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 مؼدمة

بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ.. الحؿد هلل رّب العالؿقـ والصالة والسالم طؾك خاتؿ 

 إكبقاء والؿرسؾقـ وطؾك آلف وصحبف الطقبقـ، وبعد: 

فنن الدارس لؾحضارة اإلسالمقة يؼػ معجًبا كّؾ اإلطجاب بدور إوقاف يف 

رة اإلسالمقة والـفضة الشامؾة لألمة، وأن مـ يؼرأ تلريخ الؿساهؿة يف صـاطة الحضا

الققػ لقجد أكف شؿؾ مختؾػ جقاكب الحقاة مـ الجامعات والؿستشػقات إلك 

إوقاف الخاصة بالحققاكات )مثؾ خققل الجفاد( التل لؿ تعد صالحة لالستعؿال 

 إلك …إوقاف فحقـئٍذ ُتحال إلك الؿعاش وتصرف لفا أطالففا وما تحتاج إلقف مـ هذه

 يف طـفا بدائؾ فقجدن تعاقب ٓ حتك الخادمات بليدي تـؽسر التل إواين طؾك إوقاف

 . الققػ ممسسات

لذلؽ فنطادة دور الققػ تعـل إطادة دور كبقر لؾجاكب الطقطل الؿمسس لخدمة 

 الحضارة والتؼدم ولخدمة تـؿقة الؿجتؿع وتطقيره. 

ضعة يف استثؿار الققػ، والحػاظ طؾقف حقث ومـ هـا كان بحثل هذا مساهؿة متقا

تطرقت إلك التعريػ بآستثؿار يف الؾغة، أو آصطالح، وحؽؿ آستثؿار، ثؿ قؿت 

بالربط بقـ الققػ وآستثؿار واستثؿار مقارد الققػ وصرقف الؼديؿة ووسائؾف 

 الؿعاصرة. 

فقجدت فقفا وقد رجعت مـ خالل البحث إلك كتبـا الػؼفقة وآراء سؾػـا الصالح 

كّؾ ما يشػل الغؾقؾ، والؿروكة الؽافقة يف التعامؾ مع الققػ: وهق ما يسفؾ لؾؼائؿقـ 

 طؾك الققػ أن يؼقمقا بتطقير الققػ وأمقالف وأدواره إن أرادوا. 

كسلل أن يقفؼـا لتحؼقؼ ما كصبقا إلقف، ويجعؾ أطؿالـا خالصة لقجفف الؽريؿ،  واهلل

 .لـصقرفـعؿ الؿقلك وكعؿ ا إكف مقٓي

 



 

 

 

 األول  ؼسمال

  وحؽؿهوحؽؿه  التعريف باالستثؿارالتعريف باالستثؿار



 طصطاحواال التعريف باالستثؿار يف الؾغة

 االستثؿار لغة:

مصدر استثؿر يستثؿر، وهق لؾطؾب بؿعـك صؾب آستثؿار، وأصؾف مـ الثؿر، وهق  

لف طدة معاٍن مـفا ما يحؿؾف الشجر وما يـتجف، ومـفا القلد حقث قال: القلد ثؿرة الؼؾب، 

 ومـفا أكقاع الؿال. 

لشلء أي كضج الشجر ثؿقًرا أي أضفر ثؿره، وثؿر ا -بػتح الؿقؿ-ويؼال: َثؿر 

وكؿؾ، ويؼال: ثؿر مالف أي كثر، وأثؿر الشجر أي بؾغ أوان اإلثؿار، وأثؿر الشلء أي 

أي كثر، وأثؿر الؼقم: أصعؿفؿ الثؿر، ويؼال:  -بضؿ الالم-أتك كتقجتف، وأثؿر مالف 

أي استخدمف يف اإلكتاج، وأما الثؿرة ففل واحدة  -بتشديد الؿقؿ-استثؿر الؿال وثّؿره 

ا أضقػت إلك الشجر فقؼصد هبا حؿؾ الشجر، وإلك الشلء فقراد هبا فائدتف، الثؿر فنذ

 -بضؿفؿا–وُثؿر  -بػتح الثاء والؿقؿ-وإلك الؼؾب فقراد هبا مقدتف وجؿع الثؿرة: َثَؿر 

 . (1)وأثؿار ثؿار

وقد وردت كؾؿة: أثؿر، وثؿرة، وثؿرات، أربًعا وطشريـ مرة يف الؼرآن الؽريؿ مـفا 

ُقنَ }ققلف تعالك:  َؼْقٍم ُيْممـِ ََٔياٍت لَّ  {اْكُظُروا إَِلك َثَؿِرِه إَِذا َأْثَؿَر َوَيـِْعِف إِنَّ فِل َذلُِؽْؿ 

كضجفا لؾقصقل إلك (، أي اكظروا إلك ثؿار تؾؽ إشجار والـباتات، و99)إكعام: 

َوُهَق }اإليؿان الؽامؾ باهلل تعالك، حقث يحؿؾ ذلؽ طجائب قدرتف، ومـف ققلف تعالك: 

ْيُتقَن  ْرَع ُمْخَتؾًِػا ُأُكُؾُف َوالزَّ َّْخَؾ َوالزَّ ْعُروَشاٍت َوَغْقَر َمْعُروَشاٍت َوال َّاٍت مَّ الَِّذي َأكَشَل َج

اَن ُمَتَشابًِفا َوَغْقَر ُمتَ  مَّ َٓ ُتْسِرُفقا َوالرُّ ُف َيْقَم َحَصاِدِه َو َشابٍِف ُكُؾقا مـِ َثَؿِرِه إَِذا َأْثَؿَر َوآُتقا َحؼَّ

ـَ  َٓ ُيِحبُّ اْلُؿْسِرفِق (، حقث امتـ اهلل تعالك طؾقـا بالثؿار وأمركا أن كلكؾ 141)إكعام:  {إِكَُّف 

فا )وهق الزكاة( مـ ثؿار هذه إشجار والـباتات طـدما تـثؿر وتــتج، وأن كعطل حؼ

طـد حصادها لؾؿستحؼقـ، كؿا أمركا بلٓ كسرف يف الباقل وهذا يدل طؾك أن حؼ 

 الؿؾؽقة لقس حًؼا مطؾًؼا، بؾ مؼقد بضقابط الشرع. 



ويف هذه أية وآيات أخرى أسـد اهلل تعالك اإلثؿار إلك الشجر والـبات كػسقفؿا 

هرة التل لفا تلثقر طؾك الـؿق والثؿر مؿا يدل طؾك أهؿقة العـاية بالســ وإسباب الظا

والـضج مع أن الػاطؾ الحؼقؼل هق اهلل تعالك، ولذلؽ أكد هذه الحؼقؼة يف آيات أخرى 

ُؽؿْ }فؼال:  ـَ الثََّؿَراِت ِرْزًقا لَّ
َؿاِء َماًء َفَلْخَرَج بِِف مِ ـَ السَّ

(، وققلف 22)البؼرة:  {َوَأْكَزَل مِ

ـَ الثََّؿَراِت َربِّ اْجَعْؾ َهَذا َبؾَ }تعالك: 
 (. 126)البؼرة:  {ًدا آمِـًا َواْرُزْق َأْهَؾُف مِ

ويالحظ أن الؼرآن الؽريؿ أصؾؼ )يف الغالب( الثؿر أو الثؿرة، أو الثؿرات طؾك ما 

ـَ إَْمَقاِل َوإكُػِس َوالثََّؿَراِت }تـتجف إشجار والـباتات مثؾ ققلف تعالك:   {َوَكْؼٍص مِّ

ْؿـا الؿراد بؼقلف (، ولؿ 155)البؼرة:  يطؾؼ طؾك ما تـتجف التجارة مـ أرباح إٓ إذا َطؿَّ

ءٍ }تعالك: 
ْ

ًا ُيْجَبك إَِلْقِف َثَؿَراُت ُكؾِّ َشل ُفْؿ َحَرًما آمـِ ـ لَّ  (. 57)الؼصص:  {َأَو َلْؿ ُكَؿؽِّ

ـة كثقًرا وهل ٓ تعدو معاكقفا طـ ثؿار إشجار  وقد وردت هذه الؽؾؿة أيًضا يف السُّ

)متػؼ  "كفى طن بقع الثؿر حتى يزهو": -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اتات، مـفا ققلف والـب

، ومسؾؿ، كتاب الؿساقاة: 4/398طؾقف، اكظر صحقح البخاري مع الػتح، كتاب البققع: 

)مسـد  "الؾفم ارزقـا من ثؿرات األرض": -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-(، وققلف 3/1191

 (، وغقر ذلؽ. 3/342أحؿد: 

 يف االطصطاح: االستثؿار 

يف ُطرف الػؼفاء طـدما تحدثقا طـ السػقف والرشقد فؼالقا:  "التثؿقر"ورد لػظ 

الرشقد هق الؼادر طؾك تثؿقر أمقالف وإصالحف، والسػقف هق غقر ذلؽ، قال اإلمام مالؽ: 

 ، وأرادوا بالتثؿقر ما كعـل بآستثؿار الققم. (2) "الرشد: تـثؿقر الؿال، وإصالحف فؼط"

وأما لػظ آستثؿار فؾؿ يرد يف كتب الؾغة بؿعـاه آقتصادي، ولذلؽ يف معجؿ 

القسقط: آستثؿار: استخدام إمقال يف اإلكتاج إما مباشرة بشراء أٓت، وإما بطريؼة 

ة كشراء إسفؿ والسـدات ثؿ وضع رمز )مج( الذي يدل طؾك أن هذا الؿعـك غقر مباشر

 . (3)هق مـ وضع مجؿع الؾغة 



 حؽم االستـثؿار:

ستـثؿار مباح ومشروع الذي يظفر مـ الـصقص الشرطقة ومؼاصدها العامة أن آ

بلصؾف طؾك مستقى الػرد.. بؾ كستطقع الؼقل بلكف ترد طؾقف إحؽام التؽؾقػقة مـ حقث 

واجب كػائل طؾك إمة يف مجؿقطفؿ، أي  -مـ حقث الؿبدأ-طقارضف ووسائؾف لؽـف 

 أكف ٓ يجقز لألمة أن ترتك آستثؿار. 

يف حقاة الػرد وإمة، وتؼديؿ ذلؽ ٕن الـصقص الشرطقة متضافرة يف أهؿقة الؿال 

الؿال طؾك الـػس يف جؿقع أيات التل ذكر فقفا الجفاد وإمقال وإكػس إٓ يف آية 

أية الحادية طشرة بعد الؿائة، حقث قدمت إكػس: ٕهنا  -واحدة يف سقرة التقبة 

الساطقـ يف تتحدث طـ الشراء، وامتـان اهلل تعالك بالؿال، والؿساواة بقـ الؿجاهديـ، و

سبقؾ الرزق كؿا يف آخر سقرة الؿزمؾ، وتسؿقة العامؾ والتاجر بالؿجاهد يف سبقؾ اهلل 

بقضقح طؾك وجقب العـاية بالؿال وتثؿقره وتؼقيتف  يدل ذلؽ كؾ …يف أحاديث كثقرة

حتك تؽقن إمة قادرة طؾك الجفاد والبـاء والؿعرفة والتؼدم والتطقر والـفضة 

وٓ تمتقا السػفاء }ؽ ٓ يتحؼؼ إٓ بالؿال كؿا يؼقل تعالك: والحضارة، حقث إن ذل

 (. 5)الـساء:  {أمقالؽؿ التل جعؾ اهلل لؽؿ ققامًا وارزققهؿ فقفا

فؼد سؿك اهلل تعالك الؿال بلكف ققام لؾؿجتؿع اإلسالمل، وهذا يعـل أن الؿجتؿع ٓ 

، ولؿ {ارزققهؿ فقفاو}يؼقم إٓ بف وٓ يتحرك وٓ يـفض إٓ بف، كؿا أن ققلف تعالك: 

يؼؾ )مـفا( يدل بقضقح طؾك وجقب آستثؿار حتك تؽقن كػؼة همٓء الؿحجقر 

طؾقفؿ )مـ إصػال والؿجاكقـ( يف إرباح الؿتحؼؼة مـ آستثؿار ولقست مـ رأس 

 الؿال كػسف. 

اطؾؿ أكف تعالك أمر الؿؽؾػقـ يف مقاضع مـ كتابف بحػظ "يؼقل اإلمام الرازي: 

ـِ }قال تعالك: إمقال،  َقاِصق ـَ َكاُكقا إِْخَقاَن الشَّ ِري ْر َتْبِذيًرا * إِنَّ اْلُؿَبذِّ َٓ ُتَبذِّ )اإلسراء:  {َو

َٓ َتْبُسْطَفا ُكؾَّ اْلَبْسِط َفَتْؼُعَد }(، وقال تعالك: 27 - 26 َٓ َتْجَعْؾ َيَدَك َمْغُؾقَلًة إَِلك ُطـُِؼَؽ َو َو



ْحُسقًرا ـَ إَِذا َأْكَػُؼقا َلْؿ ُيْسِرُفقا َوَلْؿ َيْؼُتُروا}(، وقال تعالك: 29)اإلسراء: {َمُؾقًما مَّ ِذي  {َوالَّ

 (. 67)الػرقان:

وقد رغب اهلل تعالك يف حػظ الؿال يف آية الؿدايـة حقث أمر بالؽتابة واإلشفاد 

والرهـ، والعؼؾ يميد ذلؽ: ٕن اإلكسان ما لؿ يؽـ فارغ البال ٓ يؿؽـف الؼقام بتحصقؾ 

الدكقا وأخرة، وٓ يؽقن فارغ البال إٓ بقاسطة الؿال، ثؿ قال: وإكؿا قال مصالح 

)فقفا( ولؿ يؼؾ )مـفا( لئال يؽقن ذلؽ أمرًا بلن يجعؾقا بعض أمقالفؿ رزقًا، بؾ أمرهؿ 

أن يجعؾقا أمقالفؿ مؽاكًا لرزقفؿ بلن يتجروا فقفا ويثؿروها فقجعؾقا أرزاقفؿ مـ 

 . (4) "...إرباح، ٓ مـ أصقل إمقال

ومـ إدلة الؿعتربة طؾك ذلؽ أن وجقب الزكاة يف إمقال يدفع أصحاهبا إلك 

التجارة: ٕهنؿ إن لؿ يتاجروا فقفا تلكؾفا الصدقة والـػؼة، وهذا ما يميده الػؽر 

آقتصادي الحديث، حقث يػرض أكقاًطا مـ الضرائب لدفع أصحاب إمقال إلك طدم 

اكتـازها، بؾ قد وردت أحاديث تصؾ بؿجؿقطفا إلك درجة الصحقح أو الحسـ الذي 

يـفض بف حجة طؾك وجقب التجارة يف أمقال الصغار )القتامك وغقرهؿ( والؿحجقر 

فؼد روى الشافعل بنسـاده طـ يقسػ بـ  طؾقفؿ )السػفاء والؿجاكقـ وكاقصل إهؾقة(،

أو يف أموال -ابتغوا يف مال القتقم "ماهؽ أن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال: 

. وقال البقفؼل والـقوي يف هذا الحديث: "الصدقة -ال تستفؾؽفا-ال تذهبفا  -القتامى

حابة إسـاده صحقح، ولؽـف مرسؾ معضد بعؿقم الـصقص إخرى وبؿا صّح طـ الص"

 . (5) "مـ إيجاب الزكاة يف مال القتقؿ

 -رحؿف اهلل-مرسؾ إٓ أن الشافعل  -أي حديث ابـ ماهؽ-وهذا "قال البقفؼل:  

 -الصحقح يف إيجاب الزكاة مطؾًؼاوهق طؿقم الحديث -أكده بآستبدال بالخرب إول 

 . (6) "وبؿا روي طـ الصحابة يف ذلؽ



ورواه البقفؼل طـ طؿر بـ الخطاب رضل اهلل طـف مقققفًا طؾقف "وقال الـقوي: 

وقال إسـاده صحقح، ورواه أيضًا  "القتامى ال تلكؾفا الصدقة وابتغوا يف أموال"بؾػظ: 

 . (7) "طؾل بـ مطرف

وروى الطرباين يف إوسط طـ أكس بـ مالؽ قال: قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف 

، قال الفقثؿل يف مجؿع الزوائد كؼالً "وا يف أموال القتامى ال تلكؾفا الزكاةاتجر"وسؾؿ: 

 . (8) "إن إسـاده صحقح"طـ شقخف الحافظ العراقل: 

ار قد كبفت إوصقاء طؾك وجقب إن إحاديث وأث"يؼقل الشقخ الؼرضاوي: 

فقاجب طؾك الؼائؿقـ بلمر القتامك أن  "تثؿقر أمقال القتامك حتك ٓ تؾتفؿفا الزكاة...

يـؿقا أمقالفؿ كؿا يجب طؾقفؿ أن يخرجقا الزكاة طـفا، كعؿ إن يف هذيـ الحديثقـ )أي 

و حديث طؿرو بـ شعقب الؿرفقع وحديث يقسػ بـ ماهؽ( ضعػًا مـ جفة السـد، أ

أكف يقافؼ مـفج اإلسالم العام يف "آتصال ولؽـ يؼقيفؿا طدة أمقر، وذكر مـفا: 

 . (9) "اقتصاده الؼائؿ طؾك إيجاب التثؿقر وتحريؿ الؽــز

ـَ إْغـَِقاِء }ققلف تعالك: وكذلؽ يدل طؾك تثؿقر إمقال  َٓ َيُؽقَن ُدوَلًة َبْق  
ْ

َكل

(، حقث إن إمقال ٓ تتداول إٓ طـ صريؼ تقزيع الصدقات، 7)الحشر:  {مِـُْؽؿْ 

ـّاع والتّجار  وآستثؿار الذي يمدي إلك أن يستػقد مـفا الجؿقع مـ العؿال والص

وا َلُفْؿ مَّ }وكحقهؿ. وكذلؽ ققلف تعالك:  ةٍ َوَأِطدُّ ـ ُققَّ (، ومـ 61)إكػال:  {ا اْسَتَطْعُتؿ مِّ

الؼقة بال شؽ ققة الؿال بؾ هل مؼدمة يف معظؿ أيات طؾك الـػس، فنذا كاكت ققة 

 البدن والسالح مطؾقبة فنن ققة الؿال أشدُّ صؾًبا ووجقًبا. 

ثؿ إن مـ مؼاصد هذه الشريعة الحػاظ طؾك إمقال، وذلؽ ٓ يتحؼؼ إٓ طـ 

ثؿارها وتـؿقتفا، كؿا أن مـ مؼاصدها تعؿقر الؽقن طؾك ضقء مـفج اهلل صريؼ است

ـَ إَْرِض َواْسَتْعَؿَرُكْؿ فِقَفا}تعالك:  معـاه "(. فؼال الؿػسرون: 61)هقد:  {ُهَق َأكَشَلُكؿ مِّ

، وكذلؽ مـ (11) "أمركؿ بعؿارة ما تحتاجقن إلقف فقفا مـ بـاء مساكـ وغرس أشجار



مؼاصدها آستخالف الذي يؼتضل الؼقام بشئقن إرض وتدبقرها واإلفادة مـفا 

 وتعؿقرها، وكؾ ذلؽ ٓ يتحؼؼ طؾك وجففا إكؿؾ إٓ طـ صريؼ آستثؿار. 

 

 والخاطصة: 

ففا العام واجب كػائل طؾك إمة بلن تؼقم بعؿؾقات أن آستثؿار لألمقال بقج

آستثؿار حتك تتؽقن وفرة إمقال وتشتغؾ إيادي ويتحؼؼ حّد الؽػاية لؾجؿقع إن لؿ 

يتحؼؼ الغـك، ومـ الؼقاطد الػؼفقة يف هذا الؿجال هق أن ما ٓ يتؿ القاجب إٓ بف ففق 

 واجب. 

رد إذا كان لف فائض مالل: فالذي ويثقر التساؤل حقل وجقب آستثؿار طؾك الػ

يؼتضقف الؿـفج اإلسالمل يف أن الؿال مال اهلل تعالك، وأن مؾؽقة اإلكسان لف لقست مطؾؼة 

طـ ققد.. أكف يجب طؾقف أن يستثؿر أمقالف بالطرق الؿشروطة سقاء كان بـػسف، أو طـ 

صالحة لالستثؿار صريؼ الؿضاربة والؿشاركة وكحقهؿا، وأكف يـبغل لف أٓ يرتك أمقالف ال

فقعطؾفا طـ أداء دورها يف التدوير وزيادة دوراهنا آقتصادي الذي يعقد بالـػع العام 

 طؾك الؿجتؿع. 

كؿا أن ققة الؿجتؿع وإمة بؼقة أفرادها وٓ سقؿا طؾك ضقء مـفج آقتصاد 

طؾك اإلسالمل الذي يعرتف بالؿؾؽقة الػردية، وأن مؾؽقة الدولة محدودة، ومـ هـا تؼع 

إفراد مسمولقة كربى يف زيادة إمقال وتؼقيتفا طـ صريؼ آستثؿار، يؼقل الشقخ 

إذا كان مـ قضايا العؼؾ والديـ أّن ما ٓ يتّؿ القاجب إٓ بف ففق "محؿقد شؾتقت: 

واجب، وكاكت طزة الجؿاطة اإلسالمقة أول ما يقجف اإلسالم طؾك أهؾف، وكاكت متققػة 

زراطة والصـاطة والتجارة، كاكت هذه العؿد واجبة وكان تـسقؼفا طؾك العؿد الثالثة: ال

 . (11) "…طؾك القجف الذي يحؼؼ خقر إمة واجًبا

 



 

 

 

  ثاينال ؼسمال

 

  استثؿار موارد الوقف وصرقه استثؿار موارد الوقف وصرقه 

 

 



 الوقف واالستثؿار

يراد بف إضافة أرباح إلك رأس  -كؿا سبؼ-الققػ كػسف استثؿار: ٕن آستثؿار 

الؿال لتؽقن الؿصاريػ مـ الربح فؼط، فقبؼك رأس الؿال محػقًضا بؾ مضاًفا إلقف الربح 

باقل لقمدي إلك كػاية اإلكسان وغـاه. وكذلؽ الققػ حقث هق خاص بإمقال التل ال

 ّٓ يؿؽـ آكتػاع هبا مع بؼاء أصؾفا، ولذلؽ فإشقاء التل ٓ يؿؽـ آكتػاع هبا إ

 . (1)باستفالكفا )مثؾ الطعام( ٓ يجقز وقػفا 

طؾك ضقء ذلؽ فنن الققػ يف حؼقؼتف استثؿار، حقث إن صاحبف يريد أن يؼػ مالف 

يف سبقؾ أن يحصد كتاجف يقم الؼقامة، ومـ حقث الحػاظ طؾك إصؾ، ويؽقن 

ار آستفالك لؾـاتج والثؿرة والربح والريع، فإطقان الؿقققفة إّما أن تــتج مـفا الثؿ

كؿا هق الحال يف وقػ إشجار والبساتقـ الؿثؿرة، أو تــتج مـفا مـػعة وأجرة كؿا هق 

الحال بالـسبة لألطقان الؿستلجرة، أو يــتج مـفا ربح وريع كؿا هق الحال بالـسبة لققػ 

 الـؼقد. 

طـد تعؾقؼف طؾك ورود كتاب الققػ بعد الشركة:  "فتح الؼدير"وقد جاء يف 

 .  (2)"ة أن كالً مـفؿا يراد ٓستبؼاء إصؾ مع آكتػاع بالزيادة طؾقفمـاسبتف بالشرك"

 استثؿار موارد الوقف وصرقه: 

ا الـػؼات ٓ شؽ يف أن استثؿار أمقال الققػ يمدي لؾحػاظ طؾقفا حتك ٓ تلكؾف

والؿصاريػ، ويساهؿ يف تحؼقؼ أهداف الققػ آجتؿاطقة وآقتصادية والتعؾقؿقة، 

والتـؿقية، فؿا أكثر مصائب هذه إمة يف هذا العصر، وما أكثر حاجقاهتا إلك إمقال 

لتحسقـ أحقالفا آجتؿاطقة الؿتخؾػة مـ خالل استثؿار إمقال طـ صريؼ التسقيؼ 

 . والتصـقع واإلكتاج

إضافة إلك ذلؽ فنن الققػ الذي يراد لف آستؿرار، ومـ مؼاصده التلبقد، ٓ يؿؽـ 

ّٓ فالؿصاريػ والـػؼات  ّٓ مـ خالل آستثؿارات الـاجحة، وإ أن يتحؼؼ ذلؽ إ



والصقاكة قد تؼضل طؾك أصؾ الققػ إن لؿ تعالج طـ صريؼ آستثؿار الؿجدي الـافع. 

ػ )أو الـاضر( هبذا الجاكب اهتؿاًما كبقًرا وتخصص جزًءا لذلؽ يـبغل أن هتتؿ إدارة القق

 جقًدا مـ ريع الققػ لالستثؿار إضافة إلك استثؿار بؼقة أمقالفا السائؾة. 

وكحـ يف هذا البحث كذكر أهؿ الطرق الؼديؿة لالستثؿار مع الطرق الؿعاصرة 

 بؼدر اإلمؽان، وهل: 

 الطريؼة األولى: اإلجارة 

 ة أكقاع مـ اإلجارة يف باب الققػ: وقد ذكر الػؼفاء طد

وقد كاكت أهؿفا وأكثرها شققًطا، بؾ كاد الػؼفاء أن يربطقا بقـفا وبقـ اإلجارة:  -1

جقاز بعض أكقاع الققػ. فؼد طؾؾ الػؼفاء الذيـ مـعقا وقػ الدراهؿ والدكاكقر بلكف ٓ 

ّٓ باإلتالف، وطؾؾ الذيـ أجازوا وقػفؿا بلكف  يجقز إجارهتؿا، وٓ يؿؽـ آكتػاع هبؿا إ

 كالدكاكقر طقـف بؼاء مع بف آكتػاع يؿؽـ ٓ وما"يجقز إجارهتؿا، قال ابـ قدامة: 

 الدراهؿ يف: وققؾ …العؾؿ وأهؾ الػؼفاء طامة ققل يف وقػف يصح ٓ …والدراهؿ

 فقصح وقػف لؾبس إجار أجاز مـ ققل طؾك وقػف يصح والدكاكقر
ّ

تف، وأما الحؾل

 . (3)"والعارية...

ولذلؽ حقـ أفتك محؿد بـ طبد اهلل إكصاري )صاحب زفر( بجقاز وقػ الدراهؿ 

والدكاكقر والؿؽقؾ والؿقزون استغرب الػؼفاء فسللقه: ماذا يػعؾ بققػ هذه إشقاء، 

قس إصؾ وآكتػاع بالؿـػعة، فليـ مـػعتفا؟ فؼال: تدفعقن الدراهؿ والققػ تحب

. وذكر بعض الػؼفاء (4)والدكاكقر لؾؿضاربة ثؿ تتصدققن بربحفؿا، وتتصدققن بالربح 

الدكاكقر يف الققػ هل أن تؼرض لؾػؼراء، ثؿ تؼضل مـفؿ، ثؿ تدفع أن مـػعة الدراهؿ و

 . (5)ٔخريـ 

وإجارة الؿقققف وآكتػاع بنجارتف محؾ اتػاق بقـ الػؼفاء، ولؽـفؿ اختؾػقا يف 

 مـ حقث مدة اإلجارة وأجر الؿثؾ.  بعض التػاصقؾ



يرى الحـػقة أن تؽقن مدة اإلجارة مـ الققػ ٓ تزيد طـ سـة يف  أ. مدة اإلجارة:

الدار، وثالث سـقات يف إرض الزراطقة، وأن الػتقى طـدهؿ طؾك إبطال اإلجارة 

 الطقيؾة مـ حقث الزمـ، وذلؽ إلمؽان أن يتضرر الققػ بطقل الزمـ، بؾ قد يمدي إلك

ّٓ إذا كاكت الؿصؾحة تؼتضل ذلؽ لحاجة طؿارة الققػ بتعجقؾ أجرتف  إبطال الققػ، إ

سـقـ مؼبؾة، وحقـئٍذ يجب أن تؽقن يف طؼقد مرتادفة متؽررة كّؾ سـة. جاء يف الػتاوى 

إذا أجر القاقػ أكثر مـ سـة ٓ يجقز، وإن لؿ يشرتط فالؿختار أن يؼضل "الفـدية: 

ّٓ إذا كاكت الؿصؾحة يف طدم الجقاز. ويف غقر بالجقاز يف الضقاع يف ثال ث سـقـ إ

ّٓ إذا كاكت الؿصؾحة يف  الضقاع يؼضل بعدم الجقاز إذا زاد طؾك السـة القاحدة إ

الجقاز، وهذا شلء يختؾػ باختالف الؿقاضع والزمان كذا يف السراجقة وهق الؿختار 

 . (6) "لؾػتقى

هذا إذا لؿ يؽـ القاقػ قد اشرتط مدة محددة فنن كان قد اشرتط أٓ يمجرها 

ّٓ بحؽؿ الؼاضل،  الؿتقلل أكثر مـ سـة فقجب آلتـزام هبذا الشرط وٓ يجقز مخالػتف إ

أكػع لؾػؼراء والؿستحؼقـ،  لؽـ قاضل خان أفتك بجقاز مخالػة هذا الشرط إذا كاكت

 . (7)وٓ يحتاج إلك الؿرافعة إلك الؼاضل 

ويتػؼ الؿالؽقة مع الحـػقة يف وجقب الـظر إلك ما هق إصؾح لؾققػ مـ حقث 

مدة اإلجارة، وفرققا بقـ ما إذا كان الققػ طؾك معقـققـ،  الؿدة لؽـفؿ وسعقا دائرة

وكاضر الققػ مـ الؿقققف طؾقفؿ، والؿقققف دارًا والؿستلجر لقس مؿـ ترجع إلقف 

الدار فال يجقز لفذا الـاضر أن يمجر الدار ٕكثر مـ سـة، وإن كاكت أرًضا زراطقة فال 

أن اإلجارة تتػسخ بؿقتف،  يجقز لف أن يمجرها ٕكثر مـ ثالث سـقات، وطؾة ذلؽ

وأجاز جؿاطة مـ فؼفائفؿ تلجقر العؼار الؿقققف فرتة صقيؾة إذا لؿ يؽـ طؾك معقـققـ 

(8) . 

 



 ب. الؿدة الطويؾة مؼابل اإلطصاح: 

ػ خربًا وتعذرت أو تعسرت إطادتف مـ غؾتف أو مـ كرائف فؼد أفتك أما إذا كان القق

جؿاطة مـ طؾؿاء الؿالؽقة مـفؿ الؼاضل ابـ باديس والـاضر الؾؼاين، وإجفقري 

وأتباطف بتلجقره مدة صقيؾة لؿـ يعؿره بالبـاء، ويؽقن البـاء مؾؽًا لؾباين ويدفع كظقر 

، وجاء يف (9)ك هذا التصرف خؾقًا إرض حؽرًا )مبؾغًا( يدفع لؾؿستحؼقـ، ويسؿ

شرح الخرشل أن الؼاضل ابـ باديس قد أفتك بؽرائفا السـقـ الؽثقرة، كقػ تقسر، 

، وجاء (11)، قال العدوي: أي أكثر مـ أربعقـ طاًما (11)واشرتط إصالحفا مـ كرائفا 

 . (12)ػل قريب مـ هذه إحؽام يف الؿذهب الحـ

إلك مسللة صقل الؿدة يف إجارة  -حسب طؾؿل-ولؿ يتطرق الشافعقة والحـابؾة 

 الققػ، ٕهنؿ تركقا ذلؽ ٕحؽام اإلجارة. 

 ج. أجر الؿثل يف اإلجارة: 

أن يؽقن تلجقر  -مـفؿ الحـػقة والؿالؽقة والشافعقة-مـ الػؼفاء اشرتط جؿاطة 

الؿقققف بؿا ٓ يؼؾ طـ أجر الؿثؾ، فال يجقز تلجقره بغبـ فاحش، وأما الغبـ القسقر 

)وهق ما يتغابـ الـاس فقف، أو ما ٓ يعدوكف غبـًا(، فال يمثر فنذا أجر بلقؾ مـ أجر الؿثؾ، 

د إجرة بعد العؼد إلك أجر الؿثؾ يجدد العؼد فؾؾؼّقؿ طؾك الققػ الػسخ، ولق زا

والظاهر أن قبقل الؿستلجر الزيادة يؽػل طـ تجديد "بإجرة الزائدة، قال ابـ طابديـ: 

 . (13) "العؼد، وأن الؿستلجر إول أولك مـ غقره إذا قبؾ الزيادة

ّٓ بلجر الؿثؾ كذا يف محقط "جاء يف الػتاوى الفـدية:  وٓ تجقز إجارة الققػ إ

السرخسل، ولؽـ العربة يف ذلؽ ببداية العؼد فؼد كصقا طؾك أكف لق استلجر رجؾ أرض 

ة وقػ ثالث سـقـ بلجرة الؿثؾ، فؾؿا دخؾت السـة الثاكقة كثرت الرغبات وازدادت أجر

 . (14) "إرض فؾقس لؾؿتقلل أن يــتؼص اإلجارة لـؼصان أجر الؿثؾ



وقد اختار متلخرو الحـػقة أكف لق قام الؿتقلل بتلجقر الققػ بلقؾ مـ أجر الؿثؾ 

ن طؾقف أجر الؿثؾ بالغًا ما بؾغ، وطؾك ضقء ذلؽ يعدل العؼد وإن فسؽـفا الؿستلجر كا

 . (15)لؿ يرض بف الؿستلجر 

زم ويظفر مـ ذلؽ أن العؼد الذي تّؿ بلقؾ مـ أجر الؿثؾ إما هق باصؾ، أو غقر ٓ

 بحقث يػسخف الؼاضل أو الؼّقؿ، أو يعدلف إلك أجر الؿثؾ، أو يـبطؾ. 

وقد استػتك الشقخ طؾقش الؿالؽل يف أرض مقققفة صرح الـاس فقفا أتربة وأقذارًا  

حتك صارت تالًّ ٓ يـتػع بف يف الحال، فلجرها كائب الؼاضل تسعة وتسعقـ سـة لؿـ 

يبـقفا خاكًا، كؾ ستة بلربعة أرصال زيت ٓ غقر، يـؼؾ مـفا ما فقفا مـ الرتبة وإقذار و

وأزال الؿؽرتي ما فقفا وأصؾحفا فحصؾت الرغبة فقفا بزائد طـ تؾؽ إجرة، ففؾ 

كعؿ يػسخ إن وجد حقـ طؼد اإلجارة "تػسخ اإلجارة ويصقر الـػع لؾققػ؟ فلجاب: 

زائد طؿا ذكر مـ يستلجرها بزائد طؿا ذكر، أما إن لؿ يقجد حقـ العؼد مـ يستلجرها ب

 . (16) "فال تػسخ

وكّص الشافعقة طؾك طدم صحة الققػ إذا أجره الـاضر بلقؾ مـ أجرة الؿثؾ لؽـف إذا 

ادة طؾقفا لؿ يـػسخ العؼد طؾك أجر الـاضر فزادت إجرة يف الؿدة، أو ضفر صالب بالزي

ٕن العؼد جرى بالغبطة يف وقتف فلشبف ما لق باع القلل مال الطػؾ "إصح، قال الـقوي: 

 -أي الرأي الثاين لؾشافعقة-ثؿ ارتػعت الؼقؿة بإسقاق أو ضفر صالب بالزيادة، والثاين 

إن كاكت اإلجارة  يـػسخ العؼد، ٕكف بان وققطف بخالف الغبطة يف الؿستؼبؾ، والثالث:

سـة فؿا دوهنا لؿ يتلثر العؼد، وإن كاكت أكثر فالزيادة مردودة وبف قطع أبق الػرج الزازيف 

 . (17) "إمالل

قن إجرة أقؾ مـ أجر الؿثؾ ولؽـ وذهب الحـابؾة إلك صحة طؼد اإلجارة مع ك

الـاضر يضؿـ الـؼص أي يضؿـ الػارق بقـ أجر الؿثؾ، وإجر الؿتػؼ طؾقف يف العؼد 

 . (18)ققاًسا طؾك القكقؾ، ٕن اإلجارة طؼد ٓزم ٓ يػسخ بذلؽ 



والذي يظفر لـا رجحاكف هق رأي الجؿفقر حقث فقف الحؿاية الؽافقة لؿصالح 

الققػ، ولخصقصقتف، وأن كقن الؼقؿ يتحؿؾ الػرق قد يمدي إلك زهد الـاس طـ 

التقلقة ٕن ذلؽ يضّر بف وقد ٓ يؽقن متعؿدًا فقف، ولذلؽ فاطتبار العؼد مػسقخًا حتك 

 ؿستلجر هق أطدل إمقر واهلل أطؾؿ. يتؿ جرب الـؼص فقف مـ قبؾ ال

 الؿثؾ:  د. طدم لزوم طؼد اإلجارة يف حالتي زيادة الؿدة، وطدم أجر

باب الققػ يعترب ، ولؽـف يف (19)مع أن طؼد اإلجارة طؼد ٓزم طـد جؿقع الػؼفاء 

غقر ٓزم يف حالة ما إذا كاكت مدة اإلجارة صقيؾة أو كاكت إجرة أقؾ مـ أجر الؿثؾ، 

وهذه خصقصقة أخرى لؾققػ فبخصقص اإلجارة الطقيؾة كّص الػؼفاء وبإخص 

يستطقع فسخ اإلجارة، إن  -حسب تػصقؾ-الحـػقة والؿالؽقة أن الؼقؿ أو الؼاضل 

و يعدل العؼد إلك إجارة قصقرة أو إلك طؼقد جارات مرتادفة، كاكت الؿصؾحة يف ذلؽ، أ

أو يبطؾ العؼد، فؼد ذكر ابـ طابديـ أن أبا جعػر يؼقل بنبطال اإلجارة الطقيؾة ولق 

، وطـد الشافعقة طؾك إصح ٓ (21)بعؼقد، لؽـ ابـ طابديـ خصصف بعدم الحاجة 

 . (21)كؿا سبؼ -يصح العؼد إذا كان إجر أقؾ مـ أجر الؿثؾ 

 هـ. الؿزايدة والزيادة يف إجارة الوقف: 

ػ بؿبؾغ، ثؿ جاء آخر فزاد طؾقف بعد تؿام العؼد، ففؾ يجقز فسخ العؼد إذا أجر القق

 السابؼ وآطتؿاد طؾك الزيادة؟ 

 لإلجابة طـ ذلؽ كؼقل: إن فقف تػصقالً طؾك ضقء ما يليت: 

ًٓ بؿبؾغ أقؾ مـ أجر الؿثؾ ثؿ جاء آخر فعؾك الؼقل بالػسخ يػسخ  أ ـ أّجره أو

قل بصحة العؼد مع طدم لزومف يخّقر الؿستلجر العؼد، ثؿ يعطك لؿـ يزيد، وطؾك الؼ

إول بقـ الػسخ، أو الزيادة إلك ما يدفعف أخر، فنن قبؾ هبا ففق أولك ما دام أخر لؿ 

يزد طؾقف فنن زاد طؾقف إجر فحقـئٍذ يتـزيدان، ويؽقن العؼار لؿـ يدفع أكثر ويؽقن طؼد 

 اإلجارة مـحالً. 



ًٓ بلجر الؿثؾ ثؿ  جاء آخر فزاد لؿ تػسخ إُولك كؿا هق الحال فقؿا لق ب. أّجره أو

بحقث ازداد  -مثالً -كان تلجقر الققػ لثالث سـقات، وتغقر أجر الؿثؾ يف السـة الثاكقة 

ر يف شرح الرسالة أن ابـ طبد السالم ذهب إلك أن طؼد . وقد ذك(22)لؿ يػسخ العؼد 

إجارة الققػ إن لؿ يؽـ فقف غبـ بؾ كان فقف غبطة فال يػسخ بالؿزايدة، وإن كان فقف غبـ 

تؼبؾ الزيادة فقف، ثؿ ذكر أن أهؾ تقكس استؿروا سـقـ كثقرة طؾك أن يؽرى ربع الحبس 

لؿؽري ومـعؼدًا مـ جفة الؿؽرتي طؾك قبقل الزيادة فقف، ويجعؾقكف مـحالً مـ جفة ا

 . (23)وهق ققل مـصقص طؾقف يف الؿذهب 

 .اإلجارة بُلجرتقن: 2

بقل ابتؽر الػؼفاء هذه الطريؼة لعالج مشؽؾة حدثت لؾعؼارات الؿقققفة يف إستاك 

هـ طـدما كشبت حرائؼ كبقرة التفؿت معظؿ العؼارات الققػقة أو شقهت 1121طام 

مـاضرها، ولؿ يؽـ لدى إدارة الـظارة الققػقة أمقال لتعؿقر تؾؽ العؼارات فاقرتح 

العؾؿاء أن يتؿ طؼد اإلجارة تحت إشراف الؼاضل الشرطل طؾك العؼار الؿتدهقر 

ؿتف فقتسؾؿفا الـاضر ويعؿر بف العؼار الؿقققف، بلجرتقـ: أجرة كبقرة معجؾة تؼارب قق

وأجرة سـقية ممجؾة ضئقؾة ويتجدد العؼد كؾ سـة، ومـ الطبقعل أن هذا العؼد صقيؾ 

 . (24)إجؾ يالحظ فقف أن الؿستلجر يسرتد كؾ مبالغف مـ خالل الزمـ الطقيؾ 

ففذه الصقغة التؿقيؾقة تعالج مشؽؾة طدم جقاز بقع العؼار فتحؼؼ كػس الغرض 

الؿـشقد مـ البقع مـ خالل إجرة الؽبقرة الؿعجؾة، كؿا أهنا تحؼؼ مـافع لؾؿستلجر يف 

ًٓ أو دكاكًا أو حاكقت ًا، أو كحق ذلؽ، البؼاء فرتة صقيؾة يف العؼار الؿمجر سقاء كان مــز

كؿا أن وجقد إجرة يحؿل العؼار الؿقققف مـ ادطاء الؿستلجر أكف قد تؿؾؽف بالشراء 

 مثالً، كؿا أن ما بـل طؾك هذه إرض الؿقققفة يظؾ مؾؽًا لؾققػ دون الؿستلجر. 

 

 



 .الحؽر، أو حق الؼرار: 3

العؼار الؿحبقس، وجؿعف أحؽار،  -بؽسر الحاء وسؽقن الؽاف-الِحؽر 

 . (25)وبػتحفؿا: كؾ ما احتؽر 

 ويف اصطالح الػؼفاء يطؾؼ طؾك ثالثة معان: 

 .العؼار الؿحتؽر كػسف، فقؼال: هذا حؽر فالن. 1

 .اإلجارة الطقيؾة طؾك العؼار. 2

، قال الشقخ (26)ؿؼررة طؾك طؼار محبقس يف اإلجارة الطقيؾة وكحقها .إجرة ال3

مـ استقلك طؾك الخؾق يؽقن طؾقف لجفة الققػ يسؿك طـدكا بؿصر حؽرًا لئال "طؾقش: 

 . (27) "يذهب الققػ باصالً 

والحؽر يف باب الققػ وسقؾة اهتدى إلقفا الػؼفاء لعالج مشؽؾة تتعؾؼ بإراضل 

فا أو والعؼارات الؿقققفة التل ٓ تستطقع إدارة الققػ )أو الـاضر( أن تؼقم بالبـاء طؾق

زراطتفا، أو أهنا مبـقة لؽـ ريعفا قؾقؾ إذا قسـا بحالة هدم بـقاهنا، ثؿ البـاء طؾقفا، فػل 

هذه الحالة أجاز الػؼفاء الحؽر، وحؼ الؼرار وهق طؼد يتؿ بؿؼتضاه إجارة أرض 

لؾؿحتؽر لؿدة صقيؾة، وإططاؤه حؼ الؼرار فقفا لقبـل، أو يغرس مع إططائف حؼ 

م يدفع أجرة الؿثؾ بالـسبة لألرض التل تسؾؿفا دون مالحظة البـاء آستؿرار فقفا ما دا

 . (28)والغراس 

وهذا الـقع قريب مـ اإلجارة بلجرتقـ التل ذكركاها مـ حقث صقل الؿدة، ومـ 

قطقـ مـ إجرة: أجرة كبقرة معجؾة قريبة مـ ققؿة إرض، وأجرة ضئقؾة حقث تسؾؿ ك

سـقية أو شفرية، لؽـف مختؾػ طـفا مـ حقث إن البـاء والغراس يف الحؽر مؾؽ 

لؾؿحتؽر )الؿستلجر( ٕكف أكشلهؿا بؿالف الخاص ويف اإلجارة بلجرتقـ مؾؽ لؾققػ، 

لؽبقرة الؿؼدمة يف التعؿقر، والبـاء أو ٕن إدارة القاقػ )أو الـاضر( قد صرفت إجرة ا

 الغراس. 



ويسؿقف بعض الػؼفاء بآحتؽار، وآستحؽار، واإلحؽار، قال ابـ طابديـ: 

، ويف الػتاوى (29) "آحتؽار إجارة يؼصد هبا مـع الغقر، واستبؼاء آكتػاع بإرض"

آستحؽار طؼد إجارة يؼصد بف استبؼاء إرض لؾبـاء، أو الغرس أو "الخقرية: 

 . (31) "ٕحدهؿا، ويؽقن يف الدار والحاكقت أيضًا

ويسؿقف الؿالؽقة خؾقًا يف حقـ أن الخؾق طـد الحـػقة وغقرهؿ مؿـ قالقا بف أطّؿ مـ 

الحؽر، ٕكف يؽقن يف كؾ إجارة اكتتب الؿستلجر مـ خالل أطؿالف وتجارتف وشفرتف، أو 

أهؿقة الؿققع حؼًا خاصًا بف، وقد صدر قرار مـ مجؿع الػؼف اإلسالمل الدولل يف 

 . (31)جاز فقف بدل الخؾق بشروط وضقابط هـ أ1418دورتف الرابعة طام 

 مدى شؿولقة الحؽر لؾوقف وغقره: 

وقد ارتبط اسؿ الحؽر بالققػ سقاء كان وقػًا طامًا وهق الشائع، أو خاصًا، ولؽـف 

قن الحؽر يف العؼارات الؿؿؾقكة مؾؽقة خاصة حقث جاء يف تــؼقح مع ذلؽ قد يؽ

آحتؽار هق إرض الؿؼررة لالحتؽار وهل أطؿ مـ أن تؽقن "الػتاوى الحامدية أن 

 لؽـ حديثـا هـا حقل الحؽر يف إوقاف فؼط. ، و(32) "مؾؽًا أو وقػًا

 حؽم الحؽر يف األوقاف: 

 اختؾػ الػؼفاء يف حؽر الققػ طؾك ثالثة مذاهب: 

إلك أكف جائز حتك ولق اشرتط القاقػ مـعف إذا  (33)أ. ذهب جؿفقر الػؼفاء 

 تقافرت الشروط أتقة: 

 . أن يؽقن الققػ قد تخّرب وتعّطؾ آكتػاع بف. 1

 . أٓ يؽقن لدى إدارة الققػ )أو الـاضر( أمقال يعّؿر هبا. 2

 . أٓ يقجد مـ يؼرض الققػ الؿؼدار الؿحتاج إلقف. 3



، إذا تقافرت (34)ال الققػ بعؼار ذي ريع واشرتط الحـػقة أيًضا أٓ يؿؽـ استبد

 هذه الشروط جاز الحؽر يف الققػ. 

ب. ذهب جؿاطة مـ الػؼفاء مـفؿ الحـابؾة وجؿفقر الشافعقة، إلك أكف جائز مطؾؼًا 

(35) . 

إلك أكف غقر جائز مطؾؼًا  -مـفؿ إذرطل والزركشل-ج. ذهب بعض الشافعقة 

(36) . 

والذي كراه راجحًا هق الرأي إول، ٕكف قّقد الحؽر بتحؼقؼ مصالح الققػ، وأٓ 

يقجد سبقؾ أفضؾ مـ الحؽر، وحقـئٍذ فالحؽر بال شؽ أفضؾ مـ أن يبؼك الققػ خربًا 

 أو معطالً. 

 مدة الحؽر: 

مـ الؿعؾقم أن طؼد الحؽر يتضؿـ مدة محددة لؾحؽر وإن كاكت صقيؾة، ولؽـ 

بؿصر أن إحؽار مستؿرة لألبد، وإن ُطّقـ فقفا  -كؿا يؼقل العدوي-ى العرف جر

أي يف -وقت اإلجارة مدة لؽـفؿ ٓ يؼصدون خصقص تؾؽ الؿدة، والعرف طـدكا 

كالشرط فؿـ احتؽر أرضًا مدة ومضت فؾف أن يبؼك ولقس لؾؿتقلل آمر الققػ  -مصر

 . (37)إخراجف 

وقد ذكر الحـػقة أيضًا أكف يثبت لؾؿحتؽر حؼ الؼرار إذا وضع بـاءه يف إرض 

ويستؿر ما دام أس بـائف قائؿًا فقفا، فال يؽؾػ برفع بـائف، وٓ بؼؾع غراسف ما دام يدفع 

 . (38)ض الؿحتؽرة أجرة الؿثؾ الؿؼررة طؾك ساحة إر

 ولؽـ الػؼفاء لؿ يغػؾقا طـ أمريـ: 

إمر إول: أكف يجقز اشرتاط إخراج الؿحتؽر بعد الؿدة الؿتػؼ طؾقفا: ٕن 

 السائد.  الؿشروط الؿتػؼ طؾقف مؼدم طؾك العرف



إمر الثاين: أٓ يرتتب طؾك بؼاء الؿحتؽر بلجرة الؿثؾ ضرر طؾك الققػ، فنن كان 

فقف ضرر بلن يخاف مـف آستقالء طؾك الققػ، أو أن يؽقن فقف تعسػ بالققػ يف 

 . (39)استعؿال هذا الحؼ فنكف يجقز أن يرفع إمر إلك الؼاضل فقػسخف 

التحؽقر بغبـ فاحش: ما ذكركاه يف أجر الؿثؾ فقؿا يخص اإلجارة يـطبؼ طؾك 

 التحؽقر بغبـ فاحش تؿامًا. 

اكتفاء الحؽر: إذا خرب البـاء الذي بـاه الؿحتؽر يف أرض الققػ وزال طـفا بالؽؾقة 

ر يف الؼرار فقفا إذا اكـتفت مدة اإلجارة، وكذلؽ الحؽؿ إذا فـقت يـؼضل حؼ الؿحتؽ

 . (41)إشجار التل غرسفا يف إرض الزراطقة الؿقققفة 

 . الؿرطصــد: 4

)أو الـاضر( وبقـ الؿستلجر أن يؼقم بنصالح إرض وهق آتػاق بقـ إدارة الققػ 

وطؿارهتا وتؽقن كػؼاهتا ديـًا مرصدًا طؾك الققػ يلخذه الؿستلجر مـ الـاتج، ثؿ يعطك 

 . (41)لؾققػ بعد ذلؽ إجرة الؿتػؼ طؾقفا 

وهذا إكؿا يؽقن طـدما تؽقن إرض خربة ٓ تقجد غؾة إلصالحفا، وٓ يرغب 

 ّٓ أحد يف استئجارها مدة صقيؾة يمخذ مـف أجرة معجؾة إلصالحفا، وحقـئٍذ ٓ تبؼك إ

هذه الطريؼة التل تليت يف آخر الؿراتب مـ الطرق الؿؿؽـة إلجارة الققػ. ومؿا يجدر 

فؼفائـا الؽرام استطاطت أن تشتؼ مـ اإلجارة كؾ هذه الصقر،  اإلشارة إلقف أن طؼؾقة

وهذا إن دّل طؾك شلء فنكؿا يدل طؾك أن الػؼف يـبغل أٓ يتققػ بؾ ٓ بّد أن يستجقب 

 لحؾ كّؾ الؿشاكؾ. 

 . اإلجارة الطويؾة مع وطد الؿستلجر بتؿؾقك ما يبـى لؾوقف: 5

بالتؿؾقؽ، ولفا صقر كثقرة،  ومـ الصقغ الجديدة ما يسؿك باإلجارة الؿــتفقة

والذي يصؾح يف باب الققػ هق أن تمجر إدارة الققػ )أو الـاضر( إرض الؿقققفة 

لؿستثؿر )فردًا أو شركة( مع السؿاح بالبـاء طؾقفا مـ الؿباين والؿحالت والعؿارات 



زمـ حسب آتػاق ويستغؾفا فرتة مـ الزمـ، ثؿ يعقد كؾ ما بـاه الؿستثؿر بعد اكتفاء ال

الؿتػؼ طؾقف إلك الققػ طـ صريؼ أن يتضؿـ العؼد تعفدًا بالفبة، أو يتضؿـ أحد بـقده 

 . (42)هبة معؾؼة، أو وطدًا بالبقع ثؿ يتؿ البقع يف إخقر بعؼد جديد 

ن تـص آتػاققة السابؼة طؾك أن تعطك لؾققػ أجرة ولق كاكت متقاضعة ويؿؽـ أ

 حتك يستػقد مـفا يف إدارة أمقره، وٓ ماكع حقـئٍذ أن تؿدد الػرتة لؼاء ذلؽ. 

 الطريؼة الثاكقة: الؿزارطة 

وهل أن تتػؼ إدارة الققػ )أو الـاضر( مع صرف آخر لقؼقم بغرس إرض 

ؽقن الـاتج بقـفؿا حسب آتػاق إما بالـصػ، أو كحقه الؿقققفة، أو زرطفا طؾك أن ي

(43) . 

 الطريؼة الثالثة: الؿساقاة 

وهل خاصة بالبساتقـ، وإرض التل فقفا إشجار الؿثؿرة حقث تـتػؼ إدارة 

ػ )أو الـاضر( مع صرف آخر لقؼقم برطايتفا وسؼقفا طؾك أن يؽقن الثؿر بقـفؿا القق

 . وٓ تختؾػ الؿزارطة أو الؿساقاة يف باب الققػ طـفؿا يف غقره.  (44)حسب آتػاق 

 ة الرابعة: الؿضاربة )الؼراض( الطريؼ

وهل الؿشاركة بقـ الؿال والخربة والعؿؾ، بلن يؼدم رّب الؿال الؿال إلك أخر 

لقستثؿره استثؿارًا مطؾؼًا أو مؼقدًا )حسب آتػاق( طؾك أن يؽقن الربح بالـسبة بقـفؿا 

 حسب آتػاق. والؿضاربة إكؿا تـتحؼؼ يف باب الققػ يف ثالث حآت: 

حالة إُولك: إذا كان الققػ طبارة طـ الـؼقد طـد مـ أجاز ذلؽ مـفؿ الؿالؽقة . ال1

، واإلمام أحؿد يف رواية اختارها شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة (46)، وبعض الحـػقة (45)

 . وحقـئٍذ تستثؿر هذه الـؼقد طـ صريؼ الؿضاربة الشرطقة. (47)



حالة الثاكقة: إذا كاكت لدى إدارة الققػ، )أو الـاضر( كؼقد فاضت طـ . ال2

الؿصاريػ والؿستحؼات، أو أهنا تدخؾ ضؿـ الحصة التل تستثؿر ٕجؾ إدامة الققػ 

 ففذه أيضًا يؿؽـ أن تدخؾ يف الؿضاربة الشرطقة. 

ؾة . الحالة الثالثة: بعض إدوات أو الحققاكات الؿقققفة حقث يجقز طـد الحـاب3

أن تؽقن الؿضاربة بنططاء آلة العؿؾ مـ رّب الؿال وتشغقؾفا مـ قبؾ الؿضارب، 

ويؽقن الـاتج بقـ الطرفقـ، كؿـ يؼدم إلك إجقر فرسًا، أو سقارة، ويؽقن الـاتج بقـفؿا 

(48) . 

 الطريؼة الخامسة: الؿشاركة 

أ. الؿشاركة العادية مـ خالل أن تتػؼ إدارة الققػ )أو الـاضر( بجزء مـ أمقالفا 

الخاصة لالستثؿار مع شريؽ كاجح يف مشروع مشرتك سقاء أكان صـاطقًا، أم زراطقًا، 

ة طـ أو تجاريًا، وسقاء كاكت الشركة شركة مػاوضة أو طـان. ويؿؽـ كذلؽ الؿشارك

صريؼ شركة الؿؾؽ بلن تشارك إدارة الققػ )أو الـظر( مع صرف آخر يف شراء طؿارة، أو 

 مصـع، أو سقارة، أو سػقـة، أو صائرة أو كحق ذلؽ.  

ب. الؿشاركة الؿتـاقصة لصالح الققػ بلن تطرح إدارة الققػ مشروًطا كاجًحا 

ة، أو الؿستثؿريـ، حقث )مصـًعا، أو طؼارات أو كحق ذلؽ( طؾك أحد البـقك اإلسالمق

يتؿ بقـفؿا الؿشاركة العادية كؾ بحسب ما قدمف، ثؿ يخرج البـؽ، أو الؿستثؿر تدريجقًا 

مـ خالل بقع أسفؿف أو حصصف يف الزمـ الؿتػؼ طؾقف بالؿبالغ الؿتػؼ طؾقفا، وقد يؽقن 

تؽقن  الخروج يف إخقر بحقث يتؿ بقع كصقبف إلك إدارة الققػ مرة واحدة، وٓ ماكع أن

 إدارة الققػ هل التل تبقع حصتف بـػس الطرق الؿؼررة يف الؿشاركة الؿتـاقصة. 

ويؿؽـ إلدارة الققػ أن تتؼدم بؿجرد أراضقفا التجارية الؿرغقب فقفا، ويدخؾ 

أخر بتؿقيؾ الؿباين طؾقفا، ثؿ يشرتك الطرفان كؾ بحسب ما دفعف، أو ققؿ لف وحقـئٍذ 



ب الؿتػؼ طؾقفا، ثؿ خالل الزمـ الؿتػؼ طؾقفا تؼقم يؽقن الريع بقـفؿا حسب الـس

 الجفة الؿؿقلة )الشريؽ( بقع حصصفا إلك إدارة الققػ أقساًصا أو دفعة واحدة. 

ويف هذه الصقرة ٓ يجقز أن كـفل الؿشاركة بتؿؾقؽ الشريؽ جزءًا مـ أراضل 

ّٓ حسب شروط آستبدال، وحقـئٍذ ٓ بّد أن كـفل الشراكة إذا  أريد لفا آكتفاء الققػ إ

 . (49)لصالح الققػ. ولؾؿشاركة الؿتـاقصة طدة صقر 

 ج. الؿشاركة يف الشركات الؿساهؿة طن صريق تلسقسفا، أو شراء أسفؿفا. 

ٓستثؿارية الؿشروطة بجؿقع أكقاطفا سقاء أكاكت د. الؿشاركة يف الصـاديؼ ا

 خاصة بـشاط واحد، أو مجؿقطة مـ إكشطة كصـاديؼ إسفؿ وكحقها. 

 الطريؼة السادسة: االستصـاع 

آستصـاع مـ العؼقد التل أجازها جؿفقر الػؼفاء وإن كاكقا مختؾػقـ يف إلحاقف 

ؿ الثؿـ يف مجؾس العؼد طـد بالسؾؿ وحقـئذ إخضاطف لشروصف الصعبة مـ ضرره تسؾق

الجؿفقر، أو خالل ثالثة أيام طـد مالؽ، ولؽـ الذي يفؿـا هـا هق آستصـاع الذي 

 . (51)أجازه جؿاطة مـ الػؼفاء مـفؿ الحـػقة 

جؿع الػؼف اإلسالمل يف دورتف السابعة حقث كص قراره والذي أقره م

 -هق طؼد وارد طؾك العؿؾ والعقـ يف الذمة-( طؾك: )أن طؼد آستصـاع 66/3/7)رقؿ

 مؾزم لؾطرفقـ إذا تقافرت فقف إركان والشروط(. 

وطؼد آستصـاع يؿؽـ إلدارة الققػ أن تستػقد مـف لبـاء مشروطات ضخؿة 

ن تـتػؼ مع البـقك اإلسالمقة )أو الؿستثؿريـ( طؾك تؿقيؾ وكافعة حقث تستطقع أ

الؿشاريع العؼارية طؾك أرض الققػ أو غقرها، والؿصاكع وكحقها طـ صريؼ 

آستصـاع، وتؼسقط ثؿـ الؿستصـع طؾك طدة سـقات، إذ أن مـ مؿقزات طؼد 

أططك  آستصـاع أكف ٓ يشرتط فقف تعجقؾ الثؿـ، بؾ يجقز تلجقؾف، وتؼسقطف وهق ما

 مروكة كبقرة ٓ تقجد يف طؼد السؾؿ. 



وغالبًا ما يتؿ آستصـاع يف البـقك اإلسالمقة طـ صريؼ آستصـاع الؿقازي حقث 

ٓ تبـل هل وٓ تستصـع، وإكؿا تـتػؼ مع الؿؼاولقـ لتــػقذ الؿشروع بـػس الؿقاصػات 

 التل تؿ آتػاق طؾقفا بقـفا وبقـ إدارة الققػ. 

 ة: الؿرابحات الطريؼة السابع

يؿؽـ إلدارة الققػ أن تستثؿر أمقالفا طـ صريؼ الؿرابحات لشراء ما تحتاج إلقف 

طـ صريؼ الؿرابحة العادية، والؿرابحة لألمر بالشراء كؿا تجريفا البـقك اإلسالمقة، 

 وهل التل تتؿ بالخطقات التالقة: 

 . وطد بالشراء مـ إدارة الققػ. 1

 ؿف وحقازتف. . شراء البـؽ الؿبقع وتسؾ2

% يضؿ إلك أصؾ الثؿـ، ويمجؾ، أو 11. ثؿ بقعف إدارة الققػ بربح متػؼ طؾقف مثؾ 3

 يؼسط طؾك أشفر أو كحقها مع أخذ كافة الضؿاكات التل تحؿل البـؽ. 

ويؿؽـ إلدارة الققػ أن تؼقم هل بالؿرابحة بالطريؼة السابؼة، فتؽقن هل التل 

مضؿقكة. وهـاك صريؼة أخرى مضؿقكة مع أهنا جائزة تستثؿر أمقالفا هبذه الطريؼة بـسبة 

شرطًا وهل أن تـتػؼ إدارة الققػ مع بـؽ، أو مستثؿر، أو شركة طؾك أن يدير لفا 

% مثالً، وحقـئذ إذا خالػ هذا الشرط ففق ضامـ 11أمقالفا طـ صريؼ الؿرابحة بـسبة 

 لؿخالػتف لؾشرط، ولقس ٕجؾ ضؿان رأس الؿال. 

 سـدات الؿؼارضة وسـدات االستثؿار  الطريؼة الثامـة:

بؿا أن السـدات التؼؾقدية حرام صدر بحرمتفا قرار مجؿع الػؼف اإلسالمل يف دورتف 

( اتجف آجتفاد الػردي والجؿاطل لبديؾ إسالمل لف مـ 62/11/6السادسة )قرار رقؿ 

 ( سـدات الؿؼارضة وسـدات18/88دع/ 5خالل إجازة الؿجؿع كػسف يف قراره رقؿ )



آستثؿار بشروط وضقابط محددة ذكرها الؼرار كػسف معتؿدًا طؾك مجؿقطة مـ 

 . (51)البحقث الؼقؿة والدراسات الجادة 

وطة، بآكتتاب فقفا، أو فندارة الققػ تستطقع أن تساهؿ يف هذه السـدات الؿشر

شرائفا، أو أن تؼقم هل بنصدارها، وٓ غرو يف ذلؽ فنن وزارة إوقاف إردكقة هل 

لعام:  11التل صرحت هذه الصقغة وصاغتفا حتك صدر هبا قاكقن سـدات الؿؼارضة رقؿ: 

1981 (52) . 

ويف هذه الحالة تؽقن إدارة الققػ هل الؿضارب، وحؿؾة الصؽقك هؿ أرباب 

ّٓ طـد  الؿال، ويؽقن الربح بقـفؿا بالـسبة حسب آتػاق، وإدارة الققػ ٓ تضؿـ إ

ومـ هـا تليت مشؽؾة طؿؾقة يف مسللة طدم  -كؿا هق مؼرر فؼفقًا-التعدي، أو التؼصقر 

 ن السـدات، ولذلؽ طالجفا قرار الؿجؿع مـ خالل أمريـ: ضؿا

أحدهؿا: جقاز ضؿان صرف ثالث مثؾ الدولة تضؿـ هذه الصؽقك تشجقًعا مـفا 

طؾك تجؿقع رؤوس إمقال، وتثؿقرها، وهتقئة طدد مـ القضائػ، وتحريؽ رؤوس 

 إمقال وإدارهتا. 

ر طؾك اقتطاع كسبة معقـة ثاكقفؿا: طدم مؿاكعة الؿجؿع مـ الـص يف كشرة اإلصدا

مـ طائدات الؿشروع ووضعفا يف صـدوق احتقاصل خاص لؿقاجفة مخاصر خسارة 

رأس الؿال فقؿا لق تحؼؼت، إضافة إلك ضرورة تقخل أقصك درجات الحذر مـ 

ّٓ طؾك آستثؿارات شبف الؿضؿقكة مثؾ  آستثؿارات بحقث ٓ تؼدم اإلدارة إ

رة يف بالد مستؼرة، ومثؾ آتػاق مع أخريـ أصحاب آستثؿارات يف العؼارات الؿمج

 الخربات القاسعة إلدارة إمقال ودراسة الجدوى آقتصادية وكحقها. 

 الطريؼة التاسعة: طصؽوك )سـدات مشروطة( أخرى 

ٓ تــحصر مشروطقة الصؽقك طؾك صؽقك الؿؼارضة التل صدر هبا قرار مـ 

صؽقك )سـدات مشروطة( أخرى مثؾ صؽقك مجؿع الػؼف اإلسالمل، بؾ يؿؽـ ترتقب 



اإلجارة التشغقؾقة أو التؿقيؾقة، وصؽقك الؿشاركة الدائؿة، أو الؿتـاقضة، وكذلؽ 

 . (53)صؽقك أخرى كؿا فصؾـا ذلؽ يف بحثـا 
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 الؼسم الثالث
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 الوقف الشروط العامة الستثؿار أموال

بؿا أن آستثؿار مـ صبقعتف الربح والخسارة، وأن معظؿ آستثؿارات التل تؼقم 

قى الؿطؾقب، هبا الدولة، أو الؿمسسات الحؽقمقة إن لؿ تؽـ فاشؾة فؾقست طؾك الؿست

وٓ طؾك مستقى آستثؿارات الخاصة، وبؿا أن أمقال الققػ أمقال خقرية طامة لفا 

خصقصقة رأيـاها معتربة لدى فؼفائـا الؽرام حقث لؿ يجقزوا التصرف فقفا بالغبـ، 

 وبلقؾ مـ أجر الؿثؾ.. لذلؽ كؾف يشرتط يف استثؿار أمقال الققػ ما يليت: 

والبحث طـ كؾ الضؿاكات الشرطقة الؿتاحة، وقد . إخذ بالحذر وإحقط، 1

ذكركا أن مجؿع الػؼف الدولل أجاز ضؿان الطرف الثالث لسـدات آستثؿار، ومـ هـا 

فعؾك إدارة الققػ )أو الـاضر( البحث طـ مثؾ هذا الضؿان بؼدر اإلمؽان، وإن لؿ تجد 

 فعؾقفا مػاتحة الحؽقمة بذلؽ. 

القسائؾ الحديثة ودراسات الجدوى، ورطاية أهؾ . آطتؿاد طؾك الطرق الػـقة و2

 اإلخالص وآختصاص والخربة يف مـ يعفد إلقفؿ آستثؿار. 

 . التخطقط والؿتابعة والرقابة الداخؾقة طؾك آستثؿارات. 3

ومراطاة فؼف إولقيات وفؼف مراتب الؿخاصر يف آستثؿارات، وفؼف التعامؾ مع  .4

ّٓ مع البـقك اإلسالمقةوالشركات آستثؿار البـقك  ية، بحقث ٓ تتعامؾ إدارة الققػ إ

 والشركات الاليت يتقافر فقفا إمـ وإمان والضؿان بؼدر اإلمؽان. ومـ هذا الؿـطؾؼ

آستثؿارات  طؾقفا أن تتجف إلك آستثؿارات التل ٓ تـزال أكثر أماكًا وأقؾ خطرًا وهل

  .العؼارية

  تطويره الشخصقة االطتبارية لؾوقف، وأثرها طؾى

الشخصقة آطتبارية يراد هبا أن تؽقن لؾشركة أو الؿمسسة شخصقة قاكقكقة مستؼؾة 

طـ ذمؿ أصحاهبا أو شركائفا، يؽقن لفا وحدها حؼققفا والتـزاماهتا الخاصة هبا، 

 . (1)وتؽقن مسمولقتفا محدودة بلمقالفا فؼط 



وهذه الشخصقة آطتبارية لؿ يصؾ إلقفا الؼاكقن إٓ يف الؼرون إخقرة، يف حقـ 

شخصقة آطتبارية لؾققػ: حقث كظر سبؼف فؼفـا اإلسالمل القضعل يف آطرتاف بال

الػؼف اإلسالمل إلك مـ يدير الققػ كظرة خاصة، فّرق فقفا بقـ شخصقتف الطبقعقة 

وشخصقتف آطتبارية كـاضر لؾققػ أو مدير لف، وترتب طؾك ذلؽ أن الققػ يـظر إلقف 

كؿمسسة مستؼؾة طـ أشخاصفا القاقػقـ والـاضريـ، لفا ذمة مالقة تـرتتب طؾقفا 

 (3)والحـابؾة  (2)حؼقق وآلتـزامات: فؼد قرر جؿاطة مـ الػؼفاء مـفؿ الشافعقة ال

جقاز اكتؼال الؿؾؽ إلك جفة الققػ مثؾ الجفات العامة كالػؼراء والعؾؿاء والؿدارس 

ققػ أن أكف يجقز لؾؼّقؿ طؾك ال (4)والؿساجد، كؿا ذكر فؼفاء الحـػقة والشافعقة 

يستديـ طؾك الققػ لؾؿصؾحة بنذن الؼاضل، ثؿ يسرتده مـ غؾتف: ففذا دلقؾ طؾك أن 

الققػ لف كقع مـ الذمة الؿالقة التل يستدان طؾقفا، ثؿ يسرتد مـفا حقـ إدراك الغؾة، قال 

أجر الؼّقؿ، ثؿ طزل، وكصب قّقؿ آخر، فؼقؾ: أخذ إجر لؾؿعزول، وإصح "ابـ كجقؿ: 

، هذا يدل طؾك أن الققػ مـ (5) "ٕن الؿعزول أجره لؾققػ ٓ لـػسفأكف لؾؿـصقب: 

حقث هق يؼبؾ اإلجارة، حقث اطتربت اإلجارة لف، وهـاك كصقص كثقرة تدل طؾك 

 . (6)تبارية يف الؼاكقن الحديث لؾققػ إثبات معظؿ آثار الشخصقة آط

وٓ أريد الخقض يف تػاصقؾ ذلؽ، وإكؿا الذي أريد أن أققلف هق أن هذا التؽققػ 

ولك وقدمت خدمات جؾقؾة الػؼفل لؾققػ جعؾف ممسسة مستؼؾة تطقرت يف الؼرون إُ 

لفذه إمة وحضارهتا، واستطاطت أن تحافظ طؾك طدد كبقر مـ الؼضايا إساسقة 

لؾحػاظ طؾك متطؾبات إمة وتطقيرها مثؾ الؿدارس، والجامعات والؿستشػقات، 

 وبعض الؿمسسات والؿقراث الخاصة بإطؿال التطقطقة والخقرية. 

عؿؾ الققػل والخقري صابًعا ممسسًقا تؿقز طـ ففذا التؽققػ الػؼفل أضػك طؾك ال

الطابع الشخصل بعدة مؿقزات، مـ أهؿفا أن الؿمسسات أكثر دواًما مـ الشخص 

الطبقعل، وأن طؿؾفا أكثر قابؾقة لؾتلصقر )بؿعـك أن طؿؾفا يقضع يف إصار مـظؿ يتضؿـ 



الؿستخدمة حصًرا لؾؿقارد الؿتاحة، وكقػقة تعبئتفا، وإهداف الؿبتغاة والقسائؾ 

لؾقصقل إلك إهداف(، كؿا أهنا أكثر قابؾقة وتعرًضا لؾؿحاسبة والتؼقيؿ والتؼققؿ مـ 

خارجفا، باإلضافة إلك أكف يؿؽـ تصؿقؿفا بحقث تحتقي طؾك كظام فعال لؾرقابة 

 . (7)الداخؾقة، كؾ ذلؽ يعقد بالتطقير طؾك الؿمسسة الققػقة 

ولذلؽ كاكت معظؿ الؿمسسات الققػقة تحت إشراف الدولة اإلسالمقة، 

وبإخص تحت إشراف الؼضاء، وبإخص تحت إشراف الؼضاء، وبإخص يف 

ّٓ مع ضعػ إمة اإلسالمقة يف مختؾػ مجآهتا.   فرتات ازدهار لفذا الجاكب إ

ويدل طؾك هذه إهؿقة لؾققػ تركقز أطداء اإلسالم )وبإخص الؿستعؿرون( 

طؾك تحطقؿ الؿمسسات الققػقة وتعققـبفا وتشقيش صقرهتا وصقرة الؼائؿقـ طؾقفا، ثؿ 

اختقار سلء السؿعة واإلدارة إلدارهتا، وٓ أضـ أن هذا يحتاج إلك دلقؾ. وقصدي مـ 

. لتطقر تطقرًا كبقرًا، وقام بخدمات جؾقؾة ذلؽ أن الققػ لق ترك دون قصد تخريبف.

 أكثر مؿا قدمف طؾك مّر التاريخ اإلسالمل. 

لذلؽ يجب طؾقـا حقـؿا كـتحدث طـ الققػ أن كقجف كؾ صاقتـا وإمؽاكقاتـا لتطقير 

هذه الؿمسسة يف كؾ الؿجآت، وقد استػاد الغرب مـ فؽرة الققػ كؿمسسة يف شتك 

جآت التعؾقؿ وإبحاث: فؿعظؿ الؿراكز العؾؿقة مجآت الحقاة، وبإخص يف م

والؽؾقات والجامعات لفا أوقاففا الخاصة لالستؿرارية مع كؾ هذا الدطؿ الفائؾ مـ 

 حؽقماهتا. 

 الذمة الواحدة لؾوقف أم ذمم مستؼؾة؟ 

ٓ شؽ أن الققػ إما أن يؽقن لصالح شخص وذريتف، أو كحق ذلؽ مؿا يسؿك يف 

قػ إهؾل أو الذري: ففذا لف صابعف الخاص، وتؽقن إدارتف يف الػؼف اإلسالمل بالق

إصار الشخص الؿقققف طؾقف، أو ذريتف فقؿا بعد، حسب تػصقؾ ٓ يفؿ مقضقع 

 البحث. 



وأما أن يؽقن الققػ طؾك جفة خقرية، مثؾ: الققػ طؾك الؿساجد، أو الؿدارس، 

سة خاصة، أو لؿمسسة طؾؿقة أو الػؼراء أو الؿساكقـ، أو إرامؾ، أو القتامك أو لؿدر

 خاصة بدراسة طؾؿ معقـ، أو ابتؽار معقـ. 

وهذا الـقع الثاين هق الذي كـتحدث طـف: حقث يرد سمال: هؾ هذه الجفات لق 

اجتؿعت كؾفا أو بعضفا تحت إشراف ممسسة يؽقن لؽؾ واحدة مـفا ذمة مستؼؾة، 

حؼققفا والتـزاماهتا وتعؿؾ طؾك أساس شخصقتفا الؿستؼؾة، فال يجقز التداخؾ بقـ 

وبقـ حؼقق والتـزامات جفة أخرى أم أكف يـظر إلك كّؾ هذه الجفات كذمة واحدة، 

 وحقـئذ يحؿؾ بعضفا طـ بعض؟ 

لؾجقاب طـ ذلؽ كؼقل: إن إصؾ والؿبدأ العام والؼاطدة إساسقة هق الحػاظ 

طؾك خصقصقة كؾ وقػ وكؾ جفة وإن كاكت تحت إشراف إدارة واحدة: وذلؽ 

رورة مراطاة أن يؽقن ريع الققػ لـػس الجفة التل وقػ طؾقفا القاقػ، قال لض

. وكذلؽ إمر يف حالة (8) "ويتعقـ مصرف الققػ إلك الجفة الؿعقـة"البفقيت: 

قر والبـاء، وذلؽ مـ خالل ترتقب هذه الجفات كصـاديؼ خاصة آلتـزامات، والتعؿ

 لفا ذمتفا الؿالقة الؿستؼؾة بؼدر اإلمؽان. 

هذا هق إصؾ ما دام ذلؽ مؿؽـًا ولؿ يؽـ هـاك ما يعارضف ويدل طؾقف إدلة 

الؿعتربة طؾك ضرورة الحػاظ طؾك القفاء بالعؼقد والشروط إٓ الشروط التل تؽقن 

 ويجب"والسـة، أو ٓ تحؼؼ الغرض الؿـشقد مـ الققػ، قال الؼرايف: مخالػة لؾؽتاب 

ّٓ  صرفف يف يلذن ولؿ مالف، ٕكف :…الققػ شروط اتباع  مخصقص، وجف طؾك إ

 . (9) "…العصؿة إمقال يف وإصؾ

والؿؼصقد إجراء الققػ طؾك الشروط التل يؼصدها "قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة: 

القاقػ، ولفذا قال الػؼفاء: إن كصقصف كـصقص الشارع يعـل يف الػفؿ والدٓلة فقػفؿ 

 . (11) "مؼصقد ذلؽ مـ وجقه متعددة كؿا يػفؿ مؼصقد الشارع



ومع هذا إصؾ العام فنن الذي يظفر راجحًا هق جقاز التصرف يف جؿقع إمقال 

الؿرصقدة لجفة واحدة، كالؿساجد مثالً حقث ٓ بّد أن يـظر إلك جؿقع مقققفات 

ة، ولؽـ مع الؿساجد القاقعة تحت إدارة الققػ كذمة واحدة حسب الؿصؾحة الراجح

تؼديؿ مصالح الؿقققف طؾقف مـ وقػف الخاص بف طؾك غقره، وإذا فضؾ، أو اقتضت 

الؿصؾحة غقر ذلؽ صرف مـف إلك بؼقة الؿقققف طؾقف مـ كػس الجفة وهؽذا إمر يف 

 الققػ طؾك جفة الػؼراء، أو الؿدارس، أو كحقها. 

 جفة كلهنا كؾفا الخقر جفات إلك يـظر أن يؿؽـ هؾ: وهق آخر سمال يرد ولؽـ 

  الؿصالح؟ أولقية حسب الجؿقع طؾك ريعفا مـ يصرف واحدة

إذا -فؼد أفتك فؼفاء الؿالؽقة بذلؽ حقث جاء يف كقازل العؾؿل: )إحباس كؾفا 

بعضفا مـ بعض، وذلؽ مؼتضك فتقى أبل محؿد العبدوسل(، كؿا كؼؾ  -كاكت هلل

قال أصبغ "، وجاء فقفؿا أيًضا: (11)فتاوى هبذا الشلن لؾربزلل وابـ ماجشقن وغقرهؿا 

وابـ ماجشقن: إن ما يؼصد بف وجف اهلل يجقز أن يــتػع ببعضف مـ بعض، وروى أصبغ 

قفا مسجدًا: لؿ أَر بف بلسًا، قال: طـ أبل الؼاسؿ مثؾ ذلؽ يف مؼربة قد طػت فقبـل ققم طؾ

وكذلؽ ما كان هلل فال بلس أن يستعان ببعضف طؾك بعض، وقد رأى بعض الؿتلخريـ أن 

هذا الؼقل أرجح يف الـظر: ٕن استـػاد الزائد يف سبقؾ الخقر أكػع لؾؿحبس، وأكؿك 

 . (12) "…ٕجره

يجقز جؿعفا، "وقال أبق محؿد العبدوسل يف الجقاب طـ جؿع أحباس فاس: 

وجعؾفا كؼطة واحدة وشقًئا واحًدا ٓ تعدد فقف، وأن تجؿع مستػادات ذلؽ كؾف، ويؼام 

 . (13) "…مـف ضروري كؾ مسجد مـ تؾؽ الؿستػادات الؿجتؿعة

وأفتك بعض طؾؿاء الحـابؾة بجقاز طؿارة وقػ مـ ريع وقػ آخر طؾك جفتف، قال 

كذا يف الؿحرر،  "يف مثؾف -أي الؿقققف يف حالة بقعف-ويصرف ثؿـف "ابـ مػؾح: 

ثؿ  "مثؾف، قالف أحؿد ٕكف أقرب إلك غرض القاقػ أو بعض"والقجقز، والػروع، وزاد: 



وضاهر الخرقك أكف ٓ يتعقـ الؿثؾ، واقتصر طؾقف يف الؿغـل، والشرح، إذ الؼصد "قال: 

الـػع، لؽـ يتعقـ صرف الؿـػعة يف الؿصؾحة التل كاكت إَولك أن تصرف إلقفا، ٕن 

رس إذا لؿ يصؾح لؾغزو تغققر الؿصرف مع إمؽان الؿحافظة طؾقف ٓ يجقز، وكذلؽ الػ

بقع واشرتى بثؿـف ما يصؾح لؾجفاد، وطـف رواية أخرى: يصرفف طؾك الدواب الحبس، 

وما فضؾ مـ حصره وزيتف جاز صرفف إلك مسجد آخر، والصدقة بف طؾك فؼراء 

 مساكـ وبـاء الؿصالح، سائر ويف: أيضًا وقال الديـ، تؼل الشقخ واختاره …الؿسؾؿقـ

 . (14) "...بؿصؾحتف الؼائؿ ريعف لؿستحؼ

ففذه الػتاوى لعؾؿاء الؿذهبقـ تجقز الـظر إلك جؿقع الجفات كظرة واحدة قائؿة 

ذلؽ يف  طؾك ذمة واحدة حسب الؿصالح الؿعتربة، والذي يظفر رجحاكف هق أن يؽقن

دائرة آستثـاء ويبؼك إصؾ العام يف رطاية كؾ وقػ بذاتف إٓ لؿصؾحة راجحة، وهذا 

ما رجحف شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة مـ أن يربط التصرف يف أمقال الققػ بالؿصالح 

َفـُتـتبع مصؾحة ": -بعد جقاز تغققر الققػ وبقعف-الراجحة أكثر مـ غقرها: حقث قال 

صؾحة حقث كاكت، وقد ثبت طـ الخؾػاء الراشديـ كعؿر وطثؿان الققػ، ويدار مع الؿ

أهنؿا غّقرا صقرة الققػ لؾؿصؾحة، بؾ فعؾ طؿر ما هق أبؾغ مـ ذلؽ: حقث حقل 

مسجد الؽقفة الؼديؿ، فصار سقق التؿاريـ، وبـك لفؿ مسجدًا آخر يف مؽان آخر. واهلل 

 . (15) "أطؾؿ

 

***** 
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 (. 5/342الروضة لؾـووي ) - 2

 (. 641ـ  5/641الؿغـي البن قدامة ) - 3

(، والدرر الؿختار مع 3/298فتاوى قاضي خان بفامش الػتاوى الفـدية ) - 4

(، وتحػة الؿحتاج 194(، واألشباه والـظائر البن كجقم )ص4/439حاشقة ابن طابدين )

(6/289 .) 

 (. 5/259البحر الرائق ) - 5

بدأ الرضا يف العؼود، دراسة مؼاركة، ط. دار البشائر اإلسامقة بقروت يراجع: م - 6

1985 (1/111353 .) 

د. معبد الجارحي: ورقته الؿـشورة ضؿن أبحاث كدوة الوقف الخقري لفقئة  - 7

 (. 121أبو ضبي الخقرية )ص

 (. 2/416) اإلرادات مـتفى شرح – 8

 (. 6/326الذخقرة، ط. دار الغرب اإلسامي ) - 9

 (. 31/98مجؿوع الػتاوى ) - 11

 (. 314ـ  2/313كوازل العؾؿي ) - 11

 (. 345ـ  2/344الؿصدر السابق ) - 12

 (. 345ـ  2/344الؿصدر السابق ) 13



 ( بتصرف غقر مخل. 357ـ  5/355الؿبدع يف شرح الؿؼـع، ط. قطر ) - 14

  (.31/361مجؿوع الػتاوى ) - 15

 

 


