح، فعلى إدارة الوقف أن تتحرى يف استثمارها  ثالثًا:
لضمان استمرار احلصول على عوائدها تنمية األموال الوقفية بالوسائل واألساليب املشروعة  الضابط الثاين:

: ختطيط مجيع األموال الوقفية وحسن استثمار يتطلب بدوره هذاو، جمال األوقاف التأبيدية يفومنافعها والسيما 
مبا حيقق احملافظة  واملواظبة على الصيانة والتجديد واالستبدال واإلحالل، الفائض منها بالصيغ اإلسالمية املناسبة

  عليها وحتقيق أقصى عوائد ومنافع ممكنة . 
وبذلك تبذل اإلدارة املالية جهدها باختاذ القرارات  ،منها اصلةم العوائد واملنافع احلتنظي ::  الضابط الثالث

 من املوقوف تعمري للناظر وحتقيق اهلدف من الوقف حتقق ذلك إلشباع حاجات املستفيدين اليتورسم السياسات 
 للوقف مصلحة ذلك ىف كان مىت اإلنشاء أو الزيادة أو بالتحسني املوقوف عليه كان عما بالتعمري وخيرج الريع

 املستغلة املوقوفة ، وكذلك األرض املستحقون به رضى أو ذلك له شرط قد الواقف كان إذا عليهم واملوقوف
 الزراعة غلة من أكثر ذلك من الغلة وكانت بيوا استئجار ىف الناس ورغب املدينة مبساكن اتصلت إذا بالزراعة
  ١.باإلجارة لالستغالل عليها بيوت بناء للناظر جيوز

سواء نص عليه الواقف أم ال. ألن ارة األعيان املوقوفة مقدمة على الصرف إىل املستحقني عم :الضابط الرابع
  ٢عمارة العني املوقوفة سبيل حلفظها وا حيصل دوام االنتفاع ا.

ليس فيه مصلحة  هتصرف ألن  ى الوقف خبيانة أو تعد وجب عزلُهعلت إدارة الوقف إذا اعتد:الضابط اخلامس
  ٣.فإنه يعزل، ويف هذا غاية احلماية للوقفما وضع له ومن مث فقد خالف 

 أو بغريه الوقف استبدالك تغيري صورة الوقف إىل صورة أصلح منها. دارة الوقفجيوز إل :  السادس الضابط 
الواحد  الوقف بعض إصالح ومثله..  باآلخر الواقفني أحد عمارة وكذلك منه أصلح بدله بثمنه والشراء بيعه

 أجاب أصحابه أو حنيفة أيب قول على هو هل صورته ما الوقف استبدال عن سئل اهلداية قارئ وىفتا يف ببعض.
 يعود ريع هلا دارا أو أرضا بدله ويعطي فيه يرغب من ومثة به ينتفع ال عليه املوقوف كان بأن تعني إذا االستبدال
 ريع للوقف كان وإن تعاىل اهللا همارمح وحممد يوسف أيب قول الصورة هذه يف فاالستبدال الوقف جهة على نفعه
 القاضي عند جاز الوقف صقع من أحسن صقع يف منه ريعا أكثر بدله أعطى إن استبداله يف شخص يرغب ولكن
  ٤ هـ ا جيوز فال وإال عليه والعمل يوسف أيب

                                                           
  . م١٩٦٥ ديسمرب ١٦ - هجرية ١٣٨٥ شعبان. هريدى أمحد فيه املفيت. والزيادة الوقف فتوى بعنوان: عمارة )٤٣٠/  ٦( -  األزهر فتاوى  -١ 
 ٣١ - هجرية ١٣٤٧ .شعبان سليم ايد عبد واملستحق.املفيت. الناظر على مقدم الوقف عمارة ىف الريع فتوى لعنوان : صرف  )٤٢٦/  ٦( - األزهر فتاوى -٢ 

  م.  ١٩٢٩ يناير
  . ٣٩٩/  ٥ احملتاج واية ،٢٥٤/  ٥ الرائق والبحر ،٤١٩ ،٣٨٦/  ٣ عابدين ابن حاشية   -٣ 
  )٢٣٠/  ٢( - احلامدية تاوىالف تنقيح  -٤ 
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 املستحقني قبل من أم القاضي قبل من احملاسبة أكانت سواء حماسبة إدارة الوقف على أفعاهلا،: ثامنال  الضابط
، وإن الوقف وإن )٢(فناظر الوقف أمني على ما حتت يده من األوقاف وغالا، ال يضمن ما تلف بال تفريط ،١

مع عماله يف حتصيل الزكاة، وفعل  rواألصل يف ذلك فعل النيب   ،كان صدقه لكن ذلك ال مينع حماسبته ومتابعته
 اب رضي اهللا عنه كان حياسب عماله ويراقبهم.فأمري املؤمنني عمر بن اخلط ،خلفائه من بعده

  .)٣(قال الغزايل: "لقد كان عمر يراقب الوالة بعني كالئة ساهرة"
قال ابن جنيم نقالً عن القنية: "ينبغي للقاضي أن حياسب أمناءه فيما يف أيديهم من أموال اليتامى؛ ليعرف اخلائن 

 .)٤(فيستبدله، وكذا القوام على األوقاف"
ة حماسبة النظار هي احملافظة على عني الوقف، واالطمئنان على وصول ريعها ومنفعتها إىل املستحق، وقطع إن فائد

دابر ظلم الوالة عليها، فباحملاسبة يتمكن القاضي من معرفة اخلائن من األمني، فيستبدل اخلائن بغريه، وهذا بال 
، بل قد يدفع حىت الناظر األمني إىل مضاعفة شك يقطع الطريق على من تسول له نفسه اللعب بأوقاف املسلمني

، يقدم الناظر فيه احتاج األمر إىل إنشاء دواوين خاصة لذلك وإن، اجلهد، وحتري العدل، والبعد عن مواطن الظلم
بياناً تفصيلياً لواردات الوقف ومصروفاته، ومدى التزامه بشروط الواقف يف ذلك، وهذه أهم وأسلم طرق 

  أعيان األوقاف وصيانتها من الدمار، ومحاية حقوق املستحقني للغلة من الظلم والعدوان. للمحافظة على

  اخلامتة: نتائج البحث وتوصياته
  أوال: نتائج البحث 

 مايلي:سبق نستنتج مما 
  يعد الوقف مصدرا مهما لدميومة التكافل االجتماعي يف اتمع . أوال:
  احلفاظ على مقدرات اتمع.استثمار الوقف ضرورة من ضرورات  ثانيا:
  ضرورة استثمار األوقاف بالطرق احلديثة ملواكبة روح العصر.ثالثا:
العائد مثل سندات  يفتقوم على املشاركة  اليتهو استخدام األساليب استثمار األوقاف  األكثر مناسبة يف  رابعا:

تقوم على املداينات مثل  اليتليب املقارضة واملشاركة املنتهية بالتمليك أفضل من االعتماد على األسا
  واحلكر وحنوها.املرصد واالستصناع 

  ،املوقوفة الزراعية األراضياستثمار  يفاملساقاة  و املغارسة  ميكن استخدام أساليب املزارعة و خامسا:

                                                           
  . ٢٦٣/  ٥ الرائق والبحر ،٦٩ -  ٦٨ص اإلسعاف -١ 
 ).١٤١، واإلرشاد إىل معرفة األحكام ص(٤٧٦ص٢، وأسىن املطالب ج٣٩٦ص٢)، ومغين احملتاج ج ٧٥ - ٧٣)األشباه والنظائر البن جنيم ص(٢(
  .٢٤٤ص١)شفاء العليل ج٣(
  .٢٦٢ص٥)البحر الرائق ج ٤(
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وعة جيب عدم تعريض األموال الوقفية لدرجة عالية من املخاطر واحلصول على الضمانات الالزمة املشـر  سادسا:
للتقليل من تلك املخاطر ، وإجراء التوازن بني العوائد واألمان ، كما جيب جتنب اكتنـاز األمـوال ألن   

 ذلك خمالف ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية .
ال ومن مث تقليل املخاطر وزيادة العوائد ، يعمل على  االستثمارات الوقفية صيغ يف حتقيق التوازن والتنوع  سابعا:

تركيز على منطقة أو مدينة وحرمان األخرى ، أو التركيز على االستثمارات القصـرية األجـل   جيوز ال
  وإمهال املتوسطة والطويلة ، أو التركيز على صيغة متويلية دون الصيغ األخرى وحيقق

مـن  أكـرب  قدر ق يحقلت جمال الضروريات واحلاجيات  يفإنشاء مشروعات إنتاجية تعمل من األفضل    ثامنا : 
، املشروعات املهنيـة واحلرفيـة   ، والعقارات وتأجريها موقوف عليهم ومنها على سبيل املثال :للالنفع 
  .ملشروعات اخلدمية مثل التعليم والصحةوا

  ثانيا: توصيات البحث 
  مبا يلي:أن يراعى تقتضى اخلطة املستقبلية لالستثمارات الوقفية  سبق ما على ضوء

  عموم نفعه يف الدارين.فة الطرق والوسائل لشدة احلاجة إليه  وبكا تفعيل ثقافة الوقفأوال:
  .استثمار املوارد الوقفية لتحقيق أفضل النتائج ضرورة تطوير طرق ثانيا:
  بذل اجلهود  للعمل على االرتقاء مبستوى األداء يف املؤسسة الوقفية ثالثا:
  تنميتها لتحسني أدائها. الوقف وتقييمها و استثمارمراقبة اإلدارات القائمة على رابعا:

  . يشهدها عامل اليوم  اليتمع للمتغريات  يتواءماحلاجة ماسة إلحياء دور الوقف  مبا  خامسا:
 .ضرورة تنوع وسائل تنمية الوقف واستثماره يف كل ااالت املتاحة واملشروعة سادسا:
نولوجيا صناعة املعلومات وشبكات اإلدارة املالية احلديثة وكذلك بأساليب تك بأساليباالستعانة  سابعا:

 إدارة أموال املؤسسات الوقفية ، فاحلكمة ضالة املؤمن أينما وجدها فهو أحق ا . يفاالتصاالت اآللية املعاصرة 
  

اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلموصلى 
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 أهم املراجع
  .١٣٧- ١٣٣، صـ م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩بيت التمويل الكويىت  –أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات  .١
  د حسني شحاتة   ؤسسات الوقفيةاملإدارة أموال  .٢
  مكتبة املشكاة اإلسالمية  د. علي حميي الدين القرة داغي ستثمار الوقف وطرقه القدمية واحلديثةا .٣
  االستثمار يف الوقف، األستاذ الدكتور عبد احلليم عمر. .٤
  مكتبة عني مشس. –د. سيد اهلوارى  –االستثمار والتمويل  .٥
 -بن علي اإلمام برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أيب بكر -اإلسعاف يف أحكام األوقاف للطرابلسي   .٦

  ، الفتاوى اهلندية ٢٢ص
 -دار الكتب العلمية بريوت -ط -هـ ٩١١األشباه والنظائر يف فروع فقه الشافعية للسيوطي املتوىف  .٧

  لبنان.
 القاهرة، احلديث، دار الصبابطي، الدين عصام: حتقيق القيم ابن العاملني رب عن املوقعني أعالم .٨

  .هـ١٤١٤
 م.١٩٥٢دار إحياء الكتب العربية - واحد وايف د. على عبد ال - االقتصاد السياسي .٩

 دار املعرفة بريوت .  -هـ ط ٩٧٠البحر الرائق شرح كرت الدقائق البن جنيم احلنفي املتوىف سنة  .١٠

بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع مللك العلماء عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين احلنفي  .١١
  اية اتهد  البن رشد ـ ط احلليب.بد ٠هـ ١٤٠٢هـ ط بريوت سنة ٥٨٧املتوىف 

  ه ١٣٠٦تاج العروس من جواهر القاموس  للزبيدي ط/ دار الفكر ، و ط /  العمالية مبنشأة مصر  .١٢
هـ الطبعة الثانية باألوفست لدار املعرفة بريوت عن  ٨٤٣تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق للعالمة الزيلعي احلنفي املتوىف سنة  .١٣

 هـ ، للمطبعة األمريية ببوالق مصر احملمية. ١٣١٣الطبعة األوىل 

  مكتبة عني مشس.  –د. حممد حيىي عويس  –التحليل االقتصادي الكلى  .١٤
  م، ١٩٧١د. حسىن أمحد توفيق ـ دار النهضة العربية مبصر  –التمويل واإلدارة املالية  .١٥
بريوت، الطبعة  –في، الناشر : دار ابن كثري ، اليمامة اجلامع الصحيح املختصر لإلمام حممد بن إمساعيل أبو عبد اهللا البخاري اجلع .١٦

 جامعة دمشق. -م.حتقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ احلديث وعلومه يف كلية الشريعة ١٩٨٧ – ھ١٤٠٧الثالثة ، 
ق حممد فؤاد بريوت حتقي –صحيح مسلم ملسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري . الناشر / دار إحياء التراث العريب  .١٧

  عبد الباقي.
جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهود للعالمة مشس الدين أمحد األسيوطي من علماء  .١٨

  ٠هـ ١٤١٧القرن التاسع اهلجري حتقيق مسعد عبد احلميد السعدين ط دار الكتب العلمية بريوت سنة 
للشيخ أمحد الدردير املتوىف  هـ على الشرح الكبري١٢٣٠حاشية الدسوقي املالكي املتوىف سنة   .١٩

  طبع دار إحياء الكتب العربية مبصر. –هـ١٢٠١
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هـ ١١٨٩هـ ، واإلمام العدوي املتوىف ١١٠١حاشيتا اإلمامان أيب عبد اهللا اخلرشي املتوىف  .٢٠
  هـ ١٣١٦الطبعة األوىل بالقاهرة سنة  - ٢/٨٦على خمتصر سيدي خليل 

هـ والشيخ أمحد الربلس امللقب بعمرية ١٠٦٩ مامني الشيخ أمحد القليويب املتوىفاإلحاشيتا  .٢١
هـ على شرح جالل الدين احمللي على منهاج الطالبني للنووي ط مصطفى احلليب بدون ٩٥٧املتوىف 
  .تاريخ

  القاهرة. –دار إحياء الكتب العربية  –حاشيتا قليويب وعمرية  .٢٢
  الروض املربع للبهويت شرح زاد املستقنع خمتصر املقتع للحجاوي .٢٣
هـ ومعه : منتقى الينبوع فيما زاد على الروضة  ٦٧٦الطالبني لإلمام أىب ذكريا حييي بن شرف النووي الدمشقي املتوىف  روضة .٢٤

هـ حتقيق الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ على حممد  ٩١١من الفروع للحافظ جالل الدين السيوطي املتوىف سنة 
  بريوت -معوض ط دار الكتب العلمية 

لكربى ويف ذيله اجلوهر النقي أليب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي، ومؤلف السنن ا .٢٥
الناشر : جملس دائرة املعارف  - اجلوهر النقي: عالء الدين علي بن عثمان املارديين الشهري بابن التركماين 

  هـ ١٣٤٤الطبعة : األوىل ـ  -النظامية الكائنة يف اهلند ببلدة حيدر آباد
  ط دار الفكر . -للدر دير مع حاشية الدسوقي الشرح الكبري  .٢٦
  هـ على سنن أيب داود السجستاين ٧٥١شرح بن قيم اجلوزية احلنبلي املتوىف  .٢٧
نشر  –وامشه شرح العناية على اهلداية وحاشية سعدي حلىب  –شرح فتح القدير البن اهلمام  .٢٨

  دار إحياء التراث العريب ببريوت. 
  دار املعرفة ببريوت.  –البن عابدين –وى احلامدية العقود الدرية يف تنقيح الفتا .٢٩
وفضيلة الشيخ حممد بن صاحل بن  - فتاوى إسالمية لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز .٣٠

 حتقبق حممد بن عبدالعزيز املسند - وفضيلة الشيخ عبداهللا بن عبدالرمحن اجلربين - عثيمني 
 .هـ ١٤١٧الفكر سنة  الفقه اإلسالمي وأدلته وهبه الزحيلي ط دار .٣١
  م.١٩٩٦ –د. منري هندي ، منشأة املعارف باإلسكندرية –الفكر احلديث يف جمال االستثمار  .٣٢
مطابع غباشي طنطا ،  - القرار االستثماري يف البنوك السلمية ، مصطفى كمال السيد طايل  .٣٣

  .١٩٩٩ –هـ  ١٤١٩مصر ، طبعة 
 - هـ ١٤١٢ذي القعدة  ١٢-٧تاريخ ) ب١/٧( ٦٣قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم  .٣٤

  منشور مبجلد القرارات والتوصيات.
  لسان العرب حملمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري الناشر دار صادر بريوت الطبعة الثانية . .٣٥
 مبادئ االقتصاد ، حممد هشام خوجكية ، دار النوار، بريوت. .٣٦
  م . ١٩٨٩هـ / ١٤٠٩نشر دار املعرفة بريوت  –املبسوط للسر خسي  .٣٧
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   ٢٠٠٤ –جملد معايري احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية الصادر عن هيئة احملاسبة  .٣٨
  .هـ الناشر مكتبة ابن تيمية بالقاهرة١٤٠٠جمموع فتاوى ابن تيميه الطبعة الثانية سنة  .٣٩
السلطان د. سلطان احملمد  –احملاسبة يف الوحدات احلكومية والتنظيمات االجتماعية األخرى  .٤٠

  م.١٩٩٠نشر دار املريخ 
هـ حتقيق أمحد حممد شاكر ط دار التراث القاهرة بدون  ٤٥٦احمللي البن حزم الظاهري املتوىف  .٤١

  ٠تاريخ
مداخلة بعنوان: استثمار الوقف وضوابطه الشرعية من إعداد األساتذة : عجيلة حممد ـ عبد  .٤٢

  ـ ط  املركز اجلامعي غارداية.. ٤باجلزائر ص النيب مصطفى ـ كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
بدون سنة  –ط مصطفى البايب مبصر  –املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي للعالمة أمحد بن حممد املقري الفيومي  .٤٣

 .تصحيح مصطفى السقا   –الطبع 

  دار اجليل. - ط - املعجم االقتصادي اإلسالمي د/ أمحد الشرباصي  .٤٤
  .–م ١٩٥٨هـ / ١٣٧٧ - نشر مصطفي احللىب مبصر  –للخطيب الشربييىن  مغىن احملتاج .٤٥
املغين والشرح الكبري على منت املقفع لشمس الدين عبد الرمحن بن قدامه املقدس املتوىف سنة  .٤٦

هـ دار الغد العريب بالقاهرة بدون تاريخ طبعة دار  ٦٢٠هـ ومنه املغين البن قدامه املتوىف سنة  ٦٨٢
  ـ ه١٤١٥الغد سنة 

   . هـ١٤٠١ الرياض، احلديثة، الرياض مكتبة -قدامة ابن املغين، .٤٧
  هـ .١٣٠٨ – ١ط –مفاتيح الغيب للفخر الرازي ـ املطبعة اخلريية  .٤٨
إدارة أموال املؤسسات الوقفية [ التخطيط ـ الرقابة وتقومي األداء ـ اختاذ منهج وأساليب  .٤٩

   -ةدكتور حسني شحات - القرارات]
 ١٤٢٧ - ١٤٠٤الكويت، الطبعة : ( مـن   –لكويت ، صادر عن : وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ا -املوسوعة الفقهية  .٥٠

: الطبعة األوىل ، مطابع دار الصفوة  ٣٨ - ٢٤الكويت،..األجزاء  –: الطبعة الثانية ، دار السالسل  ٢٣ - ١هـ) ..األجزاء 
   : الطبعة الثانية ، طبع الوزارة  ٤٥ - ٣٩مصر، ..األجزاء  –

نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخبار لإلمام الشوكاين الطبعة األخرية  .٥١
  ٠بدون سنة 

  م.١٩٦٦ - هـ ١٣٨٥ –الطبعة األخرية  –مطبعة احلليب مبصر  –والكشاف للزخمشرى .٥٢
  د. موسى عبدالرؤوف التكينة. - ورقة عمل بعنوان: استثمار الوقف وكيفية تطويره  .٥٣
وره وإدارته وتنميته للدكتور منذر قحف الناشر دار الفكر بدمشق الطبعة الوقف السلمي تط .٥٤

  .األوىل
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 اململكة يف الوقفية املكتبات ندوة أحباث ضمن سليمان أبو الوهاب عبد ومقاصده مفهومه الوقف .٥٥
  .هـ١٤٢٠ املنورة، املدينة السعودية، العربية

مقدم ملؤمتر األوقاف األول حبث  –د. على حممد يوسف احملمدي –الوقف: فقهه وأنواعه  .٥٦
  هـ، جملد الوقف مفهومه وفصله وأنواعه.١٤٢٢املنعقد جبامعة أم القرى، 


