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 الملخص
ج إسبلمي فريد من نوعه ضممل الداللػة عىػر انانيتػه ملػا فيػه مػن لعزيػز لعػر  لقد عرفت البشرية األوقاؼ كمنت

سػػػبلمية تف لوهػػػا نػػػبا املنػػػتج ن  ػػػا ة اجملتمػػػت ولنميػػػة لىمػػػاؿ واسػػػتثماا لػػػه حل ايػػػل اسػػػت اعت ا  ػػػااة اإل
ه تقػػبلـ العديػػد مػػػن وفاعىيػػة عىػػر مػػر اللػػنر والعتػػوا و الػػت مبوانػػ  ا يػػػاة دبتمى ػػا ونػػبا مػػا سػػىمت نػػ

إال تف فاعىيػػػة نػػػبا املنػػػتج اإلسػػػبلمي قػػػد لرامبعػػػت مػػػت لرامبػػػت قػػػداة العىمػػػا  عىػػػر لوهيػػػا تعػػػدا  اإلسػػػبلـ حل 
ا  حبثػي نػبا كمواولػة مبػالة لىوقػوؼ عىػر واقػت األوقػاؼ الزمػاف وامل ػاف ولقػد مبػ يقت ػيهالنتوص وفػ  مػا 

يف  ريقنا لىتأصيل ملن ج اي ظم ننا من اسػتثماا نػبا األوقػاؼ ولوهي  ػا  ربقيقػا لىاايػة الػهل  ػرعت  ػا ملػا 
فيه خريي الػدنيا واخخػرة ولىوصػوؿ لػبلد فقػد عمػدت إد اسػتنداـ املػن ج االسػتقرا ي واملػن ج االسػتنبا ي 

ناذال فيه ما وسعين من قوة و اقة حل ملتعينا نأقواؿ العىما  وامل  رين لااسػا ودموتػا ثي نبا يف حبالتوىيىي 
  ا. 
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 مقدمة:
تف نقػػوؿ نػػػأف ف ػػر الوقػػػا اإلسػػبلمي كمنػػػتج إسػػبلمي قػػػد نػػر  كػػػأن  ملػػان  يف ننػػػا   املنتػػػامػػن 

 ػديل عػن القػداة العتيبػة حل ونػبا مػا ت ػاا إليػه العديػد مػن امللتشػرقر عنػد الشريعها  ااة اإلنلانية منب 
 حل دما سان  يف صمول ا وية اإلسػبلمية مػت كػل مػا لعر ػتاألمة اإلسبلمية عىميا ومبارافيا واللريعة يف لقدـ

 له من ااتبلؿ واستعماا وهتتري.
تشميػػة كبػػرية ناعتبػػااا املتػػدا األساسػػي  يشػػ ل ٔاخػػتهب  ػػا امللػػىموفف الوقػػا كمسسلػػة اقتتػػالية إ

لبنا  واعاية تنػ  املسسلػات الونويػة اإلسػبلمية ان بلقػا مػن امللػامبد الػهل ل راػت عن ػا ال تاليػ  القر نيػة   
ااسحل ليتبح نعد ذلد مسسلة مالية ملتقىة لسلي خدمات عامة اقتتالية وامبتماعية وثقافيػةحل وتايانػا املد

حل ولا ػػػي ف ػػػا   واسػػػعا مػػػن املتػػػارت االمبتماعيػػػة والونويػػػة والتػػػوية و البي يػػػة وخػػػدمات البنيػػػة وإسػػػواليتية
 التوتية وارينا.
حل دمػػا انع ػػى عىػػر رت عىػػر تاكا ػػاربػػديات مبديػػة قػػد تثػػمػػا لعر ػػت لػػه األمػػة اإلسػػبلمية مػػن إال تف 

حل األاضعمػػاا إه عػػن مقتػػد لشػػريعه كأاػػد تنػػ  تسػػالي  تخرمبػػ ػػ ل ا ػػ راب يف العمػػل الػػوق ي املعاصػػر 
التوػدي فتنه ال ظم ن تف نلقط تسباب الوامبت عىػر نػبا التوػديات فولػ  وإف كانػت  ػبا ا تػ   اري

 اجلػػػدؿال ثػػػري مػػػن ثػػػاا اولػػػه تواألنػػػ  والػػػبي الػػػداخىي املتعىػػػ  نالتشػػػريت والتومبيػػػه يشػػػ ل التوػػػدي األنػػػر  
املنػػتج  يف حماولػػة السػػتثماا نػػبادمػػا اػػرؾ شمػػ  املنىتػػر لتوثيػػ  املنتػػزات وانت ػػاا ا ىػػوؿ الواقعيػػة  حلوالنقػػا 

يف ايالنػػػا املعاصػػػرة عو ػػػا عػػػن اسػػػتريال التتػػػااب الارنيػػػة املتتكىػػػة والقاصػػػرة والػػػهل ثبػػػت  ولوهي ػػػهاإلسػػػبلمي 
متػػىوة العبػػال يف كػػل  مػػاف وم ػػاف فقػػد  اػػحت ربقػػ و شػػه العػػا  مػػن ت مػػات ماليػػة حل مػػا يعيخرا ػػا مػػن خػػبلؿ 

حل ومعظػ  نتوص الواالة من اللنة وني قىيىػةلرؾ الشااع ناب االمبت ال يف الوقا م تواا عىر متراعيه فال
 تا امه ثانت نامبت ال ال ق ا  ناالعتمال عىر االستولاف واالستتبلح والعرؼ.

 مفهوم الوقف
وقا يف الىاة دبعاف متعدلة من ا ا بى واملنت عن التترؼ. يقاؿ: وق ت كػبا: تي ابلػتهحل يأيت ال 

ومنعتػػػه وللػػػتعمل عػػػا ا دبعػػػإل اإل ػػػبلع تو اإلاا ػػػة وا تػػػر ولػػػأيت تي ػػػا دبعػػػإل : تاػػػبى ال اػػػَبىحل ع ػػػى 
 وكىمػػة الوقػػا عىػػر اسػػ  امل عػػوؿ ونػػ  وقػػاحل ومنػػه: املوقػػا  ػػبى النػػاس فيػػه لىولػػاب.   ا ػػت ر إ ػػبلؽ

 . ٕملوقوؼحل ويعرب عن الوقا نا بىحل ويقاؿ يف املارب: و ير األاباسا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
نػ( حل األـ ٖٜٖٔوال تا اً فيما عىمت.لشافعي حل حممد نن إلايى ): الشافعي:   ضمبى تنل اجلانىية لاااً قاؿ الشافعي اضبه اهلل ٔ

 .ٕ٘حل ص ٗحللاا املعرفة حل نريوت حل ال بعة الثانية حل ج
حل انن ٖ٘ٓحل صٔنػ(حل خمتاا التواح حل ربقي  : حممول خا ر حل م تبة لبناف نريوت حل ج٘ٔٗٔالرا ي حل حممد نن تيب ن ر) ٕ

وقا( .عشوب حل عبد حل مالة: )ٕٖٙحل صٜمنظوا حل حممد نن م ـر حل للاف العرب حل لاا صالا نريوت حل ال بعة االود حل ج
 ـحلم بعة الرمبا  دبتر. ٖٜ٘ٔ -نػ ٖٗ٘ٔحل ٕحل طٔ( حل الوقاحل ص ٖٜ٘ٔاجليل عبد الرضبن)
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 :ٔتّما الوقا يف االص بلح حل فيأيت نتعاايا خمتى ة لبعا لنظرهت  إد لزومه لعل تنر نا
وي  ػ  مػن ذلػد عػدـ لػزـو ٕالواقا والتػربع دبن عت ػا دبنزلػة اإلعػااة. : ابى العر عن مىد أبوحنيفة

 . ٖالوقا كما العااية إال نأاد تموا ثبلثة 
فيعرفانػػه نأنػػه: ) اػػبى العػػر عىػػر  -تنػػو يوسػػا وحممػػد الىػػباف يريػػاف تف الوقػػا الـ  – الصــاحنان

وعىيه طمرج املاؿ عن مىػد الواقػاحل ويتػري ابيلػاً عىػر  ٗا   اهلل والتتدؽ دبن عت ا يف ا اؿ تو يف املاؿ(
 ٘حل والشافعية وا نانىة يف األصح ا   مىد اهلل لعاد ونرتي ما ي حت عند ا ن ية

 .ٙإع ا  من عة  ي  مدة ومبولا حل ال ماً نقاؤا يف مىد مع يه حل ولو لقديراً " المالكية :
اػػبى مػػاؿ ظم ػػن االنت ػػاع نػػه حل مػػت نقػػا  عينػػه حل نق ػػت التتػػرؼ يف اقبتػػه عىػػر متػػرؼ الشــايعية :

 ٚمباح  مومبول "
لتتػػرؼحل مالػػه املنت ػػت نػػه حل مػػت نقػػا  عينػػه حل نق ػػت لتػػرؼ الواقػػا رببػػيى مالػػد حلم ىػػ  ا الحنابلــة :

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 من جبدة عقدت الهل األوقاؼ ى اتدمت لتثمري الدااسية ا ىقة وقا ت نػ(حلٓٔٗٔ) اهلل عبد الناألمر حل  انظر يف ذلد : ٔ

 حل جبدة لىتنمية اإلسبلمي البند و والتداي  لىبووث اإلسبلمي املع د حلٗٔ  ص نػحلٗٓٗٔ/ٗٓ/ٖٓنػواحت ٗٓٗٔ/ٖٓ/ٕٓ
 ال بعة األود. العريبحل الواث إايا  لاا حل ٖٔ٘ ص حل٘ ج املاينحل قدامة انن نػٓٔٗٔ حل األود ال بعة

نػ( حل اا ية عىر لبير ا قا    رح كنز الدقا   حل ال بعة األودحل  متر : امل بعة األمريية ٖٖٔٔ) الشىيب حل   اب الدين تضبد ٕ
حل ال بعة األود  . انن ا ماـ حل كماؿ الدين تضبد نن عبد الوااد الليواسي حلفتح القدير ٕٖٗحل  ٖحل ج   ٖٖٔٔنبوالؽ حل عاـ 

 .  ٖٕٓحل ص  ٙحل متر :  ركة م تبة وم بعة مت  ر البايب ا ىيب وتواللا  حل ج 
حل  -ٔ ٖ فيق ي ا اك  تف ضم   نه ا اك  املود ال احمل َّ حل نأف طمتت  الواقا مت الناهرحل ألنه يريد تف يرمبت نعىة عدـ الىزـو

حل  ؛ ألنه تمر عت د فيهحل وا   ا اك  يرفت اخلبلؼ.نالىزـو  فيىـز
 تو تف يعىقه ا اك  دبوله: فيقوؿ: إذا مت فقد وق ت لااي مثبلً عىر كباحل فيىـز كالوصية من الثىل ناملوتحل ال قبىه. - ٕ
فيه واادحل  اؿ مى ه عن الواقا عند تيب اني ة.  تف صمعىه وق ًا مللتدحل وي ر ا عن مى هحل ويأذف نالتبلة فيه: فإذا صىر - ٖ

 .٘٘ٔحل ص ٛانظر : الزايىيحل ونبه حل ال قه وتللته الت تيىية حل ج
حل ص  ٖالدين عثماف حل لبير ا قا    رح كنز الدقا   حل ال بعة الثانية حل نريوت: لاا املعرفة لى باعة والنشر حل ج الزيىعي حل فنر  ٗ

 . ٕٖٗحل ص  ٖ. الشىيب حل اا ية عىر لبير ا قا   حل ج  ٖٖ٘

حل الب ويت حل منتوا نن  ٓٗٗحل صٔمرامبت ا ن ية اللانقةحل الشريا ي حل إنراني  نن عىي حل امل بب حل ج ٘
حل املرلاوي حل عىي نن سىيماف حل اإلنتاؼ حل لاا إايا  ٕٓٗحل صٗحلكشاؼ القناع حل لاا ال  ر حل نريوت حلج(نػٕٓٗٔيونى)

 ٖحل صٚالواث العريبحل نريوت حل ج
 رح  ادول انن عرفة حل ال بعة األود حل ربقي  حممد تنو األمب اف وال انر املعمواي حل نريوت : لاا الارب اإلسبلمي حل عاـ    ٙ

نػ( حل موان  اجلىيل لشرح خمتتر خىيلحل ال بعة ٙٔٗٔ). ا  اب حل تنو عبد اهلل حممد نن حممد ٜٖ٘حل ص  ٕحل ج ٖٜٜٔ
 .ٕٙٙ حل ص ٚ( ج  ٜٜ٘ٔ/  ٙٔٗٔاألود حل  بط الشيخ  كريا عمريات حل ) نريوت : لاا ال ت  العىمية حل عاـ 

نػ( حل ٖٙٛٔحل الرمىي حل حممد نن تضبد)ٖٓٙحل ص  ٕنػ( حل اإلقناع  حل لاا ال  ر حل نريوت حل ج٘ٔٗٔمد اخل ي  )الشرنيينحل حم  ٚ
  ٜٚٙٔ/  ٖٙٛٔ اية احملتاج إد  رح املن اج حل ال بعة األخرية حل  متر :  ركة وم بعة مت  ر البايب ا ىيب وتواللاحل عاـ 

 . ٖ٘ٛحل ص  ٘حل ج 
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 .ٔواريا يف اقبته حل يترؼ ايعه إد مب ة نر حل وللبيل املن عة ؛ لقرناً إد اهلل "
 . ٕلتند عىيه من تللة نقىية وعقىية ال يلتلاغ نل  ا يف نبا املقاـول ل صاا  اتي ما ي

وامللػػػتقرئ لعبػػػااة ال ق ػػػا  واجملت ػػػدين يف نػػػبا اجملػػػاؿ يىوػػػد نػػػأف التومبػػػه العػػػاـ عنػػػدن  ومػػػن خػػػبلؿ 
بػػاا مللػػتتدات عتػػرنا نػػو القػػوؿ نىػػزـو الوقػػا وتف التوىيػػل املعمػػ  ألللػػة كػػل فريػػ  مػػت األخػػب نعػػر االعت

 .ٖالعر موقوفة هلل لعاد وال د تف ما ال ضمتاج إد قيد تود دما ضمتاج إليه واهلل تعى  
 نقل ثنوت مشروعية الوقف من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة  الوقف :ومكانة مشروعية 

يـا تما مشروعيته نالقر ف فتأيت من مب ة لخولػه يف عمػـو مػا وال عػن التتػدؽ والتػربع كقولػه لعػاد: ) 
ومـــا حل وقولػػه لعػػاد )ٗ( رضأيهــا الــآين امنـــوا أنفقــوا مــن طينـــات مــا كســنتم وممـــا أخرجنــا لكــم مـــن األ

 (لن تنالوا النر حتى تنفقـوا ممـا تحنـونوعمـو قوله لعػاد ) ٘ (تقدموا ألنفسكم من خير تجدوه عند اهلل

ا ليلػألنا عػن تموالنػا فأ ػ دؾ يػا اسػوؿ اهلل اوي تنه ملا نزلػت نػبا اخيػة قػاؿ تنػو  ىوػة : إف اننػ  ٙ (تحنون
: )امبعى ػػا يف قرانتػػد ؛ قػػاؿ : فتعى ػػا يف الػػاف نػػن ثانػػت وتيب تين مبعىػػت تا ػػي هللحل قػػاؿ اسػػوؿ اهلل 

حل ويف معػػإل الوقػػا الوصػػية قػػاؿ لعػػاد )كتػػ  عىػػي   إذا ا ػػر تادكػػػ  املػػوت إف لػػرؾ خػػرياً  ٚنػػن كعػػ  (
 .  ٛ الوصية لىوالدين واألقرنر(

ن ػػػرس كانػػػت تاػػػ  تموالػػػه إليػػػهحل فقػػػاؿ: نػػػبا يف ومثىػػػه فعػػػل  يػػػد نػػػن اااثػػػة فتػػػا  إد اسػػػوؿ اهلل 
سػػػبيل اهللحل فقػػػاؿ صػػػىوات اهلل وسػػػبلمه عىيػػػه ألسػػػامة: ) اقب ػػػه (حل ف أنػػػه ومبػػػد مػػػن ذلػػػد يف ن لػػػهحل فقػػػاؿ 

 .ٜاسوؿ اهلل: ) إف اهلل قد قبى ا مند( 
ويف نػػبا يقػػوؿ القػػر يب ونػػو يتنػػاوؿ ل لػػري نػػبا اخيػػة: "ف ػػي نػػبا اخيػػة لليػػل عىػػر اسػػتعماؿ هػػانر 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . ٕٓٗحل ص  ٗالب ويت حل منتوا نن يونى حل كشاؼ القناع عن منت اإلقناع حل الرياض : م تبة الن  ة ا ديثة حل ج   ٔ
 .ٕٖٔ-ٜٖٓ ىيب حل حممد مت  ر حل تا اـ الوصايا واألوقاؼ حل ص ٕ
العا رة حل  ال ق ية الندوة يف خمتااة حبوث اإلسبلـ حل  من يف الوقا اإلسبلـ حل القامسي حل عاند حل ٖٙٔاملرمبت اللان  : ص ٖ

 .ٛ ص ا ندحل سبلمي يفاإل ال قه عمت
 ( .ٕٚٙسواة البقرة اخية ) ٗ
 ( .ٕٓسواة املزمل اخية ) ٘
  ( .ٕٜسواة  ؿ عمراف اخية ) ٙ
اجليل نريوت حل ناب ف ل الن قة  ملى  حل تنو ا لر ملى  نن ا تاج نن ملى  القشريي النيلانواي حل صويح ملى  حل لاا ٚ

حل تنو لاول سىيماف نن األ عل  ٜٚحل ص ٖوالتدقة عىر األقرنر والزوج واألوالل والوالدين ولو كانوا مشركر حل ج
نػ( حل ملند اإلماـ تضبد ٕٓٗٔحل تضبد نن انبل )ٛ٘حل ص  ٕاللتلتاينحل سنن تيب لاول حل لاا ال تاب العريب ػ نريوت حل ج

 .ٖٔٗحل صٕٔ:  عي  األانسوط و خروف حل مسسلة الرسالة حل ج نن انبل حل احملق  
  ( .ٓٛٔسواة البقرة اخية ) ٛ
نػ( حل اجلامت ألا اـ القر ف حل ٖٕٗٔى الدين)القر يب حل تنو عبد اهلل حممد نن تضبد نن تيب ن ر نن فرح األنتااي اخلزامبي مش ٜ

 .ٕٖٔحل ص ٗاحملق  : نشاـ مسري البناايحل لاا عا  ال ت حل الرياضحل املمى ة العرنية اللعولية حل ج
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  ي  مػػوا مػػن فوػػو  اخل ػػاب اػػر نزلػػت  - عىػػي   تصبعػػرا ػػواف اهلل–اخل ػػاب وعمومػػهحل فػػإف التػػوانة 
اخيػػة اػػري ذلػػدحل تال لػػر  تف تنػػا  ىوػػة اػػر مسػػت اخيػػة   ضمػػتج تف يقػػا اػػحت يػػرل البيػػاف الػػبي يريػػد اهلل تف 

 . ٔين   منه عبالا نتية تخر  تو سنة مبينة لبلد" 
عػن  :الة عىر مشروعية الوقا نػبكر من ػان النتوص الدومن االستدالؿ ناللنة فقد والت ال ثري م

تنػػى انػػن مالػػد ا ػػر اهلل عنػػه تف تنػػا  ىوػػة قػػاؿ : " يػػا اسػػوؿ اهلل إف اهلل لعػػاد يقػػوؿ )لػػن لنػػالوا الػػرب اػػحت 
لن قوا دما رببوف( وتف تا  تموايل إدَّ ِنرُي َااَ  وإ ا صدقة هلل تامبػو نرنػا وذخرنػا عنػد اهلل ف ػع ا يػا اسػوؿ 

ايػػػل تااؾ اهلل فقػػػاؿ : )نػػػٍخ نػػػًخ ذلػػػد مػػػاؿ اانػػػح مػػػرلر وقػػػد مسعػػػت مػػػا قُىػػػَت وإين تا  تف ذبعى ػػػا يف  اهلل
 ٕاألقرنر( فقاؿ تنو  ىوة تفعُل يا اسوؿ اهلل فقلم ا تنو  ىوة يف تقاانة ونين عمه"

وعػػػن انػػػن عمػػػر تف عمػػػر تصػػػاب تا ػػػاً مػػػن تاض خيػػػرب فقػػػاؿ : "يااسػػػوؿ اهلل تصػػػبت تا ػػػاً خبيػػػرب   
: )إف  ػ ت َابَّْلػَت تصػى ا ولتػدقت  ػا( . تص  مااًل قط نواً نْػَ ُى عنػدي منه فما لأمرين نه؟ فقاؿ 

فتتػػػدؽ  ػػػا عمػػػر تنػػػه ال يبػػػاع تصػػػى ا وال يبتػػػاع وال يػػػواث وال يونػػػ  قػػػاؿ فتػػػػتدؽ نػػػه عمػػػر يف ال قػػػرا  ويف 
القرىب ويف الرقاب ويف سبيل اهلل وال يا وانػن اللػبيل ال مبنػاح عىػر مػػن ولي ػا تف يأكػل من ػا نػاملعروؼ تو 

 .  ٖاري متموؿ فيه ويف ل د متأثل مااًل"  ي ع  صديقاً 
"إذا مػػات انػػن  لـ انق ػػت عمىػػه إال  :مػػا اوي عػػن تيب نريػػرة ا ػػي اهلل عنػػه قػػاؿ : قػػاؿ اسػػوؿ اهلل 
 . ٗمن ثبلث : صدقة مبااية تو عى  يتن ت نه تو ولد صارت يدعو له" 

مػػن   تنػػو ن ػػر  وقػػا عموعػػة مػػن تصػػواب النػػيب  كمػػا وثبتػػت مشػػروعية الوقػػا ناإلصبػػاع ايػػل 
وعمر وعثماف وعىػي والػزنري نػر العػواـ ومعػاذ نػن مببػل و يػد نػن ثػػانت وعا شػة وتـ سػىمة وصػ ية وتـ ابيبػة 

تيب وقػػاص وخػػػالد نػػن الوليػػد ومبػػػانر نػػن عبػػد اهلل نػػن وتمسػػا  ننػػت تيب ن ػػر وسػػعد نػػن   ومبػات اسػػوؿ اهلل 
 .٘ الزنري وتنو تاو  الدوسر وارين  من تصواب اسوؿ اهلل 

لتػػدؽ نلػبت اػػوا ط يف  وقػا ملػػا او  تنػه وقػاؿ صػاا  االختيػػاا  " تصبعػت املىػػة عىػر مبػػوا  ال
  ٙاملدينة وكبلد التوانة وق وا " .

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 املرمبت اللان  ن له. ٔ
: ل. مت  ر لي  الباا حل لاا نػ( حل صويح البنااي حل احملق  ٚٓٗٔالبنااي حل حممد نن إمساعيل تنو عبداهلل البنااي اجلع ي) ٕ

 .ٜٚحل ص  ٖحل ملى  حل صويح ملى  حل جٖٓ٘حل صٕانن كثري حل اليمامة حل نريوت حلج
حل تنو ٖٚحل ص ٘حلملى  حل صويح ملى  حل جٜٔٓٔحل صٖحل جٕٜٛحل ص  ٕنػ( حل صويح البنااي حل جٚٓٗٔالبنااي ) ٖ

 .٘ٚحل ص ٖلاول حل سنن تيب لاول حل ج
نػ( حل ملند اإلماـ ٕٓٗٔحل تضبد نن انبل )ٚٚحل ص ٖحل تنو لاول حل سنن تيب لاول حل ج ٖٚحل ص٘ملى  حل صويح ملى  حل ج  ٗ

 .ٖٛٗحل ص  ٗٔاإلماـ تضبد حل ج
 . ٚٛ-ٛٚحل ص  ٔاخلالد حل حمّمد عبد الراي حل  تا اـ الوقا عىر الباية حل ج  ٘
 . ٔٗ - ٓٗحل ص  ٖانن مولول املوصىي  حل االختياا لتعىيل املنتااحل ج ٙ
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 . ٔؼ نر األ مة يف رببيى القنا ر وامللامبد واختى وا يف اري ذلدال خبلكما ونقل نأنه : 
ىؤلستاذ الزاقا اتي مبيد ومبػواب واٍؼ ملػن يلػأؿ عػن م انػة تما إذا تالنا ا ديل عن م انة الوقا ف

: إف اجلػواب عػن ذلػد طمتىػُا حبلػ  املػرال مػن اللػساؿ:ٕيػل يقػوؿوموقت األوقاؼ من الدين اإلسبلمي ا
فػػإف كػػاف اللػػساؿ نػػل الػػدين يػػأمُر نػػالوقا وي ر ػػه عىػػر النػػاسحل كمػػا فػػرض الوامببػػات الدينيػػة مػػن  

 وقُا ق عاً ليى كبلد:صبلة و كاة ورموشماحل فال
وإف كاف اللساؿ نل الدين ضُمَبُِّبا وَيلتولنُه ناعتباِا مو وِع اخلرِي والػرب فيػهحل كمػا يلتولػُن سػا ر  

تعماؿ الرب نومبٍه عاـحل فبل  دَّ تنه  با املعػإل مػن الػدين. ولػو تف النػاس   يقػا تاػٌد مػن   مػن تموالػهحل يف 
ُا لػيى عبػالًة مػن  ػعا ر الػدينحل وإسمػا نػو  ريػٌ  لىػربِّ واإلالػاف وصػىة ومبوا اخلريحل   ي ونوا  شبرحل إذ الوق

 القرىب وال قرا حل فإذا انلدَّ من ذلد ناٌبحل فاألنواب سواا ُمَ تَّوة.
اري تف الوقا  ماناً ملتمراً لىقياـ نعمػل اخلػرياتحل ال يومبػد يف اػرياحل لػو تالػن الػبين يُوَكػُل إلػي   

  امعر فيما ا تمنوا عىيهحل وال مقترين يف  سونه.تمرُا القياـ عىيه خمىتر اري 
ومن   اعُتربْت ألمواِؿ األوقػاؼ ُاْرمػٌة ملػتمدٌة مػن اجل ػِة املوقػوِؼ عىي ػا. فمػا كػاف اقػاً أل ػناص 
موقػػوؼ عىػػي   حل فورمتػػه ارمػػُة مػػاِؿ الاػػري واقوقػػه. ومػػا كػػاف ملتػػارت لينيػػة تو عامػػة تخػػر حل فورمتػػه ارمػػُة 

 مواؿ العامة الهل لتعى   ا اقوُؽ اجلماعة.اقوِؽ اهلل لعاد واأل
إف األللة القر نية ال رظمة واألااليل النبوية الشري ة و اا  العقبل  والعىما  وا  ما  يسكػد تف الوقػا 
لػػػه م انػػػة وموقػػػت م ػػػ  مػػػن الػػػدين اإلسػػػبلمي ونظمػػػه ملػػػا يقػػػـو نػػػه مػػػن تلواا عظيمػػػة يف صبيػػػت  ػػػسوف ا يػػػاة 

 .ٖاإلسبلمية 
 :ٗوقد قاؿ العبلمة الليو ي يف الوقا  عراً وسبقه انن العمال 

 َعَىْيػػػػػػػِه ِمػػػػػػػْن ِفَعػػػػػػػاٍؿ َاػػػػػػػرْيِ َعْشػػػػػػػرِ 
 

ـَ لَػػػػػػْيَى صَمْػػػػػػرِي   إَذا َمػػػػػػاَت انْػػػػػػُن  َل
َوَاػػػػػػػػػْرُس النَّْنػػػػػػػػػِل َوالتَّػػػػػػػػػَدقَاِت  

 ذَبْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِي
 

 ُعىُػػػػػػػػػػػػػوـٌ نَػثػََّ ػػػػػػػػػػػػػػا َوُلَعػػػػػػػػػػػػػاُ  ذَمْػػػػػػػػػػػػػػلٍ  
 َاْ ػػػػػػػػُر اْلِبْ ػػػػػػػػِر تَْو إمْبػػػػػػػػرَاُ  نَػْ ػػػػػػػػرِ وَ  

 
 ِواَاثَػػػػػػػػػُة ُمْتػػػػػػػػػَوٍا َواِنَػػػػػػػػػاُط ثَػْاػػػػػػػػػرٍ  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
نػ( حل اجلامت ألا اـ القر ف حل ٖٕٗٔالقر يب حل تنو عبد اهلل حممد نن تضبد نن تيب ن ر نن فرح األنتااي اخلزامبي مشى الدين) ٔ

حلانن العريب حل حممد نن ٕٕحل ص ٜٔاحملق  : نشاـ مسري البناايحل لاا عا  ال ت حل الرياضحل املمى ة العرنية اللعولية حل ج
 –فري اال بيىي حلتا اـ القر فحل احملق  : عىي حممد البتاوي حللاا إايا  الواث العريب نريوت عبد اهلل تنو ن ر نن العريب املعا

 .ٖٜٕحل ص ٗلبناف حل ال بعة : ال بعة األود حل ج
 .ٕٔنػحل صٛٔٗٔنػ(  حل تا اـ الوقا حل ال بعة األودحل عماف األالفحل لاا عمااحل ٛٔٗٔالزاقا حل مت  ر) ٕ

 .ٛٛٗد الرضبن حل األوقاؼ ولوانا يف لشييد ننية ا  ااة اإلسبلمية حل ص ال وياف حل عب ٖ
حل العتىوينحلإمساعيل نن  ٕٕٚحلصٗالليو ي حل عبدالرضبن انن تيب ن ر تنو ال  ل حل الديباج  رح صويح ملى  نن ا تاج حل جٗ

 ٔ ا  ومزيل االلباس عما ا ت ر من االااليل عىر تللنة الناس حل لاا إايا  الواث العريب حل جنن حممد اجلرااي حل كشا اخل
 .ٜٜحل ص
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 إلَْيػػػػػػػػػػػػِه تَْو نِنَػػػػػػػػػػػػاُ  حَمَػػػػػػػػػػػػلِّ ذِْكػػػػػػػػػػػػرِ 
 

 َونَػْيػػػػػػػػػػٌت لِْىَارِيػػػػػػػػػػِ  نَػنَػػػػػػػػػػاُا يَػػػػػػػػػػْأِوي 
 َفُنػػػػػْبَنا ِمػػػػػْن َتَااِليػػػػػَل ِنَشػػػػػْعِر  

 
 َولَػْعىِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٌ  لُِقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْر ٍف َكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍِ   

 :األوقافومقاصد أهمية   
ىت األوقاؼ اإلسبلمية وعىر مر التاايخ الر ة الهل يتن ى من ا النػاس  عىػر ملػتو  األفػرال لقد   

واجملتمعػػات واػػحت الػػدوؿ حل من ىقػػة مػػن منظومػػة القػػي  اإلسػػبلمية ايػػل يتولػػد لػػد  امللػػى  ذلػػد االنتمػػاـ 
لىػػد املشػػاكل نػػاخخرين دمػػا يشػػعرا نامللػػسولية ذبػػاا عتمعػػه وتمتػػه ليػػنع ى مػػن خػػبلؿ الوقػػا كملػػاشمة  ػػل 

 التقػو  قيمػة نػي عىيػا اوايػة قيمػة إد لنتمػي اإلسػبلمي يف التتػوا م وناهتػا ن ػل اخلػريي العمػل حلفبنيػة

 .االمبتماعي الت افل ني وا ااية قيمة امبتماعية إد ولسلي التارتحل والعمل
 قػػػػػاؿ الػػػػػدنىوي يف عػػػػػاؿ لبيػػػػػاف حماسػػػػػن الوقػػػػػا : " ... وفيػػػػػه مػػػػػن املتػػػػػارت الػػػػػهل ال لومبػػػػػد يف سػػػػػا ر
التدقات حل فإف اإلنلاف ادبا يتػرؼ يف سػبيل اهلل مػاالً كثػرياً   ي ػإل حل فيوتػاج تول ػد ال قػرا  لػااة تخػر  حل 
وصمػػي  تقػػواـ  خػػروف مػػن ال قػػرا  فيبقػػوف حمػػرومر حل فػػبل تالػػن وال تن ػػت لىعامػػة مػػن تف ي ػػوف  ػػي  ابلػػاً 

 .  ٔلى قرا  وانن اللبيل يترؼ عىي   منافعه حل ويبقر تصىه "
: " وإف الوقػػا الػػبي ي ػػوف فيػػه اػػبى العػػر عىػػر ا ػػ  اهلل لعػػاد والتتػػرؼ نػػالثمرة وقػػاؿ تنػػو  نػػرة

نا وي ثر نرنػا حل ولت ػافر  ػا عىر مب ات الرب حل نو نوع من التدقات اجلااية نعد وفاة املتتدؽ حل يع  خري 
اجلماعػػػات يف مػػػد ذوي ا امبػػػاتحل وإقامػػػة املعػػػا  حل وإنشػػػا  لوا اخلػػػري حل مػػػن ملتشػػػ ر مبػػػامت ي ػػػ  تلوا  

لسوي اليتامر حل ولقي األاداث  ر ال ياع حل في ونوا قوة عامىػة  ومبلمبئالناسحل ونزؿ يسوي تننا  اللبيل حل 
 . ٕحل وال ي ونوا قوة نالمة 

 التنمػوي امبتماعيػا العمػل منظومػة مػن موقعػه يف متتىيػة ذمػدنا الوقػا تشميػة عػن نبوػل وعنػدما

مػثبلحل  الوقػا الػباي يف كمػا االمبتمػاعي التػأمر صػي  مػن فاعىػة سمػاذج يػوفر ل ونػه وذلػد واقتتػاليا
 ا يػاة عىػر تنػواع التػأمر تالػن ضمقػ  نعػدن  مػن ذايػت   لػأمر يف رابوفي البين لؤلفرال الوق ي فااللخاا

 في ػا يتتػرؼ تف ألاػد .ظم ػن  وال املتعاقبةحل لؤلمبياؿ نل وااد جليل ليى لأمر وثيقة وني البايةحل لتارت

 .ٖايع ا للتو  الهل الباية ومبدت  املا يت ي ا تو
إف وقػػا األعيػػاف سػػبلااً كػػاف تو خػػيبلً تو عقػػاااً مػػن تف ػػل التػػدقات ومػػن تف ػػل األعمػػاؿ ألف   

اهتػػا للػػت يد منػػه األمػة مبػػيبلً نعػػد مبيػػل األصػوؿ لبقػػر ثانتػػة ال لُبػاع وال لونػػ  وال لػػواث ون ع ػػا وشباانػا وخري 
وال يلت يت تاد تف يلتأثر  ا وادا كا ناً من كاف حل ولعػل نػبا مػا امتػا  نػه الوقػا عىػر سػا ر التػدقاتحل 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٙٔٔحل صٕ حل لاا اجليل حل ال بعة األود حل ج املومب : الليد سان اتة اهلل البالاة حل ( حل ٕ٘ٓٓ) اهلل حل ويلالدنىوي ٔ
 . ٖ( حلحما رات يف الوقا حل لاا ال  ر العريب حل صٜٔٚٔ) تنو  نرة حل حممد ٕ
العا رة  ال ق ية .الندوة  يف مقدمة خمتااة حبوث اإلسبلـحل يف ال اعىة مويةالتن التي  تاد حل الوقا حممد احمللن عبد العثمافحل ٖ

 .ٖ صحل ا ندحل يف اإلسبلمي ال قه عمت
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دما كاف له تكرب األثر يف اإلس اـ يف إاسا  لعا   اجملتمعػات اإلسػبلمية عىػر مػد  قػروف  ػواؿ فقػد  ػيدت 
دا   وامل تبػػػػات كمػػػػا وسػػػػاشمت األوقػػػػاؼ يف ننػػػػا  القػػػػوة يف ذب يػػػػز اجليػػػػو  املػػػػدااس وامللػػػػامبد واخنػػػػاا وا ػػػػ

 والداوع واخليل.
 العامػل الن لػيحل عىػر اعتمػالا اإلنتامبية العمىية لومبيه يف تخر  مب ة من الوقا تشمية لتتىر كما

 مبػئوإنشػا  املبل وامللػنرحل واملعػاقر األيتػاـ واعايػة ال ػع ا  عػن ال ػرا لػدفت يتقػدـ عنػدما فػالوقا

 ولػوفري حل وملػن يعػوؿ لػه ال  ايػة لػوفري عػن لا مػة تو مسقتػة نتػ ة يعتػز مػن وك الػة واملػدااس وامللتشػ يات

 :لىمتتمت يوفر لىعا ل العمل وفرص الر ؽ تسباب

 وظمػدا دبقومػات نػالتوا ف اات اهػه عىر اجملتمت يلاعد حبيل االقتتالي امللتو  عىر تمنية قاعدة 

 .االستمرااية

 ناألمن يشيت اإلالاس عندما ألنه الن لية البنية ملتو  عىر تمنية قاعدة تخر  مب ة من يسسى

 ا يػاة هػروؼ سػىيما ملوامب ػة تفقػا   مػن اإلنلػاف فيمػنح حل ا ػوج مػن نػاخلوؼ الشػعوا يايػ  االقتتػالي

 .ال رظمة ا ياة تسباب لتوفري نثقة

مػن  تكػرب  ػي  عامػة( واإلسػبلـ الوقا)خاصػة ضمقق ػا الػهل االمبتماعيػة العدالػة تف نػداؾ ننػا ومػن
ٔنامللاواة اجملتمت ثروة لو يت عرل من وتمسر املاؿحل سياسة

 .  
 املقاصػد وربقيػ  اإلسػبلميةحل ا ويػة لتأكيػد تلاة منػه ذبعػل الوقػا الت وعيػة ميػزة تف تي ا نداؾ كما

 تو عقاايػة ثػروة مػن يديػه نػر ملا ا   ناستنبلؼ وإظمانه امللى  صدؽ عقيدة عن يعرب ألنه وذلد الشرعية

 واخلػري الػرب ربقيػ  سػبيل يف تموالػه مػن  ػ ر عػن لنا لػه وفعاليػة نإصمانيػة عػن إظمانػه لعبػري تنػه منقولػةحلكما

 .األاض يف واألعماا
مشػرقا  نبللنػ  يف الوقػا كػاف عنػدما لىملػىمر  انيػة وا ػااية إنلػانية صػواا التػاايخ سػتل لقػد

ٕلبكر تشمية ذي اري نامشيا تصبح نل معظم احل يف كبلد يعد  - األسا مت – ول نه وفاعبل
. 

ا الػػػبي لعبتػػه األوقػػػاؼ كإذمػػا  ا ػػػااي سػػان  يف ا لنػػػاا األمػػة اإلسػػػبلمية حل قػػد ايػػػ  عػػن واقعنػػػا إف الػػدو 
الػػبي نعػػيد لقػػد كػػاف الوقػػا املتػػدا الر يلػػي لتػػوفري التمويػػل الػػبلـ  لبنػػا  امللػػامبد واملػػدااس وامللتشػػ يات 

 شرية وف  إ اا اإلسبلـ.وامل تبات واحملافظة عىر لظمومت احل دما تس   يف اراسة الدين ولعزيز التنمية الب
ودما يرب  تشمية الوقا تف نعض الدوؿ اري اإلسبلمية واملتقدمة من ػا مثػل الواليػات املتوػدة األمري يػة 
وفرنلػػػا ينتشػػػر الوقػػػا  ػػػا ااػػػ  انػػػه لػػػيى واا  ذلػػػد لافػػػت ليػػػين إسػػػبلميحل وااػػػ  كثػػػرة املبت ػػػرات لػػػدي   مػػػن 

صياة الوقا كما مبػا   ػا اإلسػبلـ و بقونػا يف عػاالت تسالي  سبويل اخلدمات االمبتماعية إال ت   تخبوا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٜٖٙال بعة الرانعة حل ص نريوتحل اإلسبلميةحل النظ  (حلٜٛٚٔالتارت حل صبوي ) ٔ
تمنوح حل م دية حل الوقا اإلسبلمي ا ديل نر ربديات الواقت و رواة اإلصبلح حل مبامعة عبد املالد اللعدي حل ل واف حل املارب  ٕ

 وما نعدنا. ٙحل ص
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عديػػدة مثػػل امللتشػػ يات واجلامعػػاتحل وموامب ػػة ال ػػوااث ولقػػد  اإلعانػػات لى قػػرا حل كػػل ذلػػد يسكػػد لنػػا تف 
مسسلػػة الوقػػا ليلػػت عمػػبلً لراثيػػاً مػػن املا ػػي و  يعػػد لػػه اامبػػة يف الوقػػت ا ا ػػرحل نػػل عىػػر الع ػػى تف 

 .ٔوله ما يرباا وصم  العمل عىر إايا ه ن ل اللبل نبا الدوا م ىوب نشدة اخف
 مقاصد األوقاف.. 5

ي فريػػد مػػن نوعػػه فيػػه كػػل نػػبا املتػػارت فػػإف اإلنلػػاف يف  ريقػػه لتوقيػػ  ودبػػا تف الوقػػا كمنػػتج إسػػبلم
نػػػبا املتػػػارت يتولػػػد يف ن لػػػه العديػػػد مػػػن املقاصػػػد الدافعػػػة لػػػه حل ال زبػػػرج يف عمى ػػػا عػػػن مقاصػػػد الشػػػػريعة 

 وااياهتا ولعل من تشم ا: 
الرابػة يف  لىعمل لىيـو اخخر حل في وف لترفه  ػبا الشػ ل نتيتػة مػن نتػا ج المقصد الديني : - 1

 الثواب حل تو الت  ري عن البنوب . 
ايػػل لػػدفت اإلنلػػاف اريزلػػه إد التعىػػ  دبػػا ظمىػػدحل واالعتػػزا  نػػه حل وا  ػػاظ  المقصــد اليريــزي : - 0

عىػر مػا لركػػه لػه  نػاؤا وتمبػػدالا حل فينشػر عىػػر مػا وصػل إليػػه مػن ذلػػدحل مػن إسػراؼ ولػػدحل تو عبػل قريػػ حل 
ونػػر متػػىوة ذايتػػه حبػػبى العػػر عػػن التمىػػد والتمىيػػد حل وإنااػػة  فيعمػػل عىػػر التوفيػػ  نػػر نػػبا الاريػػزة حل

 املن عة حل وال ي وف ذلد إال يف معإل الوقا تو ما يف معناا . 
املنبعػػل مػػن واقػػت الواقػػا حل وهروفػػه اخلاصػػة اػػر صمػػد اإلنلػػاف ن لػػه يف  المقصــد الــواقعي : - 3

 ن مى ػػه حل تو اريبػػاً عمػػن ضمػػيط نػػه مػػن و ػػت اػػري ملػػسوؿ ذبػػاا تاػػد مػػن النػػاس حل كػػأف ي ػػوف اريبػػاً يف مػػوا
النػػاس حل تو ي ػػوف مػػن   إال تنػػه   طمىػػا عقبػػاً حل و  يػػوؾ تاػػداً طمى ػػه يف تموالػػه  ػػرعاً حل في ػػ را واقعػػه نػػبا 

 إد تف صمعل تمواله يف سبيل اخلري نالتتدؽ  ا يف اجل ات العامة . 
ة واملتػػػىوة الشنتػػػيةحل فينػػػدفت ايػػػل لاىػػػ  العا  ػػػة النلػػػبية عىػػػر الرابػػػ المقصـــد العـــائلي : - 3

 الواقا  با الشعوا إد تف يسمن لبايته موالاً ثانتاحل صيانة    عند ا امبة والعو  . 
الػبي ي ػوف نتيتػة لشػعوا نامللػسولية ذبػاا اجلماعػة حل فيدفعػه ذلػد إد  المقصد االجتمـاعي : - 5

 . ٕمن املراف  االمبتماعية تف يرصد  ي اً من تمواله عىر نبا اجل ة مل ماً يف إلامة مرف  
 .الوقفوأشكال أقسام .6

لقد لبر لنا ومن خبلؿ العرض اللان  تف الوقا يش ل اجلز  األكرب من ناب التدقة اجلاايػة والػهل 
لتوديػػػد الػػػبي وق ػػػة عىيػػػهحل وتنػػػه ظمتنػػػت نيػػػت تصػػػى ا تو سبى ػػػه تو إاثػػػه ألاػػػد مػػػن النػػػاس. يلػػػتمر ن ع ػػػا وفػػػ  ا

 :ٖلىوقا تنواع ناعتبااات متعدلة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
نػ( حل إايا  لوا الوقا يف الدوؿ اإلسبلمية  رواة اقتتالية وامبتماعية  حل عىة العا  ٖٕٗٔعىما  وم  روف إسبلميوف)  ٔ

 .ٔٔحل ص نػٖٕٗٔ ذوالقعدة ٕٛاجلمعة  -ٜٚٚٔاإلسبلميحلالعدل 
 . ٔٗٔحل صٔج  ـحلٜٚٚٔ( حلتا اـ الوقا يف الشريعة اإلسبلميةحلم بعة اإلا الحل نادالحلٜٚٚٔال بيلي حل حممد عيد) ٕ
حل ٖٔنػ حل صٕٔٗٔنػ( حل الوقا اإلسبلميحل ل وااحل إلاالهحل لنميته حل لاا ال  رحل لمش حل ال بعة األود ٕٔٗٔمنبا قوا ) ٖ
= 
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 فينقل  ناعتباا املوقوؼ عىيه إد: الوقا اخلرييحل والوقا األنىي )الباي(حل والوقا املشوؾ. 
وقػػػػا وينقلػػػ  ناعتبػػػػاا حمػػػل الوقػػػػا إد: وقػػػا العقػػػػااحل ووقػػػا املنقػػػػوؿحل ووقػػػا األمػػػػواؿ النقديػػػةحل و 

 املنافتحل ووقا ا قوؽ.
وينقلػػ  ناعتبػػاا املشػػروعية إد: وقػػا  وينقلػػ  ناعتبػػاا الػػزمن إد: وقػػا مسنػػدحل ووقػػا مسقػػت نػػزمن.

صػػػػويححل ووقػػػػا اػػػػري صويح.وينقلػػػػ  ناعتبػػػػاا  ريقػػػػة الوقػػػػا تو م ػػػػمونه إد: الوقػػػػا املبا ػػػػرحل والوقػػػػا 
 االستثمااي. 

 ات الػرب انتػدا  وانت ػا  وقػد ي ػوف عىػر وكما نو وا ح تف الوقا ظم ن تف ي وف عىر مب ة من مب
تاد من الناس سوا  الباية تو األقرنر وعند انق اع   ي وف جل ة من مب ات الػرب يعين ػا الواقػا. ونػو مػا 

 عرب عنه ال ق ا  نتقلي  الوقا إد قلمر وت افت التشريعات املعاصرة قلما ثالثا نو الوقا املشوؾ:
 الوقف الخيري. – 1

ونػو ناألصػالة  ٔعىر مب ات الرّب حل كال قرا  حل وامللاكر حل وامللػامبد حل ومػا إد ذلػد " " ونو الوقا
قا عىػػر امللػػامبدحل ولوا العىػػ  حل وعىػػر العىمػػا  حل وال قػػرا  حل يلػػت دؼ ربقيػػ  متػػىوة عامػػة حل كػػالو " … 

وامللتشػػ يات حل ويلػػمر نػػبا النػػوع مػػن الوقػػا تي ػػاً نػػالوقا املسنػػد حل تو امل ىػػ  ؛ ل ػػوف متػػرفه لا مػػاً يف 
 صبيت تلوااا عا داً عىر اجل ة الهل مسانا الوقا يف ادول اجلوا  الشرعي .

داً  عىػػر مب ػػة مػػن مب ػػات الػػرّب حل ولػػو ملػػدة معينػػة ي ػػوف وقيػػل إف الوقػػا اخلػػريي نػػو : مػػا مُبعػػل انتػػ
نعدنا عىر  نهب حل تو ت ناص معينػر فػإذا وقػا إنلػاف لااا لين ػ  اىت ػا عىػر احملتػامبر مػن تنػل نىػدا  

 . ٕكاف الوقا خريياً "
والوقػا اخلػػريي نػػو تكثػػر فا ػػدة وتمشػل ن عػػاً ونػػو ذؾ الػػنمط ال اعػػل مػن الوقػػا الػػبي تسػػ   إسػػ اماً 

ملػدااس واملعانػد وامللتشػ يات وم ػدت وا واً يف ملرية اجملتمػت اإلسػبلمي عػرب العتػوا فبواسػ ته  ػيدت ا
ال ػػػػرؽ وتومبػػػػدت متػػػػالا امليػػػػااحل وتنشػػػػأت املبلمبػػػػئ واألان ػػػػةحل وتن ػػػػ  عىػػػػر العىمػػػػا  و ىبػػػػة العىػػػػ  ووفػػػػرت 
امل تباتحل دما تل  إد ا لناا ا  ااة ولقدـ اجملتمػت اإلسػبلمي عمومػاً. نػبا كىػه ناإل ػافة إد الوقػا عىػر 

 يانت ا واإلن اؽ عىر األ مة واملسذنر واري ذلد.امللامبد وخاصة ا رمر من عمااهتا وص
ف ػػبا القلػػ  مػػن األوقػػاؼ يػػوفر لؤلمػػة  املرافػػ  ال ػػرواية حل وا امبيػػة حلوالتولػػينية لبعػػاً لقتػػد الواقػػا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
= 

اإلسبلمي يف التنمية االقتتالية املعاصرةحل حل لاا اللبلـحل مترحل ال بعة األود نػ( حل لوا نظاـ الوقا ٕٛٗٔاجلمل حل تضبد حممد )
 .ٕ٘نػ حل صٕٛٗٔ

نػ( حل ا   الشريعة اإلسبلمية يف الوقا اخلريي واألنىي حل) م ة امل رمة : امل بعة اللى ية وم تبت ا ٖٙٗٔنياف من العىما  )   ٔ
  . ٘نػ  حل ص ٖٙٗٔحل عاـ 

الت بي  الق ا ي يف  نػ( حل تا اـ الوقا عىر الباية يف الشريعة اإلسبلمية حللااسة مقاانة متٙٔٗٔاخلالد حل حممد عبد الراي )  ٕ
  . ٕٖٕص حلٔ( حل ج ٜٜٙٔ/  ٙٔٗٔاملمى ة العرنية اللعولية حل ) م ة امل رمة : م انت الت ا عاـ 
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 ومقداا اامبة اجملتمت لىمرف  املوقوؼ عىيه . 
 وظم ن تف ذممل تن  فوا د نبا النوع من الوقا ناخيت:

 االستتانة لى بيعة البشرية يف ا  األننا . -ٕ  لوثي  صىة الرا . -ٔ
 لع  االستقراا األسري - ٗ  لرؾ األننا  تانيا  -ٖ
 الوقف الآري أو األهلي. – 0

" ونػو مػػا مبعػل توؿ األمػػر عىػر معػػر سػوا  كػػاف وااػداً حل تو تكثػػر حل ونػو يلػػت دؼ ربقيػ  متػػىوة 
لوقػا نػالوقا : املسقػت حل والتوقيػت ننػػا خاصػة كػالوقا عىػر البايػة حل واألقػااب حل ويلػمر نػبا النػوع مػن ا

وصػا اقيقػػي لىوقػػا حل يعػػين تنػه إذا انت ػػر األمبػػػل امل ػػروب لىوقػا حل تو مػػات املوقػػوؼ عىيػػه حل تو عىػػي   
ايػل ٔانت ر الوقا نبلدحل وعال املوقوؼ مى اً لىواقا إف كػاف ايػاً حل تو لوااثػه وقػت وفالػه إف كػاف ميتػاً "

 ضمافد عىر كياف األسرة حل وضمق  ألمبيا ا القالمة ما يعين ا عىر نوا   الدنرحل وت ماله. 
تو األنىػػي تقػػل من عػػة مػػن الوقػػا اخلػػريي ايػػل لنوتػػر من عتػػه يف ف ػػة قػػد ال  إال تف الوقػػا الػػباي

ل وف حبامبػة ماسػة إلي ػا   إنػه قػد ي ػوف لػه مبوانػ  سػىبية لتمثػل فيمػا ضمػدث نػر ذايػة الواقػا مػن  ػقاؽ 
وخبلفػػه وقػػد  ػػ دت احملػػاك  يف كثػػري مػػن الػػببلل اإلسػػبلمية ق ػػايا كثػػرية لتعىػػ  ناألوقػػاؼ البايػػة وخاصػػة مػػت 

الـ الػػزمن ول ػػرؽ البايػػة دمػػا  ال يف لعقيػػد ق ػػايا لىػػد األوقػاؼ. ونػػو مػػا كػػاف مشػػتعاً ملػػن يعاا ػػوف نظػػاـ لقػ
 .ٕالوقا نا تـو عىيه يف متر ويف ارينا من نبلل اإلسبلـ

 با النوع من الوقا ناخيت:وظم ن تف ذممل تن  فوا د ن
 لدوير املا  لىتػارت العػاـ  -ٖ   إ الة البا ا  و التواسد . -ٕ   التنمية امللتدامة لىمتتمت . -ٔ

 لقد  الدع  و االستقبلؿ ملسسلات اجملتمت املدين . -٘   . االمبتماعيربقي  الت افل  -ٗ        
 الوقف المشترك. – 3
والػػباي وصػواله تف يوقػا يف توؿ األمػػر عىػر مب ػة خرييػػة ولػو ملػػدة  ونػػو مػزيج نػر الوقػػا اخلػريي  

معينة   من نعدنا إد الباية و األقااب حل كأف يقوؿ الواقا توق ت نبا الداا عىر ال قػرا  وامللػاكر مػدة 
سػػنة   عىػػػر ن لػػي وتواللي حل تو الع ػػػى كػػأف يوقػػػا عىػػر البايػػػة و األقػػااب مػػػدة معينػػة   نعػػػدن  عىػػػر 

تو تف طمتػػهب الواقػػا مبػػزا ا مػػن منػػافت الوقػػا لبايتػػه مػػثبلحل و يػػوؾ مبػػزا ا  خػػر لومبػػوا الػػرب و  مب ػػة خرييػػةحل
 اإلالاف.
 .أشكال الوقف.7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
. ؛ وانظر : نافقيهحل  بلؿ عمر حل الوقا  ٖٖٕحل ص ٔحل تا اـ الوقا عىر الباية حل ج نػ( ٜٔٗٔ) اخلالد حل حممد عبد الراي  ٔ

  .  ٜ٘حل ص  ٜٜٛٔ/ ٜٔٗٔاألنىي حل ال بعة األود حل لاا الثقافة اإلسبلمية حل عاـ 
 وما نعدنا. ٙٔـ حل صٖٜٜٔ( حل تا اـ الوقا يف ال قه والقانوفحل القانرة ٖٜٜٔسراجحل حممد) ٕ



13 

 

 13 

مى يػػة عقػػاا وااػػدحل فيقػػاؿ نػػو عنػػدما يشػػوؾ تكثػػر مػػن  ػػنهب يف  ٔوقػػا املشػػاع . وقػػا املشػػاع:ٔ
إف املى ية مشػاعة نيػن  حل تي تّف اتػػة كػل  ػنهب مػن املػبّلؾ اػري حمػدّلة واػري قانىػة لىقلػػمة مػت  ػركا هحل 

ـ وتنو ا لن حممد نػن ا لػن ٜٛٚنػ/ٕٛٔوقد ال   التااباف تنو يوسا يعقوب نن إنراني  املتوىف سنة 
شػػػاع ال ظم ػػػػن قلػػػمتهحل كػػػالب ر وا مػػػاـ والراػػػػرحل ـ عىػػػػر مبػػػوا  وقػػػا م٘ٓٛنػػػػ/ٜٓٔالشػػػيباين املتػػػوىف سػػػنة

 واختى ا يف ما ظم ن قلمتهحل ايل تمبا ا تنو يوسا ونو املعتمد يف تا اـ الشرع وتن ىه حممد .
نػػو عنػػدما يشػػوؾ تكثػػر مػػن  ػػنهب يف مى يػػة تو وقػػا عقػػاا  ٕوقػػا القلػػمة . وقػػا القلػػمة:ٕ

حل  وااػد يػت  فػر  نتػي  كػل وااػد مػن   عىػر رمػٍو يعػرؼ فيػه كػل مشػوؾ اػدولا ونتػيبه يف العقػاا املقلػـو
وتصػػبح  حلتخػػر  فػػر  النتػػي  نػػر الشػػركا  اػػحت ينت ػػت نالقلػػمة كػػل مػػن   عىػػر ومبػػه اخلتػػوص  ونػػو نعبػػااة

 ػػػا عاً يف مدينػػػة القػػػدسحل وقػػػد وفّػػػرت توقػػػاؼ النقػػػول تمػػػواالً لىتتػػػاّا واملقو ػػػر عىػػػر تسػػػاس تف لُعػػػال نػػػبا 
 .ٖ% لعول عىر متارت اقبة الوقإٔ - ٓٔاألمواؿ ن ا دة يبى  نلبت ا ما نر 

 .شروط صحة الوقف .8
 :ٗوكما هو الحال يي أي منتج إسالمي ال بد من شرائط لصحة الوقف أبسطها على النحو اآلتي

 ا يداً اري حمتوا عىيه ل ىى. تف ي وف الواقا مبا ز التترؼ نأف ي وف عاقبلً نالااً اراَ  .1
 تف ي وف الوقا منتزاً فبل يتح لعىيقه عىر  رط. .2
 تف ي وف الوقا مسنداً فبل يتح تف ي وف مسقتاً. .3
 تف ي وف يف االة التوة فبل يتح يف مرض املوت. .4
 تف ي وف مترؼ الوقا معيناً معىوماً. .5

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٕٛـحلصٕٜٛٔ( حلاملن ل التايف يف الوقا وتا امهحلامل بعة الو نيةحلالقدسحلٕٜٛٔاإلماـ حل حممد تسعد) ٔ
لاا ال ت   نػ(حلندا ت التنا تحلٙٓٗٔ) ال اساينحل عبل  الدين تنو ن ر نن ملعول ا ن ي ٕ

نػ(حلاملعامبلت الشرعية املاليةحللاا ٖ٘٘ٔ؛ تضبد إنراني  ند)ٚٔحلصٚـحلجٜ٘ٛٔنػ/ٙٓٗٔالعىميةحلنريوتحل
 .ٕٕٔ-ٕٕٓـحلصٖٜٙٔنػ/ٖ٘٘ٔاألنتااحلالقانرةحل

(حلعىة ٕ( حلل وا وقا النقول يف العتر العثماين)ٕٜٜٔ؛ األاناؤوط حلحممد)ٕٖٚؼحلعىة املقت احلصلمشقيحلاألوقا ٖ
( ٖٜٜٔ؛ األاناؤوط حل حممد)ٖٚ٘(حلصٛٗ-ٖٙـحل)ٕٜٜٔلااساتحلمبامعة الريموؾحلاجملىد التاست عشر)ت(حلالعدل الثاللحل

-ٖٙ٘ـحل)ٖٜٜٔلعشروف)ت(حلالعدل األوؿحل(حلعىة لااساتحلمبامعة الريموؾحلاجملىد اٖحلل وا وقا النقول يف العتر العثماين)
 .ٖٚ٘(حلصٕٖٛ

  حلالشرنيين حل حممد اخل يٕ٘ٗحل  ص  ٕنػ( حل الروض املرنت    حلم تبة الرياض حل الرياضحل ج ٜٖٓٔالب ويت حل منتوا نن يونى) ٗ
وما نعدناحلالدسوقي حل حممد عرفةحل اا ية الدسوقي حل ربقي   ٖٓٙحل ص  ٕنػ( حل اإلقناع  حل لاا ال  ر حل نريوت حل ج٘ٔٗٔ)

نػ( حل املاين ٘ٓٗٔوما نعدنا حل انن قدامة املقدسي حل عبد اهلل نن تضبد) ٘ٚحل ص  ٗحممد عىيد حل لاا ال  ر حل نريوت حل ج
نػ( حل لليل ال ال  حل امل ت  اإلسبلمي حل ٜٖٛٔحل مرعي نن يوسا)ٕٖ٘ص حل ٘حللاا ال  ر حل نريوت حل ال بعة األود حلج

حل الدميا يحل تنو ن ر حممد الليد   ا حل إعانة ال البر حل لاا ال  ر حل نريوت حل ٔٚٔحل صٔنريوت حل لبناف ال بعة الثانية حل ج
 وما نعدنا. ٕٙٔحل ص  ٖج
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 تف ي وف املوقوؼ مااًل متقوماً معىوماً. .6
 ف ل وف العر مى اً لىواقا.ت .7
 تف ي وف الوقا عىر مب ة نر. .8
 تف ي وف املوقوؼ عىيه مب ة دمتدة. .9
 تف ال يعول الوقا عىر الواقا ن له. .11

ويتعػػر العمػػل عىػػر لن يػػب  ػػرط الواقػػا مػػن اعتبػػاا وصػػا تو عدمػػهحل تو صبػػت تو لقػػد  تو لرليػػ  تو 
 باً خاصة. داحل ونظرحل ويىـز الوفا  نشر ه إذا كاف ملتو

وال لػػزاؿ كىمػػة العىمػػا  عىػػر تف  ػػروط الواقػػا كنتػػوص الشػػااع يف الداللػػة وزبتػػيهب عام ػػا وضبػػل 
 .ٔم ىق ا عىر مقيدنا واعتباا م  وم احل كما يعترب من وق اال يف ومبوب العمل  ا

قػػاؿ ال مػػاؿ انػػن ا مػػاـ:  ػػرا ط الواقػػا معتػػربة إذا   زبػػالا الشػػرعحل والواقػػا مالػػد حل لػػه تف صمعػػل 
وقػاؿ الػدالير : والبػت ومبونػاً  ػر ه إف مبػا   ػرعاً . ومػرالا نػاجلوا : حل  ٕمعتية مى ه ايل  ا  ما   ي ن

 .ٖما قانل املنت
نأف نظرة ال ق ا  إد الشروط كانت متباينة ايل اختى وا يف ربديد الشػروط القوؿ ومن اجلدير ذكرا 

املنال ة ألمر الىَّه لعػادحل تو الشػروط املراونػة عنػد الشػااع حل تو مػن الشػروط املبااػة حل فػاجلميت مت قػوف عىػر 
حل كمػػا تف اجلميػػت مت قػػوف عىػػر -وإف اختى ػػوا يف  ػػانط مػػا خػػالا الشػػرع -عػػدـ اعتبػػاا مػػا خػػالا الشػػرع 

مراعاة ما وافػ  الشػرع حل واختى ػوا يف اعتبػاا مػا لػيى دب ػروا وال ملػتو  حل وقػد لنػاوؿ ال ق ػا  ملػألة لايػري 
الشروط ونل ونا كػل الػ  نظرلػه فبػر عيػز عىػر إ بلقػه ونػر م ػرؽ نػر تعىػر وتلب وملػاو والبػاب يف 

 است ظم ن للنريا دبا ضمق  الااية من مشروعية الوقا وطمدـ الواقت البي نعيد.ذلد و 
 .بين الماضي والحاضر والمستقنل  لوقفا.9

اسػتمر التػوانة ا ػواف اهلل عىػي   نوقػا تمػوا   ملػا عىمػوا نأنػه مػن تعظػ  الوسػا ل لنيػل مر ػػاة اهلل 
العتػػر األمػػوي نلػػب  مػػا تادقػػه اهلل عىػػػر واسػػتمرت نػػبا األوقػػاؼ نالت ػػاثر اػػحت نىاػػت مبىاػػا عظيمػػا يف 

امللىمر نعد ال تواات اإلسبلميةحل فتوافرت لدي   األمواؿ والدوا وا وانيتحل كما امتىد كثري مػن   املػزااع 
ولعػػدل  األوقػػاؼحل ونتيتػػة لىتوسػػت يف اسػػتنداـ  ٗوا ػػدا   وليلػػرت  ػػ  سػػبل الوقػػا ألعمػػاؿ الػػرب املنتى ػػة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
العاملر حل ربقي  :  ه عبد (حل إعبلـ املوقعر عن اب ٖٜٚٔانن قي  اجلو ية حل حممد نن تيب ن ر تيوب الزاعي تنو عبد اهلل ) ٔ

ااية املنت ر  حل حل مرعي نن يوسا حلٚٛٔ-ٙٛٔحل صٗحل ج ٖ٘ٔحل ص ٔحل ج ٖٜٚٔنريوت حل  -الر وؼ سعد حل لاا اجليل 
 . ٖٓٓ - ٜٜٕحل ص  ٕحلج 

 .ٕٓٓحل صٙانن ا ماـ حل كماؿ الدين حممد الليواسي حل  رح فتح القدير حل لاا ال  ر نريوت حل ال بعة الثانية حل ج ٕ
 . ٛٛحل صٗيد حل لاا ال  ر حل نريوت حل ج الشرح ال بري حلربقي  : حممد عىالدالير حل سيدي تضبد تنو الربكات حل ٖ
 .ٛـ حل صٕٜٚٔيةحل ( حل حما رات يف الوقا حل لاا ال  ر حل ال بعة الثانٕٜٚٔ) حممد تنو  نرة ٗ
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عمػػد اخلىي ػػػة نشػػاـ إد زبتػػػيهب إلااة ملػػتقىة نػػػه عرفػػت نػػػػ)ليواف الوقػػا( لػػػوالا مظانرنػػا يف ايػػاة النػػػاس 
القا ػػػي لونػػػة نػػػن سمػػػر نػػػن اوقػػػل ا  ػػػرميحل الػػػبي و ػػػت سػػػتبلً خاصػػػاً لؤلابػػػاس  مايػػػة متػػػارت املوقػػػوؼ 

ومػػت انتشػػاا نػػبا الظػػانرة ولعػػدل تسما  ػػاحل ل ػػوا الو ػػت اإللااي لؤلوقػػاؼ نت ػػوا اجملتمػػت اإلسػػبلمي  ٔعىػػي  
ايػػػل تنػػػه يف ع ػػػد املماليػػػد تصػػػبح لؤلوقػػػاؼ ثبلثػػػة لواويػػػن: ليػػػػواف ألابػػػاس امللػػػامبدحل وليػػػواف ألابػػػاس 

 .ٕ ومب ات الرب األخر  املنتى ةحل وليواف لؤلوقاؼ األنىيةا رمر
ن ػاؽ الوقػا إلقبػاؿ اللػبل ر واستمرت ملرية األوقاؼ نالتعاه  احت الع د العثماين ايل اللت 

ناإل ػراؼ عىيػهحل وصػدات ووالة األموا يف الدولة العثمانية عىر الوقػاحل وصػاات لػه لشػ يبلت إلاايػة لعػإل 
لعىيمػػات متعػػدلة لتنظػػي   ػػسونه ونيػػاف تنواعػػه وكي يػػة إلاالػػهحل وال  اؿ ال ثػػري مػػن نػػبا األنظمػػة معمػػوال نػػه يف  

 .ٖكثري من نبلل امللىمر اليـو
ا قيقػة تف الوقػا لػد  امللػىمر خػبلؿ لااطمػه ال ويػل وخاصػة يف العتػوا : ٗيقوؿ الدكتوا الشػثري

عػػن عػػدة تسػػبابحل من ػػا عػػدـ ك ايػػة  املتػأخرة قػػد صػػاابه واالػػبط نلػػو  التعامػػل معػػه نعػػض املشػػ بلت الناذبػػة
القػا مر عىػػر نػض األوقػػاؼ تو عػدـ تمػػانت   ومن ػا لقػػالـ الع ػد نالنلػػبة لػبعض األوقػػاؼ و ػياع احل ومن ػػا 
 مػػت نعػػض الػػوالة واللػػبل ر يف األوقػػاؼ واسػػتيبل    عىي ػػاحل وقػػد كػػاف لؤلوقػػاؼ  البايػػة تو األنىيػػة نتػػيباً  

قد ينش  نر الباية والواثة من خبلفػات اػوؿ األوقػاؼ وخاصػة  كبرياً من نبا املش بلتحل عبلوة عىر ما 
كىمػػػا لقػػػالـ الع ػػػد ول رعػػػت البايػػػة و مػػػت كػػػل مػػػن   يف القيػػػاـ عىػػػر الوقػػػا ولوليػػػهحل فيأكػػػل القػػػوي اػػػ  
ال ػػػعيا يف كثػػػري مػػػن األايػػػاف إال مػػػن ااػػػ  اهللحل ولرفػػػت الشػػػ اوي إد احملػػػاك  ول ػػػوؿ إمبرا اهتػػػا ويلػػػتمر 

 ت تو عقول من الزماف نلب  ذلد.اخلتاـ نر األنل للنوا
وليى العي  يف الوقا ن له كلنة النة تو كنظاـ إسبلميحل نل الناس نػ  الػبين وي يا نقوله : 

قد ينورفوف ولاري   الدنيا وال مػت وينلػوف األنػداؼ النبيىػة الػهل مػن تمبى ػا توقػا الوقػا. وارمػراؼ النػاس 
نظػػػاـحل امبتماعيػػػاً تو اقتتػػػالياً تو سياسػػػياً تو اػػػرياحل فعىػػػر يف الت بيػػػ  ال يعيػػػ  النظػػػاـ ن لػػػه تيػػػاً كػػػاف نػػػبا ال

سػػػبيل املثػػػاؿ: لقتػػػري النػػػاس يف تلا  الزكػػػاة وخبى ػػػ   ػػػا ال ظم ػػػن تف ي ػػػوف مػػػدخبلً لى عػػػن يف الزكػػػاة كنظػػػاـ 
 إسبلمي امبتماعي ل افىي نالؼ.

ىػي منػهحل وقد لعرض الوقا خبلؿ العتوا املتػأخرة إد ضبػبلت واسػعة هتػدؼ إد إلاا ػه وخاصػة األن
وقػػد لػػباع تصػػوا ا دبػػا سػػب  ذكػػرا مػػن مشػػ بلت اتػػىت نػػر نعػػض الواثػػةحل تو نعػػض دمااسػػات القػػا مر 
عىػػػر نعػػػض األوقػػػاؼ اخلرييػػػة ومػػػن املسسػػػا تف معاا ػػػي الوقػػػا قػػػد ذموػػػوا يف إقنػػػاع ا  ػػػاـ نإلاػػػا  الوقػػػا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٚٔ– ٙٔحل مسسلة اليمامة التو ية الرياضحل صٜٖحل الوقا واجملتمتحل كتاب الرياض ساعايتحل ضمر  ٔ
 .ٗٔ( حل مرمبت سان حل صٕٜٚٔتنو  نرة حلحممد ) ٕ
 .ٕٙنػ حل صٗٔٗٔنػ( حل تشمية الوقا وتندافهحل لاا  يبةحل الرياض ٗٔٗٔالزيد حلعبداهلل نن تضبد) ٖ
ٗ 

 وما نعدنا. ٜٓٚصيف الدعوة والتنمية حل ندوة م انة الوقا وتثرا الشثري حل عبد العزيز نن ضبول حلالوقا ولع  مسسلات الرعاية التوية حل 
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 .ٔاألنىي واللي رة عىر كثري من األوقاؼ اخلرييةحل يف كثري من نبلل امللىمر
لرامبعػػاً لػػدوا الوقػػا يف  ػػ د العػػا  نػػدايات القػػرف العشػػرين وتواخػػر القػػرف التاسػػت عشػػر إال تنػػه ومػػت 

ايػاة امللػػىمر وذلػػد ألسػباب عديػػدة مػػن تشم ػا ا مػػبلت الػػهل  ػن ا املعاا ػػوف لنظػػاـ الوقػا مػػن ال تػػاب 
يف متػػر ايػػػل قػػال قاسػػػ  تمػػر واػػػريا  واملثق ػػر والزعمػػػا  اللياسػػير يف كثػػػري مػػن نػػػبلل امللػػىمرحل وخاصػػػة

ضبػػبلت ف ريػػة وسياسػػية هتػػدؼ إد إلاػػا  ف ػػرة الوقػػا واالسػػتيبل  عىػػر األوقػػاؼ القا مػػة مػػن قبػػل الدولػػةحل 
واا  موامب ة العىما  ملثل نبا ا مبلت وحماولت   التتػدي  ػا إال تف تو ػاع األوقػاؼ تخػبت لتػدنوا يف 

اجملػػػاؿ ننػػػا لبلػػػط القػػػوؿ يف ذلػػػدحل إال تنػػػه ظم ػػػن لىنػػػيهب و ػػػعية عاملنػػػا اإلسػػػبلمي  ػػػي اً فشػػػي اً.وال يتلػػػت 
 يف النقاط التالية: –كما توالنا الدكتوا  وقي تضبد لنيا   –األوقاؼ يف نبلل امللىمر يف الوقت ا ا ر 

 طم ت معظم ا لئل راؼ ا  ومي من قبل و اات األوقاؼ. – ٔ
 اظرت نعض تنواعه القوانر يف نىداف كثرية. – ٕ
 قل ندامبة مبلاظة إقباؿ الناس عىيه ناملقاانة دبا كاف عىيه الو ت يف املا ي. – ٖ
   يعد ظمااس اخثاا االقتتالية واالمبتماعية  با القوة واالللاع البي كاف ظمااسه يف املا ي.  – ٗ
يف ال ثػػػػري الاالػػػػ  مػػػػن األوقػػػػاؼ الػػػػهل ما الػػػػت قا مػػػػة ربػػػػت إ ػػػػراؼ و ااات األوقػػػػاؼ وإلااهتػػػػا فػػػػإف  – ٘

اسػػػتابل ا واسػػػتثماانا لػػػيى عىػػػر لامبػػػة عاليػػػة مػػػن ال  ػػػا ة. نػػػل يف نعػػػض ا ػػػاالت لنوػػػرؼ لتػػػرفات نػػػبا 
 الو ااات عن ال وانط الشرعية إما يف عمااة الوقا وإما يف استثمااا تو لو يت عوا دا عىر ملتوقيه.

الػػػػهل قامػػػػت   نعػػػػد نشػػػػاند لىػػػػد املػػػػدااس واجلامعػػػػات العمبلقػػػػةحل وكػػػػبلد امل تبػػػػات وامللتشػػػػ يات  – ٙ
وا لنػػػرت يف املا ػػػي عىػػػر تمػػػواؿ الوقػػػاحل نػػػل مػػػا هػػػل من ػػػا قا مػػػاً مثػػػل اجلػػػامت األ نػػػر واػػػرياحل دمػػػا اسػػػتولت 
و ااات األوقػػاؼ عىػػر توقافػػهحل فإنػػه قػػد  لػػدنوات تو ػػاعه عػػن ذي قبػػل ااػػ  لػػويل ا  ومػػات اإلن ػػاؽ عىيػػه 

 من خزانت ا.
اقتتػػػالية وامبتماعيػػػة كانػػػت  ػػػا نتػػػماهتا  لعػػػل املبلاظػػػة الن ا يػػػة نػػػو ايػػػاب نظػػػاـ الوقػػػا كظػػػانرة – ٚ

 .ٕاإلصمانية الباا ة يف   ة العا  اإلسبلمي يف ما ية ال ويل
وا الوقػا يف ايػاة امللػىمر قػد مبػا  يف الوقػت يقوؿ الدكتوا الشثري : إف من املسسا تف لرامبػت ل

البي ا لنر فيه ول وا نظاـ الوقا والتربع ألعماؿ اخلري يف  حت صواا وت  اله لػد  اػري امللػىمرحل وعىػر 
ومبه اخلتوص يف لوؿ ارب تواونا والواليات املتودة األمري يةحل نرا  سي رة ال  ر املالي و ػعا التػدين 

والقوانر املالية الهل صدات يف ندايػة نػبا القػرف يف كثػري مػن لىػد الػدوؿ كانػت ول ن األنظمة حللد   عو ا
مشػػػتعة عىػػػػر الوقػػػػا والتػػػػربع ألعمػػػػاؿ اخلػػػػري وذلػػػد ناإلع ػػػػا  مػػػػن ال ػػػػرا   وللػػػػ يل اإلمبػػػػرا ات اخلاصػػػػة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ٔ 

 رمبت اللان .ملا
 .ٗٗٔنػ ص٘ٔٗٔحل ٕٗنػ(حل تثر الوقا يف إذما  التنمية الشامىةحل عىة البووث ال ق ية املعاصرةحل عدل ٘ٔٗٔ وقي تضبد لنيا ) ٕ
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 .ٔنتلتيل اجلمعيات اخلريية وإع ا  ا األولويات يف لقد  اخلدمات واري ذلد
وقػد ا لنػر العمػػل اخلػريي يف لىػػد الػدوؿ نشػػ ل مى ػت لىنظػر نعػػد ا ػرب العامليػػة الثانيػة وخاصػػة يف 

( ٕٖٓٓر مػػػن )ـ تكثػػػٜٜٛٔالواليػػػات املتوػػػدة األمري يػػػة ايػػػل نىػػػ  عػػػدل  املسسلػػػات اخلرييػػػة اػػػحت عػػػاـ 
ويف الواقػػت تف اجملػػالى ال نا لػػية قػػد  ٕمىيػػاا لوالا ٘.ٖٚٔمسسلػػة خرييػػة نشػػ ة نىاػػت دمتى اهتػػا تكثػػر مػػن 

اسػػت الت مػػن نػػبا التومبػػه ولعمتػػهحل وقػػد ل ػػػوات لىػػد اجملػػالى يف تواونػػا وتمري ػػا يف الوقػػت ا ا ػػر اػػػحت 
ونواسػػ ة لىػػد األمػػواؿ واألوقػػاؼ وصػػل التنتػػري  ٖصػػاات ل ػػاني الػػدوؿ مػػن ايػػل اإلم انػػات والوسػػا ل

واملنتػػروف إد معظػػ  لوؿ العػػا  ومن ػػا الػػدوؿ اإلسػػبلميةحل ملػػتاىر األ مػػات وال ػػوااث واجملاعػػات يف كثػػري 
 من لوؿ تفريقيا و سيا عرب نبا اجلمعيات واملسسلات اخلريية.

مػػة عتمعػػاهت  وربقيػػ  تنػػداف  حل  ريػػة إف ذبرنػػة الاػػرب يف عػػاؿ العمػػل اخلػػريي ولنظيمػػه ولوهي ػػه خلد
نالدااسػػػة والتأمػػػػل واإلفػػػػالة مػػػػن إصمانياهتػػػػا يف إ ػػػػاا ختوصػػػػيتنا اإلسػػػػبلمية ودبػػػػا ال يتنػػػػاىف مػػػػت لعػػػػالي  ليننػػػػاحل 
فػػػالوقا يف اإلسػػػبلـ ينبػػػت مػػػن عقيػػػدة وإظمػػػاف نػػػاهلل واليػػػـو اخخػػػر وامبػػػا  مػػػا عنػػػد اهللحل وإقبػػػاؿ امللػػػىمر عىيػػػه 

تػػارت لنيويػػةحل مثػػل خ ػػض ال ػػرا   عىػػر املمتى ػػات تو إلاا  ػػا تو  ىػػ  الشػػ رة وللػػانق   إليػػه ال يػػرلبط دب
فػػإذا تالػػن لنظػػي  األوقػػاؼ وا مػػأف النػػاس إد سػػبلمة التعامػػل  حل تو اللػػمعةحل ف ػػو ليػػن يتقرنػػوف نػػه إد اهلل

مع ػػػا ووصػػػػوؿ ن ع ػػػػا إد ملػػػػتوقي احل فقػػػػد ي ػػػػوف لىوقػػػػا عنػػػػدنا  ػػػػأف ي ػػػػوؽ مػػػػا وصػػػػىت إليػػػػه اجلمعيػػػػات 
 ت الارنية العامىة يف نبا اجملاؿ.واملسسلا

 :3األدوار التي يقوم بها تتنع  بعدلن يتأتى إال  األوقافوالحقيقة أن االستفادة من نظام 
 :.الدور التعندي 1

حل  ايػل كانػت وما الػت  ن نبا الدوا فيما سب  وسبثل نبا الػدوا مػن خػبلؿ امللػامبدولقد ربدثنا ع
األوقاؼ املتدا األوؿ والر يلي يف ننػا  امللػامبد وتمػاكن العبػالةحل يف كػل نقعػة مػن ليػاا اإلسػبلـحل واللػبيل 

 ػاحل ولظ ػر إد لقوية الشعوا الديينحل ايل اقوف لخوؿ اإلسػبلـ إد معظػ  الػببلل ناإليقػاؼ عىػر امللػامبد 
اإلسػبلميةحل ونػو املداسػة  واملبػالئتشمية الوقا يف نبا اجملاؿ من تف امللػتد نػو مركػز إ ػعاع تساسػي لىقػي  

الػػػهل يػػػػت  مػػػػن خبل ػػػػا لنميػػػة ا يػػػػاة الثقافيػػػػة والتعىيميػػػػة وإعػػػػدال الػػػدعاةحل ونػػػػو مىتقػػػػر امللػػػػىمر يف تعيػػػػالن  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٜٚٚ-ٜٙٚصيف الدعوة والتنمية حل ندوة م انة الوقا وتثرا ل حلالوقا ولع  مسسلات الرعاية التوية حل الشثري حل عبد العزيز نن ضبو  ٔ
(حل الوقا اإلسبلمي وتثرا يف لنمية اجملتمت)سماذج معاصرة لت بيقاله يف تمري ا الشمالية(  من تحباث ندوة ٖٜٜٔصباؿ نر ذمي) ٕ

 .ٕٗٔ ـحلصٖٜٜٔرمو لوا لنموي لىوقاحل و ااة األوقاؼ والشسوف اإلسبلميةحل ال ويتحل 
 .ٜٗص نػ حلٗٔٗٔنػ( حل تشمية الوقا وتندافهحل لاا  يبةحل الرياض ٗٔٗٔالزيد حلعبداهلل نن تضبد) ٖ
اجلوان  االقتتالية لىوقا حل املىتقر املنظ  نالتعاوف مانر املسسلة الو نية لؤلوقاؼ ( حلٕٛٓٓ)تنظر يف ذلد : ال تاين حل عمر  ٗ

ووث والتداي  التانت لىبند اإلسبلمي لىتنمية واألمانة العامة لؤلوقاؼ نال ويت اوؿ" النتوص و املع د اإلسبلمي لىب
 ٙٔوالدواة التدايبية اوؿ"لوا الوقا و الزكاة يف التن يا من ادة ال قر" يف ال وة ما نر القانونية  املنظمة لىوقا والزكاة" 

 . ٕٛٓٓ مااس ٕٔ-
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   لى وااث واأل مات ونػبا مػا كػاف تثنػا  ااػتبلؿ ومناسباهت  الدينية واالمبتماعيةحل ونو م زع   ار لعر 
العراؽ ا بي  حل فقد مثىت امللامبد لوا الدولة يف لليري اياة الناس نل إف امللتد نػو مركػز ان بلق ػ  يف 

 االة االستن اا واالستعدال لىت ال والتتدي ملقاومة العدواف عىر الدياا واملقدسات.
 :. الدور التربوي0

مػػػن خػػػبلؿ املػػػدااس واملعانػػػد وال تاليػػػ  ومػػػا يػػػرلبط وينبثػػػ  عن ػػػا مػػػن خػػػدمات ويتمثػػػل نػػػبا الػػػدوا 
الوقػا كػاف واا  ننػا  تكػرب وعمعات س نية لى ػبلب وال تػ  والقػرا يى وال  ػد نػأف التػاايخ يشػ د نػأف 

خزانات كت  يف لاايخ األمػة اإلسػبلميةحل والتػاايخ ضم ػي لنػا العديػد مػن األمثىػة عػن عبلقػة الننبػة ا اكمػةحل 
و الننبة العىميةحل واألوقاؼ الونويةحل ونبلاد ولؤلسا ان ما  نػبا الظػانرة يف العػا  اإلسػبلمي املعاصػر ت

وربو ػا إد هػػانرة ارنيػػةحل مػػن خػبلؿ ملػػاشمة املسسلػػات الدوليػػة يف إنشػػا  املسسلػات الثقافيػػةحل مػػت مػػا ظم ػػن 
األوقػػاؼ اخلرييػة يف خدمػػة اجملػػاالت  تف ضممػل ذلػػد مػن تخ ػػااحل فالعىمػػا  واألمػرا  كػػانوا يتلػانقوف يف لومبيػػه

العىميةحل وخاصة امل تباتحل ونبكر من نر ت  ر امل تبات يف لاايخ العا  عن اإل بلؽحل )م تبة ننػو عمػاا( 
 نتػػا ليػػل  ػػااحل والػػهل كانػػت لتػػوفر عىػػر  ٓٛٔيف  ػػرانىى نلػػواياحل ايػػل كػػاف يشػػتال يف نلػػخ ال تػػ  

ر اهللحل وكانػت لتػوفر وكبلد الشأف نالنلبة مل تبة القانرة الهل كانػت وق ػا لىنىي ػة ا ػاك  نػأم ٔمىيوف كتاب
سػ ندا الػهل كانػت لتػوفر عىي ػا م تبػة اإل مىيوف كتابحل ونػو مػا ظمثػل عشػرين مػرة عػدل ال تػ  1ٕٕٔعىر 

يف ع ػػد الرومػػافحل نػػل اػػحت القبا ػػل الربنريػػة اخليػػة مػػن مشػػاؿ اوسػػياحل والػػهل امبتااػػت العػػا  اإلسػػبلميحل لاػػري 
 .ٕؿ اخلريية عن  ري  الوقاسىوك ا نعد اعتناق ا اإلسبلـ وندتت للان  يف األعما

   . الدور االجتماعي :3
اف تاػػػػد تنػػػػ  املسسلػػػػات يسكػػػػد كثػػػػري مػػػػن الػػػػبين لاسػػػػوا لػػػػاايخ اجملتمعػػػػات اإلسػػػػبلمية تف الوقػػػػا كػػػػ

فقػػد كػػاف الوقػػا دبثانػػة ال اقػػة الػػهل لفعػػت حلاالقتتػػالية واالمبتماعيػػة يف اجملتمػػت اإلسػػبلمي عػػرب لااطمػػه ال ويل
وربمػل املوسػػروف حل نػاجملتمت اإلسػبلمي رمػػو النمػا  والت ػػوا مػن خػػبلؿ لػوفري مت ىبػػات التنميػة ومػػا يعػر عىي ػػا

يف لػػػوفري ولشػػػايل العديػػػد مػػػن املرافػػػ   –وقػػػاؼ الػػػهل وق ونػػػا مػػػن خػػػبلؿ األ –مػػػن امللػػػىمر ملػػػسولية كبػػػرية 
واملنشػػػتت التعىيميػػػة والتػػػوية واالمبتماعيػػػة وارينػػػا نػػػل اػػػحت اػػػري املوسػػػرين تو ال قػػػرا  كػػػاف  ػػػ  إسػػػ اـ مػػػن 
خػػبلؿ نعػػض األوقػػاؼ البلػػي ة الػػهل زبػػدـ اجملتمػػت كػػل حبلػػ   اقتػػه ووفػػ  إم انالػػهحل ايػػل لشػػري النتػػوص 

ايخ تف ننػػاؾ مػػن توقػػا عىػػر اللػػرج تو الشػػموع يف نعػػض امللػػامبد تو ال رقػػات ومػػن املتنػػاثرة يف كتػػ  التػػا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
حبثه : "الدوا االمبتماعي لؤلوقاؼ" يف كتاب صباعي ربت عنواف " إلااة واستثماا دمتى ات عبد املالد تضبد الليد يف  - ٔ

 . ٕٛٙاألوقاؼ " املع د اإلسبلمي لىبووث والتداي حل البند اإلسبلمي لىتنميةحل مبدةحل املمى ة العرنية اللعولية ص 
يف خبااي مثبل قامت تـ نوالكو نبنا  مداستر كبريلر للتوع  كل من ما تلا  ال حل ومبعىت ما وق ا كما ذكر عبد املالد  - ٕ

 .ٜٕ٘تضبد الليد يف ن ى املتدا ص: 
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وصػػيانت ا وذب يػػز البيمااسػػتانات لىعػػبلج واصػػا ال ػػرؽ  اعػػر املن و ػػات وتقػػاـ مػػن ٔتوقػػا نعػػض ال تػػ 
العػػػرا ى ال قػػػريات نػػػا ىيحل واعايػػػة النلػػػا  الاا ػػػبات مػػػن ت وامب ػػػن ول ييػػػ  ا يوانػػػات وال يػػػوا وا ػػػدا   
املنتتػػة شباانػػا لعػػانر اللػػبيل ومسسلػػة نق ػػة ا ىيػػ  إلمػػدال املر ػػعات نا ىيػػ  واللػػ ر وإقامػػة تسػػواؽ 

التػػناعة مثػػل اللػػتال والع ػػوا والقناليػػل  التتػػااة ووكاالهتػػا ناملػػدف وعىػػر  ػػرؽ التتػػااةحل وإقامػػة مسسلػػات
والػػواؽ واملنتتػػات اخلشػػبية والزمبامبيػػة واملبلنػػىحل وإقامػػة األفػػراف لىنبػػز وا مامػػات العامػػة لىنظافػػة والعبػػااات 
لنقل الناس عرب األ اا والوع وللىيا احملتامبر ندوف عوضحل وإقامػة األاايػة العامػة ل وػن ا بػوب ناجملػاف 

حل ونػػو مػػا يشػػري إد  لػػوا عىػػر األ ػػاا والػػوعحل وإقامػػة اخلانػػات الػػهل ينػػزؿ في ػػا امللػػافروفوإنشػػا  القنػػا ر واجل
اللػػاع عػػاالت الوقػػاحل والػػهل ظم ػػن تف زب ػػا العػػ   عػػن ميزانيػػة الدولػػة الػػهل يتػػل العتػػز التقػػديري دبوا نػػة 

اجملػػػاالت الػػػهل  مىيػػػاا مبنيػػػهحل كمػػػا ظم ػػػن تف ظمتػػػد نشػػػاط الوقػػػا إد كػػػل ٖٓالعػػػاـ ا ػػػايل  ػػػا إد تكثػػػر مػػػن 
ضمتامب ا اجملتمت مثل البول العىمي والتداي  والوصبة واإلذاعات والتوا املتنتتة واألقماا التػناعيةحل 

 .ٕوحمو األمية واستتبلح األاا ي والب الة
لسليػه األوقػاؼ يف الدوا البي د توال تاد البااثر عدلاً من النقاط ا امة الهل لىنهب تن  مبلمح وق

 لنمية اجملتمت امللى  عرب لاايخ األمة وني:
 والػػػػوال اتالتوػػػػوؿ مػػػػن عتمػػػػت قبىػػػػي نػػػػدا ي إد عتمػػػػت متو ػػػػر: ايػػػػل تف العبلقػػػػات واألف ػػػػاؿ  .1

متمىػػػدحل نػػػل إف اامبػػػات اإلنلػػػاف مػػػن مػػػأو   ليلػػػت لشػػػيخ القبيىػػػة وال لثػػػري متن ػػػب تو سػػػى اف
 ومأكل ومشرب و ى  عى  لومبه إد مسسلات  ا تعراف ا وتنظمت ا وإلااهتا.

 ربويل عمل اخلريحل من مبالاات فرليةحل إد مسسلات ملتدظمة. .2
  ماف الرعاية االمبتماعيةحل من سبيل ومأو  ومىبى ولوا  وعبلج ومياا  رب لى قرا  واملعو ين. .3
فري  مانات لىورية ال  رية يف املدااس واملعاند واجلامعاتحل وذلد نتوفري املػوال املػايل نعيػداً عػن لو  .4

 ػػاوط ا  ػػاـ تو للػػى   حل ونػػبلد تصػػبوت املعانػػد واملػػدااس ال زب ػػت إال ل ػػوان  ا و ػػروط 
 الواق ر.

التقىبػػػػػػات  اسػػػػػػتقبللية امللػػػػػػامبد واجلوامػػػػػػت و ػػػػػػماف اسػػػػػػتمراايت ا ولواـ صػػػػػػيانت ا وخػػػػػػدمت احل ااػػػػػػ  .5
 االقتتالية واللياسية الهل قد يتعرض  ا اجملتمت.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٜٛٚوالتنمية حل يف الدعوة ندوة م انة الوقا وتثرا الشثري حل عبد العزيز نن ضبول حلالوقا ولع  مسسلات الرعاية التوية حل  ٔ

تري ال نحل ٔٔنػ( حل إايا  لوا الوقا يف الدوؿ اإلسبلمية  رواة اقتتالية وامبتماعية  حل صٖٕٗٔعىما  وم  روف إسبلميوف) ٕ
حل تنو يد حل  ٜٕٓٓيونيو  ٘( حل مسسلتا الزكاة والوقا .. ندية اإلسبلـ لىبشرية حل مقانىة يف ٜٕٓٓحل  وقي )

نػ( حل نظاـ الوقا اإلسبلمي: ل وا تسالي  العمل وربىيل نتا ج نعض الدااسات ا ديثةحل املنظمة اإلسبلمية ٕٔٗٔتضبد)
نػ( حل ٜٔٗٔاامن حل إنراني  البيومي)حل  ٙٗحل٘ٗـحل صٕٓٓٓنػ ػ ٕٔٗٔحل الرناطحل >اإليليل و<لىونية والعىـو والثقافة 

حل مش وا حل نعمت  ٕٜٕـحل ص ٜٜٛٔنػ ػ ٜٔٗٔلاا الشروؽحل القانرة ػ نريوتحل   األوقاؼ اللياسية يف مترحل
 ·ـٜٜٚٔ( حل تثر الوقا يف لنمية اجملتمتحل مركز صارت عبداهلل كامل لبلقتتال اإلسبلميحل القانرةحل ٜٜٚٔعبدالى يا)



21 

 

 21 

ل وير القداات اإللااية والتنظيمية لبلستثماا نعيػد األمػدحل نتػدوين الػدواوين و ػبط القيػول وحماسػبة  .6
 .  ٔالق اة ملتويل األوقاؼ

ا ػػػػي ال بلايػػػػػة ويف عػػػػػاؿ اللػػػػ ن االقتتػػػػػالي وعػػػػػاؿ إعػػػػالة لو يػػػػػت الثػػػػروةحل خاصػػػػػة يف عػػػػػاؿ األا  .7
 ا مامات العمومية وارينا من املتارت االمبتماعية.

احملافظػة عىػر ومبػول اجلاليػات اإلسػبلميةحل سػػوا  األقىيػات من ػا تو األاىبيػاتحل ويػبكر الشػيخ امل ػػي  .8
مية يف ا نػػػػػد الناصػػػػػري يف كتػػػػػاب األابػػػػػاس اإلسػػػػػبلمية يف املمى ػػػػػة املارنيػػػػػة لوا األقىيػػػػػات اإلسػػػػػبل

واليانافحل ويف تواونػا يف الػدفاع عىػر تمػبلؾ الوقػاحل يف ندايػة العقػد الثالػل مػن القػرف العشػرينحل كػل 
نػبا اجمل ػولات يقػوؿ الشػيخ امل ػي الناصػػري كىىػت نالنتػاححل خاصػة يف يوالػبلفياحل ايػل كانػػت 

اػػػاوؿ االسػػػتعماا اإلذمىيػػػزي يف ا نػػػد ل  يػػػد نػػػبا حل فقػػػد  ٕمباليػػػة إسػػػبلمية يف البوسػػػنة وا رسػػػد
البنيػػةحل ن  ػػل املػػدااس الوق يػػة املنتشػػرة يف خمتىػػا ترمػػا  إندونيلػػيا و اإلنقػػا  عىػػر ا ويػػة اإلسػػبلمية 

االيػا ااػػ   إندونيلػياوي لػر الارنيػوف الن  ػػة اإلسػبلمية الػهل لعرف ػػا حلمية يف العا ألكػرب لولػة إسػػبل
ضبػػػػبلت التنتػػػػري الػػػػهل لتعػػػػرض  ػػػػاحل نالنشػػػػاط املتزايػػػػد لىمتنػػػػرمبر مػػػػن املػػػػدااس القرويػػػػة وامللػػػػماة 
)مداسػػة( ونػػي مسسلػػات  وق يػػةحل وظم ػػن قيػػاس النمػػوذج االندونيلػػي عىػػر نػػاقي لوؿ  سػػيا مثػػل 

 .ٖر ايل لنشط املدااس الدينية الوق ية نش ل خاصماليزيا وال ىب

لقػػد اسػػت اع الوقػػا عىػػر مػػر العتػػوا تف ضم ػػد ا ويػػة املتميػػزة لىمتتمػػت الػػبي يعتنػػ  الػػدين اإلسػػبلمي 
انػه مػن اخلػااج يف موامب ػة اػااات فأملد عىر اجملتمت كيانه من الداخل فبل ين ااحل واملد عىر اجملتمت كي

العثمانيػػػةحل ول الػػػػ  الػػػدوؿ الػػػهل كانػػػت لعػػػيد عتػػػوا الظػػػػبلـ يف  اإلمربا وايػػػةا يػػػاا  إفالعػػػدواف والػػػدمااحل 
العتػػوا الوسػػ ر عىػػر اقتلػػاـ لركػػة الرمبػػل املػػريض ومػػا ربويػػه مػػن ن ػػا ى عتػػوا اإلظمػػافحل ولعػػرض اجملتمعػػات 

ل واللػػبل  تػػوؿ كػػل من ػػا عىػػر النتػػي  األوفػػر مػػن اإلسػػبلمية  تمػػات  رسػػةحل اسػػتندمت كػػل الوسػػا 
نبا الوكة القيمةحل فواولػت مومبػات االسػتعماا الاػريبحل عىػر اخػتبلؼ ملػمياهتا تف ل ػاط عىػر امللػىمر 
عػػػن  ريػػػ  اللػػػي رة عىػػػر الوقػػػا ومتػػػاافهحل ف ػػػاف الوقػػػا تاػػػد العوامػػػل الر يلػػػية يف موامب ت ػػػا مػػػن خػػػبلؿ 

و ىبت ا الػهل لعبػت لوااً ايويػاً يف احملافظػة عىػر مبػبوة اإلسػبلـ متقػدةحل  املدااس الوق يةحل نعىما  ا ومداسي ا
ويف ا  ػاظ عىػػر قيمػػة واسػػتمراا االعتػػزا  نػػه يف خمتىػا البىػػداف واألمتػػااحل مػػن القػػااة اخسػػيوية يف اندونيلػػيا 

لعبػػت األوقػػاؼحل  وماليزيػػا وال ىبػػر وا نػػد إد نػػبلل املاػػرب العػػريب يف املاػػرب وموايتانيػػا واجلزا ػػر ولػػونىحل كمػػا
وما الػػت لىعػػ  لوااً نامػػاً يف مقاومػػة االاػػتبلؿ التػػ يوين وملػػاعيه يف فىلػػ رحل تمػػا يف متػػر فقػػد تمػػدهت  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٖٛٔ– ٖٚٔصباؿ نر ذميحل مرمبت سان حل ص  ٔ
 –اباس اإلسبلمية يف املمى ة املارنيةحل و ااة الشسوف اإلسبلميةحل احملمديةحل املارب نػ( حل األٕٔٗٔالناصري حل حممد املى ي) ٕ

 . ـ(ٕٜٜٔنػ )ٕٔٗٔ
 .ٕحل ص اجلوان  االقتتالية لىوقا( حلٕٛٓٓ)ال تاين حل عمر  ٖ
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األوقاؼحل ونالبات ما ختهب من ا لؤل نرحل كاف املعر الوايد لىموافظػة عىػر ملػتويات الدااسػة فيػهحل ويف 
حل وكػبلد ا ػاؿ يف العػراؽ فقػد لعبػت امللػامبد واألوقػاؼ اللػنية الػدوا األنػر  ٔناقي املعانػد الدينيػة والعىميػة

 يف سباسد اجملتمت العراقي والتتدي لىموتل الظا .
 ة إد إايػا  لوا الوقػا يف اياهتػػاحلامبػا  يف تمػػىويف  ػو  مػا لقػدـحل فػػإف اجملتمعػات اإلسػبلمية اليػـو 

البي كػاف لػه لىػد اإلسػ امات العظيمػة واخثػاا االمبتماعيػة واالقتتػالية والثقافيػة املتنوعػة ايػل تسػ   يف و 
عػبلوة عىػر حل التقػدـ العىمػي والت نولػومبي ويف لػوفري اخلػدمات األساسػية مػن صػوة وإسػ اف وعػبلج وارينػا

أشميػة الوقػا وا امبػة إليػه  ثري من األعبا  عن ا حل وننػا  عىيػه فلة وزب يا الاألثر املايل ا اـ عىر ميزانية الدو 
يومػػػاً نعػػػد يػػـو مػػػت لزايػػػد ال ىػػػ  عىػػػر اخلػػدمات العامػػػة ولنوع ػػػا مػػػن مب ػػػة وعتػػػز لتزايػػػد يف العتػػر ا ا ػػػر 

الػػدوؿ اإلسػػبلمية اليػػـو إد نػػبا وقػػد لنب ػػت نعػػض  ٕاللػػى ات عػػن موامب ػػة نػػبا ال ىبػػات مػػن مب ػػة تخػػر 
الػػدوا ا ػػػاـ لىوقػػػا يف ا يػػػاة العامػػػة ويف لنميػػػة اجملتمعػػػات ومعاجلػػػة ومشػػػ بلهتاحل فأخػػػبت كثػػػري مػػػن ا ي ػػػات 
واملسسلػػات ا  وميػػة واألنىيػػة يف لبػػين نعػػض املشػػروعات الوق يػػة ألعمػػاؿ اخلػػري لاخػػل وخػػااج لىػػد الػػدوؿحل 

اإلسػػبلمية العامليػػة وارينػػا مػػن صبػػت األمػػواؿ واسػػتثماانا و لنميت ػػا  ومػػن تمثىػػة ذلػػد مػػا لقػػـو نػػه ني ػػة اإلااثػػة
والترؼ من ايع ا عىر املشروعات اإلنلانية واإلااثية ال  ا امبة يف صبيت ترما  العا حل مت نقػا  تصػوؿ 

دمػػا تسػػ   يف التن يػػا مػػن  ثػػاا  نػػبا األمػػواؿ كأوقػػاؼ مشػػوكة يعػػول تمبرنػػا عىػػر مػػن سػػان  في ػػا نػػإذف اهلل
ة املاليػػػة ا اليػػػة والػػػهل عتػػػ ت نالعػػػا  لتػػػوؾ واا نػػػا مبوعػػػا وفقػػػرا   نع ػػػدا واال ػػػاع يف تسػػػعاا اللػػػىت األ مػػػ

 .يوصا نالتلونامي 
 . الدور السياسي : 3

 من خبلؿ عدة مظانر نبكر من ا: 
مقاومػػة الننبويػػة يف النظػػاـ الونػػوي اإلسػػبلمي عػػن  ريػػ  فػػتح مػػدااس وتايػػا  سػػ نية لى ىبػػة.  -

ال قػرا حل وخاصػػة تول ػد القػػالمر مػػن الباليػةحل والػػبين صمػدوف يف األوقػػاؼ اجلامعيػة تمػػا كػػن  لػأوي ال ىبػػة
 لىتعىي  والل ن ناجملاف.

 ػػػػماف اسػػػػتقبللية )مب ػػػػا  الق ػػػػا (حل ونالتػػػػايل نزانتػػػػهحل نلػػػػب  تف مبػػػػل الق ػػػػاة كػػػػانوا تسػػػػالبة  -
 مبامعرحل وكانت تمبوان  من صندوؽ األوقاؼ تو كانوا يدنروف تمبلؾ الوقا.

 ماف استقبللية )مب ا  التعىي ( البي   ي ن خا عا ن  ػل تمػواؿ الوقػا لىدولػةحل وانع ػى  -
 ذلد عىر ملتو  الت وين عند ال بلب.

زبريج زمبة مػن الرمبػاؿ ذات ك ػا ة عاليػة مػن املعانػد الونويػةحل سػاشمت مػثبل نشػ ل مبا ػرحل يف  -
قالنػا حممػد املقػراينحل وثػواة عمػر املنتػاا يف  الػهل ٔٚٛٔلأ ري ثػواة األمػري عبػد القػالا يف اجلزا ػرحل وثػواة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٔٔنػ( حل إايا  لوا الوقا يف الدوؿ اإلسبلمية  رواة اقتتالية وامبتماعية  حل صٖٕٗٔ)عىما  وم  روف إسبلميوف ٔ
 .ٛٔٔ وقي تضبد لنياحل مرمبت سان حل ص  ٕ
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نػل إف تاىػ  الزعمػا  اللياسػير والعلػ رير حل ليبياحل وثػواة األمػري عبػد ال ػر  اخل ػايب يف الريػا املاػريب
يف مشػػاؿ تفريقيػػاحل مثػػل تضبػػد نػػن نػػبل حل ونومػػدين وعػػبلؿ ال اسػػي لػػانعوا لااسػػاهت  يف املػػدااس واجلامعػػات 

 .ٔوي من  رؼ  ىبة نبا املدااس من خبلؿ التواق   ناملقاومة العل ريةالوق يةحل وسوندوا نش ل ق
 :  ٕالدور االقتصادي . 5

 وظم ن لو يع ا عىر عدة ق اعات :
قػاا يف عػاؿ البنػا  والتػيانة خاصػة عػن  ريػ  ننػا  امللػامبد وال تاليػ  القر نيػة ربريد ولنشػيط ق ػاع الع -

 واملدااس وارينا.
( تحل سػػ ن  ػػبليبحل خػػدمات مداسػػية..إخاالسػػتثماا يف خمتىػػا تومبػػه الق ػػاع الونػػوي )مػػدااسحل خزانػػا -

 تي االستثماا يف املواال البشرية.
 ا ال بلاية. االستثماا يف اجملاؿ اإلنتامبي خاصة تاا ي الوق -
 االستثماا يف اجملاؿ املايل عن  ري  لأسيى البنوؾ اإلسبلمية من تمواؿ الوقا  -

ولػػػو تخػػػبنا مػػػن تلواا الوقػػػا املتعػػػدلة الػػػدوا االقتتػػػالي وقمنػػػا نتتبػػػت ملػػػرية األمػػػواؿ الوق يػػػة ألم ننػػػا 
 ىر الش ل التايل : لتوا لواة اقتتالية مبنية عىر االستثماا االمبتماعي حب   ال انت اخلريي لىوقا ع

 . أسناب تراجع األوقاف اإلسالمية وسنل العالج:12
 :ٖتنر نا رمبت ذلد إد تسباب كثريةيش د عاملنا اليـو لرامبعا اري ملبوؽ يف األوقاؼ اإلسبلمية وم

 األوقػاؼ لػدواوين مػن فتػل ٗاإلسػبلمية الػببلل يف امللػتعمر لرك ػا الػهل اللػىبية التػأثريات أوال :

 ملػىمر اػري ملتشػااين  ػا ومبعػل العىيػاحل مبا ػرة نامل و ػيات ووصػى ا امللػىمة ا  ومػات عن اإلسبلمية

 امللػتودثة نالروالػ  خزاناهتػا فػأانقوا م ىػ  ون ػوذ واسػعة نلػى ة واملاليػة اإللاايػة  ػسو ا يف يتتػرفوف

 .٘العظيمة
االسػتقبلؿ  عىػر اتػو ا قبػل اإلسػبلمي العػا  لوؿ تاىػ  ن ػام مػرت الػهل اللػي ة األو ػاع إف

 اتػوؿ لىػد ااػ  متنوعػة ت مػات مػن يعػاين نقػي الػبي األوقػاؼ ق ػاع ننيػة انتػزا  وا ػح نشػ ل سػببت

 إد تمػبلا امللػتعمر مػا مػت ارمرفػت الػدوؿ نػبا مػن نع ػا إف نػل .ا ديثػة ال ػوة يف اسػتقبل ا عىػر الػدوؿ

 سػنة منػب الوقػا نظاـ إلاا  يف  رعت الهل لونى يف الشأف نو كما الوقاحل ـنظا عن استانت ت ا لامبة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ٖ-ٕحل ص اجلوان  االقتتالية لىوقا( حلٕٛٓٓ)ال تاين حل عمر  ٔ
 .ٖ-ٕحل ص اجلوان  االقتتالية لىوقا( حلٕٛٓٓ)ال تاين حل عمر  ٕ
وما  ٛربحل صتمنوححل م ديةحل الوقا اإلسبلمي ا ديل نر ربديات الواقت و رواة اإلصبلححل مبامعة عبد املالد اللعديحل املا ٖ

 نعدنا.

 . اإلسبلميةوالشسوف  األوقاؼ و ااة حل املارنية املمى ة يف اإلسبلمية األاباس حل نػ(ٕٔٗٔامل ي) حلحممد الناصري انظر ٗ
 .ٕٖٔ-ٖٔٔ ص حلٕ ج اإلسبلميحل ال  ر يف الوقا اهللحل عبد نن العزيز عبد ٘
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 .ٜٔٔٙٔعاـ األاباس كل نتأمي   ا يا ربل  تف قبل ـ ٜٙ٘ٔ
 ال ملػتمرحل كيػا لزايػد يف-امللػىمة اجملتمعات يف- ا يوي اجملاؿ  با الارنير انتماـ تف واملبلاد

 الػدعوة مػن نشػاط ا ػد مػن إليه هتدؼ ما -األخرية اخونة يف-زب ي ال واألمري ية األوانية الارنية واجل ات

 اخلرييػة اإلسػبلمية املنظمػات للػيري  ػرؽ يف نػالتو   وذلػد اإلسػبلـ اسػالة وانتشػاا اإلسػبلمية
ٕ
 ومراقبػة 

 ربػت مبديػدة نأسػالي  فػرض سػي رهتا قتػد صػرف ا يف والػتو   اإلسػبلمية األمػة تننػا  مػن احمللػنر تمواؿ

  اإلاناب م االة قناع
ٖ
  ػي  مػن طمػافوف ال فػالارنيوف مبديػدا اريبػا وال لػيى ومبولاحلونػبا تسػباب وق ت 

 إمػدال منبػت  ػ  كانػت و ػب وناحل إلااهتػا إذا تالػنوا امللػىمر تف يعتقػدوف أل ػ  األوقػاؼ مػن كنػوف  

ٗاسوم ا حمو يف  اقت   يلعوف نقدا لران  فىبلد .اللياسية تموان  يف عظي 
. 

 إلااة عىػر ا ديثػة عرنيػةال الدولػة سػي رة نىاػتعبلقػة الدولػة ناألوقػاؼ اإلسػبلمية ايػل  ثانيـا :
 مػن اإللااة لتىػد األعىػر الػر يى لعيػر ي ػوف تف عىػر نعػض القػوانر نتػت تف لامبػة إد األوقػاؼ

 .٘ن ى كالعراؽ مثبل الدولة ا يى نو وتايانا ي وف الدولة ا يى اختتاص
 نل ولة يىمى املعاصرة الوق ية األلنيات عىر فامل ىتا امبة إد نظاـ وق ي  امل مت امل  ثالثا :

 اإللاايػة والنظريػات واملقواػات الػربامج يف ي مػن ال االيػا يوامب ػه الوقػا الػبي ال بػري التوػدي تف
 كػل لاخى ػا يف لتوػد الهل التن يبية اإلم انيات و العمىية التي  يف ي من نل – ةكثري  وني – والتشريعية

 .ٙالعناصر نبا

لعىػػه قػػد نػػاف لنػػا مػػن خػػبلؿ مػػا سػػب  مػػن عػػرض ومبػػول العديػػد مػػن األسػػباب الػػهل تلت إد ارملػػاا 
عرض فيما يىي ونش ل عمل ألن  اللبل يف موامب ػة لىػد التوػديات وإ الػة الوقا يف العتر ا ا ر وسنت

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الوقا من نظاـ )ملتل ٘ٗٙ ص العريبحل املارب يف املدين اجملتمت دبسسلات الوقا عبلقة ربوالت حل الليد اهلل تنااحلعبد ولد ٔ

 .)العريب  نالو  يف املدين واجملتمت
 :اإلسبلمي الرب نوا ن نحل اخلاصة لىمشروعات نوكو فراند مع د مركز مدير -(ٕٗٓٓنرظمر) مبني ر قدمته البي البول انظر ٕ

 مايو يف ن ننوا  والدظمقرا ية اإلسبلـ لااسة ملركز اخلامى اللنوي حل املسسبر العدالة االمبتماعية لبنا  التقىيدية األسماط إايا 

 اجملتمت مبالئ وف  الوقا منه اإلسبلمي وخاصة اخلريي الق اع ننا  إلعالة البااثة لقواه من ج عن عبااة ونو حل ٕٗٓٓ

 اخلريي الق اع إلااج إصبلح و األوقاؼ عىر خاص  رييب نظاـ فرض اقوات ت ا يف مشروع ا االنتباا يثري ودما املدينحل

 !!نالت رؼ ونعتت ا... الدينية املدااس عن االستانا  ن رواة التىميح إد. اإل افةن..الدظموقرا ي اإلصبلح  من
 نػ.ٖٗٗٔحل ال بعة األود حل الرياض حل  اباإلان ولعاوي اخلريي الق اع حل اهلل عبد نن حممد اللىوميحل ٖ
 اإلسبلمية الشريعة يف الوقا ندوة إ اا يف قدـ حبل وارين حل امللىمر عند الوقا لاايخ حل العبد صارت نن تضبد صارت حل ٗ

 .ٛٓٙنػ حل صٕٔٗٔ الرياض حل واألوقاؼ اإلسبلمية الشسوف و ااة .وعاالله
 الو ن يف املدين الوقا واجملتمت نظاـ من ملتل- العريب اجملتمت يف الوقا لوهي ة التااطمي الت وين حل البيومي إنراني  اامنحل ٘

 .ٔٓٔالعريب حل ص 
 .ٛٔ-ٚٔتمنوح حل م دية حل الوقا اإلسبلمي ا ديل نر ربديات حلص ٙ
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 :ٔتسباب ارملاا األوقاؼ من واقعنا
نشر الوعي الديين نر تفرال األمة سيما مت لوفر الوسا ل التقنية املت واة من تمب زة إعبلميػة  .1

 وتقماا اص ناعية وانونت وارينا من الوسا ل . 
إيقاظ الشعوا الديين نومبوب الت افل والتلاند ذلد تف الوقا عىػر العىػ  سػبيل مػن سػبل  .2

اإلن اؽ يف سبيل الىَّه حل وما التقتري يف اإلن اؽ يف نبا اجلان  إال نتيتة من نتػا ج  ػعا 
 الشعوا الديين نومبوب الت افل نر تفرال اجملتمت امللى . 

وكي يػػة اإلفػػالة منػػه وذبػػاو  مشػػاكل الت بيػػ  واػػل    ػػة اجملػػامت ال ق يػػة دبػػا طمػػهب الوقػػا .3
 الناس عىيه.

 نل سري تنل اخلري من تنل امللااعة افعاً لبكرن  حل و وباً لى م  يف الىواؽ    .  .4
ومبػوب ل بيػ  الشػػريعة اإلسػبلمية فاألنظمػة الو ػػعية املعمػوؿ  ػا يف تكثػػر الػببلل اإلسػػبلمية  .5

 ولة يف الشرع . لقا لوف إنشا  الوقا نتواله املع 
 فتح ناب القدوة من خبلؿ والة األمر والعىما  وومب ا  اجملتمت . .6
لرؾ ا رية لىواقا يف إلااة وق ه إذا اا  إ الة لىش وؾ والشب ات والهل كانت سببا ا يلػا  .7

 يف لرامبت الناس عن الوقا.
 عترنا. االنتماـ ناألوقاؼ املومبولة ولنميت ا وف  مع يات الواقت وملتتدات .8
 العمل عىر إعالة ال ا ت من تصوؿ الوقا.  .9

 .و ت خ ة اقتتالية لرعر اامبات األمة فيما يتعى  نالوقا  .11
 قياـ مسسلات اقتتالية متنتتة لرعاية واستثماا األوقاؼ. .11
 االست الة من التتااب املعاصرة والهل ندت نع  ا يسيت تكىه فعىيا. .12
الوقػا اجلمػاعي وذلػد ل بيقػاً لقاعػدة : مػا ال يػداؾ كىػه حل ال يػوؾ  فتح ناب امللػاشمة يف  .13

كىػػػهحل وقاعػػػدة : القىيػػػل مػػػن ال ثػػػري كثػػػري حل فػػػتع  نػػػبلد املشػػػااكة يف اخلػػػرياتحل وال ضمػػػـر مػػػن 
قتػػػػػد الثػػػػػواب واملػػػػػرباثحل وذبتمػػػػػت فيػػػػػه نيػػػػػات املشػػػػػااكرحل وتمػػػػػوا   حل ولومب ػػػػػاهت  إد الىَّػػػػػه 

 ناإلخبلص يف تعما  . 
ة من خربة اجلمعيات اخلريية العامىة حل فقد عمىت يف توساط ا امبػة حل ولىملػت االست ال .14

 موا ن اإلن اؽ حل وذبمت لدي ا خربة يف نبا اجلان  ال ظم ن ا توؿ عىي ا من ارينا .
العمل عىر االست الة من التتااب ا الية لىدوؿ اري امللىمة فا  مة  الة املػسمن تينمػا  .15

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

البلا  حل صارت نن عبداهلل حلتسباب ارملاا الوقا يف العتر ا ا ر حل وسبل معاجلته حل حبل مقدـ لو ااة الشسوف اإلسبلمية  ٔ
خالد نن عىي نن حممد حل االوقاؼ يف العتر ا ديل كيا نومب  ا املشيقح حل حل  ٖٗ-ٕٙص حل ناملمى ة العرنية اللعولية

 حل نتترؼ. ٜٔ-ٖٛلدع  اجلامعات ولنمية مواالنا لااسة فق ية حل ص
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 ىر تف لو ت يف إ اا إسبلمي .ومبدنا ف و تا   ا ع
 

 . ٔاألوقاف واستثمار نشا عملية إلصيغ . 11
الريػت النػالج  املرال ناستثماا تمواؿ الوقا نو استثماا تصل الوقا عقااا كاف تو منقػوالحل تو اسػتثماا

ونػػػبا االذبػػػاا يف لعريػػػا اسػػػتثماا تمػػػواؿ الوقػػػا نػػػو مػػػا انت ػػػر إليػػػه منتػػػد  ق ػػػايا عػػػن اسػػػتابلؿ الوقػػػا حل 
 القػػرااات وال تػػاو  املتعىقػػة ناسػػتثماا تمػػواؿ الوقػػا إد تف املقتػػول ناسػػتثماا تمػػواؿ الوقػػا؛ ايػػل ت ػػاا يف

 .ٕاً وعاالت استثمااية مبااة  رع الوقا: لنمية األمواؿ الوق ية سوا  كانت تصوال تـ ايعا نوسا ل
والواقػػػا إمػػػا تف يػػػنهب صػػػرااة عىػػػر اسػػػتثماا األصػػػل املوقػػػوؼ إمػػػا مبا ػػػرةحل تو جبػػػز  مػػػن ايعػػػهحل تو 

ل اخلػري دمػػن اسػتثماا الريػتحل تو مبػز  منػهحل تو يػوؾ ذلػد كىػه لوف ربديػػدحل ونػبا التػوا سبثػل عػاال واسػعا ألنػ
يريدوف وقا تموا  حل مت ربديد سبل احملافظة عىر األصوؿ الوق ية ولنميت ا ملتقببل وف  خ ػة مناسػبة مػن 
خػػبلؿ اسػػتثماا نلػػبة معينػػة مػػن الريػػتحل دمػػا يػػسلي إد الزيػػالة امللػػتمرة ألصػػو   املوقوفػػةحل وظم ػػن لىواقػػا تف 

وأل ػا ال  ػوا ات معتػربة ومقبولػة صمػ  العمػل  ػا ؛ صمعل نبا األمر من  رو ه الهل ينباػي مراعاهتػا؛ ونػي ا
والقػػػػوؿ جبػػػػوا  االسػػػػتثماا هػػػػانر ونػػػػاا حل ول ػػػػن ايػػػػل مػػػػا وال القػػػػوؿ جبػػػػوا  لنػػػػايف مقت ػػػػر عقػػػػد اللػػػػوؽ حل 

 :ٖاالستثماا فإنه ال ند تف ي وف ذلد ن وانط لقيقة ضملن لىنيت ا يف اخيت
و  لىنػػػاهر تو  ي ػػػة الوقػػػا تف ي ػػػوف االسػػػتثماا يف ومبػػػه مػػػن الومبػػػوا املبااػػػة  ػػػرعاحل فػػػبل صمػػػ .1

إيداع تمواؿ الوقا نقتد ا توؿ عىر ال وا د الرنويػةحل تو االسػتثماا يف اللػندات الرنويػةحل 
 تو  را  تس   لشركات تصل نشا  ا اراـ.

 مراعاة  روط الواق ر فيما يقيدوف نه الناهر يف عاؿ لثمري دمتى ات األوقاؼ. .2

 شروعات ذات املنا ر العالية .عدـ اجملا فة واملنا رة يف امل .3

 التنويت يف احمل ظة االستثمااية لىتقىيل من املنا ر. .4

اختيػػػاا صػػػي  االسػػػتثماا املبل مػػػة ل بيعػػػة األوقػػػاؼ دبػػػا ضمقػػػ  متػػػارت الوقػػػاحل وصمنبػػػه خمػػػا ر  .5
  ياع اقوؽ امللت يدين.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

منتد   العمراين حل عبداهلل نن حممد حل لوا الوقا يف لع  البول العىمي لااسة فق يةحليفانظر يف نبا املو وع نتترؼ من :  ٔ
حل  يف مبامعة اإلماـ حممد نن سعول اإلسبلمية املشااكة اجملتمعية يف عاؿ البول العىمي يف املمى ة العرنية اللعوليةحل املنعقد

 .ٖٛٔ-٘ٙٔص
اات وفتاو  ولوصيات منتد  نػحل وقرإ٘ٗٔ( جملمت ال قه اإلسبلمي الدويلحل الدواة اخلاملة عشرة ٓٗٔينظر: قراا اق  )  ٕ

 ـ.ٖٕٓٓنػ/تكتونرٕٗٗٔق ايا الوقا ال ق ية األوؿحل ال ويت:  عباف 
قا حل حبل مقدـ لىدواة اخلاملة عشرة جملمت ال قه اإلسبلمي الدويلحل نػ( حل استثماا تمواؿ الو ٕٗٗٔفدال حل التالؽ العيا ي)  ٖ

نػ( حل استثماا تمواؿ الوقاحل حبل مقدـ لندوة ق ايا الوقا ال ق ية ٕٗٗٔحلالعماا حل عبداهلل نن موسر )ٖٔنػحل صٕٗٗٔ
 . ٕٛنػ حل صٕٗٗٔاألود. ال ويت 



26 

 

 26 

ة االقتتػػػاليةحل وقىػػػة وظم ػػػن اسػػػتثماا تمػػػواؿ الوقػػػا نػػػألوات االسػػػتثماا الشػػػرعية الػػػهل لتلػػػ  نال  ػػػا 
املنػا رةحل واالفػإلة مػػن البنػوؾ اإلسػبلميةحل والشػػركات االسػتثمااية املتنتتػةحل ومػػن العقػول والتػي  املبل مػػةحل 
 ومن ا : عقد اللى حل واملشااكةحل وامل اانةحل واملشااكة املتناقتةحل واملراحبة لآلمر نالشرا حل واملشااكة يف الوقت.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استثمار األوقاف. رسم بياني يوضح طرق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االستثماا 

 العقااي 
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 االقتتالي
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 األاا ي ال بلاية      

 ق اعات تخر         

 امللامبد 

 املدااس

 امل تبات
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األمواؿ  ق اعات تخر 

 املوقوفة

لنمية وعا  

 الوقا

 

 اخلدمات 

 التيانة

 الرعاية

 ال ماف

خدمات 

 تخر 

احملافظة عىر األصوؿ 

 إنتاج املنتتة تو عىر البينة

 عمل

 دخل

 است بلؾ

 الخاا 

 
 االستثماا املايل

 إنشا  البنوؾ اإلسبلمية 

سبويل  خدمات مالية تخر  

 االستثماا
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 الجوانب االقتصادية للوقف. (0228المصدر: عمر الكتاني )
وال  نبا الرس  البيػاين ظم ػن لقلػي  لومب ػات األمػواؿ املوقوفػة إد ثبلثػة تقلػاـ ا يلػية : االسػتثماا 

 العقااي حل وسبويل اخلدماتحل واالستثماا املايل يف عاؿ البنوؾ اإلسبلمية.
مبل مػة إلنشػا  وقػا يلػت ال  والهل ظم ن تف ل وف صػي توا من ال العديدد لننا وظم ن القوؿ نأف

 :ومن تنر نامنه 
 وقف العقار:

من تو ح التوا الوق يةحل وتكثرنا تمانا وقا العقػاا كاألاا ػيحل واملػزااعحل واملبػاين التتاايػة والعمػا رحل 
ويػدؿ عىػر ذلػد نتػوص  حلٔالعقػاا ورموناحل وقد نقل اري وااد من تنل العى  االل اؽ عىر مشػروعية وقػا

 تا ه خبيرب. –ا ي اهلل عنه –كثرية من ا: وقا عمر نن اخل اب 
ويلػػػت ال مػػػن ايػػػت العقػػػاا املوقػػػوؼ ألاػػػراض البوػػػل العىمػػػي يف صػػػيااة خ ػػػة لشػػػايىية مثاليػػػة ملػػػواال 

 ثانتةحل وظم ن م اع ت ا ناستثمااناحل ونزيالة ات  الوقا.
ظم ػػػػن لو يػػػػت االسػػػػتثماا العقػػػػااي إد اسػػػػتثماا اقتتػػػػالي مبا ػػػػرحل خاصػػػػة يف ميػػػػداف توقػػػػاؼ  ايػػػػل

األاا ي ال بلايةحل وني ال لزاؿ م مةحل الػ  الوثػا   العقاايػة يف الػدوؿ اإلسػبلميةحل ول ن ػا يف اامبػة إد 
حل ولقيػػي  مػػرل ربػػديل تسػػالي  اسػػتثماا و اسػػتابلؿ نػػبا األاا ػػي وإخ ػػاع ا إد املعػػايري الدوليػػة يف اإلنتػػاج

االت تخر  مثػل التػناعة التقىيديػة حل وكػبلد وليت احل ونناؾ ق اعات تخر  وق ية ذات  انت عقااي يف ع
إد اسػػػػتثماا اػػػػري مبا ػػػػر ونػػػػو االسػػػػتثماا البشػػػػري تي التنميػػػػة البشػػػػرية ان بلقػػػػا مػػػػن امللػػػػتدحل ومػػػػراوا عػػػػرب 

مواؿ الوق ية رمو املدااس واملسسلػات العىيػاحل املسسلات التعىيمية والتوية واريناحل وننا ذمد لومب ا كبريا لؤل
 .ٕدبا في ا ال بية والتقنية والتيدليةحل والبي رية ومتوات األمراض العقىية وامل تبات

 وقف المنقول:
 حل واللػبلححل واألمب ػزةحل ورمونػا.يشرع وقا املنقوؿ البي ظم ن االنت اع نه مت نقا  عينػه كا يوانػات

قاؿ:"...وتمػا خالػد فػإن   لظىمػوف خالػداً فقػد  ويدؿ عىر ذلد: مااواا تنونريرة ا ي اهلل عنه تف النػيب 
 . ٖااتبى تلاعه وتعتدا يف سبيل اهلل.( 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 نظر يف ذلد مشروعية الوقا.ت ٔ
 .ٖ-ٕحل ص اجلوان  االقتتالية لىوقا( حلٕٛٓٓ)ال تاين حل عمر  ٕ

حل  ٕجحل ٜٜٖٔ  الرقاب والااامر ويف سبيل اهلل( اق ناب قوؿ اهلل لعاد : )ويفصويح البنااي حل نػ( حل ٚٓٗٔالبنااي) ٖ
= 
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قػػاؿ:) مػػن ااتػػبى فرسػػا يف سػػبيل اهلل إظمانػػا نػػاهلل  تف النػػيب   –ا ػػي اهلل عنػػه –ومػػا اواا تنػػونريرة 
 .  ٔلتديقا نوعداحل فإف  بعه وايه واوثه ونوله يف ميزانه يـو القيامة ( و 

: ) يف نػػبا ا ػػديل مبػػوا  وقػػا اخليػػل لىمدافعػػة عػػن امللػػىمرحل ويلػػتنبط منػػه ٕمبػػا  يف فػػتح البػػااي
 مبوا  وقا اري اخليل من املنقوالت من ناب تود(. 

وننػػػاؾ لومبػػػه السػػػتثماا تمػػػواؿ األوقػػػاؼ يف البنػػػوؾ اإلسػػػبلميةحل ونػػػو يف  ف وااػػػد اسػػػتثماا يف عػػػاؿ 
اج املسسلػػات املاليػػة اإلسػػبلمية فيمػػا نين ػػاحل لت ػػوين ) ػػب ة مسسلػػالية ماليػػة( يف  ريػػ  ربقيػػ  اللػػوؽ انػػدم

املالية اإلسبلمية. ون با ظم ن ألمواؿ الوقا تف للان  يف خى  )ننوؾ إسبلمية(حل وظم ن لىبنػوؾ اإلسػبلمية 
لبنوؾ اإلسبلمية الهل ان ىقػت مػن ندوانا امللاشمة يف إلااة ولوهيا )تمواؿ الوقا( حل ونناؾ فعبل عدل من ا

تمػػػواؿ الوقػػػاحل من ػػػا )ننػػػد فيتػػػل اإلسػػػبلمي يف متػػػر( الػػػبي تسػػػى مػػػن  ػػػرؼ توقػػػاؼ متػػػرحل و )ننػػػد 
الت ػػػامن اإلسػػػبلمي يف اللػػػولاف( و)والشػػػركة اإلسػػػبلمية يف لوكلػػػمبواغ(  الػػػهل تسلػػػت مػػػن  ػػػرؼ توقػػػاؼ 

 .ٖاإلمااات العرنية املتودة
وإنشا  نبا املسسلات من  رؼ األمواؿ الوق ية لليل عىػر مسػو ال  ػر العىمػي اإلسػبلمي يف اجملػاؿ 
االقتتػػالي. فػػػاألمواؿ الوق يػػة ربتػػػاج إد مسسلػػات ماليػػػة لتلػػيريناحل وقػػػد للػػت التترنػػػة العمىيػػة مػػػن خػػػبلؿ 

ت ػػا اػػري مسنىػػة إللااة وللػػيري األمػػواؿ الوق يػػةحل  مسسلػػة الوقػػا ن لػػ ا سػػوا  يف  ػػ ل و ااة تو مديريػػة عامػػة
نين ػػػػا البنػػػػوؾ اإلسػػػػبلمية مػػػػن اختتاصػػػػ ا لوهيػػػػا األمػػػػواؿ وفػػػػ  الشػػػػريعة اإلسػػػػبلمية ونالتػػػػايل ي ػػػػوف نػػػػبا 
االسػػتثماا لؤلمػػواؿ الوق يػػة قػػد اقػػ  خػػدمتر مبىيىتػػر لىملػػىمر : خدمػػة وقػػا املػػاؿ عىػػر متػػىوة عامػػةحل 

 ا إنتاج متارت عامة تخر  وني البند اإلسبلمي.وخدمة اختياا متىوة عامة من  أ 
وا قيقػػػة تف االسػػػػتثماا العقػػػااي واالسػػػػتثماا املػػػػايل مػػػن  ػػػػأ ما ربقيػػػػ  إنتػػػاج إ ػػػػايف تو لوسػػػػيعه تو 
صػػيانة  ليػػات إنتامبػػه ونالتػػايل لوسػػيت الرتمسػػاؿ العػػاـ الػػبي ي ػػوف وعػػا  الوقػػاحل نػػبا مػػت العىػػ  نػػأف البنػػوؾ 

تموا ػػا خلدمػػة املتػػارت االمبتماعيػػةحل كمثػػاؿ عىػػر ذلػػد )البنػػد اإلسػػبلمي  اإلسػػبلمية لوقػػا عػػالة مبػػز ا مػػن
مىيػػػوف لوالا وق ػػػا عىػػػر املشػػػاايت االمبتماعيػػػة يف الػػػدوؿ  ٓٓٛلىتنميػػػة( الػػػبي ختػػػهب اقيبػػػة مػػػاؿ قػػػدانا 
 .ٗمىيوف لوالا ٓٓٓٔاإلسبلمية ويتوقت تف لتل نبا ا قيبة إد 
 ية:وقف النقود يي محايظ استثمار 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
= 

 .ٚٚٙ–ٙٚٙص حلٕج حل ٖٜٛحل ملى  حل صويح ملى  حل ناب لقد  الزكاة ومنع احل اق  ٖٗ٘ص
حل  ٖحل ج ٜٕٛٙفرسا لقوله لعاد ) ومن اناط اخليل ( اق   ااتبىنػ( حل صويح البنااي حلناب من ٚٓٗٔ) البنااي ٔ

 . ٛٗٓٔص
 . ٛٙص حلٙ: حمم  الدين اخل ي  حل لاا املعرفة نريوت حلج نن اتر العلقبلين حل تضبد نن عىي حل فتح البااي حل ربقي ا ٕ
 .ٖ-ٕحل ص قتتالية لىوقااجلوان  اال( حلٕٛٓٓ)ال تاين حل عمر  ٖ
 ملرمبت اللان .ا ٗ
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والػػرامبح مػػن نػػبا األقػػواؿ نػػو مبػػوا  وقػػا  اختىػػا ال ق ػػا  يف مبػػوا  وقػػا النقػػول عىػػر ثبلثػػة تقػػواؿ
النقولحل ما لامت ربق  متىوة  رعيةحل مثػل تف يػت  إقرا ػ ا لىموتػامبر مػن البػااثر مػثبًلحل تو تف للػتثمر 

 . ٔويترؼ ايع ا يف متااؼ الوقا
واجملاؿ اا  يف نبا العتر لوقػا النقػول يف احملػافد االسػتثمااية وارينػاحل ولتػود اسػتثماانا اجل ػات 
املالية واالستثمااية املتنتتةحل مت مراعاة ال وانط الشرعيةحل و وانط االستثماا اخمنة. ومن   يلت ال مػن 

  ايع ا يف متااؼ الوقا.
 وقف األسهم يي الشركات المساهمة:

وقػػا األسػػ   يف الشػػػركات امللػػاشمة مػػػن قبيػػل وقػػػا املشػػاعحل وذلػػػد تف اللػػ  : صػػػد ظمثػػل اتػػػة 
ووقػػا األسػػ   مشػػروع مػػت مراعػػاة ال ػػوانط الشػػرعية واالقتتػػالية يف حل  ٕ ػػا عة يف صػػايف مومبػػولات الشػػركة

 حل ومن ذلد:ٖ را  األس  
 .  ٗتف ل وف األس   املوقوفة من تس   الشركات ذات النشاط املباح .1

 مراعاة قواعد االستثماا اخمنة. .2

وسبتػػػا  نػػػبا التػػػياة نلػػػ ولة املشػػػااكة نأوقػػػاؼ مػػػن خبل ػػػا لؤلفػػػرال والشػػػركاتحل فػػػيم ن ألي فػػػرل تف 
يوقا تسػ ماً ظمى  ػاحل تو يشػوي تسػ ماً دببػال  يلػرية يف متنػاوؿ متوسػ ي الػدخلحل ولوف اامبػة كػبلد إد  

 ىوا ح التنظيمية.كثري من ال
كمػػا تنػػه ظم ػػن لىتامعػػات تف لتمىػػد حمػػافد اسػػتثمااية متنتتػػة يف األسػػ  حل ولػػدعو عمػػـو النػػاس 
لىملػػاشمة في ػػا وفػػ  لنظيمػػات ني ػػة اللػػوؽ املاليػػةحل ونالتعػػاوف مػػت  ػػركات الوسػػا ة املاليػػةحل ويػػنهب يف لػػوا ح 

 احمل ظة الوق ية عىر متااؼ الوقاحل يف لع  البول العىمي.

  نبا التدل التنبيه عىر تمواحل من ا:وصمدا يف
تف االسػػتثماا يف سػػوؽ األسػػ   نػػو اسػػتثماا عػػايل املنػػا رةحل ولػػبلد فإنػػه ال صمػػو  لػػداوؿ  .1

األس   الوق ية نتػياة املتػامبرة تو امل ػاانة ناألسػ   يف االػة  ػرا  األسػ  ؛ ومػن   لرقػ  
  .اال اع قيمة األس   لبيع احل إال وف  تسى معينة ويف ن اؽ  ي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .٘ٔٔ/ٙ( ٓٗٔلدواة اخلاملة عشرة قراا اق )ونبا ما قراا عمت ال قه اإلسبلمي الدويل يف ا ٔ
د نػ( حل األس   واللندات وتا ام ا يف ال قه اإلسبلمي حل لاا انن اجلو يحل الدماـحل ال بعة األو ٕٗٗٔاخلىيل حل تضبد نن حممد ) ٕ

نػحل ٛٔٗٔنػ( حل األس   واللندات من منظوا حل لاا اللبلـحل ال بعة األودٛٔٗٔحل خياط حل عبد العزيز)ٛٗنػ حل صٕٗٗٔ
 .ٜٔص

حل  ٔٗاإلماـ حممد نن سعول اإلسبلمية العدل  العماا حل عبداهلل نن موسر حل وقا األس   لىعماا حل حبل منشوا يف عىة مبامعة ٖ
 .ٖٙٔص

نػ(حل  االستثماا واملتامبرة ألس   الشركات املنتى ةحل مرامبعة فق ية ومقواات لىبول ٕٚٗٔينظر: العماا حل عبداهلل نن موسر ) ٗ
 نػ.ٕٚٗٔإ بيىياحل ال بعة األود امللتقبىي حل لاا كنو 



31 

 

 31 

تف التياة املناسبة لبلستثماا نشرا  األس   الوق ية نػو نتػياة االسػتثماا الػدا   لىوتػوؿ  .2
عىػػر ايػػت اللػػ  حل ويراعػػر يف ذلػػد اختيػػاا تسػػ   الشػػركات ال بػػرية الػػهل لػػو ع عوا ػػد لوايػػة 

 مبيدة ونش ل منتظ .

 .  ٔ   منن  اً اختياا الوقت املناس  لشرا  األس   يف األاواؿ الهل ي وف في ا سعر الل .3

 وقف باإليادة من عقد االستصناع:
عػػةحل ومب ػػة دمولػػة لقػػي  ننػػاً  عىػػر تاض الوقػػاحل نػػر اجل ػػة الراعيػػة لىوقػػا مثػػل اجلام ويػػت  عقػػد االستتػػناع

وي وف البنا  دمىوكاً لتىد اجل ة الهل لولت ننػا احل ولشػويه اجلامعػة ننػاً  عىػر ال ػاؽ ملػب  نػثمن مسمبػل عىػر 
تقلػػاط سػػنوية تو  ػػ ريةحل والاالػػ  تف ل ػػوف تقػػل مػػن األمبػػرة املتوقعػػة مػػن لػػأمبري املبػػإلحل ومػػت  ايػػة للػػديد 

 .ٖونبا ال ريقة م بقة يف عدل من الدوؿ اإلسبلميةحل  ٕبإل لؤلوقاؼاألقلاط لسوؿ مى ية امل
 الوقف من خالل المشاركة:

يقػػدـ النػػاهر )اجلامعػػة( تاض الوقػػا ملمػػوؿ يقػػـو نتشػػييد ننػػا  عىي ػػا ي ػػوف مى ػػاً لػػهحل واألاض لبقػػر 
عىػػر تصػػى ا مػػن مىػػد الوقػػاحل ويقػػـو النػػاهر نتػػأمبري العقػػاا كػػامبًلحل واألمبػػرة لػػو ع نػػر الوقػػا ومالػػد البنػػا  

 . ٗوالبنا حبل  استوقاؽ كل من األاض 
 المشاركة المتناقصة:الوقف من خالل 

لقػػـو عىػػر صػػياة املشػػااكة العاليػػة مػػت إ ػػافة عنتػػر مبديػػدحل ونػػو قيػػاـ الوقػػا نتنتػػيهب مبػػز  مػػن 
عا ػػدا )الػػرنح( لشػػرا  البنػػا  مػػن املمػػوؿ لػػداصمياً اػػحت لػػسوؿ مى يتػػه  ا يػػاً إليػػهحل فيتػػري الوقػػا مال ػػاً لػػؤلاض 

 .٘واملبإل معاً 
ويت ػػح مػػن نػػبا التػػياة والػػهل سػػبقت ا تنػػه لػػيى في مػػا معػػإل  ػػراكة العقػػد الػػهل ل ػػوف في ػػا ا تػػة 
 ا عة نر الشري رحل وإسما ني  ػركة مىػد؛ إذ يبقػر الوقػا مال ػاً لػؤلاضحل واملمػوؿ مال ػاً لىبنػا ؛ ونػبا مػا 

 ة اخلاصة لىوقا.صمعل نبا التي  متبل مة مت ال بيع
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يش د سوؽ األس   وقت كتانة نبا البول ازم ا ًا كبرياً يف القيمة اللوقية ألس   الشركات ال برية والهل لو ع عوا د مبيدةحل   ٔ
 ف و وقت مناس  لىتامعات لشرا  تس   وق ية.

( حل تسالي  استثماا األوقاؼ وتسى إلااهتاحل  من ندوة )رمو لوا لنموي لىوقا(حل ال ويتحل م بوعات ٖٜٜٔضبال حل نزيه )  ٕ
 .ٗٛٔـحل ص ٖٜٜٔو ااة األوقاؼ والشسوف اإلسبلميةحل 

 .ٖٛصحل اا تمواؿ الوقا نػ( حل استثمٕٗٗٔفدال حل التالؽ العيا ي) ٖ
نػ( حل الوسا ل ا ديثة لىتمويل واالستثماا لىدكتوا حل حبل مقدـ لندوة إلااة ولثمري دمتى ات األوقاؼ. ٘ٔٗٔالزاقا حل حممدتنى) ٗ

( حل تسالي  استثماا األوقاؼ وتسى ٖٜٜٔحل ضبال حل نزيه )ٜٙٔنػ حل ص ٘ٔٗٔاملع د اإلسبلمي لىبووث والتداي  
 .٘ٛٔإلااهتاحل ص

 .ٜٚٔثة لىتمويل واالستثماا لىدكتوا حل ص نػ( حل الوسا ل ا دي٘ٔٗٔالزاقا حل حممدتنى) ٘
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 الخاتمــة
لقد استقر عند الباال ومن خبلؿ اإل بللػة عىػر األوقػاؼ اإلسػبلمية نػر الواقػت واملػأموؿ صبىػة مػن النتػا ج 

 نعرج عىر تنر نا عىر النوو اخيت:
يوامبػػه العػػا  اإلسػػبلمي اليػػـو العديػػد التوػػديات واملشػػ بلت يف عػػاؿ األوقػػاؼ إال ت ػػا دم نػػة ا ػػل  .1

 تمب ػزة نتػبلح إال األوقػاؼ صػبلح تػوال وال ظم ػن لػوفر املقتػد اللػىي  واإلاالة التػالقةإذا 

   .اإلسبلمية ا   
إف نظاـ الوقا اإلسبلمي مبز  ال يتتػزت مػن منظومػة اإلسػبلـ ولػن يػسيت نػبا النظػاـ تكىػه إال ن  ػ   .2

 مشويل   مة الشااع و من ني ة إسبلمية صويوة.
الػػػػهل تصػػػػانت النظػػػػاـ الػػػػوق ي نالشػػػػىل نػػػػو التػػػػدخل األمبنػػػػيب مػػػػن ااػػػػتبلؿ إف مػػػػن تنػػػػر  التوػػػػديات  .3

 تواستعماا وما لبت ذلد مػن سػي رة ا  ومػات عىػر األوقػاؼ دمػا تخرمب ػا عػن وهي ت ػا الػهل كانػ
 سلي ا فيما سب .ل
إف االست الة من التترنة الارنية يف نبا األوقاؼ تمر اايػة يف األشميػة لتتػاو  عوا ػ  الت بيػ  ول ػن  .4

  من إ اا الشريعة اإلسبلمية فا  مة  الة املسمن تينما ومبدنا ف و تا   ا .
تف الشػػػااع ا  ػػػػي  وربقيقػػػػا لىو مػػػػة مػػػػن لشػػػػريت الوقػػػا لػػػػرؾ نػػػػاب االمبت ػػػػال يف تا ػػػػاـ الوقػػػػا  .5

م تواا عىر متراعية مت قانىية لىت وير والتوديل دبا طمػدـ الواقػت املعػا  وكػل ذلػد  ػمن قواعػد 
 إلسبلمية..وت ر الشريعة ا

تف لىوقا ندفاً عاماً يتمثل من القياـ دبا تومببه الىَّه عىر امللىمر مػن التعػاوف والت افػل والػواا حل  .6
ونػػدفاً خاصػػاً يتمثػػل يف ربقيػػ  اابػػة خاصػػة قا مػػة يف ن ػػى امللػػى  يدفعػػه إد ربقيق ػػا لوافػػت لينيػػة 

 واريزية وواقعية وامبتماعية.
مر منػػب القػػرف األوؿ عىػػر رببػػيى األمػػواؿ عىػػر العىػػ  ومػػا يتعىػػ  للػػان  امللػػىمر ا امػػاً وحم ػػو  .7

 ننشراحل من مدااس ومعاند حل م تبات حل واري ذلد.
متنوعػػػة ولشػػػمل كػػػل امليػػػالين  اللػػػبل الشػػػرعية لتومبيػػػه األوقػػػاؼ يف لعػػػ  خمتىػػػا الق اعػػػات كثػػػرية .8

 والق اعات.
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 المــراجــع
يب املعػػافري اال ػػبيىي حلتا ػػاـ القػػر فحل احملقػػ  : عىػػي حممػػد انػػن العػػريب حل حممػػد نػػن عبػػد اهلل تنػػو ن ػػر نػػن العػػر 
 لبناف حل ال بعة : ال بعة األود . –البتاوي حللاا إايا  الواث العريب نريوت 

انػػػن ا مػػػاـ حل كمػػػاؿ الػػػدين تضبػػػد نػػػن عبػػػد الوااػػػد الليواسػػػي حلفػػػتح القػػػدير حل ال بعػػػة األود حل متػػػر :  ػػػركة 
 واللا. م تبة وم بعة مت  ر البايب ا ىيب وت

 انن اتر العلقبلين حل تضبد نن عىي حل فتح البااي حل ربقي  : حمم  الدين اخل ي  حل لاا املعرفة نريوت.

 نػ( حل املاين حللاا ال  ر حل نريوت حل ال بعة األود. ٘ٓٗٔانن قدامة املقدسي حل عبد اهلل نن تضبد)
(حل إعػبلـ املػوقعر عػن اب العػاملر حل ٖٜٚٔانن قي  اجلو ية حل حممد نن تيب ن ر تيوب الزاعي تنػو عبػد اهلل )

 . ٖٜٚٔنريوت حل  -ربقي  :  ه عبد الر وؼ سعد حل لاا اجليل 

 انن منظوا حل حممد نن م ـر حل للاف العرب حل لاا صالا نريوت حل ال بعة األود .
 تنو لاول سىيماف نن األ عل اللتلتاينحل سنن تيب لاول حل لاا ال تاب العريب ػ نريوت .

 ( حلحما رات يف الوقا حل لاا ال  ر العريب ٜٔٚٔمد )تنو  نرة حل حم
نػػػ( حل نظػػاـ الوقػػا اإلسػػبلمي: ل ػػوا تسػػالي  العمػػل وربىيػػل نتػػا ج نعػػض الدااسػػات ٕٔٗٔتنو يػػد حل تضبػػد)

 ـ.ٕٓٓٓنػ ػ ٕٔٗٔحل الرناطحل >اإليليل و<ا ديثةحل املنظمة اإلسبلمية لىونية والعىـو والثقافة 
 ـ.ٖٜٙٔنػ/ٖ٘٘ٔمبلت الشرعية املاليةحللاا األنتااحلالقانرةحلنػ(حلاملعاٖ٘٘ٔتضبد إنراني  ند)
نػػ( حل ملػند اإلمػػاـ تضبػد نػن انبػػل حل احملقػ  :  ػعي  األانػػسوط و خػروف حل مسسلػػة ٕٓٗٔتضبػد نػن انبػػل )

 الرسالة .
 يف الوقػا نػدوة إ ػاا يف قػدـ حبػل واػرين حل امللػىمر عنػد الوقػا لػاايخ صػارتحل العبػد صػارت نػن تضبػد

 نػ .ٕٔٗٔ الرياض حل واألوقاؼ اإلسبلمية الشسوف و ااة .وعاالله ميةاإلسبل الشريعة

(حلعىػة لااسػاتحلمبامعة الريموؾحلاجملىػػد ٖ( حلل ػوا وقػا النقػػول يف العتػر العثمػاين)ٖٜٜٔاألانػاؤوط حل حممػد)
 (.ٕٖٛ-ٖٙ٘ـحل)ٖٜٜٔالعشروف)ت(حلالعدل األوؿحل

(حلعىػػة لااسػػاتحلمبامعة الريموؾحلاجملىػػد ٕ( حلل ػػوا وقػػا النقػػول يف العتػػر العثمػػاين)ٕٜٜٔاألانػػاؤوط حلحممػػد)
 (.ٛٗ-ٖٙـحل)ٕٜٜٔالتاست عشر)ت(حلالعدل الثاللحل

 ـ.ٕٜٛٔ( حلاملن ل التايف يف الوقا وتا امهحلامل بعة الو نيةحلالقدسحلٕٜٛٔاإلماـ حل حممد تسعد)
تمنػػوح حل م ديػػة حل الوقػػػا اإلسػػبلمي ا ػػػديل نػػر ربػػػديات الواقػػت و ػػػرواة اإلصػػبلح حل مبامعػػػة عبػػد املالػػػد 

 عدي حل ل واف حل املارب .الل

 من جبدة عقدت الهل األوقاؼ دمتى ات لتثمري الدااسية ا ىقة وقا ت نػ(حلٓٔٗٔ) اهلل عبد األمر حل الن

 البند و والتداي  لىبووث اإلسبلمي املع د حلٗٔ  ص نػحلٗٓٗٔ/ٗٓ/ٖٓنػواحت ٗٓٗٔ/ٖٓ/ٕٓ

 نػٓٔٗٔ حل األود ال بعة حل جبدة لىتنمية اإلسبلمي
 .    ٜٜٛٔ/ ٜٔٗٔعمر حل الوقا األنىي حل ال بعة األود حل لاا الثقافة اإلسبلمية حل عاـ نافقيهحل  بلؿ 
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نػػػػ( حل صػػػويح البنػػػااي حل احملقػػػ  : ل. ٚٓٗٔالبنػػػااي حل حممػػػد نػػػن إمساعيػػػل تنػػػو عبػػػداهلل البنػػػااي اجلع ػػػي)
 مت  ر لي  الباا حل لاا انن كثري حل اليمامة حل نريوت .

 لروض املرنت حلم تبة الرياض حل الرياض.نػ( حل آٜٖٔالب ويت حل منتوا نن يونى)
 نػ( حلكشاؼ القناع حل لاا ال  ر حل نريوت.ٕٓٗٔالب ويت حل منتوا نن يونى)

(حل الوقػػػػػا اإلسػػػػػبلمي وتثػػػػػرا يف لنميػػػػػة اجملتمت)سمػػػػػاذج معاصػػػػػرة لت بيقالػػػػػه يف تمري ػػػػػا ٖٜٜٔصبػػػػػاؿ نر ذمػػػػػي)
سوف اإلسػػبلميةحل ال ويػػتحل الشػػمالية(  ػػمن تحبػػاث نػػدوة رمػػو لوا لنمػػوي لىوقػػاحل و ااة األوقػػاؼ والشػػ

 ـ.ٖٜٜٔ
نػػػػػ( حل لوا نظػػػػاـ الوقػػػػا اإلسػػػػبلمي يف التنميػػػػة االقتتػػػػالية املعاصػػػػرةحل حل لاا ٕٛٗٔاجلمػػػػل حل تضبػػػػد حممػػػػد )

 نػ .ٕٛٗٔاللبلـحل مترحل ال بعة األود 
 إايا  :اإلسبلمي نوا ن نحل الرب اخلاصة لىمشروعات نوكو فراند مع د مركز مدير (حلٕٗٓٓنرظمر) مبني ر

 والدظمقرا يػة اإلسػبلـ لااسػة ملركػز اخلػامى اللػنوي العدالػة االمبتماعيػة حلاملػسسبر لبنػا  التقىيديػة طاألسمػا

  . ٕٗٓٓ مايو يف نوا ن ن
نػػػ( حل موانػػ  اجلىيػػل لشػػرح خمتتػػر خىيػػل حل ال بعػػة األود حل ٙٔٗٔا  ػػاب حل تنػػو عبػػد اهلل حممػػد نػػن حممػػد)

 . ٜٜ٘ٔ/  ٙٔٗٔحل عاـ   بط الشيخ  كريا عمريات حلنريوت لاا ال ت  العىمية
( حل تسػالي  اسػتثماا األوقػاؼ وتسػى إلااهتػاحل  ػمن نػدوة )رمػو لوا لنمػوي لىوقػػا(حل ٖٜٜٔضبػال حل نزيػه )

 ـ.ٖٜٜٔال ويتحل م بوعات و ااة األوقاؼ والشسوف اإلسبلميةحل 

انػة مػت نػ( حل تا اـ الوقا عىر البايػة يف الشػريعة اإلسػبلمية حللااسػة مقاٙٔٗٔاخلالد حل حممد عبد الراي )
 .    ٜٜٙٔ/  ٙٔٗٔالت بي  الق ا ي يف املمى ة العرنية اللعولية حلم ة امل رمة : م انت الت ا عاـ 

نػ( حل األس   واللندات وتا ام ػا يف ال قػه اإلسػبلمي حل لاا انػن اجلػو يحل ٕٗٗٔاخلىيل حل تضبد نن حممد )
 نػ .ٕٗٗٔالدماـحل ال بعة األود 

 نػ.ٛٔٗٔ  واللندات من منظوا حل لاا اللبلـحل ال بعة األودنػ( حل األس ٛٔٗٔخياط حل عبد العزيز)

 الدالير حل سيدي تضبد تنو الربكات حلالشرح ال بري حلربقي  : حممد عىيد حل لاا ال  ر حل نريوت .
 الدسوقي حل حممد عرفة حل اا ية الدسوقي حل ربقي  حممد عىيد حل لاا ال  ر حل نريوت .

 انة ال البر حل لاا ال  ر حل نريوت.الدميا ي حل تنو ن ر حممد الليد   ا حل إع
 ( حل اتة اهلل البالاة حل املومب : الليد سان  حل لاا اجليل حل ال بعة األود .ٕ٘ٓٓ) اهلل الدنىوي حل ويل

 نػ(حل خمتاا التواح حل ربقي  : حممول خا ر حل م تبة لبناف .٘ٔٗٔالرا ي حل حممد نن تيب ن ر)
تػػػاج إد  ػػػرح املن ػػػاج حل ال بعػػػة األخػػػرية حل  متػػػر :  ػػػركة نػػػػ( حل  ايػػػة احملٖٙٛٔالرمىػػػي حل حممػػػد نػػػن تضبػػػد)

 .  ٜٚٙٔ/  ٖٙٛٔوم بعة مت  ر البايب ا ىيب وتواللا حل عاـ 
نػػػػ( حل الوسػػػا ل ا ديثػػػة لىتمويػػػل واالسػػػتثماا لىػػػدكتوا حل حبػػػل مقػػػدـ لنػػػدوة إلااة ٘ٔٗٔالزاقػػػا حل حممػػػدتنى)

 نػ .٘ٔٗٔ ولثمري دمتى ات األوقاؼ. املع د اإلسبلمي لىبووث والتداي 



35 

 

 35 

 نػ.ٛٔٗٔنػ(  حل تا اـ الوقا حل ال بعة األودحل عماف األالفحل لاا عمااحل ٛٔٗٔالزاقا حل مت  ر)
 نػ .ٗٔٗٔنػ( حل تشمية الوقا وتندافهحل لاا  يبةحل الرياض ٗٔٗٔالزيد حلعبداهلل نن تضبد)

وت: لاا املعرفػة لى باعػة الزيىعي حل فنر الدين عثماف حل لبير ا قا    رح كنز الدقا   حل ال بعة الثانية حل نري 
 والنشر .

 حل مسسلة اليمامة التو ية الرياض.ٜٖساعايتحل ضمر حل الوقا واجملتمتحل كتاب الرياض 
 ـ.ٖٜٜٔ( حل تا اـ الوقا يف ال قه والقانوفحل القانرة ٖٜٜٔسراجحل حممد)

 نػ.ٖٗٗٔحل  حل ال بعة األود حل الرياض اإلاناب ولعاوي اخلريي الق اع حل اهلل عبد نن اللىومي حل حممد
 نػ( حل األـ حللاا املعرفة حل نريوت حل ال بعة الثانية .ٖٜٖٔالشافعي حل حممد نن إلايى )

الشػػػثري حل عبػػػد العزيػػػز نػػػن ضبػػػول حلالوقػػػا ولعػػػ  مسسلػػػات الرعايػػػة التػػػوية حل نػػػدوة م انػػػة الوقػػػا وتثػػػرا يف 
 الدعوة والتنمية .

 نريوت .نػ( حل اإلقناع  حل لاا ال  ر حل ٘ٔٗٔالشرنيين حل حممد اخل ي  )
 رح  ادول انن عرفة حل ال بعة األود حل ربقي  حممػد تنػو األمب ػاف وال ػانر املعمػواي حل نػريوت : لاا الاػرب 

 . ٖٜٜٔاإلسبلمي حل عاـ 
نػػػ( حل اا ػػية عىػػر لبيػػر ا قػػا    ػػرح كنػػز الػػدقا   حل ال بعػػة األودحل  ٖٖٔٔالشػػىيب حل  ػػ اب الػػدين تضبػػد)

 .  ٖٖٔٔ متر : امل بعة األمريية نبوالؽ حل عاـ
نػػػ(حل تثػػر الوقػػا يف إذمػػا  التنميػػة الشػػامىةحل عىػػة البوػػوث ال ق يػػة املعاصػػرةحل عػػدل ٘ٔٗٔ ػػوقي تضبػػد لنيػػا )

 نػ .٘ٔٗٔحل ٕٗ
 ال بعة الرانعة . نريوتحل اإلسبلميةحل النظ  (حلٜٛٚٔالتارت حل صبوي )

لااة واسػػػتثماا عبػػػد املالػػػد تضبػػػد اللػػػيد حل الػػػدوا االمبتمػػػاعي لؤلوقػػػاؼحل يف كتػػػاب صبػػػاعي ربػػػت عنػػػواف " إ
دمتى ػػات األوقػػاؼ " املع ػػد اإلسػػبلمي لىبوػػوث والتػػداي حل البنػػد اإلسػػبلمي لىتنميػػةحل مبػػدةحل املمى ػػة 

 العرنية اللعولية.
 يف مقدمػة خمتػااة حبػوث اإلسػبلـحل يف ال اعىػة التنمويػة التػي  تاػد حل الوقػا حممػد احمللػن عبػد العثمػافحل

 ا ند. يف ياإلسبلم ال قه العا رة عمت ال ق ية .الندوة 

العتىوينحلإمساعيل نن حممد اجلرااي حل كشػا اخل ػا  ومزيػل االلبػاس عمػا ا ػت ر مػن االااليػل عىػر تللػنة 
 الناس حل لاا إايا  الواث العريب.

 .  م بعة الرمبا  ـحلٖٜ٘ٔ -نػ ٖٗ٘ٔحل ٕحل طٔحل الوقاحل ص (ٖٜ٘ٔ) حل عبد اجليل عبد الرضبنعشوب
ا  لوا الوقػػػػػػا يف الػػػػػػدوؿ اإلسػػػػػػبلمية  ػػػػػػرواة اقتتػػػػػػالية نػػػػػػػ( حل إايػػػػػػٖٕٗٔ) عىمػػػػػػا  وم  ػػػػػػروف إسػػػػػػبلميوف

 نػ.ٖٕٗٔ ذوالقعدة ٕٛاجلمعة  -ٜٚٚٔوامبتماعية  حل عىة العا  اإلسبلميحلالعدل 

نػػػ(حل  االسػػتثماا واملتػػامبرة ألسػػ   الشػػركات املنتى ػػةحل مرامبعػػة فق يػػة ٕٚٗٔالعمػػاا حل عبػػداهلل نػػن موسػػر )
 نػ.ٕٚٗٔحل ال بعة األودومقواات لىبول امللتقبىي حل لاا كنو  إ بيىيا
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العمػػاا حل عبػػداهلل نػػن موسػػر حل وقػػا األسػػ   لىعمػػاا حل حبػػل منشػػوا يف عىػػة مبامعػػة اإلمػػاـ حممػػد نػػن سػػعول 
 . ٔٗاإلسبلمية العدل 

منتػد  املشػااكة اجملتمعيػة  العمراين حل عبداهلل نن حممد حل لوا الوقا يف لع  البول العىمػي لااسػة فق يػةحليف
 املمى ػػػػة العرنيػػػػة اللػػػػعوليةحل املنعقػػػػد يف مبامعػػػػة اإلمػػػػاـ حممػػػػد نػػػػن سػػػػعول يف عػػػػاؿ البوػػػػل العىمػػػػي يف

 اإلسبلمية .

نػػ ٜٔٗٔلاا الشػروؽحل القػانرة ػ نػريوتحل   نػ( حل األوقاؼ اللياسػية يف متػرحلٜٔٗٔاامن حل إنراني  البيومي)
 ـ.ٜٜٛٔػ 
 الوقا واجملتمػت نظاـ من تلمل- العريب اجملتمت يف الوقا لوهي ة التااطمي الت وين حل البيومي إنراني  اامنحل

 العريب . الو ن يف املدين
نػػػػ( حل اسػػػتثماا تمػػػواؿ الوقػػا حل حبػػػل مقػػػدـ لىػػػدواة اخلاملػػػة عشػػػرة جملمػػػت ٕٗٗٔفػػدال حل التػػػالؽ العيا ػػػي)

نػػػ( حل اسػػتثماا تمػػواؿ ٕٗٗٔحلالعمػػاا حل عبػػداهلل نػػن موسػر )ٖٔنػػحل صٕٗٗٔال قػه اإلسػػبلمي الػػدويلحل 
 نػ .ٕٗٗٔقا ال ق ية األود. ال ويت الوقاحل حبل مقدـ لندوة ق ايا الو 

 . ٜٕٓٓيونيو  ٘( حل مسسلتا الزكاة والوقا ندية اإلسبلـ لىبشرية حل مقانىة يف ٜٕٓٓال نتري حل  وقي )
 العا ػرة حل عمػت ال ق يػة النػدوة يف خمتػااة حبػوث اإلسػبلـ حل  ػمن يف الوقػا اإلسػبلـ حل القػامسي حل عانػد

 ا ند. اإلسبلمي يف ال قه
نػػػػػػحل وقػػػػػرااات وفتػػػػػاو  ٕ٘ٗٔ( جملمػػػػػت ال قػػػػػه اإلسػػػػػبلمي الػػػػػدويلحل الػػػػػدواة اخلاملػػػػػة عشػػػػػرة ٓٗٔ)قػػػػػراا اقػػػػػ  

 ـ.ٖٕٓٓنػ/تكتونرٕٗٗٔولوصيات منتد  ق ايا الوقا ال ق ية األوؿحل ال ويت:  عباف 

حل نػػػ(ٖٕٗٔنتػػااي اخلزامبػػي مشػػى الػػدين)القػػر يب حل تنػػو عبػػد اهلل حممػػد نػػن تضبػػد نػػن تيب ن ػػر نػػن فػػرح األ
القػػػر ف حل احملقػػػ  : نشػػػاـ مسػػػري البنػػػاايحل لاا عػػػا  ال تػػػ حل الريػػػاضحل املمى ػػػة العرنيػػػة  اجلػػػامت ألا ػػػاـ

 اللعولية .
نػػػػػػػػػ(حلندا ت التػػػػػػػػنا تحللاا ال تػػػػػػػػ  ٙٓٗٔال اسػػػػػػػػاين حل عػػػػػػػػبل  الػػػػػػػػدين تنػػػػػػػػو ن ػػػػػػػػر نػػػػػػػػن ملػػػػػػػػعول ا ن ػػػػػػػػي)

 ـ.ٜ٘ٛٔنػ/ٙٓٗٔالعىميةحلنريوتحل
 ـ.ٜٚٚٔبعة اإلا الحل نادالحل( حلتا اـ الوقا يف الشريعة اإلسبلميةحلم ٜٚٚٔال بيلي حل حممد عيد)

( حلاجلوانػػػ  االقتتػػػالية لىوقػػػا حل املىتقػػػر املػػػنظ  نالتعػػػاوف مػػػانر املسسلػػػة الو نيػػػة ٕٛٓٓال تػػػاين حل عمػػػر )
لؤلوقػػػػاؼ و املع ػػػػد اإلسػػػػبلمي لىبوػػػػوث والتػػػػداي  التػػػػانت لىبنػػػػد اإلسػػػػبلمي لىتنميػػػػة واألمانػػػػة العامػػػػة 

لىوقػػػا والزكػػػاة" والػػػدواة التدايبيػػػة اػػػوؿ"لوا لؤلوقػػػاؼ نال ويػػػت اػػػوؿ" النتػػػوص القانونيػػػة  املنظمػػػة 
 . ٕٛٓٓمااس ٕٔ- ٙٔالوقا و الزكاة يف التن يا من ادة ال قر" يف ال وة ما نر 

البلا  حل صارت نن عبػداهلل حلتسػباب ارملػاا الوقػا يف العتػر ا ا ػر حل وسػبل معاجلتػه حل حبػل مقػدـ لػو ااة 
 الشسوف اإلسبلمية ناملمى ة العرنية اللعولية.

 ـ .ٕٜٚٔ( حل حما رات يف الوقا حل لاا ال  ر حل ال بعة الثانيةحل ٕٜٚٔمد تنو  نرة)حم
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 املرلاوي حل عىي نن سىيماف حل اإلنتاؼ حل لاا إايا  الواث العريب حل نريوت.
 نػ( حل لليل ال ال  حل امل ت  اإلسبلمي حل نريوت حل لبناف ال بعة الثانية. ٜٖٛٔمرعي نن يوسا)

 .ا تاج نن ملى  القشريي النيلانواي حل صويح ملى  حل لاا اجليل نريوت ملى  حل تنو ا لر ملى  نن

( حل تثػػر الوقػػا يف لنميػػة اجملتمػػتحل مركػػز صػػارت عبػػداهلل كامػػل لبلقتتػػال ٜٜٚٔمشػػ وا حل نعمػػت عبػػدالى يا)
 ·ـٜٜٚٔاإلسبلميحل القانرةحل 

جلامعػػات ولنميػػة املشػػيقح حل خالػػد نػػن عىػػي نػػن حممػػد حل األوقػػاؼ يف العتػػر ا ػػديل كيػػا نومب  ػػا لػػدع  ا
 مواالنا لااسة فق ية .

نػػػ( حل الوقػػا اإلسػػبلميحل ل ػػوااحل إلاالػػهحل لنميتػػه حل لاا ال  ػػرحل لمشػػ حل ال بعػػة األود ٕٔٗٔمنػػبا قوػػا )
 نػ .ٕٔٗٔ

نػػػػ( حل األابػػػاس اإلسػػػبلمية يف املمى ػػػة املارنيػػػةحل و ااة الشػػػسوف اإلسػػػبلميةحل ٕٔٗٔالناصػػػري حل حممػػػد املى ػػػي)
 ـ( .ٕٜٜٔػ )نٕٔٗٔ –احملمديةحل املارب 

 والشػسوف األوقػاؼ و ااة حل املارنيػة املمى ػة يف اإلسػبلمية األابػاس حل نػػ(ٕٔٗٔامل ػي) حلحممػد الناصػري

 . اإلسبلمية
مػن  )ملػتل العػريبحل املاػرب يف املػدين اجملتمػت دبسسلػات الوقػا عبلقػة ربػوالت حل اللػيد اهلل عبػد تنػااحل ولػد

 .)العريب الو ن يف املدين واجملتمت الوقا نظاـ
 


