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متؼدؼـــؿ

 

مسؾكمأذرفم مواظلالم مواظصالة مايؿدمهللمربماظعوٌنيم.. م.. ماهللماظرضمـماظرحقؿ بلؿ

ماٌردؾنيمدقدغومحمؿدموسؾكمآظفموصقؾفمودؾؿمآعني..

مأعومبعد

معقضقعماظؾقٌموأػؿقؿف:

ؼعؼدمجمؿعماظػؼفماإلدالعلماظدوظلمدورتفماًوعليمسشرممبلـؼطمخـالشمذـفرمممممبشقؽيماهللمم

موظؼدمذرصـكماجملؿعمبؿؽؾقػكمبوظؽؿوبيمصكمأحدمعقضقسوتماظدورةمبعـقان:مم2004عورسم

 «التو وريعو غاالستثمار فى الوقف وفى » 
واظعالضيمبنيماظقضػمواالدؿـؿورمسالضيمسضقؼي،مألنماالدؿـؿورمصكمأحدموجفقفمػقمتؽـقؼـممم

ػـقمسؿؾقـيمممموودؼدهموإحالظـفمرأمسوشمممبعـكمإغشوءمعشروسوتمادؿـؿورؼي،مواظقضػمصكمإغشوئفم

حؾسم»عومؼػفؿمعـماظشؼماألوشمظؿعرؼػماظقضػمبلغفممقوػم،تؽقؼـمرأمسوشمموعشروعمادؿـؿوري

،مواظقجفماآلخرمظالدؿـؿورمػـقمتقزقـػمرأسماٌـوشماٌؽـقلنمظؾقصـقشمسؾـكمعــوصعمأومممممممم«األصؾ

وػـقمعـومؼػفـؿممممم،سقائد،موشرضماظقضػمػقمايصقشمسؾكمعـوصعموسقائدمإلغػوضفومصكموجـقهماظـ مم

م«.تلؾقؾماظـؿرة»اظـوغكمصكمتعرؼػماظقضػمبلغفمعـماظشؼم

وعـموجفمآخرمصنغفمبنظؼوءمغظرةمدرؼعيمسؾكمعشؽالتماظقضػمصـكماظقضـًماٌعوصـرمؼؿضـ مممممم

مأغفومظصقؼيماظصؾيمبوالدؿـؿور،مصفذهماٌشؽالتمإصمواًلمػك:

ضؾيمإغشوءمأوضوفمجدؼدة،موسالجمذظؽمؼؽقنمبؿـشقطمسؿؾقيماإلغشوءماظؿكمػكمصكمحـدمم -

مؿور.ذاتفومادؿـ

خرابماظؽـريمعـمأسقونماظقضػماظؼوئؿـي،موػـذامزمؿـوجمإشمماظؿفدؼـدمواإلحـالشموػـكممممممم -

 سؿؾقوتمادؿـؿورؼي.

ضكظيماإلؼراداتمعــماألوضـوفماظؼوئؿـيمبوظـلـؾيميفـؿمرؤوسماألعـقاشماٌلـؿـؿرةمصقفـوممممممممم -

 وػذامغوتٍمسـمدقءمادؿـؿورمأعقاشماظقضػ.

ٍمممممم - بوظدرجــيماألوشممســمبعــضممماالسؿـداءمعــماظغــريمسؾـكمتؿؾؽـوتماألوضــوف،موػـذامغـوت

 أدوظقىماالدؿـؿورماظؿؼؾقدؼيمظؾقضػموخوصيمأدؾقبمايؽر.
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وإذامطونماظقضػمضدميًومضدمأدىمدورًامػوعًومصكماظؾــوءمايضـورىماإلدـالعلمعوزاظـًمبعـضمممممم

ظألدػمتضوءشمػذاماظدورماآلنمرشؿمأنمايوجيمعؾقيمإلحقوءمدورمآثورهمضوئؿيمحؿكماآلن،مصنغفم

اتماظؿكمؼشـفدػومسـولماظقـقممصـكمزـؾماظعقٌـيموعــمأػؿفـوماغؿشـورمغظـومممممممممممماظقضػمغظرًامظؾؿؿغري

وغظـرًامٌـومثؾـًمعــمصشـؾموضصـقرمػـذاماظـظـوممســمهؼقـؼماظعداظـيممممممممممممم،رأمسوظقيماظلـق مايـرةمم

االجؿؿوسقي،موعومترتـىمسؾـكمذظـؽمعــماتلـوعمغطـو ماظػؼـرمبشـؼقيمخصؼـرماظـدخؾموصؼـرماظؼـدرة ممممممممممممم

وعــومؼشــفدهماظعــولمعـــماغؽؿــوشمدورماظدوظــيموبوظؿــوشممواتلــوعماظػفــقةمبــنيماألشـقــوءمواظػؼــراءم

ٌـظؿــوتمشــريمظــذظؽمطــونماالوــوهمإشممعــومؼعــرفمبوصــكمســالجمعشــؽؾيماظػؼــر،ممتضــوؤشمدورػــوم

وػقمعومبدأمؼظفـرمصـكمدوشمممم،ايؽقعقيمظؾؼقوممبدورماظرسوؼيمظؾػؼراءموهؼقؼماظعداظيماالجؿؿوسقي

اظقضػماإلدالعك،موعـمطـؾمذظـؽمتظفـرمممممومذدؼدةماظشؾفمبـظاظعولماٌؿؼدعيمصكمصقرةمآظقوتم

محقوءمدورماظقضػمصكماجملؿؿعماإلدالعل.إأػؿقيمعقضقعماظؾقٌماظذىمؼعؿؾمسؾكم

ػدفماظؾقٌ:مإنماظؾقٌمؼؼدممإشممإحدىمدوراتمجمؿعماظػؼفماإلدالعلماظدوظلماظذىم

ؼؿصدىمظدراديماظؼضوؼوماٌعوصـرةموإصـدارمضـراراتمخصؿـووى محقيـومظقلهذـدمبفـوماٌلـؾؿقن،ممممممممم

ٌؿكصصـنيمإلسـدادمثـقثفؿمحـقشماٌقضـقسوتمممممماادؿؽؿوبممسؾكمصكماجملؿعوجرىماظعرفم

ــننمايــدفممممممممم ــوشممص ــقب،موبوظؿ ــوظؼرارماٌطؾ ــؿفومواًــروجمب ــومٌـوضش ـــمطــؾمجقاغؾف ــيمع اٌكؿؾػ

تؼدؼؿمععؾقعوتمحقشمعقضقسفمتؿـووشمصمقعمجقاغؾفممتؽـمبعدماظـؼـوشممماألدودكمظؾؾقٌمػق

م.يإصدارماظؼراراتماٌـودؾمعـمحقيو

مضقابطموحدودمإسدادماظؾقٌ:موتؿؿـؾمصكماآلتك:

ؼؾؿـزمممدـقفممصـننماظؾقـٌمممم،غظرًامألنمحمقرمضراراتماجملؿعمػقمبقـونماظـرأىماظشـرسكممم -1

بقــونماىقاغــىماظشــرسقيمظؽــؾمعلــوئؾفماسؿؿــودًامسؾــكماآلراءماظػؼفقــيمعـــمممموؼرطــزمسؾــكم

روفم مومبراسـوةمزـممضـقءمضقاسـدماظهجـقممممعصودرػوماٌعؿؿـدةمواالخؿقـورمعــمبقـفـومصـكممممم

مايوش.

نماجملؿعمصكمتؽؾقػـفمبوظؽؿوبـيمزمـددماظعــقانمواظعـوصـرماألدودـقيمظؾؾقـٌ،موػـقمعـوممممممممممأ -2

تــووشماظعـوصـرماظـقاردةمصـكمخطـوبماالدـؿؽؿوبممممممماظؿزعًمبفمصـكمســقانماظؾقـٌموصـكممممم

 وػك:

 ضرورةمتـقعمودوئؾمتـؿقيماظقضػم-

 ؼقد.مسـمتطؾقؼفمصكمشؾيماظقضػمعـماظـعشروسقيماظقضػمظؾـؼقدمصضاًلم-
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 ـؿقيمعقاردماظقضػمعـمخالشمحلوبوتماالدؿـؿورموصؽقكماٌؼورضي.تم-

 اظدخقشمصكمعشورطوتمعـمخالشمإؼراداتماظقضػ.م-

 تطقؼرماألراضكماظقضػقيمعـمخالشمسؼقدماالدؿصـوع.م-

 أىموجقهمعلؿقدثفمتؼررمعشروسقؿفوموسدممتعورضفومععمرؾقعيماظقضػ.م-

 أنماظقضػمؼـؼلؿمإشممأضلوممسدةمعـفو: -3

مىمواظقضػماألػؾك،مواظؾقٌمدقفمؼرطزمسؾكماظقضػماًريى.اظقضػماًري -

،مؼـؿػـعمبـفمصـكماظصـرفمسؾـكماظقجـقهماٌلـؿقؼيمممممممماظقضػماٌوشمماظذىمؼغؾمسوئدًا -

اظـذىمؼـؿػـعمصقـفمبعـنيماظقضـػمذاتفـومعــؾموضـػماٌلـوجدمممممممممممواظقضػمشـريماٌـوشممم

 .االدؿـؿورمصقفمأزفرمعـكواظؾقٌمدقفمؼرطزمسؾكماظقضػماٌوشممألنمع

مػذهماظضقابطمدقفمؼؼلؿماظؾقٌمإشمماٌؾوحٌماظؿوظقي:ضقءموصكم

مؾقضػمواالدؿـؿور.األدودقيمظصوئصماًاٌؾقٌماألوش:م

ماٌؾقٌماظـوغك:موضػماظـؼقد،مووضػموادؿـؿورماظغؾيمعـماظقضػ.

ماٌؾقٌماظـوظٌ:مرر موأدوظقىمتـؿقيماظقضػموادؿـؿوره.
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 املبحث األول
 الستثماراألساسية للوقف وا اخلصائص

 

ومأنمعقضقعماظؾقٌمؼؿؽقنمعــمسـصـرؼـمػؿـو:ماظقضـػ،مواالدـؿـؿورمظـذظؽمطـونمعــممممممممممبم

اٌـودىمأنممنفدمبؾقونماًصوئصماألدودقيمظؽؾمسـصرمعـفؿومواظعالضيمبقـفؿوموػـذامعـومدـقؿؿمممم

متـووظفمصكماظػروعماظؿوظقي:

م

 : خصائص الوقف:الفرع األول
ـؿورمصـكماظقضـػموادـؿـؿوره،ممممودقفمغؼؿصرمصكمأعرمػذهماًصوئصمسؾكمعومظفمصؾيمبوالدؿم

حـؾسمم»م:بشـؽؾمؼـ زمػـذهماًصـوئصم،مصقعـرفماظقضـػمبلغـفممممممممظقضػاوغؾدأمذظؽمبنؼرادمتعرؼػم

«عوشمميؽـماالغؿػوعمبفمععمبؼوءمسقـفمبؼطعماظؿصرفمصكمرضؾؿفمسؾكمعصرفمعؾوح
 1خ

أومبؿعرؼػمم.

«قؾماظـؿرةحؾسماألصؾموتلؾاظقضػمػقم»آخرم
 2خ

م.

ماظقضػمصكماآلتك:موعـمذظؽمميؽـمبقونمأػؿمخصوئصم

اظقضػمذعريةمإدالعقي:مصفـقمعــمأغـقاعماظصـدضوتماىورؼـيماظؿـكمؼؿؼـربمبفـوماإلغلـونممممممممممم–أمم

ظربف،موؼلتكمأثرمذظؽمصكمضرورةماالظؿزاممبوظشرسقيمصـكمإغشـوءموإدارةماظقضـػ،موذظـؽمبوالبؿعـودمممممم

سـماحملرعوتمصالمرمقزمإغشوءماظقضـػممبـوشمحـرامممم
 3خ

ـمصـكمذاتـفموسقــفمأومصـكمجفـيمطلـؾفمعـمممممممم

مضــرورةمومهرعـيمصــكمادــؿـؿورمشصـىمأومدــقًمأومربــو،مطؿــومرمـىماالبؿعــودمســـماألدــوظقىماحملمم

م.ظؾقضػبوألحؽومماظشرسقيمموادؿـؿورهاالظؿزاممصكمإغشوءماظقضػم

ب محؾسماألصؾ:مػذهماًوصقيمجزءمعـمتعرؼػماظقضػمظدىمصمقعماٌذاػىم
 4خ

ذاموػم

عـوشمم»بؾغـيماحملودـؾيمأغـفممممقيمادـؿـؿورمومؼعـكمبؾغيماالدؿـؿورمأنمإغشوءماظقضػمصكمحدمذاتفمسؿؾ

                                           
 .2/376 –م 1958 /ىـ 1377 -نشر مصطفى الحلبى بمصر  –مغنى المحتاج للخطيب الشربيينى  (1)
 .5/597 –نشر مكتبة الكليات األزىرية بمصر  –المغنى البن قدامة  (2)
 12/31 –م 1989 /ىـ 1449نشر دار المعرفة ببيروت  –المبسوط للسرخسى  (3)
نشـر دار حشيـا   –وبهامشو شرح العناية علـى الهدايـة وشاشـية ىـعدب شلبـى  –شرح فتح القدير البن الهمام  (4)

 – المغنــى البــن قدامــة – 3/376مغنــى المحتــاج للخطيــب الشــربينى  – 5/416 –التــراث العربــى ببيــروت 
5/597. 
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«شريمضوبؾمظإلغػو 
 1خ

عــممثوظؿفماظؿكمأغشـهمسؾقفـوممموبوظؿوشممرمىماظعؿؾمسؾكمأنمؼظؾماظقضػمم

ــدممممممممم ــفمبوظؿفدؼ ــورمظ ــىمعقاصــؾيماإلسؿ ــومؼؿطؾ ــيموػــذامع ــفماإلغؿوجق ــكمضدرت ــٌماحملوصظــيمسؾ حق

ؾفمؼعـكمأنمإغشـوءمم،موػذامطؼنيواإلحالشمطؿومأغفمالمرمقزمصرفمعوشمسنيماظقضػمسؾكماٌلؿق

ادؿـؿورمسؿؾقيماظقضػمصكمحدمذاتفمميـؾم
 2خم

م.

تلؾقؾماظـؿرة:موػذهماًوصقيمػكماىزءماظـوغكمعـمتعرؼػماظقضػ،موأثرػومسؾـكممم-جـ

وأنمػـذهماظغؾـيمعؾؽـًوممممم،اظقضـػمظؾقصـقشمسؾـكماظغؾـيمممممعـوشممؼؿؿمادؿـؿورأنماالدؿـؿورممأغفمرمىم

معــوشمضوبــؾ»ذظــؽمحمودــؾقًومبــلنماظغؾــيممعــرفمظؾؿلــؿقؼنيمبوالتػــو موالمتعــقدمألصــؾماظقضــػموؼم

م.أواًلمبلوشمسؾكموجقػفماٌلؿقؼيمومبعـكمأغفمؼؾزعفمصرصف«مظإلغػو 

عؾؽقـيمسـنيماظقضـػمخمؿؾـػمصقفـومبـنيماظػؼفـوءممممممماٌؾؽقـي:مإنممم–دم
 3خ

صويـػقـيمواٌوظؽقــيممم

معؾؽقـيماظقاضـػمســمسـنيمممماشموؼؼقظقنمبؾؼـوءماٌؾؽقـيمظؾقاضـػ،مواظشـوصعقيموايـػقـيمؼؼقظـقنمبـزممممممم

وأؼًّومم،اظقضػمواغؿؼويومإعومإشممعؾؽماٌقضقفمسؾقفؿمإنمطوغقامععـقنيمأومإشممعؾؽقيماهللمسزوجؾ

،مطؿومرفمصكمسنيماظقضػمبوظؾقعمأومايؾياظؿصقرمٌؾؽقيماظقضػمصننماٌؿػؼمسؾقفمسدمماظؿصطونم

وموبوظؿوشممؼقجـدمصـكمادـؿـؿورماظقضـػمحؼـونموػـدصونمػؿـمممممممم،أنماظغؾيمبوالتػو معؾؽًومظؾؿلؿقؼني

وحـؼمصـكماظغؾـيموايـدفمادـؿـؿورماظعـنيمظؾقصـقشممممممممم،حؼمصكماظعنيموايـدفماحملوصظـيمسؾقفـوممم

م.سؾكماظغؾي

واٌوشمصؼفًومواضؿصودًام:طقنماظقضػمعواًلم-ػـ
 4خ

وػـذاماظـػـعمضـدمؼؽـقنمممممم،طؾمذكءمغوصعم

بــزواشماٌــوشمبوالغؿػــوعمبــفموػــذامالمرمــقزموضػــفماتػوضــًوم،موضــدمؼؽــقنمبؾؼوئــفمضــودرًامسؾــكمإدرارممم

                                           
المحاىــبة فــى الوشــدات الحكوميــة والتن يمــات  –د. وصــفى وبــو المكــارم  –حمــد الســلطان مد. ىــلطان ال (1)

عـن ن ــام فـى ىــاا المرجـم المـ خو  شيـ  يـن   467م، صـــ1994نشـر دار المـري   –االجتماعيـة األخـرب 
 على ون مال الوقف مال غير قابل لإلنفاق.المحاىبة على وموال األمانة فى معايير المحاىبة األمريكية 

لتكــوين الروىــمالى  عنــى حنشــا  وصــول لــش  كــون موجــودة وو اة ــافة حليهــا مــن المهــش اةشــارة حلــى ون عمليــة ا (2)
علــى المســتوب واالنتفــاب بهــا فــى المســتقبل، ومــا ح ا  انــد األصــول موجــودة و ــش نقــل ملكيتهــا فيطلــ  عليهــا 

فـى علـى المسـتوب القـومى والوقف ألعيان قائمة فى العادة وبالتالى فهو يدخل «  حويالت روىمالية»القومى 
فإنــو يم ـل ح ـافة لل ــروة  وونشــب بهـا مشـروب وقفـ   طـاق التحـويالت الروىـمالية، اللهــش حال ح ا  ـش وقـف نقـود ن

 القومية ويكون  كويناً روىماليًا.
طبـم دار حشيـا  الكتـب  –شاشية الدىـوقى علـى الشـرح الكبيـر  – 5/423 –شرح فتح القدير البن الهمام  (3)

 .5/641 –المغنى البن قدامة  – 2/389 –اج للخطيب الشربينى مغنى المحت – 4/95 –العربية بمصر 
دار حشيـا  الكتـب العربيـة « االقتصـاد السياىـى»، د. على عبـد الواشـد وافـى  5/545 –المغنى البن قدامة  (4)

 .5م، صـ1952
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ـوصعمعراتموصكمزعـمعلؿؼؾؾكموػذامرمقزموضػف،موظؽـماظػؼفوءماخؿؾػقامحقشمعػفـقمماظؾؼـوءممماٌ

م،واظؾعضماآلخرمؼرىمبؼـوءماظعـنيمعــمحقـٌمضـدرتفوماإلغؿوجقـيممممممم،صوظؾعضمؼرىمبؼوءماظعنيمبذاتفو

موبـوءمسؾكمذظؽماخؿؾػقامصكمجقازموضػماظـؼقدمسؾكمعومدـذطرهمبعد.

م

 تثمار: المتعمقة باالس ثانيًا: المفاهيم
مععـكموعػفقمماالدؿـؿور:أم م

مسؿؾقـيماظؿؽـقؼـماظرأمسـوشمممممؼعــكمبـفممصفـقمعــمحقـٌماألصـؾمممممم،ظالدؿـؿورموجفونمعؿؽوعالن

ــػممممممممممم ــذامجــوءمتعرؼ ــؿؼؾؾ،موظ ــكماٌل ــفمص ــوعمب ــقؼـمأصــؾمظالغؿػ ــوزةمأومتؽ ــفمحق ــذىمؼؼصــدمعـ اظ

«وظقياىفدماظذىمؼؼصدمعـفماإلضوصيمإشمماألصقشماظرأمس»االضؿصودؼنيمظالدؿـؿورمبلغفم
 1خ

،موعـم

ــؼمم ــيمادــؿكداممػــذمماالدــؿـؿورموجــفمآخــرمؼطؾ ــيممقاألصــمهسؾــكمسؿؾق ــكماٌـػع شمظؾقصــقشمسؾ

طؾؿــيم»اظؽؿَّــوبمحقـٌمؼؼـقشمأحـدػؿممممبعـضمماٌؼصـقدةمعــفموػـذامعـومؼظفــرمصـكمتعرؼػـفمظـدىمممممممم

«أؼيمأصقشمؼؿقضـعمعـفـومعؽودـىمصـكماٌلـؿؼؾؾمممممم–اضؿـوءمأومم–ادؿـؿورمتلؿكدممظؿعـكمذراءم
 2خ

م.

مدؿـؿورمتشؿؾمطؾمعـ:أىمأنمسؿؾقيماال

وإحالظفمموءماظقضػمثؿماإلضوصيمسؾقفموودؼدهرأمسوشم،موؼؿؿـؾمذظؽمبنغشتؽقؼـمأصؾم -

م.إلغؿوجقيمتـؾيمصكمعومؼغؾفمعـمعـوصعمأومسقائدظؾؿقوصظيمسؾكمروضؿفما

 .اظغؾيسؿؾقيمادؿكدامماألصؾمظؾقصقشمسؾكم -

مايدفمعـماالدؿـؿور:م-ب

صؼـط،ممـؿورمػـقمايصـقشمسؾـكماظعوئـدمأوماظغؾـيممممممرمبومؼؿصـقرماظـؾعضمأنمايـدفمعــماالدـؿمممممم

وظؽـمصكمايؼقؼيمصنغفمؼلؾؼمذظؽمػدفمأطـرمأػؿقيموػقماحملوصظيمسؾـكماألصـؾماظـذىمؼـدرممممم

نمصكمجموشماالدؿـؿورمحقٌمؼؼقشمأحدػؿشمبفماظؽؿَّوبماٌعوصروػذاماظعوئدموػذامعومؼؼق
 3خ

م:

سؾـكمػـذهماظعؿؾقـيمسؿؾقـيمممممسـدعومغـشهمعشروسًومونؿـعمظـفماألعـقاشماظالزعـيمصنغــومغطؾـؼمممممممم

صوٌطؾقبمأواًلماحملوصظـيمسؾـكماألعـقاشماٌلـؿـؿرة،مممممم–ثؿمزمددمايدفمعـفومبؼقظفمم–ادؿـؿورم

وصضــاًلمســـمذظــؽمصــننمأصــقوبماألعــقاشماٌلــؿـؿرةمؼؿقضعــقنمتعقؼضــًومســـمادــؿكداممػــذهمممممم

ماٌشروسوت.ػذهماألعقاشمؼطؾؼمسؾقفماظدخؾماظذىمتدرهم

                                           
 .113مكتبة عين شمس، صـ –التحليل االقتصادب الكلى  –د. محمد يحيى عويس  (1)
 .44مكتبة عين شمس صـ –االىت مار والتمويل  – د. ىيد الهوارب (2)
 .8-7م، صـ1971دار النهضة العربية بمصر  –التمويل واةدارة المالية »د. شسنى وشمد  وفي   (3)
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:مةاظؿفـورمعــممؼصـقدمماٌممصكمتصقرمواض محقٌمجـوء:مإنممعومدؾؼمبفمسؾؿوءماإلدالمذاوػم

«دالعيمرأسماٌوشمععمحصـقشماظـرب مم»
 1خ

.موبؿطؾقـؼمذظـؽمسؾـكماألوضـوفمنـدهمواضـقًومصـكمممممممم

ــلنماظعؿــورةمخاحملوصظــيمسؾــكمســنيماظقضــػ معؼدعــيمسؾــكمممممم اظصــرفمأضــقاشماظػؼفــوءمبوالتػــو مب

ظؾؿلؿقؼني
 2خ

م.

مأغقاعماالدؿـؿور:م-جـ

ًومٌومؼؾكوتؿعددمػذهماألغقاعمرؾؼم
 3خ

م:

وتـؼلــؿمإشممادــؿـؿوراتمزراسقــي،مصـــوسقي،موورؼــي،ممممممم:عـــمحقــٌماظؼطــوعماالضؿصــودىمممم -1

،موظؽؾمعوشمرؾقعؿفمصكمتقجقفقفمظؾؼطوعماظذىمؼـودؾفمصوألراضكموخدعوتمعوظقيموشريػو

ظؾزراسي،مواٌؾوغكمظؾكدعوتماظعؼورؼيمواظـؼـقدمتؿؿقـزمبوٌروغـيمحقـٌمميؽــمادـؿـؿورػوممممممم

مصكمذؿكماظؼطوسوت.

ـمحقٌمأدوظقىمأومأوجفماالدـؿـؿور:ممبعــكماظطـر ماظؿـكمؼـؿؿمادـؿكداممعـوشماظقضـػمممممممممع -2

وتـؼلؿمإشممأوجفمسدةمعـفومعـومػـقمعؿعـورفمسؾقـفمضـدميًوممممممم،بقادطؿفومظؾقصقشمسؾكماظغؾي

ــوءموػــقماإلجــورةمم ــدىماظػؼف ــوػؿوتمممممم،ظ ــؾماٌشــورطيمواٌل ــؿقدثمعـ ــومػــقمعل ــومع وعـف

 شريمذظؽمتومدـؾقـفمبعد.اٌوظقيموواإلؼداعمصكماٌصورف،مواألورا مواٌؿوجرةم

خصوئصماالدؿـؿورم–دم
 4خ

م:

ألنماالدؿـؿورمسؿؾمعلـؿؼؾؾكمطؿـومزفـرمعــمتعرؼػـفمصنغـفمتقجـدمخصـوئصمؼؾـزممعراسوتفـومممممممممممم

موعـفو:

مأنماظـؿقفيمصقفمتؽقنمجمفقظيمصؼدمؼؿقؼؼماظعوئدمأومالمؼؿقؼؼ. -1

بدضـيماظعوئـدممممزؾمسدمماظؿلطدموبوظؿوشممؼصعىمسؾـكماٌلـؿـؿرمأنمزمـددمممأغفمؼعؿؾمصكم -2

اظظـــماظغوظــى،موػــذامعــومميـــؾمأدودــًومإرــورممكاٌؿقضــعمسؾــكماالدــؿـؿورمصفــقمؼعؿــؾمصــ

                                           
 –، والكشـا  للممخشـرب 1/154 -ىــ 1348 – 1ط –المطبعـة الخيريـة  –مفا يح الغيب للفخر الرازب  (1)

 .1/148م  فسير ىورة البقرة 1966 -ىـ 1385 –ة الطبعة األخير  –مطبعة الحلبى بمصر 
 .1/187 –دار المعرفة ببيروت  –البن عابدين  –العقود الدرية فى  نقيح الفتاوب الحامدية  (2)
-11م، صــ2443 –نشـر المللـف  –اةطـار المحاىـبى لدراىـات الىـدوب االقتصـادية  –د. وبو بكر البنا  (3)

12. 
ــــدب  (4) ــــر ىن م، 1996 –منشــــ ة المعــــار  باةىــــكندرية  –دي  فــــى مىــــال االىــــت مار الفكــــر الحــــ –د. مني

 .266-237صـ
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 حملودؾيمغوزرماظقضػ.

أوماظـؿقؽؿمصقفـومبقادـطيممممقضعفـومبدضـيممماظؽــريمعـفـومالمميؽــمتمممأغفمؼعؿؾمصكمزؾمخموررم -3

م،خمـوررماظلـق ،موخمـوررمتؼؾؾـوتماظؼـقةماظشـرائقيمظؾـؼـقدمممممممعدؼرماالدـؿـؿورموعــمأػؿفـومممم

اظعؿـؾمسؾـكممموخمـوررماإلدارة.موػـذامؼؿطؾـىممممم،خموررماظؿقضػمسـمددادماالظؿزاعـوتمو

 .بؽؾماظلؾؾمضدمػذهماٌكورراالحؿقوطم

أنماالدؿـؿورمزمؿوجمإشممعدةمعــماظـزعـمعلـؿؼؾؾقيمظؿقؼقـؼماظعوئـدمعــفموأغـفمصـكمزـؾمممممممممم -4

 عراسوةمأعرؼـ:ؿغرياتمتمثرمسؾكمحفؿماظعوئد،موعـمػـومؼؾزممعػذهماٌدةمضدمهدثم

ؿو:مخوصمبوخؿقورماٌشروعماظقضػكمخاالدؿـؿورمصكماظقضػ محقـٌمؼؾـزممإسـدادمدرادـيمممممأوي

اظقضـػمرقؼـؾماألجـؾموالمميؽــمتعدؼؾـفممممممصكمألنماالدؿـؿورمم،ودضقؼيميجدوىمعؿؽوعؾ

 بعدمضقوعفمبدونمخلوئرمطؾرية.

ثوغقفؿو:مخوصمبودؿـؿورمعوشماظقضػمصكمأوجفمادؿـؿورمعرغيمميؽـمتصػقؿفومبلفقظيموبـدونمم

وػـذاممؿغريات.معـمةمإذامضؾماظعوئدمعـفو،مأومميؽـمتعدؼؾفومصكمزؾمعومزمدثمعــممخلور

 عومميؽـمعالحظؿفمصكمتـووشماظػؼفوءمٌللظيمعدةماإلجورةمألسقونماظقضػ.

مععوؼريماالدؿـؿور:م-ػـ

مظقضػمتؼقممسؾكماآلتك:وشماوتومدؾؼمميؽـماظؼقشمإنمععوؼريماالدؿـؿورمصكماظقضػموٌم

مزاممبوألحؽومماظشرسقيمصكمإغشوءموادؿـؿورمامظقضػ.اٌشروسقي:مؼعـكماالظؿ -1

هؼقــؼمايــدفمعـــماظقضــػمبصــػؿفمعشــروسًومادــؿـؿورؼًوموذظــؽمبوحملوصظــيمسؾــكمأصــؾممم -2

 اظقضػموهؼقؼمأضصكمشؾيمتؽـف.

قضـقف،مواظؿـقؼـعمصـكمحمػظـيماالدـؿـؿورممممممعتـقؼعمأوجفماالدؿـؿورممبومؼـودىمطـؾمعـوشممم -3

 ظؽؾمعوش.

مدغكمحدمتؽـمواالحؿقوطميومدؾػًو.اظعؿؾمسؾكمتؼؾقؾماٌكوررمإشممأ -4

ظؽــؾمعـــماظقضــػماألدودــقيمماًصــوئصتضــؿـمموػؽــذامغـؿفــلمعـــمػــذاماٌؾقــٌماظــذي

مواالدؿـؿورمواظؿكمتػقدمصكمبقونمطقػقيمادؿـؿورماظقضػمصكماٌؾوحٌماظؿوظقي.
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 املبحث الثانى
 استثمار الغلةووقف النقود ، ووقف 

 

ــكممممم ــىماجملؿــعمتـوويــومص ــكمرؾ ــرتؾطممبقضــقعممممعـــماظؼضــوؼوماظؿ عقضــقسوتماظؾقــٌموت

ماالدؿـؿورمصكماظقضػمطؾمعـ:

معقضقعموضػماظـؼقد -

 عقضقعموضػموادؿـؿورماظغؾيمعـماظقضػ -

ماظؿوظقي:موعودقفمغؿـووشمبقونمذظؽمصكماظػر

م

موؼؿؿمتـووشمػذاماٌقضقعمسؾكماظقجفماظؿوشم:م: وقف النقود:الفرع األول

شـؽؾمسـوممػـقماٌـوش،موظـقسمأىمعـوشمصـو ممممممممتصقؼرماٌللظي:معـماٌؼررمأنمحمؾماظقضػمبم–أم

ــؿفؾؽممممم ــكموالمؼلـ ــو:مأنمؼؾؼـ ــقؿونمػؿـ ــفمخوصـ ــقاصرمصقـ ــدمأنمتؿـ ــؾمالبـ ظؾقضـــػمبـ

بوالغؿػوع
 1خ

طؾمعومأعؽـماالغؿػوعمبفمعـعمبؼـوءمأصـؾفمورمـقزمبقعـفمممممم»،محقٌمجوءم

«رمقزموضػف
 2خ

،موأنمزمصؾمعـفمسؾـكمعــوصعموسقائـدمصـكماٌلـؿؼؾؾ،موػـذامعـومممممممم

مئصمطؾمعـماظقضػمواالدؿـؿور.وخصومتلطدمسـدمتـووشمتعرؼػ

عمبلسقوغفــومصــكمتؼصــدمظالغؿػــوم:واٌــوشمؼـؼلــؿمعـــمحقــٌمطقػقــيماالغؿػــوعمبــفمإشممســروضم

متــؾمودـقؾيمإشممهؼقـؼماٌؼصـقدموالمؼـؿػـعمبلسقوغفـومطؿـوممممممممم:وغؼقدم،قيغوإذؾوعمايوجوتماإلغل

ؼصقرمذظؽمابـمرذد
 3خ

أعـوممم–بلسقوغفـوممم–ػـوعمماٌؼصقدمعـماظـؼقدماٌعوعؾـيمأواًلمالماالغؿمم»بؼقظف:مم

ــوًممممممم ــوم ـ ــيمطقغف ــكمبوٌعوعؾ ــي،موأسـ ــوعمأواًلمالماٌعوعؾ ــقماالغؿػ ــروضمصف ـــماظع وأنم.م«اٌؼصــقدمع

اظعروضمعـفومعومؼؿقؼؼماظـػعمبفومبودؿفالكمسقـفومصقرماالغؿػـوعمبفـومعــؾماظطعـومموػـذهمالمرمـقزممممممم

وػـكممم،ؼـؿػـعمبفـوممماظزعـةمعـموضػفوموتلؿكمصكماالضؿصودماظلؾعماالدؿفالطقي،موعـفومعومتؾؼكمعد

ــومتـؼــؾمم ــوممرمــقزوتلــؿكماٌـؼــقالتموػــذهممإع ــيمواظشــوصعقيمممموضػف ــدىماٌوظؽق ــكماالرــال مظ سؾ

                                           
 .5/644 –المغنى البن قدامة  (1)
 .5/431 -البن الهمام  -شرح فتح القدير  (2)
 .1/251نشر مكتبة ومطبعة الحلبى بمصر  –بداية المىتهد ونهاية المقتصد البن رشد  (3)
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وايـوبؾيموبشروطمظدىمايـػقي
 1خ

،موصكماٌؼوبؾمتقجدماظعؼوراتمإعومصكمصـقرةمأراضـكمؼـؿػـعمممم

ؿـكمؼـؿػـعمممأبدمايقوةمجقاًلمبعدمجقؾموالمتلؿفؾؽ،موإعـومصـكمصـقرةماٌؾـوغكمواظمممممصكماظزراسيمبفو

نمطـؾمعؾــكمبقضـػمصنمنـومؼشـقدمسؾـكمممممممأواٌؾـوغكمظصـقؼيماظصـؾيمبوألراضـك،مإذمممممم،بفومعدةمرقؼؾي

تمبوالتػو مبنيماظػؼفوءمػكماألصؾمصكماظقضػمألغفمؼؿقؼـؼمصقفـومخوصـقيماظؾؼـوءمممممواظعؼورام،أرض

ميمهؼقؼماٌـػعيمأوماظعوئدمصكماٌلؿؼؾؾ.قواالدؿؿرارموايؾسموخوص

طوغًمتدخؾمصكمغطو متعرؼػموأضلومماٌوش،موأغفومميؽـمأنمتدخرمفوموإنمأعوماظـؼقدمصنغم

ـــمممممممممم ــومالمميؽ ــكمطقغف ــوراتمص ـــماظعؼ ــػمس ــوماؿؾ ــؿؼؾؾ،مإالمأغف ــكماٌل ــًومص ــؼمغػع ــؿـؿرموهؼ وتل

ادــؿـؿورػوموهؼقــؼمسوئــدمعـفــومعــعمبؼــوءمأسقوغفــومبــؾمالبــدمأنمتـػــؼمصــكمأوجــفماالدــؿـؿور،مإذامم

ومخوصـقيمبؼـوءمسقـفـومبـذاتفوموعــمػــومجـوءماًـالفممممممممماٌشؽؾيمصكموضػماظـؼقدمأغفومالمتؿقاصرمصقف

مبنيماظػؼفوءمحقشمجقازموضػماظـؼقدمواظذىمغقضقفمصكماظػؼرةماظؿوظقي:

م

منمظؾػؼفوءمصكمذظؽمػؿو:وآراءماظػؼفوءمصكموضػماظـؼقد:مؼقجدماووػم-ب

يمصـكممضداعكمصؼفوءمايـػقيمعوسدامزصر،مواظشوصعقي،موايـوبؾـمعـماالووهماألوش:مىؿفقرماظػؼفوءم

مرأى،موسـدػؿمأغفمالمرمقزموضػماظـؼقدموؼؿض مذظؽمعـماألضقاشماظؿوظقي:

تالفمطوظــذػىمواظػضــيمإلؼـؿػــعمبــفمإالمبــوممالموأعــوموضــػمعــوم»صؾــدىمايـػقــيمجــوء:مم

واٌــلطقشمواٌشــروبمصغــريمجــوئزمصــكمضــقشمسوعــيماظػؼفــوء،مواٌــرادمبوظــذػىمم

«واظػضيماظدراػؿمواظدغوغري
 2خ

م.

قغـفمعؼصـقدًامصـالمؼصـ موضـػمدراػـؿمععـراهمظؾزؼــيمدـقاءمممممممممموط»وظدىماظشوصعقيمجوء:م

«غؼشفومأومعومزمصؾمعـفومبـققموورة
 3خ

م.

عومالمميؽـماالغؿػـوعمبـفمعـعمبؼـوءمسقــفمطوظـدغوغريمممممممم،مأنوصمؾي»وظدىمايـوبؾيمجوء:م

واظدراػؿمواٌطعقممواٌشروبمواظشؿعموأذؾوػفمالمؼص موضػفمصكمضقشمسوعـيمم

«زمؽكمسـمعوظؽمواألوزاسكماظػؼفوءموأػؾماظعؾؿمإالمذقًؽو
 4خ

م.

                                           
، 2/377، مغنـى المحتـاج للخطيـب الشـربينى 77-4/76 –ر للـدردير شاشية الدىوقى علـى الشـرح الكبيـ (1)

 .12/45، المبسوط للسرخسى 5/642 –المغنى البن قدامة 
 .5/431شرح فتح القدير البن الهمام  (2)
 .3/98القاىرة  –دار حشيا  الكتب العربية  –قليوبى وعميرة  شاشيتا (3)
 .5/641–المغنى البن قدامة  (4)
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وســدػؿمأغـفمممم،ـمأضمـدمسـمخرؼفؿموصـكمرواؼـيممم،موزصرمعـمايـػقـيموعؿـلمماالووهماظـوغك:مظؾؿوظؽقي

مرمقزموضػماظـؼقدموػذامعومؼؿض معـماألضقاشماظؿوظقي:

صؾدىمايـػقيمجوء:مصكماعرأةموضػًمعؾؾغًومععؾقعًومعـماظدراػؿم...مصفـؾمؼؽـقنماظقضـػمجـوئزًا ممممم

ؿ،موأصؿــكمبــذظؽمعػؿــكماظدوظــيماظعؾقــيماٌرحــقممسؾــكمأصـــدى،موصــكممغعــم اىــقابخ

ؼؽـوشمأوممعـومميمعـموضػماٌـؼقشمسـمزصر،مرجـؾموضـػماظـدراػؿمأوماظطعـوممأومممممقاًوغ

ؾفومضـمدصعماظـدراػؿمعضـوربيمثـؿمؼؿصـد مبػممممؼقزن:مضوش:مرمقز:مضقؾمظفمطقػ مضوش:مؼ

ضوربيمأومبضوسيموؼدصعم ـفمعمؼقزنمؼؾوعموأاظذىموضػمسؾقف،موعومؼؽوشمسؾكماظقجفم

طوظدراػؿ،موعـؾفمصكماظدررمسـماًالصيمسـماألغصورىموطونمعـمأصقوبمزصر
 1خ

م.

وصكمجقازموضػمططعـوممتـوممم»وظدىماٌوظؽقيمعللظيموضػماظـؼقدمجوئزةمعـماألصؾمحقٌمجوءم

وؼدشمسؾقفمضـقشماٌصــػمصـكممممم،ذػىفمإذامشقىمسؾقفمطوظـؼدموػقماٌـقعالمؼعرفمب

ترددمم–وسدمماىقازماظصود مبوظؽراػيمواٌـعمم،ظؾلؾػوزطقًمسنيموضػًمم،اظزطوة

المتـرددمصقفـومبـؾممممصـمؾقـوتموأعـوماظعـنيممممـوضقؾمإنماظهددمصكمشريماظعنيمعـمدوئرماٌم–

وؼـزشمردمبدظفمعـزظفمبؼوءمم،وضػفومضطعًومألغفمغصماٌدوغي،مواٌرادموضػفمظؾلؾػرمقزم

عـػعـيمذـرسقيمتهتـىمسؾـكممممممسقـف،موأعومإنموضػمععمبؼـوءمسقــفمصـالمرمـقزماتػوضـًومإذمالممممم

«.ذظؽ
 2خ

م

عــمذظـؽممممغوضدمغـصمأضمـدمسؾـكمأبؾـمممم»يمجوء:مقوصكمرواؼيمسـمأضمدمبـمحـؾؾمغؼؾفومابـمتقؿ

 مكخاظشـوصموػقموضػمعومالمؼـؿػعمبفمإالمععمإبداشمسقـف،مصؼوشمأبقمبؽرمسؾدماظعزؼـزمصـكممم

قغكمســمأضمـد:مأنماظـدراػؿمإذامطوغـًمعقضقصـفمسؾـكمأػـؾمبقؿـفمصػقفـوممممممممممغؼؾماٌقؿ

:مضــوشمأبــقم-ثــؿمضــوشم-صــدضي،موإذامطوغــًمسؾــكماٌلــوطنيمصؾــقسمصقفــومصــدضي،ممماظ

ؿصــد مؼــرضمأوماظؿـؿقــيمواظماظ طــوتموزــوػرمػــذامجــقازموضــػماأل ــونمظغــرضماظممم

بوظرب 
 3خ

 .م

وبعدمإؼرادماووػوتماظػؼفوءماظؼداعكمحقشمعللظيموضػماظـؼقدموإؼرادمصمؾـيمعــمأضـقاشمممم

 ظؽمصكماظػؼرةماظؿوظقي:بعضفؿمصكمذظؽمتلتكمإشممهرؼرماٌللظيموذ

                                           
 .1/124البن عابدين  –رية فى  نقيح الفتاوب الحامدية العقود الد (1)
 .4/77 –شاشية الدىوقى على الشرح الكبير للدردير  (2)
 وما بعدىا. 31/234طبعة السعودية  –مىموب فتاوب ابن  يمية  (3)
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هرؼرمعللظيموضػماظـؼقد:مإنمطـقنمػـذهماٌلـلظيملمؼـردمصقفـومغـصمصـرؼ مبـوٌـعممممممممم-جـ
 1خ

صـننممم

وطقنماٌللظيمحمؾماجؿفودمواخؿؾػمصقفوماظػؼفـوءممم،األعرمصقفومؼؾؼكمسؾكماإلبوحيمواىقاز

قؼمعؼصقدمرمعؾفومضوبؾيمإلسودةماظـظرمصكمضقءمحؼقؼيماظـؼقدموهؼمضدميًومبنيمجمقزموعوغع

ماظقضػموماٌؿغرياتماٌلؿفدة.

مرماٌللظيمسؾكماظقجفماظؿوشم:ؼرهوبـوءمسؾكمذظؽمدمووشمم

ظؾعرفمواظعودةمأثرمطؾريمصكمهدؼدمأغقاعماألعقاشماظؿكمرمقزموضػفـو،موػـذامعـومؼلـؿػودمعــممممممم-1

قاشماظػؼفوءماظؼداعكمحؿكماٌوغعنيمعـفؿمىقازموضػماظـؼقدمحقٌمؼؼـقشماظلرخلـك:مممضأ

رىماظعرفمبنيماظـوسمبوظقضػمصقـفمعــماٌـؼـقالتمرمـقزمبوسؿؾـورمممممم مصقفمأنمعومجواظصقق»

اظعرفم..موؼمطدمذظؽمبؼقظفم..موػذاماألصؾمععروفمأنمعومتعورصـفماظــوسموظـقسمصـكمسقــفمممممم

«غصمؼؾطؾفمصفقمجوئز
 2خ

م.

ــرموضــػماٌـؼــقشمممم ــو مممم»وجــوءمصــكمت ؼ ــورمبوإلصمــوعموعـؼــقشمالتػ وؼصــ موضــػمسؼ

«مصـكمطـؾمعصـرمممـودؼـؾمواظـزالشمممواظؼماٌلؾؿنيمسؾكموضػمايصر
 3خ

وؼؿلطـدمأؼضـًوماألخـذممممم

والممفوضػـممؾ:مصكمرجؾموضػمجوعقدًومصـكمبؾـدملمؼؿعـورصقامممدؽ»بوظعرفمصكمضقشمثوظٌمػق:م

تعوعؾقامبف،مصنذامصدرمعـمواحدمأوماثـني،مػؾمؼعدمذظـؽمتعـوعاًلمأومال موإذاملمؼعـدمتعـوعاًلممممم

إذامطونمم–اىقابمم-أممطقػمايؽؿ ماٌذطقرمشريمجوئزمحقٌملمؼؿعورف،ممػؾمماظقضػ

ػصـؾماظــوغكمعــمممموبقـيمعــماظممؿصكمبؾدمتعقرفمذظـؽمرمـقزموإالمصـال،مضـوشمصـكماظػؿـووىماظعمممممم

ـموضــػمبؼــرةمسؾــكماظربــوطمظقشــربمعـــمظؾـفــومأبـــوءممؿــحـقػــيمسمقبــطؿــوبماظقضــػ،مدــؽؾمأ

ــورفممم،اظلــؾقؾ ــفمشــريمعؿع ــؽمرمــقزمممممممم،المرمــقزمألغ ــورفمذظ ــكمعقضــعمعؿع ــقمطــونمص ــكمظ حؿ

ادؿقلوغًو
 4خ

م.

وعـــمػــذهماألضــقاشمؼؿضــ مأنمظؾعــرفمواظعــودةمدورمطــؾريمصــكمهدؼــدمغــقعماٌــوشمممم

اٌقضقف،مواظعـرفماآلنمأنماظـؼـقدمعــماألعـقاشماظؿـكمميؽــمادـؿـؿورػوموهؼقـؼمسوئـدمممممممممم

قـيمووضـػماألدـفؿممممػضقعـفو،موأغفمؼؿؿموضػفوماآلنمصكمصـقرةماظصــودؼؼماظقضػقـيمواألدـفؿماظمممم

                                           
بحــ  مقــدم لمــل مر األوقــا  األول المنعقــد  –الوقــفف فقهــو وونواعــو  –د. علــى محمــد يوىــف المحمــدب  (1)

 .163ىـ، مىلد الوقف مفهومو وفصلو وونواعو صـ1422معة وم القرب، بىا
 .12/45المبسوط للسرخسى  (2)
 .99-3/98 -دار حشيا  الكتب العربية بمصر  –شاشيتا قليوبى وعميرة  (3)
 .118-1/117العقود الدرية فى  نقيح الفتاوب الحامدية البن عابدين  (4)
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قيووضػماظـؼقدمصكمصقرةمودائعمعصرص
 1خ

م.

تؿؿقــزماظـؼــقدمســـماألعــقاشماٌـؼقظــيماألخــرىمصــكمطقغفــومالتــؿعنيمبــوظؿعقنيمم-2
 2خ

أىمـــمأىمأنم

ؼؼقممعؼوممأىموحدةمأخرىمصكمصمقعماألحؽومموالمؼشهطمم-اىـقفمعـاًلمم-وحدةمغؼدؼيم

وبوظؿوشممصننموضػمعؾؾغمعـماظـؼـقدمخعؾقـقنمجـقـفمعــاًل موإغػوضـفممممممم،بعقـفمصكمإجرائفومجـقفًو

ادؿـؿورؼًومواظؿصد مبرثفمبدصعفمعضـوربيمأومحؿـكماالغؿػـوعمبـفمصـكمصـقرةمإضراضـفمممممممممإغػوضًو

كمأوضػـًمالمؼـمثرمصـكممممقضقفمسؾـقفؿموردمعؾقـقنمشـريمسـنيماظؿـمممممضرضًومحلـًومظؾؿقؿوجنيماٌ

مصفكمتؼقممعؼوممبعضفومطقغفومبوضقيمصكمعؾؽماظقضػموحمؾقديموعلؿؿرة.

ســـماظــدراػؿمواظــدغوغريمصــننماالغؿػــوعماحــهزم»عـــمحفــٍماٌــوغعنيمظقضــػماظـؼــقدمضــقيؿمم-3

«اظذىمخؾؼًمألجؾفموػقماظـؿـقيمالمميؽـمبفؿومععمبؼوءمأصؾفمصكمعؾؽـفم
 3خ

مايؼقؼـيموصـكممم

ودـقؾيمظؾؿؾـودشمبوظؿــوزشمسـفـومعؼوبـؾممممممظقلـًمصؼـطمممصؼطممبعــكمأغفـومممماظـؼقدمظقلًمظؾـؿـقي

قيموػكمـؿـاظموظؽـفومأؼضًومتؼقممبقزقػيمأخرىمالمتؼؾمأػؿقيمسـم،ذراءماظلؾعمواًدعوت

ػظمبفـوممؿطقغفومخمزغًومظؾؼقؿ،مصوإلغلونماظذىمؼرؼدماالحؿػوزمبـروةمظؾؿلؿؼؾؾمميؽــفمأنمزمـمم

صؿــمم»صكمصقرةمسقـقيمعــؾمسؼـورمأومصـكمصـقرةمغؼدؼـي،موؼعـ مســمذظـؽماظغـزاشممبؼقظـف:ممممممممممم

«صؽلغفمعؾؽمطؾمذكءم–اظـؼقدمعـماظذػىمواظػضيمم–عؾؽفؿوم
 4خ

طونماظقضػمؼؼـقمممموإذام.

مصذظؽمؼؿقؼؼمصكماظـؼقد.ممبعـكمازؼـماظؼقؿ،مزمبوٌوشسؾكماالحؿػو

مذاتفمبؾمالبدمأنمتؽقنماظعنيمضودرةًامصكمحدمدإنمتؼرؼرماالحؿػوزمبعنيماظقضػمظقسمعؼصقم-4

صنذامخربًماظعنيمصنغفمرمقزمادـؿؾدايومبعـنيمأخـرىمظؿقؼقـؼمعؼصـقدممممممم،سؾكمإدرارمعـوصع

ومسؾـكمهؼقـؼمعــوصع،مواظـؼــقدممممضـدرتفممصـكممصـوظع ةمظقلـًمصـكمذاتماظعـنيموإمنـومممممم،اظقضـػم

ؿقؼؼمصقفومذظؽمحقٌمميؽـمادؿـؿورػوموهؼقؼمدخؾمؼقزعمسؾكماٌلؿقؼنيمععمبؼـوءممؼ

مضدرتفومسؾكمهؼقؼماظدخؾ.

                                           
مانة العامة لوأوقا  بالكويد، واألىهش الوقفيـة فـى قـانون الوقـف بسـلطنة من  لك الصنادي  الوقفية لدب األ (1)

عمان ووقف الد تور/ شوقى الفنىرب نقداً وحيداعو فى مصر  فيصل اةىالم  المصرفى فى مصر، وىاا ما 
 -ىــ 827يىيمه قانون األوقا  المصرب. وقد ىب  وقوب  لك قديماً بوقف النقود ويام الدولة الع مانية عـام 

 –د. محمـد اررنـاطوط  –قـرا ة معاصـرة  –م ين ر  فصيل  لك ف بحـ  الوقـف فـى الدولـة الع مانيـة 1423
م، 2442 -ىـــ 1423ىــنة  3منشــور بمىلــة ووقــا  التــى  صــدرىا األمانــة العامــة لوأوقــا  بالكويــد العــدد 

 .52-47صـ
 .6/577 –م 2444 –نشر دار المعرفة ببيروت  –شاشية ابن عابدين  (2)
 .5/431 –شرح فتح القدير البن الهمام  (3)
 .4/89 – 1358 –مطبعة الحلبى مصر  –حشيا  علوم الدين ألبى شامد الغمالى  (4)
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اظـؼقدمظفمدــدهمعــمأضـقاشماظػؼفـوءماظؼـداعكموعــممممممموضػموػؽذامؼؿض مأنماظؼقشمجبقازمم

وهؼقـؼممميـومأوماالدـؿـؿورؼيمماظعرفموعـودؾؿفومظؿقؼقـؼمعؼصـقدماظقضـػمبؾؼـوءماظؼـدرةماإلغؿوجقـيممممممم

رفمسؾكماظقجقهماٌلؿقؼي،مشريمأنماألعرمصكموضػماظـؼـقدمؼؿطؾـىمحمـدداتمرمـىمممممدمظؾصسوئ

معراسوتفومغؾقـفومصكماظـؼطيماظؿوظقي:

حمدداتموضػماظـؼقد:موتلؿـدمػذهماحملدداتمإشممخصوئصماالدـؿـؿورماظلـوبؼمذطرػـوممممم–دم

حقٌمؼقاجفماالدؿـؿورمصكماظـؼـقدممسؾكمأدوسمأنماظقضػمصكماألصؾمعشروعمادؿـؿورى،م

اظؼـقةممخموررمأط معـماالدؿـؿورمصكماظعؼوراتمصفكمععرضفمظؾلرضيمواالخؿالسمواذمػوضم

ؿرمظدؼفؿمسـمردػومصكمعقاسقدمادـؿقؼوضفوممـاظشرائقيموتؼؾؾوتمدعرماظصرفموتقضػمعـمتلؿ

صؿـــماٌعــروفمأنموتؼؾــىماظعوئــد،مبــؾمرمبــومهؼقــؼمخلــوئرمتلطــؾمجــزءًامعـــماألصــؾ،ممممم

عـــمحقــٌماألصــقشماٌلــؿـؿرةممملــؿدــؿـؿورمؼـؼاال
 1خ

ــفمممم إشم:مادــؿـؿورمحؼقؼــك:موؼؼصــدمب

وؼلـؿكممبؾغـيماحملودـؾي،مممماألصـقشماظـوبؿـيمماالدؿـؿورمصـكمسـروضماظؼـقـيمبوظؾغـيماظػؼفقـيمأومممممم

وادــؿـؿورمعــوشم:موؼؼصــدمبــفمادــؿـؿورماظـؼــقدمصــكمأورا معوظقــيمأوممم،أؼضــًومادــؿـؿورًامعؾوذــرًا

،موغظرًامظؾؿكوررماظلوبؼيمصنغفمؼػضؾمأؼضًومادؿـؿورًامشريمعؾوذروؼلؿكماإلؼداعمصكماظؾـقك،م

اظعؿـؾمضـدرماإلعؽـونمسؾـكمهقؼـؾممممممم،ظـدؼفوممحمػظيماالدـؿـؿورمىفيماظقضػمجبوغىمتـقؼعم

ماألصقشماظقضػقيماظـؼدؼيمإشممأسقونموادؿـؿورػومادؿـؿورًامعؾوذراًًَ.

م

ماظػؼراتماظؿوظقي:موغؿـووشمذظؽمصكم:: وقف واستثمار الغمة من الوقفالفرع الثانى

أدودقوتماظؿصرفمصكماظغَّؾي:ماظغؾَّـيمصـكماظؾغـي:ماظـدخؾمعــمطـراءمدارموأجـرمشـالمموصوئـدةمممممممممممأواًل:

أرض..مأومػكماظدخؾماظذىمزمصؾمعــماظـزرعمواظـؿـرمواظؾـإلمواإلجـورةمواظـؿـوجمودمـقمممممممم

ذظؽ
 2خ

شم،موبوظؿوشممصغؾيماظقضػمػكماظـدخؾماظـذىمؼـؿؿمايصـقشمسؾقـفمعــمادـؿـؿورمعـومممممممم

أىماإلغػو مصـكمدـؾقؾماهللمعــموجـقهماًـريمواظـ مممممممم،قؾأوم رتفماٌؼصقدةمبوظؿلؾماظقضػ

غؾـيمسؾـكمممرفمصـكماظمضقءمذظؽمميؽـمهدؼدمأدودقوتماظؿصـمموصكم،اٌقضقفمسؾقفوماٌوش

ماظقجفماظؿوشم:

أنماظذىمؼصرفمعـماظغؾيمػقمصوصقفومأومصوصكماظدخؾموظقسمإصموشمماظغؾـيموؼؽـقنمذظـؽممممم-1

                                           
 .13د. وبو بكر البنا، مرجم ىاب ، صـ (1)
 .36/3288 –دار المعار  بمصر  –لسان العرب البن من ور  (2)
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وػذامم،تمايصقشمسؾكماظغؾيمعـمإصمويومظؾقصقشمإشمماظصوصكخبصؿمعصروصوتمأومغػؼو

عومسؾقفمإصموعماظػؼفوءموعومتؼضـكمبـفمأصـقشماحملودـؾيمسؾـكماظـدخؾ،موؼظفـرمذظـؽمصـكمممممممممم

مسدةمأضقاشمعـفومعومؼؾك:

عــمردـؿممممءصـكماألصـؾمصـكمذـكممممم–اهللمرضمـفممم–ويذامذطرمحمؿدم»ابـمايؿومممؼؼقشم-

طـؾمسـوممعــومزمؿـوجمإظقـفمألداءماظعشــرمممممماظصـؽقكمصوذـهطمأنمؼرصــعماظـقاشممعــمشؾؿــفمممم

واًـــراجمواظؾـــذورموأرزا ماظـــقالةمسؾقفـــومواظعؿؾـــيموأجـــقرمايـــراسموايصـــودؼـم

واظداردني،مألنمحصقشمعـػعؿفومصكمطؾموضًمالمؼؿقؼؼمإالمبدصعمػذهماٌـمنمعــممم

«رأسماظغؾي
 1خ

م.

عــمموفقزهموسؿورتفمخاظؿؽوظقػ مغػؼفماٌقضقفموعمنم»كماحملؿوجمغـوؼؼقشمصوحىمعم-

حقــٌمذــررفوماظقاضــػمعـــمعوظــفمأومعـــمعــوشماظقضــػ،موإالمصؿـــمعـــوصعماٌقضــقفمممم

م«.وشؾيماظعؼورطؽلىماظعؾدم

أغفمؼؾزممصرفماظغؾيمأواًلمبلوشمسـدمضؾضـفو،موػـذامػـقماظؿصـرفماٌـودـىمٌعــكماظؿلـؾقؾ،ممممممممم-2

وبؾغيماحملودؾيمصننمشؾيماظقضػمعـوشمضوبـؾمظإلغػـو ،مأىمؼؾـزممإغػوضفـوموسـدممتـدوؼرػومأومممممممم

ظقمزفـرمصـوئضمعــماظغؾـيمســمجفـوتماالدـؿقؼو مصنغـفمؼصـرفمصـكمممممممممممحؿكمؼوءمذكءمعـفمإب

وأعومعومصضـؾمم»غظريػوموالمؼؾؼك،موػذامعومؼمطدهمابـمتقؿقيمصكمأطـرمعـمعقضعمعـفومضقظفم

ـمصـرفمصـكمممـعـماظرؼـعمســماٌصـورفماٌشـرورفموعصـورفماٌلـوجدمؼمممممم سمذظـؽمعــؾمممجـ

والمزمــؾسماٌــوشمأبــدًامظغــريمسؾــيماٌصــو ،مفو،موإشممجـــسمعلــفدمآخــرموعصــويمةسؿــور

«حمدودة
 2خ

ؽـقنممتلـؿؿفوممضوم،.مطؿومأنمادؿقؼو ماظغؾـيمظؾؿقضـقفمسؾـقفؿمؼؽـقنمثصـقيوممممم

بؼؾضماظـوزرميومسـمصهةماالدؿـؿورموبوظؿـوشممصـوٌؼؾقضمعـفـومعؼـدعًومالمؼقزسـف،موػـذامعـومممممممم

م:عومؼؾكمعـفومءوػؼفؼظفرمصكمسدةمأضقاشمظؾ

ضػمأنمؼؽقنماٌؿصد مســفمبلرقـىماٌـوشموذظـؽممممموإمنومضصدماظقا»ؼؼقشماظلرخلك:مم-

صؾفــذامؼرصــعماظــقاشممعـــمشؾؿفــومعــومزمؿــوجمإظقــفممممم–اظؿؽــوظقػمم–مقائــىـســـدمأداءماظ

قائؾفوموؼؼلؿماظؾوضكمبعدمذظؽمطؾمدـي،موظقسمػذامبؿقضقًمالزمموظؽـمؼؼلؿمسـدمـظ

                                           
الشـرح الصـغير للـدردير علـى شاشـية بلغـة السـالك ف وين ـر ويضـاً  .5/434 –شرح فـتح القـدير البـن الهمـام  (1)

للخطيــب  –مغنــى المحتــاج  .3/312مطبعــة عيســى البــابى الحلبــى بمصــر  –للصــاوب  -ألقــرب المســالك 
 .5/648 –المغنى البن قدامة . 2/395 –الشربينى 

 .258، 246وم ل  لك فى الصفحات  31/214 –مرجم ىاب   –مىموعة فتاوب ابن  يمية  (2)
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مضكمعومؼغؾمصكماظلـيمعرتنيموعـفومعومؼغـؾمصـكماظلــيمعـرة،مممماحصقشماظغؾي،موعـماألر

صؽؾؿومحصؾًماظغؾيمؼـؾغكمظفمأنمؼؼلؿمعـومزمصـؾمصـكماظػؼـراءمواٌلـوطنيموالمؼـقصرممممممم

«عـماظؼربيمهصقؾمعؼصقدماظقاضػٌومصكماظؿلخريمعـماآلصوتموعـماظؿعفقؾم
 1خ

م.

وتصرفمشؾؿفومطؾمدـيمسؾكماظػؼراءمألنمبؼوءػومؼمدىمإشمماظــزاعمألغـفممم»طؿومجوءمأؼضًومم-

ؾؾدمحوشماظقضـػمسشـرةمثـؿمؼزؼـدونموؼـمدىممممممضدمؼؽقنمايوضرمعـماٌلوطنيمصكماظ

«إشمماظـزاع
 2خ

بؾمإنماألعرموصؾمبؾعضماظػؼفوءمإشمماظؼقشمبضؿونماظـوزرمٌومؼطرأمم.

:مصفـوءممفؿـموضمـخـرماظصـرفمسـمممأعـماذمػوضمصكماظؼقةماظشرائقيمظؾـؼقدمعـماظغؾـيمإذامم

إذامضــؾضماظـــوزرمرؼــعماظقضــػموأخــرَّمصــرصفمســـماظقضــًماٌشــروطمصــرصفمصقــفمعــعمم»

ــم فمصـــؿغريتماٌعوعؾـــيمبــــؼصمصنغـــفمؼضــؿـماظــــؼصمعــــمعوظـــفمظؿعدؼـــفمبـــذظؽممإعؽوغ

«وزؾؿف
 3خ

م.

شؾـيمم»المتؽـقنمتؾقطـيمظؾقضـػ،مطؿـومجـوءممممممـمعؾؽقيماظغؾـيمتؽـقنمظؾؿلـؿقؼنيمبوتػـو ماظػؼفـوءموممممم3

«فولــؿؿوظــقمضؾــؾمضمعؾؽــًومظؾؿلــؿقؼنيمبؼــؾضماظـــوزرممتصــرياظقضــػم
م 4خ

وؼؼــررمذظــؽماإلعــوممم

خورجفمعـمعؾؽمعوظؽفومبؽؾمحوشموتؾقطيماٌـػعيمٌـماظشوصعلمدؾػًومبؼقظفم"مواظقضقفم

وضػًمسؾقفمشريمتؾقطيماألصؾم"
 5خ

مم.

ـماإلغػو مسؾكمسؿـورةماظقضـػمخودؼـده معــماظغؾـيمعؼـدممسؾـكماظصـرفمسؾـكماٌلـؿقؼنيمممممممممم4
 6خ

،م

بـنيماإلغػـو مسؾـكماظصـقوغيماظدورؼـيمظعـنيماظقضـػممممممممم رصـموػـومتؾزمماإلذورةمإشممأغفمؼقجدم

احملودؾيمعـماٌصـروصوتماظدورؼـيمأومممبؾغيماظهعقؿوتماظدورؼيمصفذهمعـؾمغظوصيماٌؾينمو

عصروصوتماظؿشغقؾماظؿكمرمىمإغػوضفومظؾقصقشمسؾـكماظغؾـي،موبـنيماإلغػـو مسؾـكماظعؿـورةممممممم

ؾؿقوصظـيممظمبعينمإصالحموودؼدمعوممخربمظقعقدماظقضـػمإشممحوظؿـفمإظؿـكمأوضـػمسؾقفـومممممم

ودـؾيمبوظصـقوغيماظرأمسوظقـيمأيماظـ ممممموػقمعـومؼعـرفماماحملممم،تفماإلغؿوجقيمطوعؾيدرسؾكمض

ةمبوإلغػو مسؾكمسؿـورةماظقضـػمامممدصقؼتضوفمإشممضقؿيماألصؾموػذهمػلماٌؾموترمس

                                           
 .12/32مرجم ىاب   –المبسوط للسرخسى  (1)
 .4/87مرجم ىاب ف  –شاشية الدىوقى على الشرح الكبير للدردير  (2)
 .2/45 –م 1978 -ىـ 1398 –نشر دار الفكر ببيروت  –شاشية الرىونى على شرح المرقانى  (3)
ىــ 1444 -ىالمية بمصر نشر المىلس األعلى للشئون اة -من دار اةفتا  المصرية  -اةىالمية ب الفتاو  (4)

 ب.12/278المىلد  ،م1984 -
 .3/277اةمام الشافع  ـ الدار المصرية للت ليف والترجمة ـ ىلسلة  راثنا ـ   (5)
 .8-2/7 –نشر مكتبة صبيح بمصر  –شرح الدر المختار لعال  الدين الحصفكى  (6)
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متـفمىمأنمؼؾـدأمعــمارتػـوعماظقضـػمبعؿورممممواظقاجـم»أضقاشماظػؼفوءموؼـصقنمسؾقـفمطؿـومجـوءمممم

دًامبـمظؽـؾمواضـػموصـقشماظــقابمعممممماظغـرضممنمألم،دقاءمذرطماظقاضػمذظؽمأوملمؼشـهطم

«ةردًاموالمميؽـمذظؽمبالمسؿوببصرفماظغؾيمعمموذظؽ
 1خ

مم.

بؾمإنماألعرمؼصـؾمامػـذاماجملـوشمظـقسمصؼـطمبوالغؿظـورمحؿـكمسمـربماظقضـػمأومممممممممم

عـماظغؾـيمٌقاجفـيمعـومضـدمزمـدثممممممماطؾمدـيمجزًءؾزممأنمؼدخرمؼفؾؽموؼؿؿمودؼدهمبؾمؼ

وػـــقمعـــومؼعـــرفماماظػؽـــرمواظؿطؾقـــؼماحملودـــ مم،عــــمخـــرابمظؾقضـــػماماٌلـــؿؼؾؾ

،مجـزءمعــماظغؾـيمأوماإلؼـرادمممممفمبعـينمرمسؾـممم«رلماإلحالشمواظؿفدؼـدمأوماحؿقوكصصممب»

اظقاضــػمتؼــدؼؿماظعؿــورةمثــؿماظػوضــؾممطوظــقمذــر»وػــذامعــوموردمصــكمأضــقاشمسدؼــدةمعـفــوم

ظؾػؼراءمواٌلؿقؼنيمظزمماظـوزرمإعلوكمضدرماظعؿورةمطـؾمدــيموإنملمزمؿفـفماآلنمىـقازممممم

«أنمزمدثمحدثموالمشؾي
 2خ

م.

ذهماألدودقوتمميؽـماظـظرمامعللظ موضػماظغؾيموادؿـؿوراتفومسؾكماظقجـفمموامضقءمػ

ماظؿوظل:

م

م:مثانيًا: وقف الغمة

فوموســدمموضػفــومأومبؾغــيمعلــؿقؼقتــومدــؾؼمذطــرهمؼؿضــ مأنماألصــؾمػــقمصــرفماظغؾــيمإشمم

احملودؾيمسدممرمسؾيماظغؾي،موععمذظؽمتقجدمحوالتمادؿــوئقيمرمقزمصقفومرمسؾـيماظغؾـيممبعــكمممم

موذظؽمعومميؽـمتقضققفمصكماآلتك:موضػفو

أم ماٌؾوظغماٌكصصيمعـماظغؾيمظعؿورةماظقضػمحلؾؿوممتمبقوغفمصكماظػؼرةماظلوبؼي،مصفذهماٌؾوظغم

دؼدماظقضػممبعـكمإسودتفمإشممايوظيماظؿكمطونمسؾقفوموصلرمذظؽمصؼفًوممبومتصرفمسؾكمو

فوماإلغؿوجقــيمؼــدشمسؾــكماٌعـــكماحملودــؾكموػــقماظؿفدؼــدمظألصــقشماظؿــكمضــعػًمضــدرت

عومؼعؿرمبـفماٌؽـونمبـلنمؼصـرفمإشمماظقضـػمحؿـكمؼؾؼـكمممممممماظعؿورةم..م»صقؼقشمابـمسوبدؼـم

صننمطونماظقضػمذفرًامسموفمػالطـفمطـونمظـفمأنممممم–ؾمذظؽمبؼقظفموعَّم-سؾكمعومطونمسؾقفم

صـقاًلمصقعـززهمألنماظشـفرمؼػلـدمسؾـكماعؿـدادماظزعـون،موطـذامإنمطوغـًممممممممممضؼشهىمعـمشؾؿـفمم

وإنمخـربممم–قضـعمآخـرمممعـؾًمصقفومذكءمظفمأنمؼصؾقفوم..موؼضـقػمصـكممماألرضمدؾكفمالمؼ

واألوشممأنمؼــرادم»مبــؾمإنماظراصعــكمصــكمتؼرؼــرهمسؾــكمايوذــقيمؼؼــقشمم«مأىماظؾـــوءمؼؾـــك

                                           
 5/434شرح فتح القدير البن الهمام  (1)
 .1/229 -، والعقود الدرية البن عابدين 2/7 – شرح المختار للحصفكى (2)
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«عؿورةمصقفممنقمشؾيماظقضػموعومطونمصقفمبؼوؤهظبو
 1خ

م.

م،ضقصفتعدمادؿـؿورًامصكماظقضػموبوظؿوشممتصريمعقمظؾقضػمظؿفدؼدهصفذهماإلضوصيمعـماظغؾيم

وؼـطؾؼمذظؽمأؼضًومسؾكمتلجريماظقضػمعـدةمرقؼؾـيموضـؾضماألجـرةمعؼـدعًومظـؿعؿريماظقضـػمممممممم

ــوظغمممممم بوظصــقرماٌعروصــيمعـــؾمايؽــرمواإلجــورتنيمواٌرصــدمطؿــومدــقلتكمبعــد،مصفــذهماٌؾ

اٌؼؾقضيمعؼدعًومعــماإلجـورةمتؽـقنموضػـًومألغفـومخمصصـيمظؾعؿـورةمطؿـومؼؼـقشمابــمتقؿقـيمممممممممممم

وإلجورةمبلنمتؽرىمٌــمؼعؿرػـوموػـذاماظـذىمؼلـؿقفماظــوسممممممموػذهمميؽـماالغؿػوعمبفومب»

«ايؽرموميؽـمأؼضًومأنمؼلؿؾػمعومؼعؿرمبفموؼقصكمعـمطرىماظقضػ
 2خ

م.

بـؾموالمرمـقزميـؿممممم،ب ماٌدخرمعـماظغؾيمظؾعؿورةمؼؽقنممبـوبيموضػموالمحـؼمظؾؿلـؿقؼنيمصقـفممم

عؾـؽمظؾقضـػممممرؾىمتعقؼضفؿمسـمذظؽمعـمشؾيمدـيمتوظقيمتومؼمطدمأنماٌدخرمعـماظغؾي

غـوزرهمأجقرػـومبعـدمادـؿقؼوضفوممممممؾضضـمعشؿؿؾمسؾـكمسؼـوراتمممصكموضػمم:دؽؾ»وظقسمشؾيم

اظـوزرمضدرممسـمدـيمطذاموذرطمواضػفمتؼدؼؿماظعؿورةمثؿماظػوضؾمسـفومظؾؿلؿقؼنيموأعلؽ

عومزمؿوجمإظقفماظقضػمعـماظعؿورةمصكماٌلؿؼؾؾمصطؾىمعلؿقؼقماظقضػمادؿقؼوضوتفؿمعــمم

ؿورةمصقؿومؼلتك،مصفؾميؿمذظؽ مخاىقاب مظقسميؿمذظؽمحقٌمذظؽماظؼدرماٌؿلقكمظؾع

حقـؽذمرمـىمسؾـكماظــوزرممممذرطماظقاضػمتؼدؼؿماظعؿورةمولمؼؼقدهمسـدمايوجيمإظقف،مألغفم

إعلــوكمضــدرمعــومزمؿــوجمإظقــفمظؾعؿــورةمصــكماٌلــؿؼؾؾموإنمطــونماآلنمالمزمؿــوجماٌقضــقفمممم

«ظؾعؿورة
 3خ

ـمصوئضماظغؾيمصكمدـيمتوظقيبؾموظقسمظؾؿلؿقؼنيماٌطوظؾيمبؾدشمذظؽمعم.
 4خ

م.

اإلضوصيمظؾقضػمعـماظغؾي،ممبعـكماظصرفمعـماظغؾـيمسؾـكماإلضـوصيماىدؼـدةمظعـنيماظقضـػمممممممم-جـ

تومؼزؼدمعـمضقؿؿفموؼزؼدمعـمعـػعؿف،مصنذامطونماظػؼفوءمؼؼقظقنمبلنمسؿؾقيماظؿفدؼدماظؿـكمم

ؾقفو،مصنغفؿمأجوزوامذطرغوػومصكماظػؼرةمخأ مؼؾزممأنمالمتزؼدماظقضػمسؾكماظصػيماظؿكموضػمس

ماظزؼودةمصكمصقرمعـفو:

ىمصقـفممودؽؾمابـمتقؿقي:مػـؾمرمـقزمأنمؼؾــكمخـورجماٌلـفدمعــمرؼـعماظقضـػمظقـلممممممممم -

أػؾماٌلفدماظـذؼـمؼؼقعـقنممبصـويف مأجـوب:مغعـؿ:مرمـقزميـؿمأنمؼؾــقامخـورجمممممممممم

                                           
 .563-6/562شاشية ابن عابدين ف  (1)
 .225-31/224 –مىموب فتاوب ابن  يمية  (2)
 .1/229 –العقود الدرية البن عابدين  (3)
 .6/564 –شاشية ابن عابدين  (4)
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«اٌلفدمعـماٌلوطـمعومطونمعصؾقيمألػؾماالدؿقؼو مبرؼعماظقضػ
 1خ

م.

وبفــذامسؾــؿمأنمسؿــورةماألوضــوفم»اٌلــؿقؼنيمحقــٌمجــوءممإذامطوغــًماظزؼــودةمبرضــو -

«زؼودةمسؾكمعومطوغًمسؾقفماظعنيمزعـماظقضػمالموقزمإالمبرضوماٌلؿقؼني
 2خ

. 

موعـمذظؽمؼؿض مأغفمميؽـماإلضوصيمصكماظقضػمعـماظغؾيموتؽقنمػذهماإلضوصيموضػًو.

ظـقعماظقضـػماألوشمماظغؾيموضؿفمظؾقضػماألوشمحؿكموظقمطونمعغوؼرًامعـمإغشوءموضػمجدؼدمم-مد

وػـذهمصـقرةمأجوزػـوماظشـوصعقيمممممم،اظقضـػماألوشمعؾــكمواذـهىمأرضـًومأوماظعؽـسمممممطونمبلنم

وؼدخرمعـمزائدمشؾَّيماٌلفدمسؾـكمعـومزمؿـوجمإظقـفمعـومؼعؿـرهمبؿؼـدؼرمػدعـفممممممممم»حقٌمجوء:م

«وؼشهىمظفمبوظؾوضكمسؼورًاموؼؼػفمألغفمأحػظمظف
 3خ

وظـقمزادمرؼـعمعـوموضـػمسؾـكمممممم»وجوءمأؼضًومم

«ٌصويفمأومعطؾؼًومادخرمظعؿورتف،موظفمذراءمذكءممبفمتومصقفمزؼودةمشؾؿفماٌلفد
 4خ

م.

صؿوءماٌصرؼيمصكمصؿقىمحقشمأغفموؿـدمعــمرؼـعماظقضـػمعؾؾغـًوممممممإلوػقمعومأخذتمبفمدارمام

طؾريًاموأنمسنيماظقضػمالمهؿوجمإالمإشممعؾؾغمبلقطمظؾهعقؿ،مصفـؾمرمـقزمذـراءمأسقـونمجدؼـدةمممممم

وءتماظػؿقىمجبقازمذظـؽمعؼقـدًامبـلنمؼؽـقنماظشـراءمبـنذنماظؼوضـكممممممممظؾقضػمعـمصوضؾمرؼعف موج

«ظالغؿػوعمبرؼعفو
 5خ

م.

وػذامطؾفمبوظـلؾيمظؾقضػمسؾكماٌلـفد،مأعـومشـريمذظـؽمصالبـدمعــمرضـوماٌلـؿقؼنيمطؿـوممممممممممم

جوءمصكمصؿووىمدارماالصؿوءماٌصـرؼيمصـكمصؿـقىمعػودػـومضقـوممغـوزرماظقضـػمبشـراءمأسقـونمبرؼـعممممممممممم

صكماظػؿقىمبوىقازمبشرطمرضوماٌلؿقؼنيماظقضػموضؿفومظؾقضػ،مصفوء
 6خ

م.

ؼعـكم»صكموضػمايققانمحقٌمجوءمظدىماٌوظؽقي:ماٌؿقظدمعـمسنيموضػ:موصقرةمذظؽمم-ػـ

أنمعـموضػمذقؽًومعـماألغعـوممسؾـكمصؼـراءمأومععقــنيمظقـؿػـعمبلظؾوغفـوموأصـقاصفوموأوبورػـو،ممممممممم

«صـلؾفومطلصؾفومصكماظؿقؾقس
 7خ

م.

وعـوصعــفمعؾــؽمظؾؿقضــقفمسؾقــفمؼلــؿقصقفومبـػلــفم»حقــٌمجــوء:موتــرددَّماظشــوصعقيمصــكمذظــؽمم

                                           
 .31/358 –مىموب فتاوب ابن  يمية  (1)
 .1/194 –العقود الدرية البن عابدين  (2)
 .393-2/392 –مغنى المحتاج للخطيب الشربينى  (3)
 .3/148 –شاشيتا قليوبى وعميرة  (4)
 .12/4399 –الفتاوب اةىالمية عن دار اةفتا  المصرية  (5)
 .12/4278 –المرجم الساب   (6)
 .4/91 –شاشية الدىوقى على الشرح الكبير للدردير  (7)
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سورةمأومإجورهموميؾؽماألجرة،موصقائدمطـؿرةموصقفموظإل،موطـذاماظقظـدمصـكماألصـ ،مممممنوبغريهمب

«واظـوغكمؼؽقنموضػًومتؾعًومألعف
 1خ

م.

م

 استثمار غمة الوقف : ثالثًا: 
ًمغؿملماظـذيمإنمادؿـؿورمشؾيماظقضػممبعينمرمسؾؿفوموإضوصؿفومإشمماظقضػماألصـؾم ســمممفـ

م،ادـؿـؿورهمريمسؾـكماظقضـػماألصـؾلمعــمممممادؿغالظفمبقـوهماماظػؼرةماظلوبؼيمورمريمسؾقفمعـومرمـمم

رؾؼًومٌومذطرغوهمامصؼـرةمأدودـقوتماظؿصـرفماماظغؾـيمصـننماألصـؾمػـقمصـرصفومبوظؽوعـؾمإشمممممممممممو

معلؿقؼقفوموسدممتلخريمذظؽموظؽـمخروجًومسؾكمػذاماألصؾمضدمتقجدمحـوالتمادـؿــوئقيمتؾؼـلممم

ــوزرمم ــدماظـ ــكمؼ ــيمص ــهةمضصــريةمماظغؾ ــيمغقضــ ممممظػ ايــوالتمػــذهم،مصفــؾمرمــقزمادــؿـؿورػوم مبداؼ

االدؿــوئقيمصكماآلتك
 2خ

م:

موصقرتفومطؿومأوردػوماظػؼفوءمامسؾوراتمعؿعددةمعـفو:م:ـماإلؼراداتماٌؼؾقضيمعؼدعو1

ـمم» ؾفم:أنمايـؾسمإذامطـونمسؾـكمضـقممممممصـمطـراءماظقضـػممإالمعـوضمزعــف..موحوممممموالمؼؼلـؿمعـ

جرماظـدارمأوممأنيموأوالدػؿمصننماظـوزرمالمؼؼلؿمعـمشؾؿفمإالماظغؾيماظ معضلمزعـفومصنذامعع

األرضمعــدةمصــالمؼػــر ماألجــرةمإالمبعــدمعضــلماٌــدةم
 3خ

وػــذامؼلــؾؼمعــومؼؼــقشمبــفماظػؽــرممم

لــيماحملصـؾيمممعـيمالمتظفـرمامضوئؿـيماظـدخؾماماظمممماحملود مامأنماإلؼـراداتمماٌؼدم

مصقفو.

عـاًلموصـكممموماظغؾيمهصؾمدـقؼًومواظصرفمسؾكماظقجقهماٌلؿقؼيمؼؿؿمذفرؼًوـمإذامطونماإلؼرادمأ2

سؾــكمعلــؿقؼقفو،مم–أىماظغؾــيمم–ذظــؽمجــوءمعـــمضــؿـمواجؾــوتمغــوزرماظقضــػمخوضلــؿؿفوممم

وؼراسكمزعـًومسقَّـفماظقاضـػمصـالمرمـقزمظـفموالمظغـريهمأخـذمععؾـقممضؾـؾموضـًمادـؿقؼوضفموظـفمممممممممممم

شريهمعـفمضـدرمععؾقعـيمممدؿقؼو مظقلخذمػقموجعؾماٌوشمهًمؼدهمعـمحقٌماظقالؼيمالماال

«أومدـيمأومشريػؿومصكموضػفمعـمذفر
 4خ

م.

م.عـماظقضػمصكمؼدماظـوزرموتقاصرمشؾيماغؼطوعماٌلؿقؼنيمواظؾقٌمسـمبدؼؾميؿم-3

                                           
 .394 – 2/389 –مغنى المحتاج للخطيب الشربينى  (1)
من الحاالت التى يحتفظ فيها بمبلغ من الغلة المدخر للعمارة والفا ل من غلة الوقف فى وقد معين وىـاه  (2)

 ىب   ناولها فى ونها  ضا  للوقف،
 2/95مرجم ىاب  للدردير شاشية الدىوق  على الشرح الكبير   (3)
 .3/149 –شاشيتا قليوبى وعميرة  (4)
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مشقوبمبعضماٌلؿقؼنيمواالحؿػوزمبوظغؾيمحؿكمحضقرػؿ.م-4

جـؾمحؿـكمزمـنيمعقسـدممممموػـومغؿلوءش:مػؾمرمقزمادؿـؿورمػذهماٌؾوظغمادؿـؿورًامضصريماأل

 صرصفومأممال 

إنمػذهماٌللظيملمتردمصكمأضقاشماظػؼفوءماظلوبؼنيمبشؽؾمعقدعمجرؼًومسؾـكماألصـؾمصـكممممم

وظؽـمميؽــماالدـؿؽـوسمصـكمذظـؽممبـوموردمخبصـقصمادـؿـؿورممممممممضرورةمتقزؼعماظغؾيمأواًلمبلوش،م

اظقضـػمممورمـىمسؾـكمغـوزرممم»اٌوشماٌـدخرمعــماظغؾـيمظؾعؿـورة،موعـوشماالدـؿؾداشمحقـٌمجـوءممممممممم

إدخـورمذــكءمتــومزادمعـــمشؾؿـفمظعؿورتــفموذــراءمسؼــورمبؾوضقـف،موأصؿــكمبعــضماٌؿــلخرؼـمجبــقازمممم

ــالممممم ــػمعلــفدموإالمص ـــموض ــونمع ــفمإنمط «االوــورمصق
 1خ

ــوشممممم.م ــؿـؿورمع ـــماد ــورةمس ــوموردتمإذ طؿ

صنذامطونمبقدمغوزرماظقضػمعؾؾغمعـماظـؼقدمادؿؾدشمبفمسـمسؼـورماظقضـػممم»االدؿؾداشمغصفومػق:م

وممبعـضمعلـؿقؼكماظقضـػممممصؼوبؼكمسـدهمظقشهىمبفمسؼورًامظؾقضػمبدشماألوش،ممكبوظقجفماظشرس

أومؼدصعفمظفموظؾؼقيمم،اظـوزرمسؾكمغػلفمبوٌراثيممطػقؾمؼؽػؾفمبوٌؾؾغمأومؼؽؿؾفؼؽؾػماظـوزرمإشم

صفـؾمالمؼؽؾـػمإشممذظـؽمبـدونموجـفمذـرسكموؼؾؼـكماٌؾؾـغمممممممممم،اٌلؿقؼنيمظقـدصعقهمبوٌراثـيمم

ًامظؾقضػ مخاىقاب مغعؿموالمتصـ ماظؽػوظـيمبوألعوغـوتمطؿـوشماظقضـػممممممهًمؼدهمظقشهىمبفمسؼور

ظـقملممم»أصؿكماظشقخماظرعؾك..موأسؼىمذظؽمبؼقظف:ممتكمعـماظؽػوظيمومبـؾفطؿومصكمصؿووىماٌوغق

«ؼؿفرماظقصكممبوشماظقؿقؿمػؾمرم مسؾكماظؿفورة مضوش:مال.
 2خم

م.

ظــؽ،موظؽـــمميؽـــمممصــكماظػؿــووىمايدؼـــيمذــكءمعـــمذممممم–حلــؾؿومأسؾــؿممم–والمؼقجــدمم

االدؿؽـوسممبوموردمحقشمادؿـؿورمأعقاشماظزطوةمظقجقدموجفمذـؾفمبقـفـوموبـنيمشؾـيماظقضـػمصـكممممممم

م15حقٌمجوءمصكماظؼرارمرضـؿمموأغفومأعوغيمصكمؼدماٌؿقشممأنمطالمعـفؿومؼصرفمصكموجقهماًريم

مأغفمرمقزمعـمحقٌماٌؾدأمتقزقـػمأعـقاشماظزطـوةمصـكممممم مجملؿعماظػؼفماإلدالعكماظدوشم3/3خ

م«.عشورؼعمادؿـؿورؼي

طؿــومجــوءمصــكمصؿــووىمبقــًماظزطــوةماظؽــقؼؿكمأربــعمصؿــووىموقــزمادــؿـؿورمأعــقاشماظزطــوةمممم

قؾمقودـفقظيمتلـممم،بضقابطمعـمأػؿفو:مأنمؼؿؿماالدؿـؿورمظألعقاشماظزائدةمسـمايوجوتماظػقرؼي

وهوذكماظدخقشمصكمادؿـؿوراتمػكمعظـيمظؾكلورةمايوجي،االدؿـؿوراتمسـدم
 3خ

م.

دًومبذظؽمميؽـماظؼقشمجبقازمادؿـؿورمصوئضماظغؾيمصكمايـوالتماظلـوبؼيموبـوظطؾعمممموادؿؽـوم

                                           
 .3/148 –وعميرة شاشيتا قليوبى  (1)
 .1/227مرجم ىاب ف  –العقود الدرية  (2)
 .137-133م ، صـ1999 -ىـ 1419بيد التمويل الكويتى  –وشكام وفتاوب الم اة والصدقات  (3)
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دقفمؼؽقنمادؿـؿورًامضصريماألجؾموصكمأصقشمذؾفمدوئؾيمخميؽـمبقعفومواظؿكؾصمعـفـومبلـفقظيممم

وبدونمخلورةمطؾرية موؼػضؾمأنمتؽقنمذاتمسوئدمثوبًموعضؿقنموػذامؼؿقؼؼمسؾكماألخصم

دالعقيمأومإلؼداعمصكمحلوبمادـؿـؿورىمبـوظؾـقكماإلدـالعقيمأوممممصكموثوئؼمصـودؼؼماالدؿـؿورماإل

عـؾمصؽقكماإلجورةموصؽقكماظلـؾؿماظؿـكمتطرحفـومإحـدىمممممحؽقعقيمذراءمأورا معوظقيمإدالعقيم

مايؽقعوت.
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 ثالثاملبحث ال
 طرق وأساليب تنمية الوقف واستثماره

 

ممتفقد:م

مػؿـو:ماظؿؽـقؼـماظرأمسـوشمممممنمظـفموجفـنيممبـلمرؾؼًومٌومدؾؼمذطرهمامبقونمعػفـقمماالدـؿـؿورممم

موادؿكداممػذاماظؿؽقؼـمظؾقصقشمسؾكمعـوصعماماٌلؿؼؾؾ،مصنغفموىماظؿػرضيمبنيمطؾمعـ:

واحملوصظـيمسؾـكمضدرتـفممممم،إظقـفمم واإلضوصيخاظقضػمم إغشوءخاالدؿـؿورماماظقضػ:ممبعـكم -

ماإلغؿوجقيمبنصالحمعومخربمعـفمخاظؿفدؼد مأومادؿؾداظفمبقضـػمآخـرمخاإلحـالش موػـقمعـوممممم

مظؾؿؿقؼؾ.مًوميؽـمأنمغطؾؼمسؾقفمتـؿقيماظقضػ،موػـومؼؽقنماظقضػمروظؾ

دؿـؿورماظقضػ:ممبعـكمادؿكداممعـوشماظقضـػمظؾقصـقشمسؾـكماٌــوصعمأوماظغؾـيماظؿـكممممممممإ -

 ؼؽقنماظقضػمتقال.مـووػم،تصرفمامأوجفماظ ماٌقضقفمسؾقفو

ماٌؾقٌمبقونمرر موأدوظقىمطؾمغقعمعـمذظؽوبـوءمسؾكم صكمفومدقفمدمووشمامػذا

م:عماظؿوظقيواظػر

 

 طرق وأساليب االستثمار في الوقف:  الفرع األول:

اٌؿؽـيمظؿقصريماٌوشماظالزممظذظؽمحلىماظغرضمعـمأىمبقونمعصودرموأدوظقىماظؿؿقؼؾم

م،موميؽـمسرضفومإصمواًلمصكماظشؽؾماظؿوشم:اظؿؿقؼؾ

 

 

 

 

 

 

 االستثمار فى اىىقف

 

 ىإلضافت -        إلنشاء وقف جديد
 واىتجديد -

 اىصنىك أو األسهم اىىقفيت 
 )صناديق اىىقف(
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 واإلداله -

 )ألوقاف قائمت(

 

  تمىيو من اىغير       تمىيو ذاتى                  

 
 من عين اىىقف  من غيت اىىقف

 اإلبداه ىيعمارة واإلصالح

 واالستبداه   واإلضافت

 

 

 

 

 

 

مودقفمغؿـووشمطؾمعـفومسؾكماظقجفماظؿوشم:

ماظؿؿقؼؾمإلغشوءموضػمجدؼد:مأواًل:م

عشـوطؾماألوضـوفماماظقضـًماٌعوصـرمتقضـػمإغشـوءمأوضـوفمجدؼـدةمرشـؿمذـدةمممممممممممعـمأػـؿمم

ايوجيمإشممذظؽمطؿومدؾؼمبقوغفمامعؼدعيماظؾقٌ،موميؽـمسالجمػـذهماٌشـؽؾيمبوالدـؿػودةمممم

اظؿـكمتؼـقممسؾـكممممم«دميقضرارقـيماظؿؿقؼـؾممصؽـرةمم»بعضماألصؽـورماظؿؿقؼؾقـيمايدؼــيموعـفـو:مممممعـم

وصؽــرةماألورا ماٌوظقــيماظؿــكمغشــوءموضــػمععــني،معشــورطيمســددمطــؾريمعـــماظـــوسماممتقؼــؾمإم

تلؿكدممطلداةمظؿقؼقؼمصؽرةمدميقضرارقيماظؿؿقؼؾ،موصؽرةمصـودؼؼماالدؿـؿورمبوسؿؾورػومإرـورًامم

،موتطؾقــؼمذظــؽمسؾــكماظقضــػمتـظقؿقــًومظالدــؿـؿورماىؿــوسكم
 1خ

ؼؽــقنمبؿقدؼــدمعشــروعموضػــكممم

مإغشوءمصــدو موضػـكممـقف،موعؾققنمجم100خريى،موهدؼدمحفؿماظؿؿقؼؾماظالزممظذظؽموظقؽـم

مسقيمظؾصؽموظؿؽـمسشرةمجـقفوتموررحفومظالطؿؿـوبممإيذاماظغرضمؼؼقممبنصدارمصؽقكمبؼقؿيم

عؾقـقنمم100ظؿفؿقعمعؾؾغماظـمظؾراشؾنيمصكماظقضػمحلىمإعؽوغقوتمطؾمواحدمعـفؿماظعوممبؾقعفوم

وماظػؼفـكممجـقفمامصقرةموضػقيمؼلوػؿمصقفومسددمطؾريمعـماٌلـؾؿني،موػـذهماظػؽـرةميـومدــدػممممم

حقـٌممماىـوئزةمشـراضمعؿعـددة،مممألواحـدمظغـرضمواحـدمأومممممػامعللظيمتعددماظـقاضػنيماموضـمم

                                           
ــد الحلــيش عمــر، ىــندات الوقــف1) ــا  دور  -( لمميــد مــن التفصــيل شــول ىــاه الفكــرةف د. محمــد عب "مقتــرح ةشي

 ىـ.1422شعبان  جامعة وم القرب –األول لوأوقا   الوقف" بح  مقدم حلى المل مر

 اىذنر -
 االجارتين -
 اىمرصد -
 سنداث اىمقارضت -
 االستصناع -
 اىتأجير اىتمىييى -

 اىمشارمت اىمنتهيت باىتمييل
- B.O.T 



 
 

- 25 - 

وإذامطوغــًماألرضمبــنيمرجؾــنيمصؿصــدضومبفــومصــدضيمعقضقصــيمسؾــكمبعــضماظقجــقهماظؿــكم»جــوءم

زمإذامألنمعـؾـفماماظصـدضيماٌـػـذةمجـوئممممم،وصػـوػومودصعوػومإشمموشممؼؼقممبفومطونمذظؽمجوئزًا

ؾموالماظصـدضيمذـققعماماحملـمممممتـوممعــممماٌـوغعمــكمصقـفمأنمممعكمواحد،مواٌتصد مرجالنمسؾ

صؼدمصورماظؽؾمصدضيمواحدةمععمطـرةماٌؿصدضني"م،ذققعمػـو
 1خ

م.

وظؼــدممتمتـػقــذمػــذهماظػؽــرةمامدوشمسدؼــدةمعـفــو:ماظصـــودؼؼماظقضػقــيمبوألعوغــيماظعوعــيمممم

ي،مواألدـفؿماظقضػقـيمبلـؾطـيممممظألوضوفمبوظؽقؼً،مواظصـودؼؼماظقضػقـيمبوٌؿؾؽـيماظعربقـيماظلـعقدؼمممم

مسؿون.

م

 التمويل الالزم لإلضافة والتجديد واإلحالل لألوقاف القائمة: ثانيًا: 
إنماٌظفرماظـوغكمٌشؽالتماألوضوفماماظقضًمايوضرمخرابمأسقونماألوضوفماٌقروثيم

يمغؼصمضدرتفومسؾكمإغؿوجمسوئـدمأومشؾـممذػوبمومعـماظؼداعكمامصمقعمبالدماٌلؾؿنيموبوظؿوشم

هؼؼماٌؼصقدمعـماظقضػ،موميؽـمسالجمذظؽمبؿقصريماظؿؿقؼـؾماظـالزممإلحقـوءمػـذهماألوضـوفمممممم

بعدةمرر موأدوظقىمتـؼلـؿمعــمحقـٌمعصـدرماظؿؿقؼـؾمإشمممتقؼـؾمذاتـكمعــماظقضـػمغػلـف،ممممممممممم

مومتقؼؾمعـماظغري،مسؾكماظقجفماظؿوشم:

م

ماٌصدرماألوش:ماظؿؿقؼؾماظذاتك:موػقمؼؿؽقنمعـ:

دقاءمعـمشؾيمغػـسماظقضـػمإنمطـونمظـفمشؾـيمسؾـكمأدـوسمأنمممممممممتقؼؾمعـمشؾيماألوضوف:م -1

اظعؿورةمواإلصالحمظؾقضػمعـمشؾؿـفمعؼدعـيمسؾـكماظصـرفمظؾؿلـؿقؼنيمأومصـرفمصوضـؾمممممممم

مشؾيموضػمسؾكمتعؿريموضػمآخرمطؿومدؾؼمذطرهماماٌؾقٌماظـوغك.

اماظؾداؼــيموــدرمم:متقؼــؾمعـــمســنيماظقضــػمســـمررؼــؼمعــومؼعــرفمصؼفــًومبوالدــؿؾداشمم -2

نمصمقعماٌذاػىماظػؼفقيمتطوظىمبضرورةماظؿصرفماماظقضـػمٌـومصقـفمممماإلذورةمإشممأ

عصؾقيماظقضػمواٌقضقفمسؾقفؿموػذامعومؼـطؾؼمسؾـكمحوظـيماظقضـػمإذامخـربموتعـذرمممممم

االغؿػوعمبف،موذظؽمبعدةمأدوظقى،معـفوماالدؿؾداشمسـمررؼؼمبقعمسنيماظقضػمإعومبعنيم

بف،موتؿعددمآراءماظػؼفـوءمحـقشممممأخرىمبدالمعـفو،مأومبقعفممبؾؾغمغؼدىموإغشوءموضػمآخر

 أدؾقبماالدؿؾداشمسؾكماظقجفماظؿوشم:

                                           
 .12/38( المبسوط للسرخسىف 1)
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ايـػقيمرمقزونماالدؿؾداشمإذامخربماظقضػمأومضؾًمشؾؿفمبقضػمآخر،موؼصقرمذظؽمابــمم -

صننمطـونماٌقضـقفمسؾقـفمالمؼـؿػـعمبـفمو ـيمعــممممممممم،االدؿؾداشمإذامتعني»سوبدؼـمبؼقظف:م

عقدمغػعفمسؾـكمجفـيماظقضـػمصوالدـؿؾداشمممممؼرشىمصقفموؼعطكمبدظفمأرضومأومداراميومرؼعمؼ

وإنمطونمظؾقضػمرؼعمم-رضمفؿوماهللمتعوشم–امػذهماظصقرةمضقشمأبكمؼقدػموحمؿدم

أحلــمعــممممؼعوظؽـمؼرشىمذكصمامادؿؾداظفمإنمأسطكمبدظفمأطـرمرؼعـًومعــفمامصـممم

«اظقضػمجوزمسـدماظؼوضكمأبكمؼقدػمواظعؿؾمسؾقف،موإالمصالمرمقزمؼعص
 1خ

م.

وأعوماظعؼورمصالمرمقزونمادؿؾداظفموإنمخربمم،ادؿؾداشماظقضػماٌـؼقشماٌوظؽقي:مرمقزون -

عـفـوماالجـورةمبـلجرةممممموءهمخربـومبـؾمؼـرونمتعؿـريهمبلدـوظقىمأخـرىممممممؼـموظؽـفؿمالمؼؼـرونمبم

وععمػذامصننماٌوظؽقيمأجوزوامبقـعماظعؼـورماٌقضـقفمإذامخـربمممممم،قلتكمبعددطؿوممععفؾي

أغـفمؼؾـوعممم»وبعضفمعؾؽمحقٌمجـوء:مموذظؽمصكمصقرةماظعؼورماٌشهكماظذىمبعضفموضػم

،مغعـؿمحمـؾممماظؽؾموظقمطونم ـماظؾعضمؼؽػكمصكماظعؿورةمدصعـًومظؾضـررمبؿؽــريماظشـرطوءمممم

اظؾقعمإذاملمؼؽـمظؾقضػمرؼعمؼعؿرمعـفمولمؼقجدمعــمؼلـؿلجرهمدــنيموؼـدصعماألجـرةمممممم

«ؾيمؼعؿرمبفوموإالمصالمؼؾوععفع
 2خ

. 

اظشــوصعقي -
 3خ

ؾداشماٌـؼــقشموســدممجــقازمادــؿؾداشم:مورأؼفــؿمعـــؾماٌوظؽقــيمامجــقازمادــؿ

 وإسؿورهمعـماظغؾيمأومعـماظغريمبلدوظقىمأخرى.م،اظعؼورماًرب

ايـوبؾي:مورمقزونماالدـؿؾداشمسؾـكمإرالضـفمعــؾمايـػقـيموامذظـؽمجـوءم"وإذامخـربممممممممم -

بقــعمواذــهىمبؼقؿؿــفمعــومؼــردمسؾــكمأػــؾماظقضــػموجعــؾموضػــوممممم،ذــقؽومداظقضــػمولمؼــر

طوألوش"
 4خ

 .م

االدـؿؾداش،مممؼـرىمظيمحمؾماجؿفـودموخـالفمصنغـفمؼهجـ مصقفـومضـقشمعــمممممممموحقٌمأنماٌلل

ســددامعـــمحقــٌماالوــوهمعــعماآلخــرؼـ،موثوغقــو:مألنماٌكــوظػنيمضــوظقامجبــقازمممممؼفؿؿلــووأوال:مظ

ادؿؾداشماٌـؼقش،موثوظـو:مألنماماظؼقشمبذظؽمدـدهمعـماآلثـورم،مورابعـو:مألنماماالدـؿؾداشمممم

ؿ،موخوعلـو:مألنماٌكـوظػنيملمؼـروامبؼـوءهمخربـومبـؾمممممممهؼقؼمٌصـؾقيماظقضـػمواٌقضـقفمسؾـقفمممم

أجوزواماظؾفقءمإشممرر مأخرىمعـؾماظؿؿقؼـؾمســمررؼـؼمايؽـر،موػـقمواالدـؿؾداشمزمؼؼـونمممممممم

غػسماظغرض،موػذامطؾفمعشروطممبومذطـرهماجملقـزونمعــمضـرورةماظؿؼقـدمبـوظؾقعمبــؿـماٌــؾممممممممم

                                           
 .1/115 -ية البن عابديندر العقود ال ( 1)
 .3/365شاشية الدىوقى على الشرح الكبير للدردير ف  (2)
 .393 -2/391 -مغنى المحتاج للخطيب الشربينى ( 3)
 .636 -5/631 -المغنى البن قدامة ( 4)
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صيمبعـدمعـومثؾـًمعــماظقضـوئعممممممخووبنذنماظؼوضكموبؽؾمعومؼمدىمإشممدالعيمسؿؾقيماالدؿؾداش،م

أسقونماظقضػماظؼدميـيمشوظؾـًومعـومتؽـقنمممممنمألاظؿورسمقيمدقءمادؿكدامماظـظورمظعؿؾقيماالدؿؾداشمو

عرتػعمجدًامطؿومأنماإلرموراتمصقفومظقمأسقدمبـوؤػومدؿؽقنممصقفومامودطماٌدؼـيمودعرماألرض

مجمزؼي.

مبنيمغقسنيمػؿو:اٌصدرماظـوغك:مماظؿؿقؼؾمعـماظغري:موميؽـماظؿؿققزمصقفوم

اظـقعماألوش:مصقغماظؿؿقؼـؾماظؿؼؾقدؼـي:موػـكماظؿـكموردتمامطؿـىماظػؼـف،موػـكمثـالثممممممممم

اٌرصد موؼقجدموجفمذؾفمبقـفومامأغفومتؼقممسؾكمسؼـدممم-االجورتنيم-صقغمخايؽر

وؼظفرموجفماظؿؿقؼؾموأنماألجرةمتؽقنمععفؾي،ماإلجورةموأغفومإجورةمرقؼؾيماألجؾ،م

عــماألجـرةمعؼـدعومظـؿعؿريماظقضـػ،مواىـزءممممممماألطـ ممزءماىـمصقفومسـمررؼـؼمهصـقؾممم

ميـؾمسوئدامأومشؾيمؼصرفمظؾؿلـؿقؼني،موبوظؿـوشممصفـكمصـقغمممممموػقمضؽقؾمجدًاماآلخر

ظؿؿقؼؾماظقضػموادؿـؿورهمععو،مواٌقضػماظػؼفـكمعـفـومصمقعـومؼـطؾـؼمعــماٌقضـػممممممم

غـفممعـماإلجـورةمرقؼؾـيماألجـؾماظؿـكمرمقزػـوماظـؾعضموميـعفـوماظـؾعضماآلخـر،مطؿـومأمممممممممم

ؼضوفميفيماٌوغعنيماٌكوررماٌؿعؾؼيمبطقشماٌدةموعومزمدثمصقفومعـمعؿغرياتم

عـــؾمسقاعــؾماظؿضــكؿمواظؽلــودموحقاظــيماألدــقا مإشممجوغــىمخمــوررمادــؿقالءممممممممم

وضـقوسفماٌلؿلجرمسؾـكماظقضـػممم
 م1خ

خوصـيمامحوظـيمتعـددماألجقـوشماٌلـؿػقدةمعـفـوممممممم

رقامذـرورومظؿالصـكمػـذهمممموػقمعومذطـرهماظػؼفـوءمواذـهممموطذامتعوضىمإداراتماظقضػم

اٌكورر،مأعومعومتػه مصقفمػذهماظصـقغماظـالثـيمصـقؿؽـمتقضـققفمعــماظؿعـرفمسؾـكمممممممم

م:عـفومسؾكماظقجفماظؿوشمحؼقؼيمطؾمصقغيم

ايؽر:موحؼقؼؿفمأغفمؼقجدمسؼورمعقضقفمخربموالمؼقجدممتقؼؾمذاتـكمإلسؿـوره،مممم-أ

وؼ ممععفمسؼـدمم،مؾكمأنمؼؿقشممإسؿورماظقضػمعـمعوظفصقؿؿماالتػو مععمتقشمس

إجــورةمرقؼؾــيماألجــؾمؼــدصعممبقجؾــفمجبوغــىممتقؼــؾماإلسؿــورمضقؿــيمإرمورؼــيمم

ــودشمضقؿــيممممممألرضماظقضــػم ــًومطــؾريًامؼع ــورةمســـمجــزئني:ماىــزءماألوش:معؾؾغ سؾ

األرض،مواىــزءماظـــوغكمعؾؾغــًومرعزؼــًومؼــدصعمبصــػيمدورؼــيمرــقاشمعــدةمايؽــر،مم

صقؽـقنمعؾؽـًومظؾؿؿـقشممممموتظؾماألرضمعؾؽومظؾقضػمأعـومعـومأضـقؿمسؾقفـومعــمبــوءمممممم

وؼلــؿكمخاحملؿؽــر مؼؿصــرفمصقفــومتصــرفماٌوظــؽمامعؾؽــفمبوالغؿػــوعمواظؾقــعمم
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وجوءمصقرتفمواضقيمصكمضقشمأحدماظػؼفـوءممموايؾيمواإلجورةمظؾغريموتقرثمسـف.

صفؾمرمقزمظؾـوزرمإذامتعذرمسقدهمعـمشؾيمأومأجـرةمأنمؼـلذنممموظقمخربماظعؼورم»

قنمظؾؿؾـوغكمععـًوموخؾـقامورمعـؾمصـكممممممٌـمؼعؿرهمعـمســدهمسؾـكمأنماظؾــوءمؼؽـمممم

ــكمبعضــفؿممممممم ــفد مأصؿ ــيماٌل ــؿقؼنيمأومًدع ــدصعمظؾؿل ــرًامؼ غظــريماألرضمحؽ

«بوىقاز
 1خ

م.

قضـػموتظفـرمممومبؾؼـوءماألرضمبؼقؿؿفـومامعؾـؽماظممموتعوجلمػذهماٌعوعؾيمحمودـؾقم

ضـؿـمعقجقداتــفموالمؼـؿؿمإثؾــوتمضقؿـيماظؾـــوءمضـؿـمتؿؾؽــوتمأومعقجــقداتممممم

صــوىزءماٌؼؾــقضمأعــومضقؿــيمإرمــورماألرضمم،ضــػاظقضــػموالمتضــوفمٌــوشماظق

عؼدعًومصقعوجلمإعومبصػيمشؾيمأومإؼـرادمطؿـومجـوءمصـكماظـرأىماظلـوبؼ،مأومؼرمسـؾمممممممم

وأعــوماىــزءماظرعــزىمم،وػــذامػــقماألصضــؾمإغشــوءموضــػمجدؼــدمبــفمصــكمصــقرةم

ماظدورىمعـماإلرمورمصفقمإؼرادمؼصرفمظؾؿلؿقؼني.م

تــقشمالدــؿؽفورماظقضــػمعؼوبــؾمماالجــورتني:موحؼقؼؿــفمتؿؿـــؾماماظؿعوضــدمعــعم-ب

،مواىــزءماظقضــػمؼصــرفمظــؿعؿريمعـفــومأجــرةمتؼلــؿمإشممجــزئني،ماىــزءماألطــ 

وؼؽـقنمظؾؿؿـقشمايـؼممممم،اآلخرمؼدصعمسؾكمأضلوطمدورؼيمرقاشمعـدةماإلجـورةمم

وممبـمامادؿقػوءمعـػعيماظقضػمبعدمتعؿريهمعدةمؼلهدمصقفومعومضدعفمعــممتقؼـؾممم

عيمبـػلـفمأومبوظؿـلجريمظؾغـريمطؿـومؼـقرثممممممهصقؾماٌـػصكمظؾؿلؿلجرمعـمحؼق م

زمصـؾمسؾقـفماظقضـػمعؼوبـؾماإلجـورةمصؿـؿؿممععوىؿـفممممممممعـوممػذامايؼمســف،موأعـوممم

محمودؾقومسؾكماظقجفماظؿوظل:

اىزءماظذىمضؾضمعؼدعومإلسؿورماظقضػمالمؼعؿ مإؼرادامظؾقضػمبصػيمشؾيمتظفـرمم -

بمبــؾمؼــؿؿمرمسؾؿــفمبصــػيمحلــوم،امضوئؿــيماظــدخؾموتــقزعمسؾــكماٌلــؿقؼني

ــػموطؾؿــوممتممممممم ــكمإسؿــورماظقض ــفمسؾ ــؼمعـ ــداتمؼـػ ــوركمرأمســوشممظؾؿفدؼ احؿق

ادؿكداممجزءمعـفمسمػضمبفماالحؿقوركموؼعؾكمإشممحلوبمعـوشماظقضـػمأىممم

مأنمػذاماٌؾؾغمؼؽقنموضػًو.

اىزءماٌمجؾمعـماألجرةمواظذيمؼلؿقؼموزمصؾمبصػيمدورؼيمؼعوجلمبصـػؿفمم -

 لؿقؼني.شؾيمظؾقضػمؼظفرمامضوئؿيماظدخؾموؼقزعمسؾكماٌ
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وبذظؽمؼظفرمأنماظػر مبنيمايؽرمواالجـورتني،مأغـفمامايؽـرماظـذىمؼؿـقشمماظؾــوءمػـقمممممممم

ماحملؿؽرموؼؽقنماظؾـوءمعؾؽومظف،مأعوماماالجورتنيمصننماظؾـوءمؼؽقنمعؾؽومظؾقضػ.

وػذانماألدؾقبونمجبوغىمعومصقفؿومعـمخمـوررماالدـؿقالءمسؾـكماظقضـػموضـقوسفمصنغـفمالمؼقجـدمممممممم

مرقاشمعدةماإلجورةمألنمعومؼؼؾضمعؾؾغمرعزىمضؽقؾمجدًا.صقفؿومشؾيمظؾقضػم

رصد:موحؼقؼؿـفمأغـفمدؼــمسؾـكماظقضـػمأخـذمظعؿورتـفمعــمتـقشمسؾـكمأنمؼلـددمػـذاممممممممممممماٌم-جـ

اظدؼـمعـمشؾؿفمايوصؾيمبوظؿلجري
 1خ

مظؾؿؿقشموػقماظغوظىمأومظغريه.م

ضماٌؾــكمسؾـكمأرممرصدمبفذاماظشؽؾمأضـربمذـؾفًومبوالجـورتنيمعــمايؽـرمامطـقنمممممممواٌ

،مشريمأغفمؼػه مسـماالجورتنيماماٌعوىيماحملودؾقيمحقـٌمؼظفـرممماظقضػمؼؽقنمعؾؽًومظؾقضػ

اٌؾؾغماٌدصقعمظإلسؿورمدؼـًومسؾكماظقضػمامضوئؿيماٌرطزماٌوشممظؾقضػمطؿومأغفمؼلددمػـذامم

أومعــماألجـرةمممماظدؼـمظؾؿؿقشمدورؼومبوٌؼوصيمبنيمعومؼلؿقؼمسؾقفمعــمأجـرةماظقضـػماٌـمجرمممم

م.عـماٌلؿلجرمإنمطونمشريمعـمظفماظدؼـماحملصؾي

وجـــفمأنماظــــقعماظــــوغك:ماظصـــقغماٌلـــؿقدثيمظؿؿقؼـــؾماظقضـــػ:مبداؼـــيموـــدرماإلذـــورةمإشمممم

االدؿقداثمامػذهماظصقغمػقمإجراءاتماظؿطؾقـؼمأعـومعــمحقـٌماألدـوسمصفـكمعؾـقـيمممممممم

فمواظقاردةمامطؿىماظػؼـف،مودـقمممةٌلؿوسؾكمصقغمإدالعقيمعلؿؼوهمعـماظعؼقدماظشرسقيما

غؿـووشمػذهماظصقغمعـمحقٌمحؼقؼؿفومواألدوسماظػؼفكميوموطقػقيمتطؾقؼفـومسؾـكماظقضـػمممم

موذظؽماماظػؼراتماظؿوظقي:

صؽقكماٌؼورضي:موػكمصقغيمتؼقممسؾكمسؼـدماٌضـوربيماظشـرسكمبـنيمجفـيماظقضـػمبصـػؿفوممممممممم-أ

امحوظيموجـقدمأرضممؼظفرمذظؽمتصقؼرموم،عضوربوموضمؾيماظصؽقكمبصػؿفؿمأربوبمأعقاش

شــريمعلــؿغؾيموالمؼقجــدممتقؼــؾمذاتــكمإلسؿورػــومواظؾـــوءمسؾقفــومصقــؿؿمإســدادمدرادــيممموضــػ

رمبفـومجفـيمممدجدوىمؼؿقددمصقفوماٌؾؾغماظالزممظؾؾـوءموؼـؿؿمتؼلـقؿفمإشممصؽـوتمصـغريةمتصـممممم

مسقـيمعــمصؽـوتماٌؾؾـغموؼـؿؿمررحفـومظالطؿؿـوبماظعـوممممممممممإاظقضػمصـؽقطًومطـؾمصـؽمبؼقؿـيممممم

ٌمبقادطيم وعــممم،ؼلخـذماظقضـػمصـؽقطومبؼقؿـيماألرضممممموظقـيموسؾـكمأنمماٌمدلـوتممبعـضما

جمؿقعماٌؾؾغمؼؿؿمإضوعيماٌؾـكموتلجريموحداتف،موعــمضقؿؿـفماإلرمورؼـيماٌؿفؿعـيمؼـؿؿمممممم

دصــعمسوئــدميؿؾــيماظصــؽقكممبـــمصــقفؿمجفــيماظقضــػمطــؾمثلــىمصــؽقطفمعـلــقبيمإشممم

إؼــراداتماظؿــلجريمعــعمادــؿقؼو مجفــيماظقضــػمحصــيمعضــوربمعؼوبــؾماإلدارة،موامغػــسم
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ؿؿمدورؼًومادهدادمجفيماظقضػمظؾصؽقكمسـمررؼؼمدصعمضقؿؿفومإشممأصقوبفومعـماظقضًمؼ

عؾؽقـيممماظعوئدماظذىمهصؾمسؾقفمحؿكمتلـؿفؾؽمخؼـؿؿمإرػوؤػـو مامغفوؼـيماٌـدةموتصـؾ مممممم

سؾكمأغفمميؽـمتداوشمػذهماظصـؽقكماممم،مظؾقضػميخوظصمقياٌؾوغكمجبوغىماألرضمعؾؽ

قغيمرؾؼـًماماٌؿؾؽـيماألردغقـيمايو قـيممممموػـذهماظصـممم،ؼيمظـألورا ماٌوظقـيمموغقـاظلق ماظ

هـًمعلـؿكم"دــداتماٌؼورضـي"مواظـذىمحـددمممممممم1981ظلــيممم10مبقجىماظؼوغقنمرضؿم

م-ايقؽوتماظؿكمؼلؿ ميومبنصدارمػذاماظـقعمعـماظلـداتمامطـؾمعــ:مخوزارةماألوضـوفممم

اظؾؾــدؼوت موبوظػعــؾمضوعــًموزارةماألوضــوفممم-الشماٌــوشمؼاٌمدلــوتماظعوعــيمذاتماالدــؿ

مضيمإلضوعيمعؾوغكمسؾكمأرضمأوضوفمظدؼفو.روؼـداتمعاألردغقيمبنصدارمد

وظؼدمغوضشمجمؿعماظػؼفماإلدالعكماظدوشممػذاماألدؾقبمبشؽؾمسوممامعممترهماظرابع
 1خ

م

ةمععموضعمضقابطمحمددةمظؽقػقيمتطؾقؼفمعـمحقٌمز مبوإلجو5/4خم30رضؿممؼراراظوأصدرمحقظفم

أرراصفو،موالمارجمػذهماظضـقابطمسؿـوموردمامغشـرةمممممإصدارماظصؽقكموتداويومواظعالضوتمبني

االطؿؿــوبماظصــودرةمعـــموزارةماألوضــوفماألردغقــيمإالمامتغــقريماٌلــؿكمإشممصــؽقكمبــداًلمعـــمم

ت،موعـماىدؼرمبوظذطرمأنماٌعفدماإلدالعكمظؾؾققثمواظؿدرؼىماظؿوبعمظؾؾـؽماإلدالعكمـداد

ـم»ظؾؿـؿقيمجبدةمضدمسؼدمحؾؼـيمدرادـقيمحـقشمممم صقفـومممًوسرضـمم«ؿريمتؿؾؽـوتماألوضـوفممإدارةموتـ

وربيموزارةماألوضوفماألردغقيمحقشمإصـدارمدــداتماٌؼورضـيموبعـدمغؼـوشمرقؼـؾمجـوءمضـرارممممممممم

«ػذهماظصقغيمظالدؿـؿورموسؿؿودظؽمطؾفمصننماظـدوةملمتقصكمبظذ»مطوآلتل:منياٌشورط
 2خ

م.

مامحـدمذاتـفمأدـؾقبمعـودـىمامزـؾمممممم«صـؽقكماٌؼورضـيمم»نمأدـؾقبممإوميؽـماظؼـقشمم

ػـذامماٌؿغرياتماٌعوصرةمواالسؿؿودماماظؿؿقؼؾمبشؽؾمسوممسؾكمصؽرةمدميقضرارقـيماظؿؿقؼـؾممم

إشممجوغىمتقصريهمأداةمصضاًلمسؾكمأنمسىءماظؿؿقؼؾمؼؿؿمددادهمعـماإلؼراداتمبشؽؾمدورىم

متقؼؾقــيمميؽـــمتــداويومعــعماالظؿــزاممبوظضــقابطماظػؼفقــيمظعؼــدماٌضــوربيمواظؿــكموضــقفومضــرارممممم

اجملؿع
 3خ

م.

                                           
( بشــــ ن ىــــندات المقار ــــة وىــــندات 5/4) 34القــــرار رقــــش  «قــــرارات و وصــــيات مىمــــم الفقــــو اةىــــالمى»( 1)

فبرايــر 11-6ىـــ الموافــ  1448رة جمــادب ارخــ 23-18فــ  المــل مر الرابــم المنعقــد بىــدة  -االىــت مار
 . 71-67صـبدمش  لش قنشر دار ال -م1988

 .451م، صـ1994 -ىـ1415، «حدارة و  مير األوقا »مىلد شلقة  ( 2)
الخاصــة بتوزيــم الــربح قــرار المىمــم فقــرة )ب(  6فــ  العنصــر الرابــم بنــد شــول مــا ورد  وجــد مالش ــة فرعيــة  ( 3)

بمعنــاه الشــرعى وفســر القــرار  لــك ب نــو المائــد علــى روس المــال ولــيس شيــ  ورد ون محــل القســمة ىــو الــربح 
 ى قها ومحاىبة الميادة فـ  قيمـة الشـاةيراد وو الغلة وودخل ف   لك ما يعر  بربح التقويش والاب يعنى بو ف
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وإنمطـونمؼـدخؾمامغطـو ممممم،االدؿصـوع:موػقمعـماظعؼقدماظشرسقيماٌلـؿوهمســدمايـػقـيمممم-ب

وصـقرتفماظؿـكمميؽــممممم«اظلؾؿماماظصـوسوت»اظلؾؿمسـدمبوضكماٌذاػىموؼلؿكمسـدػؿم

أنمؼطؾــؼمبفــومإلسؿــورماظقضــػمتــؿؿمهــًمعــومؼلــؿكماماظؿطؾقــؼماٌصــرصكماإلدــالعلمممممم

م.«االدؿصـوعماظؿؿقؼؾك»أحقوغًوموم«االدؿصـوعمواالدؿصـوعماٌقازى»اٌعوصرم

وإجــراءاتمتطؾقــؼمػــذهماظصــقغيمامإسؿــورماظقضــػمتــؿؾكصماماالتػــو ماٌؾــدئكمعــعممم

عؼووشمظؾـوءمسؼورمسؾكمأرضموضػ،مثـؿماظؾفـقءمإشممرـرفمثوظـٌمميـقشمسؿؾقـيماظؾــوءمامإرـورممممممممم

عـنيممعسؼدمادؿصـوعمؼ ممبنيمجفيماظقضػمبصػؿفومعلؿصـعومواٌؿقشمبصػؿفمصوغعومعؼوبؾمعؾؾـغمم

لـىممثؿمؼؼقمماٌؿقشمبنبراممسؼدمادؿصـوعمعقازىمععماٌؼووشمظؾؾـوءموؼدصعمظفمضقؿـيماظؾــوءمحمم

عماٌلؿكؾصوتماٌعؿؿدة،موسؾكمأنمتؽـقنمضقؿـيمسؼـدماالدؿصــوعماألوشممممماضغلؾيماإلمتوممعـمو

بنيمجفـيماظقضـػمواٌؿـقشمأطـ معــمضقؿـيمسؼـدماالدؿصــوعماٌـقازىماٌـعؼـدمبـنيماٌؿـقشممممممممممممم

ػر مبقـفؿومؼعدممبـوبيمرب مظؾؿؿقش،موتؼقممجفيماظقضـػمبوظلـدادمظؾؿؿـقشمسؾـكمممممواٌؼووش،مواظ

لـدادمعــمسوئـدمأومشؾـيمممممعــماظمأضلوطمدورؼيمرقؼؾيماألجـؾمهـددمبوظشـؽؾماظـذىمتـؿؿؽـمصقـفممممممم

متلجريماٌؾـكمععمإبؼوءمجزءمعـفومظؾؿقزؼعمسؾكماٌلؿقؼني.

صدرمبشلغفمععقـورممم«زىاالدؿصـوعمواالدؿصـوعماٌقا»وسؼدماالدؿصـوعموصؼمػذاماظؿصقرم

ذرسكمضؿـماٌعـوؼريماظشـرسقيماظؿـكمأصـدرػوماجملؾـسماظشـرسكمبفقؽـيماحملودـؾيمواٌراجعـيمممممممممم

ظؾؿمدلوتماٌوظقيماإلدالعقي
 1خ

طؿومأغفمرؾؼمصعاًلماممتقؼؾمإغشـوءمموأجوزتفموصؼمضقابطمععقـيمم

كاظعدؼــدمعـــماٌؾــوغكماًوصــيمبقادــطيماٌصــورفماإلدــالعقيموعـفــومعصــرفمضطــرماإلدــالعم
 2خ

م.

وادؿكداممطذظؽمصكممتقؼؾمإسؿورماظقضػمبوٌؿؾؽيماألردغقي
 3خ

م.

                                                                                                                              
تـاب وىو باق ولش يبم بعد، والواقم فقهاً ومحاىـبة ون ربـح التقـويش ال يـوزب علـى الشـر ا . وىـاا مـا ورد فـ   

( نقــال عـن وشمــد بــن شنبــل شيـ  جــا  فــ  نهايــة الفقـرة "قيــل لــو فيحتســبان علــى 5/61المغنـى البــن قدامــو )
ــالم اب؟ فقــالف ال يحتســبان حال علــى النــات ألن المتــاب قــد يــنحف ىــعره وقــد ير فــم" وىــاا مــا عليــو الفكــر ت

فربح التقويش وو  18ة الدولى رقش والتطبي  المحاىبى ف  ون ربح التقويش ال يوزب  ما جا  ف  معيار المحاىب
ال يـوزب  -ربح التقـويش  وعلى غير ما ورد ف   تب الفقو ب ن - ربح التنضيض الحكمى»ما يطل  عليو البعض 

 .«حال ف  شالة واشدة وىى  خارج الشريك واىترداد شصتو ف  روس المال ومنها ربح التقويش حن وجد
 -(11المعيــار رقــش ) -بة والمراجعــة للملىســات الماليــة اةىــالميةىيئــة المحاىــ -مىلــد المعــايير الشــرعية ( 1)

 .192-181صـ -م2443 -ىـ1424
 -دار ال قافـــــة بالدوشـــــة -االقتصـــــاد اةىـــــالمى والقضـــــايا الفقهيـــــة المعاصـــــرة - د. علـــــى وشمـــــد الســـــالوس ( 2)

 .998-2/938 -م1996-ىـ1416
ىـ 1418شوط  وقا  اةىالمية و نميتها المنعقدة بنوا بح  مقدم من وزارة األوقا  األردنية لندوة  طور األ  (3)

 .34م، صـ1977 -
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واٌعوىيماحملودؾقيميذهماظصقغيمتؽقنمبندراجمضقؿـيماٌؾــكمضـؿـمتؿؾؽـوتماظقضـػمممممم

ععمإضوصؿفومٌوشماظقضػ،معؼوبؾمتعؾقؿفومبصػيماظؿزاعوتمأومدؼـمسؾكماظقضػ،موؼـؿؿمدـدادمػـذامممم

مضػ.اظدؼـمسؾكمأضلوطمظؾؿؿقشمعـمسوئداتماظق

اإلجــورةماٌـؿفقــيم»اظؿــلجريماظؿؿــقؼؾك:موؼلــؿكمأؼضــًوماماظؿطؾقــؼماٌصــرصكماإلدــالعكممم-جـــ

وصقرتفوماظؿـكمتطؾـؼمبفـوماماظقاضـعممممم«بوظؿؿؾقؽ
 1خ

ػـكماتػوضقـيمثالثقـيمبـنيمعوظـؽمظؾعـنيمممممممم

وتقشموعلؿلجر،مؼؼقمماٌؿقشمبشراءماظعنيمعـماٌوظـؽموامغػـسماالتػوضقـيمؼلـؿلجرػوممممم

ةمهددممبومؼؽػكمظؿغطقيم ـماظعنيموسوئدمسؾكماظؿؿقؼؾمامصقرةماٌلؿلجرمعؼوبؾمأجر

اظرصقدمامذعيماٌلؿلجرمبلعرماظػوئدةماظلوئدمواالتػو مامذاتماالتػوضقيمسؾكمأنمتموشم

عؾؽقيماظعنيمامغفوؼيمعدةماإلجورةمإشمماٌلؿلجرمإعومعؼوبؾمعومدصعفمعـمأضلـوطمأومبــؿـممم

ؽمصننمػذهماظصقغيموإنمطوغًمإجورةمعـمحقٌمرعزىمأومشريمرعزىمؼؿػؼمسؾقف،موسؾكمذظ

اظشؽؾماظؼوغقغكمصنغفومعـمحقٌماىقػرمبقع
 2خ

رمظفتواإلرمورمدوم
 3خ

م.

وحقـؿومأرادتمبعضماظؾـقكماإلدالعقيمتطؾقؼمػـذهماظصـقغيمسـدظًمصقفـومبـلنمصصـؾًماممممممم

مثـؿماالتػوضقيمبنيمسؿؾقيماظؿلجريمامصقرةمسؼـدمعلـؿؼؾمعـعمإبـراممسؼـدموسـدمبوظؿؿؾقـؽمحقـفـو،ممممممممم

ــعمتـػقــذًامماظإبــراممسؼــدم ــدماغؿفــوءمعــدةماإلجــورةمميــذاماؾق ظقســدمسـ
 4خ

ــفماإلرمــورماٌـؿفــكممم ومسؿ

ؿوشممزؾـًمم،موبوظؼؿؿمصكماظـظؿماألخرىععمبؼوءمطقػقيمهدؼدمضلطماإلجورةمحلؾؿوممبوظؿؿؾقؽ،

عـماألصؾمألنماٌلؿلجرمؼـدصعمضلـطمإرمـورمأطـ معــمضلـطماإلرمـورممممممممماظعؿؾقيمامجقػرػومبقعًو

طؿـومممظؿشغقؾك موأغفمإذامصلكًماإلجورةمصؾؾؿلؿلجرمايؼمامادهدادمػذهماظزؼودة.اظعودىمخا

م.8/8غصمسؾكمذظؽماٌعقورماظشرسكمصكماظؾـدم

صفـكممإذامعـماظـوحقيماظػؼفقيمصننمػذهماظصقغيمتـطقىمسؾكمخروجمسـماألحؽـومماظػؼفقـيممم

اظؾقعمصـراحيممجورةمحؿكموإنملمؼذطرمؼـمسؾكمحمؾمواحدموػؿوماظؾقعمواإلتؿضؿـموضقعمسؼد

مصفقمعؿضؿـمحؼقؼيمصكماظؿعوضدمظدصعماٌلؿلجرمأجرةمأط مســمأجـرةماٌــؾموػـقممبـوبـيمجـزءًمممممم

                                           
 م.1995لسنة  144قانون الت جير التمويلى المصرب رقش  ( 1)
الـاب عـال   17المعيـار المحاىـبى رقـش  –معايير المحاىـبة الدوليـة الصـادرة عـن اال حـاد الـدولى للمحاىـبة   (2)

 العملية بحسب الىوىر على ونها بيم.
شيـ  جـا  نـ   .الـاب ن ـر للعمليـة علـى ونهـا بيـم بالتقسـيف مـن القـانون المـدنى المصـرب 434 المادة رقش ( 3)

المادة ما يلىف ح ا  ان البيم ملجل ال من جاز للبائم ون يشـترط ون يكـون نقـل الملكيـة حلـى المشـترب موقوفـاً 
ميعها فإن انتقـال الملكيـة حلـى المشـترب وح ا وفيد األقساط ج ،على اىتيفا  ال من  لو ولو  ش  سليش المبيم

 ن البيم حيىارًا.ألشكام السابقة ولو ىمى المتعاقدايعتبر مستنداً حلى وقد البيم، و سرب ا
 .164-141صـ -( الصادر عن المىلس الشرعى بهيئة المحاىبة9( المعيار الشرعى رقش )4)
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طؿومأنماظقسدمبوظؾقعمعؾزمموػقمبذظؽمؼدخؾمصـكمغطـو متعؾقـؼمأومإضـوصيمسؼـدممممممم،عـم ـماظؾقع

اظؾقعماظذىمالمؼؼؾؾماظؿعؾقؼمأوماإلضوصيمإشممشريمذظؽمعــماٌكوظػـوتمم
 1خ

مســدممفوعـعمذظـؽمصنغـمممم،

عـمرمقزمػذهماظصقغيمصؼفومميؽـمتطؾقؼفومامإرورماتػوضقـيمبـنيمجفـيماظقضـػموتـقشموعؼـووشممممممم

ظـفممؼؿؿممبقجؾفـوماالتػـو مبـنيماٌؿـقشمواٌؼـووشمسؾـكمإغشـوءمعؾــكمسؾـكمأرضموضـػموؼـدصعمممممممممممم

ثـؿمؼؼـقمماٌؿـقشمبوالتػـو معـعمجفـيماظقضـػمسؾـكمتـلجريماٌؾــكميـومعؼوبـؾمضقؿـيممممممممممممممم،علؿقؼوتف

سؾقـف،موامغفوؼـيمعـدةماإلجـورةمأوممممممًاوطمتغطـكماظؿؿقؼـؾماٌؼـدمموسوئـدممممإرمورؼيمتدصعمسؾكمأضل

ؿؿمإبراممسؼـدمبقـعمبـنيماٌؿـقشموجفـيماظقضـػمظؿؿؾقـؽماٌؾــكمممممممممؼضؾؾفومإذامرشؾًمجفيماظقضػم

ظؾقضػ،موعـمجوغىمآخرمتؼـقممجفـيماظقضـػمبودـؿـؿورماٌؾــكمبوظؿـلجريمظؾغـريموتـدصعماألضلـوطمممممممممم

مظؾؿؿقشمعـمسوئدمػذهماإلجورة.

ورطيماٌـؿفقيمبوظؿؿؾقؽ:موتلؿكمأؼضوم"اٌشورطيماٌؿـوضصي"موػكمصـقغيمؼـؿؿماالتػـو مممماٌشم-د

صقفومبنيمجفيماظقضػموتقشمسؾكمأنمؼؿؿمإغشوءمعؾـكمسؾكمأرضموضػ،موؼؽقنماظطرصـونمم

ذرطوءمععًو،مجفيماظقضػمبوألرضمواٌؿقشمبؿؽوظقػمإضوعيماٌؾـكموؼؿؿمادـؿغالظفمبوظؿـلجريممم

سؾـكمأنمتؿعفـدمجفـيماظقضـػمبشـراءمحصـيمممممممم،فؿومثلىماالتػـو مثؿمؼؼلؿمسوئدماإلرمورمبقـ

اظشرؼؽماٌؿقشماماظشرطيمدورؼًومطؾمصهةمعـمغصقؾفومامسوئـدماإلرمـورمإشممأنمتـؿفـكمممم

عدةماظشرطيمصؿـؿؼؾمطوعؾماٌؾؽقيمظؾقضػ،موػذهماظصـقرةممتمإضرارػـومبقادـطيماجملؾـسممممم

اظشرسكميقؽيماحملودـؾيم
 2خ

طؿـومرؾؼـًمصعـاًلمصـكمممممعقيموتطؾـؼمامبعـضماٌصـورفماإلدـالممممم

متقؼؾمبعضمأراضكماألوضوفمصكماظلقدان
 3خ

وميؽـمتطؾقؼفوماممتقؼـؾمإسؿـورماظقضـػمممم.م

وصؼماظضقابطماظعوعيمظؾشـرطوتماماظػؼـفماإلدـالعلموعـوموردمبشـلغفوماماٌعقـورماظشـرسكمممممممم

اظصودرمسـماجملؾسماظشرسك،مطؿومؼلؿـدمجقازمصقغيماٌشورطيماصقصوماماظقضـػمإشممم

صمفقرماظػؼفوءمعـمجقازموضـػماٌشـوعمواظشـرطيماماظقضـػ،موامذظـؽمجـوءتمممممممعومضررهم

ماءرؼـموظقموضػمغصػمأرضمأومغصػمدارمعشوسومسؾكماظػ»أضقاشمسدؼدةمعـفومظدىمايـػقيم

وحؿكمسـدمحمؿدماظذىمالمرمقـزماظقضـػمعـعماظشـققعمممممم«صذظؽمجوئزمامضقشمأبكمؼقدػ

                                           
( 7بح  مقدم حلى الحلقـة النقاشـية رقـش ) –المى الت جير التمويلى من من ور حى –د. محمد عبد الحليش عمر (1)

المنعقدة بمر م صالح  امل لالقتصاد اةىالم  بىامعـة األزىـر « الت جير التمويلى من من ور حىالم »شولف 
 م.1998ىبتمبر 

  221-224صـ - الصادر عن المىلس الشرعى بهيئة المحاىبة 12( المعيار الشرعى رقش 2)
بحـ   ىربـة األوقـا  فـى  –مـدير عـام ىيئـة األوقـا  اةىـالمية السـودانية  –الـرشمن  د. ىعيد الحسـينى عبـد (3)

بمر ـم صـالح  امـل لالقتصـاد اةىـالم  بىامعـة  ةلى ندوة عرت التىارب الوقفيـة المنعقـدحمقدم  -السودان 
 م.2442ديسمبر  -ىـ 1423األزىر فى شوال 
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صنغفمضقدمذظؽممبومؼؼؾؾماظؼلؿي
 1خ

وؼص موضػمعشوعمعـمسؼـورمم»اظشوصعقيم،موجوءمأؼضومظدىم

رضكماهللمتعوشممسـفموضػمعوئيمدفؿمعـمخقـ معشـوسومرواهممموعـؼقشمألنمسؿرمبـماًطوبم

«إشمماظؾوضكم-أىماظقضػ–اظشوصعكموالمؼلرىم
 2خ

وأعومظدىمايـوبؾيمصذظؽمجوئزمطؿومجوءمم

«وؼص موضػماٌشوعموبفذامضوشمعوظؽمواظشوصعكموأبقمؼقدـػم»
 3خ

ظـدىممموػـقمجـوئزمأؼضـوًمممم.

اٌوظؽقيمصكمصقرةموجقدمسؼورمبعضفموضػموبعضفمعؾؽموذظؽمصكمبوبماظشرطي
 4خ

م.

سؾـكمممBuilding:موػكمصقغيممتقؼؾقيمعلؿقدثيمتعــكمضقـوممجفـيمتقظـيمبوظؾــوءمممممممB. O. Tم-ػـ

وايصـقشمسؾــكمإؼراداتـفمحؿــكممممOperationأرضمتؾقطـيمىفــيمععقــيموإدارةماٌؾـــكممم

اٌؾؽقـيمامغفوؼـيماٌـدةمممممTransferقؼـؾمأومغؼـؾمممهمادهدادماظؿؿقؼـؾماٌؼـدممعـفـومثـؿمممم

ظؾففــيماألصــؾقي،موػــذاماألدــؾقبمذــؾقفمإشممحــدمطــؾريمبلدــؾقبمايؽــرموظــفمرــر مصرسقــيمم

عؿعددةمظؿطؾقؼف
 5خ

،موععمأغفمراجمادؿكداعفماماظؿؿقؼؾماٌعوصرمصهةمعـماظقضًمإالمأغـفمم

امخموررمايؽر،موظذامآخذماماالدملورمٌومؼـطقىمسؾقفمعـمخموررمذؾقفيممبومذطرغوهم

مكمبودؿكداعفمامإسؿورماظقضػ.قصالمغ

وبوٌؼورغيمبنيمػذهماظصقغمصكمضقءمخصوئصماظقضػموضقاسدماظؿؿقؼؾماظلـؾقؿيمنـدمأنمممم

يمظؽقغفومتعؿؿدمسؾكمأدؾقبمدميقضرارقيماظؿؿقؼؾموتؿػؼمععماٌشـورطيممضورؼأصضؾفومصؽقكماٌ

تؾطـيمبـوإلؼرادموظقلـًمدؼــًومطؿـومصـكمحوظـيمممممممماٌـؿفقيمبوظؿؿؾقؽمصكمأنمخدعيمأسؾـوءماظؿؿقؼـؾمعرمم

ـــممم ومعكخــذمذــرسقي،موايؽــرممؿــصعؾقفم.B.O.Tاالدؿصـــوعمأوماٌرصــد،مأعــوماظؿــلجريماظؿؿــقؼؾكمواظ

ــيممبــومؼضــرممممتقجــدمصقفؿــومخمــوررمضــقوعمعــوشماظقضــػمظطــقشماٌــدةمممممالجــورتنيوا وضــكظيماظغؾ

مبوٌلؿقؼني.

م

 الفرع الثانى: طرق وأساليب استثمار الوقف: 
مؿكداممأعقاظفمظؾقصقشمسؾكماظغؾَّيمأوماظدخؾماظذىمؼصرفمظؾؿلؿقؼني:مبعـكماد

فـوممعــمأػؿمبعـضماألعـقرماٌؿصـؾيمبودـؿـؿورمعـوشماظقضـػمممممممصكماظؾداؼيموـدرماإلذـورةمإشمممم

                                           
 .37-12/36مرجم ىاب ف  -( المبسوط للسرخسى1)
 2/377مرجم ىاب ف  -ى المحتاج للخطيب الشربينى( مغن2)
 5/643مرجم ىاب ف  -( المغنى البن قدامة3)
 .365-3/364 –شاشية الدىوقى على الشرح الكبير للدردير  (4)
« البنـا  والتشـغيل»مـن من ـور حىـالمى مقـدم حلـى مـل مر  .B.O.Tبحـ  ن ـام الــ  –د. محمد عبـد الحلـيش  (5)

 البنك اةىالم  للتنمية ووزارة المالية المصرية. – م2444المنعقد بالقاىرة 
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م:ؼؾكعو

األعرماألوش:مأغفمالمتقجدمررؼؼيمأومصقغيمادؿـؿورمواحدةمتصؾ مظؽؾمأغقاعماألعقاشماٌقضقصـيمم

ــفمصــكماالدــؿمم ــلجريممم،ـؿورألنمظؽــؾمعــوشمرؾقعؿ ــيمتؽــقنمبوظؿ ــوراتماٌؾـق واألراضــكمم،صوظعؼ

،مةاظزراسـكمعــمإجـورةموعزارسـيموعغوردـيموعلـوضومممممممراسقيمبوظؿـلجريمأومبطـر ماالدـؿغالشممماظز

واٌـؼقالتمعـؾمودوئؾماظـؼؾمعـمدقوراتموروئراتمودػـمتؽقنمبوظؿلجريمأوماالدـؿغالشمم

أوممؿـؿورمصـكماألورا ماٌوظقـيممأوماالدـممفوأعوماظـؼقدمصؿؽقنمبوإلؼداعمصكماٌصـورمم،اظذاتك

م.اٌؿوجرةمبفوموشريمذظؽ

األعــرماظـــوغك:مأنمسؿؾقــيماالدــؿـؿورمضــدمتــؿؿمبقادــطيمغــوزرماظقضــػمأومعـــمؼـقؾــفمعـــؾمػقؽــوتمممم

جــورةمإلوؼػضــؾمأنمؼؼؿصــرمذظــؽمسؾــكماالدــؿـؿورمبطرؼــؼمامم،األوضــوفمايؽقعقــيماظؼوئؿــي

عــؾماظؿعوعـؾمصـكماألورا ممممؼداعمصكماٌصورف،مأعـوماالدـؿـؿورمصـكماألوجـفماألخـرىممممممإلوا

اٌوظقيمصؿقؿوجمإشممجفيمصـقيمعؿكصصيمظؿؽقؼـماحملػظيموإدارتفو،موطذاماالدـؿـؿورمســممم

ــؼماٌشــورطيمواٌضــوربي،مواالوــورماٌؾوذــرموطــذاماظصــمممم ـوسيمأومتوردــيماالدــؿغالشممررؼ

مؿومرمقده.قطؾمصمعؿكصصفسـمررؼؼمتقظقيمإدارةمأنمؼؿؿماالدؿـؿورمؼػضؾممإذماظزراسك

اظـوظٌ:مغظرًامظؽقنمإدارةماظقضػمعـػصؾيمسـمعؾؽقيمعـوشماظقضـػموســماٌقضـقفمسؾـقفؿممممممماألعر

لــو مبــنيمأػــدافمطــؾمجفــيمعـــممتقجــدمعــومؼعــرفمبوٌكــوررماألخالضقــيموســدمماإلؼصنغــفم

وظذظؽمؼؼؿضـكماألعـرموجـقدمضـقابطمعمدلـقيمحوطؿـيمورضوبـيممممممممم،اىفوتماٌؿصؾيمبوظقضػ

قؼؼمصكمعومضررهمضداعكماظػؼفـوءمصـكمواجؾـوتممممعـمجفيمحموؼدةموتقصرماظشػوصقيموػقمعومؼؿ

وحدودمدؾطوتماٌقضقفمسؾقفؿموشـريممسؾكماظقضػ،مواظرضوبيماظؼضوئقيمم،اظـوزرموعلؽقظقوتف

مذظؽمعـماظضقابط.

أغفمغظرًامٌومؼؿطؾؾفماظقضػمعـماحملوصظيمسؾـكمعـوشماظقضـػموهؼقـؼمأسؾـكمشؾـيمممممممماألعرماظرابع:

عراســوةمعشــروسقيمأوجــفموصــقغموإجــراءاتمممًومصنغــفمؼؾــزمقــتؽـــفموطــقنماظقضــػمسؿــاًلمدؼـ

واظعؿؾمضدرماإلعؽونمسؾـكمتالصـكماٌكـوررمبؿــقعمحمػظـيماالدـؿـؿورموثؾـوتممممممممم،االدؿـؿور

اظعوئدمواٌروغيمصكماظؿـؼؾمبـنيمأوجـفماالدـؿـؿورموعراسـوةمأثـرمرـقشماٌـدةموضصـرػوموعـومممممممممم

مهؿؾفمعـمخموررماظؿضكؿموتغريمأحقاشماظلق موإعؽوغقيمهصقؾماظعوئد.

م

ــم ــوموعــدىمممممممموص ــونمحؼقؼؿف ــٌمبق ــووشمصــقغماالدــؿـؿورمعـــمحق ــومدــؾؼمدــقفمغؿـ كمضــقءمع

ماظقضػموذظؽمسؾكماظقجفماظؿوشم:مشروسقؿفوموعـودؾؿفومالدؿـؿورمأعقاعش
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أواًل:ماإلجورة:مواإلجورةمعـماظعؼقدماظشرسقيموتؼـعمسؾـكماألسقـونماظؿـكمؼـؿػـعمبفـوموظـذظؽمصفـكممممممممم

يموطــذاماألسقــونماٌـؼقظــي،موحمــؾمتـودــىماألوضــوفماظعؼورؼــيمعـــمعؾــوغكموأراضــكمزراسقــم

اإلجورةمعـػعيماظعنيماٌمجرة،موتؽودمتؽقنماإلجورةمػكماظصـقغيماظقحقـدةماظؿـكمذطرػـوممممم

اظعؼورمواٌـؼقشمخبـالفمموضػمػو مسؾكمالدؿـؿورمعوشماظقضػمبـوءمسؾكماالتاظػؼفوءمضدميًوم

ؼفقـيمظعؼـدمممواظضقابطمواألحؽومماظػؼفقيمإلجـورةماظقضـػمتعؿؿـدمسؾـكماألحؽـومماظػمممممم،اظـؼقد

وغؾكصمصقؿومؼؾكمأػـؿمعـومؼؿعؾـؼمممماإلجورةمبشؽؾمسوممأومعومؼلؿكمبنجورةماٌؾؽماٌطؾؼم

م:بنجورةماظقضػ

صـكمموؼشـهطمأنمؼؾؿـزممممأم معـماٌؿػؼمسؾقفمأنمإجورةماظقضػمعـمحؼماظؼوئؿمسؾقفموػـقماظــوزر،ممم

جرًا،معدممتلجريماظقضػمظـػلفموالمٌشؿقشمبرسوؼؿفمألغـفمبفـذامؼؽـقنمعـمجرًاموعلـؿلمممممبذظؽم

والمٌـمالمتؼؾؾمذفودتفؿمظفموذظؽمظؾؾعدمسـماظؿفؿي
 1خ

م.

ب معؼدارماألجرة
 2خ

أجرةماٌــؾمحلـىمممحلىم:معـماٌؿػؼمسؾقفمبشؽؾمسوممأنمتؽقنماألجرةم

إلمصـوحشمصـننمذظـؽمالمرمـقزموتػلـدممممممبغـمحوظيماألدقا ،مصنذامأجرمبلضؾمعـمأجرةماٌــؾمم

ـوزرماظػر مظدىماٌوظؽقيموايـوبؾـي،مماإلجورةمأومتؾطؾمظدىمايـػقيمواظشوصعقيموؼضؿـماظ

رماظـوزرماظقضػمبلجرةماٌـؾمعدةمععؾقعيمثؿمزادتمأجرةماٌـؾمظؿغريماألدعورموأعومإذامأجَّ

دماإلجـورةموتـمجرمممؼـمأومطـرةماظرشؾوتمصننماألص مسـدمايـػقيموصكمضقشمظؾشوصعقيمؼػلخمس

وصــكمرأىمم،ـوبؾــيوظــدىمايم،بوظزؼــودةإنمرضــكمأوشمممواألوشأومظغــريهمظـــػسماٌلــؿلجرم

ظؾؿوظؽقيمواألص مسـدماظشوصعقيمروٌومطوغًماإلجورةمبلجرةماٌـؾمصنغفمالمتػلخمعـمأجـؾمم

عومررأمعـمزؼودةمسـمأجرةماٌـؾ
 3خ

م.

جـ معدةماإلجورة:معـماٌؼررمطلحدمذروطماإلجورةمتعقنيمعدةماإلجورة،مشـريمأنماٌؼصـقدمػــومممم

اٌدةمبنيمدــيموثـالثمدــني،موظـدىممممممهدؼدمعؼدارمعدةماإلجورةمصؾدىمايـػقيمتهاوح

غقعماٌقضقفمسؾقفؿموغقعماظعنيماٌقضقصيموحوظيماظعؼـورمصوألصـؾمممملىاٌوظؽقيمتػصقؾمح

أنمتؽقنمعومبنيمدـيموأربعمدـني،موصكمحوالتمأخرىمظلـيمأومسشرمدـني،مأعـومصـكمحوظـيمممم

                                           
المطبعــة األميريــة بمصــر  –شاشــية العــدوب مطبوعــة علــى شــرح الخرشــى  – 6/699 –شاشــية ابــن عابــدين   (1)

 .7/99 -ىـ 1317
ـــدين   (2) ـــن عاب ـــة الب ـــاج للخطيـــب الشـــربينى 225، 1/174 –العقـــود الدري ـــى المحت . شاشـــية 2/395 –، مغن

 .7/99 -ىـ 1317مطبعة األميرية بمصر ال –الخرشى 
 .2/395 –، ومغنى المحتاج للخطيب الشربينى 1/225–العقود الدرية البن عابدين   (3)
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ايـوبؾـيمماظقضػماًربموتلجريهمٌـمؼعؿرهمصقفقزمأنمؼمجرمظلـنيمطؾرية.مأعوماظشـوصعقيموم

صقفقزمظدؼفؿمضقودًومسؾكمأصؾماإلجورةمتلجريماظعنيماٌقضقصيمألىمعدةمتؾؼـكمصقفـوماظعـنيمممم

اٌمجرةمشوظؾًو
 1خ

م.

صؿــماٌعـروفمأنممممى،ػذامعـماىوغىماظػؼفكمإلجـورةماظقضـػ،مأعـوماىوغـىماالدـؿـؿورممممم

م،ألصـؾمععوؼريماالدؿـؿورمعـمحقٌمثؾـوتماظعوئـدموسـدممتؼؾؾـفمواحملوصظـيمسؾـكمامممممماظؿلجريمزمؼؼم

وطقنماظػؼفوءمؼشهرقنماظـظرمصكماألجـرةمصـكمضـقءمتغـريماألدـعورمواظرشؾـوتمصـننمػـذامزمؼـؼمممممممممم

ؿ،موػذهماظصـقغيمتطؾـؼمصـكماظعؼـوراتماٌؾـقـيمواألراضـكماظزراسقـيممممممممكععقورمعراسوةمسقاعؾماظؿض

مواألسقونماٌـؼقظي.

ـممممةثوغقًو:مادؿـؿورماألراضكماظزراسقيمبوٌزارسـيمواٌلـوضومم سؼـقدماالدـؿغالشممممواٌغوردـي:موػـكمعـ

اظزراسكماٌـصقصمسؾقفـومصـكمطؿـىماظػؼـفمبشـؽؾمسـوم،موظالدـؿـؿورمصـكمأراضـكماظقضـػممممممممممم

بشؽؾمخوص
 2خ

ععموجقدمخالفمبنيماظػؼفوءمحقشمعدىمجقازمبعضفومإالمأنماظراج مػـقممم

اىقاز،مواٌزارسيمتؽقنمسـمررؼؼمتعوضدمجفيماظقضػمععمشريػومعـماٌؿكصصنيمأصرادم

نمتؼدمميؿمأرضموضػمزراسقـيمظقؼقعـقامبزراسؿفـومواظؾـذرمعشـهكممممممأومذرطوتمزراسقيمسؾكمأ

بقـفؿومواظعؿؾمسؾكماظزارعموؼؿؿماضؿلومماظـوتٍماظزراسكمبقـفؿو،مأعـوماٌلـوضوةمصفـكمتعوضـدممممم

ألذـفورمصـكمأرضموضـػموتؼلـقؿممممماؿعفدمبوظلـؼكمواًدعـيمممؼجفيماظقضػمععماظغريمسؾكمأنم

اظغريمسؾـكمأنمؼغـرسمأذـفورًامصـكمأرضمممممماظـوتٍمبقـفؿو،مواٌغوردي،متعوضدمجفيماظقضػمعع

بوًدعيموؼؼلؿماظـوتٍمبقـفؿـو،موػـذهماظصـقغماظــالثمتؿؿقـزمســماإلجـورةممممممممػوموضػموؼؿعفد

بدصعماٌؿعوضدمععمجفيماظقضػمسؾكمبذشمأط مجفدمظؿقؼقؼمأضصكمشؾيمتؽـيمتـومؼزؼـدممم

م.عـمغصقىماظقضػ

كماظقضـًماٌعوصـر،مصـنذامطـونمعــممممممثوظـًو:مصقغمادؿـؿورماظـؼقدماٌقضقصي:موتؿعددمػذهماظصقغمصـم

أجوزموضػماظـؼقدمعـماظػؼفوءماظؼداعكمضدمعـؾقامظصقغمادؿـؿورػومبنضراضفومضرضـًومحلــًومأوممم

مأخرىمغؿـوويومصكماآلتك:مصقغمدصعفومعضوربيم،مصنغفمصكماظقضًماٌعوصرمادؿفدت

رؼـيموػـذهمممو:مايلـوبوتماىوموؼقجدمعـفومغقسونمػؿأم ماإلؼداعماٌصرصكمخحلوبوتماٌصورف م

                                           
، المغنى 2/349، ومغنى المحتاج للخطيب الشربينى 4/96 –شاشية الدىوقى على الشرح الكبير للدردير   (1)

 .5/437 –البن قدامة 
، 539، 3/372 –، شاشــية الدىــوقى علــى الشــرح الكبيــر للــدردير 1/173 –ين العقــود الدريــة البــن عابــد (2)

 .5/422، المغنى البن قدامة 2/326مغنى المحتاج للخطيب الشربينى 
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المتغـؾمسوئـدًاموبوظؿـوشممظقلـًمعـودـؾيمألعـقاشماظقضـػمإالمصـكمحوظـيمصـؿ محلـوبمجـورىممممممممممممم

،مىمأومظؾؿقزؼعمسؾكماٌلؿقؼنيوادؿكداعفومظإلغػو ماىورمغالتظؾـؼدؼيماٌؿقصؾيمعـماظ

أعوماظـقعماظـوغك:مصفكمحلوبوتماالدـؿـؿورمواظؿـكمهصـؾمسؾـكمسوئـدموعــماٌؼـررمأغـفمالممممممممم

ظؾـــقكمشــريماإلدــالعقيمألنمعــومتدصعــفمصوئــدةمربقؼــيمحمرعــيمذــرسوًممماإلؼــداعمصــكمامقزرمــ
 1خ

م

واظلؾقؾمإشممادؿـؿورمأعقاشماظقضػمصكمػذاماظـقعمػقمصؿ محلوبمادـؿـؿورىمصـكمبــؽمممم

إدالعكمدقاءمصكمإرورمحلوبوتماالدؿـؿورماٌطؾؼيمأومحلوبوتماالدؿـؿورماٌؼقـدةموظلــوممم

شـريمأغـفمؼؾـزمماظؿـؾقـفمإشممأغـفمصـكممممممممصكمحوجيمإشمماظؿلطقدمسؾكمعشروسقيمػـذهمايلـوبوتمم

عـدةممحوظيماظدوشماظؿكمؼقجدمععدشمتضكؿمعرتػعمصننمبؼوءماظـؼـقدمصـكمػـذهمايلـوبوتممممم

رشؿمعومهؼؼفمعـمسقائـدمؼـمدىمإشممتكطـؾماظؼقؿـيماظشـرائقيموبوظؿـوشممغؼـصمعوظقـيمممممممممرقؼؾيم

مػذهماظـؼقد.

موشم:ب ماالدؿـؿورمصكمأورا معوظقي:موتؿعددمػذهماألورا مسؾكماظقجفماظؿ

األدفؿ:موػكموثقؼيمتـؾًمحؼًومصكمحصيمصكمعؾؽقيمذـرطيمعلـوػؿيمعـعمايـؼمصـكمغصـقىمممممممم-1

مربوحماظؿكمهؼؼفومػذهماظشرطي،موػكمجوئزةمذرسًو.عـماأل

تؼوضقفؿمصقائدمدورؼيممبـلـؾيممـؾًمدؼـًومصكمذعيمذرطيمألصقوبفومععمتاظلـدات:موػكموثقؼيمم-2

مرسًومٌومتـطقىمسؾقفمعـمربو.عـماظؼقؿيماالمسقيمظؾلـدموػذهمشريمجوئزةمذ

وثوئؼمصـودؼؼماالدؿـؿور:موػكموثقؼيمتـؾًمحؼًومظصوحؾفومصكمصوصكمعقجقداتماظصــدو ممم-3

أومشـريماٌؾوذـرمبوظؿعوعـؾممممم،اظذىمؼلؿـؿرماألعقاشماجملؿعيمسـمررؼـؼماالدـؿـؿورماٌؾوذـرممم

دـؾقبمعــمممواالدـؿـؿورمبفـذاماألممم،صكماألورا ماٌوظقيموتؼلقؿماظعقائدمبنيمضمؾـيماظقثـوئؼمم

حقٌماألصؾمجوئزمذرسًوموظؽـممبراسوةمأنمالمتشؿؿؾمحمػظيماألورا ماٌوظقـيمبوظصــدو ممم

وؼقجــدمعـفــومصـــودؼؼمادــؿـؿورمإدــالعقيمميؽـــماظؿعوعــؾمصــكمم،سؾــكمدـــداتمذاتمصوئــدة

مصؽقطفو.

األورا ماٌوظقـيمايؽقعقــي،موػــكمسؾـورةمســـمدـــداتمحؽقعقـيموأذونمخزاغــيمؼــدصعمسـفــوممممم-4

مذظؽمصفكمشريمجوئزةمذرسًو.صقائدمربقؼيموب

اظلؾؿمواإلجورةمواٌؼورضي:موػكمأورا معوظقيمتصدرػومبعضماٌمدلوتموصؽقكماٌراثيمم-5

                                           
 .197-196مرجم ىاب   –مىلد القرارات  –( 3/9) 86قرار مىمم الفقو اةىالم  الدول  رقش  (1)
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قيمأخرى،موػذهمجوئزةمذرسًوػاٌوظقيماإلدالعقيموبعضمايؽقعوتمبؾموجفوتموض
 1خ

م.

وغفمظفمػذاموعـماىدؼرمبوظذطرمأنماظؿعوعؾمصكماألورا ماٌوظقيماىوئزةمذرسًومحلؾؿوممتمبق

م،ضقابطمحمددةموأنماظؿعوعؾمبوالطؿؿوبمصقفومصكماظلق ماألوظقيمأىمذرائفومسـدمإصدارػومجوئز

أعوماظؿعوعؾمبفـومصـكماظلـق ماظـوغقؼـيمخاظؿـداوش مصـوألعرمزمؿـوجمإشممتػصـقؾمصؾوظـلـؾيمظألدـفؿمممممممممم
 2خ

م

ـلـؾيممضيمصنغفمرمـقزمتـداويوموأعـومبوظمممؿـؿورموصؽقكماإلجورةموصؽقكماٌؼورووثوئؼمصـودؼؼماالد

صالمرمقزمتداويوواالدؿصـوعم،مأىمعومطوغًمضوئؿيمسؾكماظدؼـمظصؽقكماظلؾؿمواٌراثيم
 3خ

صـكممم

دؼـماظـماظلق ماظـوغقؼيمظؾـصمسؾكمسدممجـقازمبقـعماظلـؾؿمضؾـؾمضؾضـفموٌـومصـكماألعـرمعــمبقـعممممممممممم

ظدىمصمفقرماظػؼفوءمإالمأغـفمعشـروطمبوٌلـوواةمصـكممممممًااظدؼـموإنمطونمجوئزمظغريمعـمسؾقفـؼدموظب

طؿـومأغـفمالمؼقجـدمعــمممممم،ؼؿقؼؼمصكمػذاماظـقعمعـماألورا وػذامعومالمواألجؾمظؼدرمواىـسما

رموؼؾقعفمأومؼلهدهمبـػسماظلعرمععمسدمموجقدمسوئدلعبلنمؼلخذماظصؽمبؼرضكمبوظؿعوعؾمبفم
 4خ

م.

وإذامغظرغومإشمماٌقضقعمعـمجوغىمادؿـؿورمأعقاشماظقضػمصنغفمميؽـمذظـؽمعـعماظؿؼقـدمممم

كمػذهماألورا موععمضرورةماإلذورةمإشممأغـفمورؾؼـًومظؿصــقػماالدـؿـؿوراتمممممبضقابطماظؿعوعؾمص

ظغرضمعـفومإشماصكمأورا معوظقيماٌؿعورفمسؾقفمصكماظقضًماٌعوصرمتـؼلؿمثلىم
 5خ

م:

مادؿـؿوراتمحمؿػظمبفومحؿكمتورؼخماالدؿقؼو م -

 ادؿـؿوراتمظؾؿؿوجرةمبفوم -

 ادؿـؿوراتمعؿوحيمظؾؾقع. -

ؾؿمواٌراثي،مواظـوغقيمؼؿؿمتـداويومحقـؿـومتـؿغريمأدـعورػومممممصوألوشممتـطؾؼمسؾكمصؽقكماظل

ووـكمأربوحمصرو ماألدعورموؼؿؿماضؿـوءمشريػو،مواظـوظـيمؼؼصدمبقعفومحقـؿـومتقجـدمصرصـيمجقـدةممممم

صـكمصـقرتفوماٌعوصـرةممممم–رشؿمأػؿقؿفومم–وغظرًامٌومزمقطماظؿعوعؾمصكماألدقا ماٌوظقيمم،ظذظؽ

                                           
م، 2441ألوراق بإشــرا  ملىســة نقــد البحــرين منــا عــام لقــد وصــدرت شكومــة مملكــة البحــرين بعــض ىــاه ا  (1)

 .ومنها صكوك السلش وصكوك االجارة لتمويل عىم الموازنة
نشر المعهد العربى للدراىات المصرفية والمالية  –الشر ات فى الشريعة اةىالمية  –د. عبد العميم الخياط  (2)

 .268، صـ 1995الطبعة الخامسة  –
صــادرة عــن المىلــس الشــرعى لهيئــة المحاىــبة والمراجعــة للملىســات الماليــة اةىــالمية المعــايير الشــرعية ال (3)

 .325-348( صـ17)المعيار رقش 
بىامعــة « الصــناعة الماليــة اةىــالمية»للباشـ ف األدوات الماليــة لتمويــل العىــم الحكــومى بحــ  مقــدم لنــدوة  (4)

 م.2444و توبر  -ىـ 1421اةىكندرية رجب 
 2444 –المحاىـــبة والمراجعـــة للملىســـات الماليـــة اةىـــالمية الصـــادر عـــن ىيئـــة المحاىـــبة مىلـــد معـــايير  (5)

 .562-459( صـ17المعيار رقش )
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بقادـطيماٌضـوربنيموعـومزمـدثمعــموجـقدماغفقـوراتممممممممتؼقممسؾكماًداعمواظغشمعـمأدوظقىم

عؿؿوظقيمصكماألدقا ماٌوظقي
 1خ

بلنمػذهم»وحلؾؿومس مسـمذظؽمجمؿعماظػؼفماإلدالعلماظدوظلمم

ػكمصكمحوظؿفـوماظراػــيمظقلـًماظـؿـقذجماحملؼـؼممممممم–تفومؾمصؽرصععمايوجيمإشممأم-األدقا م

م«.ألػدافمضقؿيماٌوشموادؿـؿورهمعـماظقجفيماإلدالعقي

مذظؽمصنغفمؼؾزممعراسوةمعومؼؾكمسـدمادؿـؿورمأعقاشماظقضػمصكماألورا ماٌوظقي:ظ

ماخؿقورماألورا ماٌوظقيماىوئزةمذرسًوموخوصيماألورا ماٌوظقيماإلدالعقيماٌلؿقدثي. -1

دقا اظؿؼقدمبوظضقابطماظؿكموضعفومجمؿعماظػؼفماإلدالعكمظؾؿعوعؾمصكمػذهماأل -2
 2خ

. 

 ررؼؼمجفيمصـقيمعؿكصصي.مإدارةمحمػظيماألورا ماٌوظقيمسـ -3

 عؿقازغفمعـماألورا ماٌوظقي.ميماألورا ماٌوظقيمسـمررؼؼمتشؽقؾياظؿـقعمصكمحمػظ -4

عراسوةماالدؿـؿورمصكمأورا معوظقـيمإدـالعقيمذاتمسوئـدمثوبـًمعــؾمصـؽقكماإلجـورة،مألغـفممممممممم -5

ؼـمدىمإشممخلـورةمجـزءمممممبوظؿعوعؾمبوألورا ماٌوظقيماألخرىمععـرضمظؿؼؾـىماألدـعورمتـوممممم

ؾمعوشماظقضػعـمأص
 3خ

. 

جـ ماالدؿـؿورمبلدؾقبماٌشورطيمأوماٌضوربي:مإنماٌشورطيماٌؼصقدةمػـومشريماٌلوػؿوتمصكم

تلدقسماظشرطوتمأومذراءمأدفؿفومصفذامؼدخؾمصكمغطـو ماألورا ماٌوظقـي،مأعـوماٌشـورطيممممم

ػـــومصفــكمتؼــقممسؾــكمأدــوسمذــرطوتماألذــكوصموسؾــكماألخــصمذــرطيماحملوصــيماظؿــكمم

يمعـمعوشماظقضػموؼؼدمماظشـرؼؽماآلخـرمحصـيمأخـرىموػـقممممممثصيماظقضػمتشوركمصقفومجف

اظذىمؼدؼرماظعؿـؾموؼـؿؿمتقزؼـعماألربـوحمبـنيماظطـرصنيمحلـىماالتػـو موسـودةمعـومتؽـقنمممممممممممم

م.اظشرطيمٌدةمضصريةماألجؾمأومظعؿؾقوتمضؾقؾي

ؾـؽمباإلؼداعمصكمحلوبمادؿـؿورىمصكمػذهماظػؼرةمالمؼدخؾمصقفوماٌؼصقدمبوٌضوربيمو

ضـي،موإمنـوماٌؼصـقدمػــومعــؾممممممؼورواظذىمؼؽقػمسؾكمأغفمعضوربيموخبالفمدـداتماٌإدالعلم

واظطرفماآلخرمؼؼـدممسؿؾـفموخ تـفمصـكمممممماٌشورطيموظؽـمجفيماظقضػمػكماظؿكمتؼدمماظؿؿقؼؾ

تؾوعمػذؼـماألدؾقبنيمصكماظؿعوعؾمععماٌفــقنيموايـرصقنيموصـغورمممما،موميؽـمإدارةماالدؿـؿور

                                           
جنـوب شـرق وزمـة »بحـ  مقـدم لنـدوة  – 1997آىيا عام  البورصات فىللباش ف التفسير اةىالم  ألزمة  (1)

 م.1997بر بمر م صالح  امل لالقتصاد اةىالم  بىامعة األزىر ديسم« آىيا
منشـور بمىلـد  -ىــ 1412 ب القعـدة  12-7( بتـاري  1/7) 63قرار مىمم الفقو اةىالم  الدولى رقش  (2)

 .141-135مرجم ىاب  صـ –القرارات والتوصيات 
 ست مر ىيئة األوقا  المصرية جم  من وموال األوقـا  فـى ووراق ماليـة متداولـة ون ـراً لالنخفا ـات المتتاليـة   (3)

 ر األىهش بالبورصة المصرية فقد خسرت الهيئة جم اً من ىاه األموال.فى وىعا
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م،عشؽؾيماظؾطوظيموبشرطمدراديمجدوىماظعؿؾقـيمظؾؿلطـدمعــمرثقؿفـوممممماظؿفورمظإلدفوممصكمععوىي

مفوأعوغؿـفموصـدضمموعدىمخ تفمقؾمظؾؿلطدمعـمعدىمضدرتفمسؾكماظعؿؾمواصصفمصقفمعؿوحوظيماظ

مظؾؿؿؽـمعـمادهدادمحؼق ماظقضػمتـؾيمصكمعوظفموصكمغصقؾفمصكماظعوئد.

مةظلؾعموبقعفـومعراثـيمأومعزاؼـدمممد معؾوذرةماالوورممبوشماظقضػمسـمررؼؼمجفيماظقضػمبشراءما

والمغـص مبودؿكداممػذهماظصقغيمغظرًامٌومهؿوجفمعـمخ ةمودراديمم،وغؼدًامأومبوظؿؼلقط

مالمتؿقاصرمشوظؾًومصكمإدارةماظقضػ.

ػـــ مذــراءمعصــوغعمأومعشــروسوتموورؼــيمضوئؿــيموإدارتفــومبقادــطيمإدارةمصـقــيمعؿكصصــيمهــًممم

صػـكمإرـورمبرغـوعٍممممم،عـوممتمصـكمعصـرمممماذضـػ،موػـممدارىماظعوممىفيمغظـورةماظقماإلذرافماإل

اًصكصــيمضوعــًمػقؽــيماألوضــوفماٌصــرؼيمبشــراءمذــرطيمدــفودمدعـفــقرموذظــؽمظؿــقصريممممم

،موػـذهماظصـقغيممماظلفودماظالزممظػرشماٌلوجدموبقعمبعضمعـؿفوتفموهؼقـؼمربـ مظؾقضـػممم

م.ميؽـمادؿكداعفومصكمادؿـؿورمأعقاشماظقضػمبعدمدراديماىدوىماٌؿؽوعؾي
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 ة البحثخامت
 

بوالدؿـؿورمواغؿفكمظؼدمتـووشماظؾقٌمصكماٌؾقٌماألوشمأػؿمخصوئصماظقضػموسالضوتفوم -

إشممأغفمتقجدمسالضيموثقؼيمبقـفؿوموأغفمتؿؿماظؿػرضيمبنيماالدؿـؿورمصكماظقضػممبعـكمإغشوءم

،موادــؿـؿورماظقضــػممبعـــكمادــؿكداممأعــقاشماظقضــػمموودؼــدهموإحالظــفموتـؿقــيماظقضــػ

وأغـفمؼـؿؿمصـكمزـؾمسـدممممممممًامعلـؿؼؾؾقوًماررظؽقنماالدـؿـؿورمضـممم،موأغفمغظرًاظؾقصقشمسؾكماظغؾي

ــؾقؿيممممممممم ــؿـؿورماظل ــوؼريماالد ــوةمعع ـــمعراس ــدمع ــذظؽمالب ــضماٌكــوررمظ ــفمبع ــدموتقاجف اظؿلط

مظؾؿقوصظيمسؾكمأصؾماظقضػموهؼقؼمأسؾكمسوئدمتؽـ.

متـووشماظؾقٌمصكماٌؾقٌماظـوغك:ماٌقضقسوتماظؿوظقي:م-

ٌمبعـدمإؼـرادمآراءماظػؼفـوءمحـقشمذظـؽموتؼـدؼؿماٌعؼـقشمعــممممممممموضػماظـؼقد:مواغؿفكماظؾق

األدظيمإشممجقازموضػماظـؼقدمصكمإرورمحمدداتمهوصظمسؾقفوموهؼـؼمسوئـدًاممم

مسؾكمادؿـؿورػو.مًوعـودؾ

شممعلـؿقؼقفوموسـدممممإوضػماظغؾيمعـماظقضػ:مواغؿفكماظؾقٌمإشممأنماألصؾمصرفماظغؾـيمم

ماظؾقٌمبلدظؿفو.مذطرػومفومإالمصكمحوالتمادؿــوئقيمععدودةوضػ

ادــؿـؿورماظغؾــي:مواغؿفــكماظؾقــٌمإشممأنماألصــؾمصــرفماظغؾــيمبؽوعؾــفومسؾــكموجقػفــومممممممممم

اٌلؿقؼيمبدونمتلخريموأغفمإذاموجدتمشؾـيمصـكمؼـدماظــوزرمعـدةمعــماظقضـًمممممممم

مألجؾموبعوئـدمامضصريوصكمحوالتمحمدودةمصنغفمميؽـمادؿـؿورػومصكمادؿـؿورم

دمايوجـيمإظقفـوموؼؿقؼـؼمذظـؽمممممثوبًمععمإعؽوغقيمتلققؾمػذهماالدؿـؿوراتمسـ

صــكماإلؼــداعمصــكمحلــوبوتمادــؿـؿورؼيمظــدىمأحــدماظؾـــقكماإلدــالعقيمأومذــراءم

مأورا معوظقيمإدالعقيمحؽقعقيمعـؾمصؽقكماإلرمورة.

متـووشماٌؾقٌماظـوظٌ:مرر موأدوظقىمتـؿقيموادؿـؿورماظقضػموذظؽمصكمصرسني:م-

عرضماٌؾقـٌمػـذهماظطـر مممماظػرعماألوش:مرر موأدـوظقىماالدـؿـؿورمصـكماظقضـػ،موادـؿممممم

ثلىماظغرضموعصدرماظؿؿقؼؾمذاتـكموعــماظغـري،مواغؿفـكمإشممسـدممعـودـؾيممممممم

 موذظــؽمٌــومؼؽؿـػفـومعـــمخمــوررمسؾــكممظطـر ماظؿؼؾقدؼــيمخايؽــرمواالجـورتنيمما

اظقضػموضكظيماظعوئدمعـفـو،موأنماألطــرمعـودـؾيمػـقمادـؿكدامماألدـوظقىماظؿـكمممممممم

ٌؼورضـيمواٌشـورطيماٌـؿفقـيممممتؼقممسؾكماٌشـورطيمصـكماظعوئـدمعــؾمدــداتماممممم
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ممسؾكماٌداؼـوتمعــؾممقبوظؿؿؾقؽمأصضؾمعـماالسؿؿودمسؾكماألدوظقىماظؿكمتؼ

اٌرصـــدمواالدؿصــــوع،معـــعماظؿقصـــقيمبعـــدمماظؾفـــقءمإشممطـــؾمعــــماظؿـــلجريمم

م.م.B.O.Tاظؿؿقؼؾكمواظـم

اظػــرعماظـــوغك:مرــر موأدــوظقىمادــؿـؿورمأعــقاشماظقضــػمظؾقصــقشمسؾــكماظعوئــدمأوماظغؾــي:مم

ــ ــلجريمممممواغؿف ــدمادــؿعراضمػــذهماألدــوظقىمإشممأنمأدــؾقبماظؿ كماٌؾقــٌمبع

اظؿشغقؾلمخاظعودى مػقماٌـودـىمظالدـؿـؿورمصـكماظقضـػماظعؼـورىمطؿـومميؽــمممممممم

ــوم ــوضوةممادــؿكداممأد ــيمواٌل ــيمواٌغورد ــؿـؿورماألراضــكممممظقىماٌزارس ــكماد ص

وأعـومادـؿـؿورماظـؼـقدمصودــؿعرضماٌؾقـٌماألدـوظقىماٌؿؽــيمعـــؾمممممممم،اظزراسقـيم

صكمايلـوبوتماالدـؿـؿورؼيمواظؿعوعـؾمصـكماألورا ماٌوظقـيماإلدـالعقيممممممممؼداعإلا

مواالدؿـؿورماٌؾوذرمبوٌؿوجرةموإغشوءماٌشروسوت.

م

آعــؾمأنمؼؽــقنماظؾقــٌمضــدمحؼــؼماظغــرضمعـــفمصــكمتؼــدؼؿمصــقرةمواضــقيمســـمادــؿـؿورممم

ماظقضػ.

 واهلل اىمىفق

 أ.د/ مذمد عبد اىذييم عمر  
 ىخ مامومدير مرمس صا –أستاذ اىمذاسبت   

 بجامعـــت األزهـــر –ىالقتصاد اإلسالمي 

 


