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تؼدؼـــؿ م
بلؿ ماهلل ماظرضمـ ماظرحقؿ م ..مايؿد مهلل مرب ماظعوٌني م ..مواظصالة مواظلالم مسؾك مأذرفم

اٌردؾنيمدقدغومحمؿدموسؾكمآظفموصقؾفمودؾؿمآعني ..م
أعومبعد م
عقضقعماظؾقٌموأػؿقؿف :م

ممبشقؽيماهللمؼعؼدمجمؿعماظػؼفماإلدالعلماظدوظلمدورتفماًوعليمسشرممبلـؼطمخـالشمذـفرم

عورسم2004مموظؼدمذرصـكماجملؿعمبؿؽؾقػكمبوظؽؿوبيمصكمأحدمعقضقسوتماظدورةمبعـقان :م
« االستثمار فى الوقف وفى غالتو وريعو »

مواظعالضيمبنيماظقضػمواالدؿـؿورمسالضيمسضقؼي،مألنماالدؿـؿورمصكمأحدموجفقفمػقمتؽـقؼـم

رأمسوشمممبعـكمإغشوءمعشروسوتمادؿـؿورؼي،مواظقضػمصكمإغشوئفموودؼدهموإحالظـفممػـقمسؿؾقـيم

تؽقؼـمرأمسوشمموعشروعمادؿـؿوري،موػقمعومؼػفؿمعـماظشؼماألوشمظؿعرؼػماظقضػمبلغفم«حؾسم

األصؾ» ،مواظقجفماآلخرمظالدؿـؿورمػـقمتقزقـػمرأسماٌـوشماٌؽـقلنمظؾقصـقشمسؾـكمعــوصعمأوم
سقائد،موشرضماظقضػمػقمايصقشمسؾكمعـوصعموسقائدمإلغػوضفومصكموجـقهماظـ م،موػـقمعـومؼػفـؿم

عـماظشؼماظـوغكمصكمتعرؼػماظقضػمبلغفم«تلؾقؾماظـؿرة» .م

موعـموجفمآخرمصنغفمبنظؼوءمغظرةمدرؼعيمسؾكمعشؽالتماظقضػمصـكماظقضـًماٌعوصـرمؼؿضـ م

أغفومظصقؼيماظصؾيمبوالدؿـؿور،مصفذهماٌشؽالتمإصموالًمػك :م
-

ضؾيمإغشوءمأوضوفمجدؼدة،موسالجمذظؽمؼؽقنمبؿـشقطمسؿؾقيماإلغشوءماظؿكمػكمصكمحـدم

-

خرابماظؽـريمعـمأسقونماظقضػماظؼوئؿـي،موػـذامزمؿـوجمإشمماظؿفدؼـدمواإلحـالشموػـكم

-

ضكظيماإلؼراداتمعــماألوضـوفماظؼوئؿـيمبوظـلـؾيميفـؿمرؤوسماألعـقاشماٌلـؿـؿرةمصقفـوم

-

االسؿـداءمعــماظغــريمسؾـكمتؿؾؽـوتماألوضــوف،موػـذامغـوتٍممبوظدرجــيماألوشممســمبعــضم

ذاتفومادؿـؿور .م

سؿؾقوتمادؿـؿورؼي.

وػذامغوتٍمسـمدقءمادؿـؿورمأعقاشماظقضػ.

أدوظقىماالدؿـؿورماظؿؼؾقدؼيمظؾقضػموخوصيمأدؾقبمايؽر.

-2وإذامطونماظقضػمضدميوًمضدمأدىمدوراًمػوعوًمصكماظؾــوءمايضـورىماإلدـالعلمعوزاظـًمبعـضم

آثورهمضوئؿيمحؿكماآلن،مصنغفمظألدػمتضوءشمػذاماظدورماآلنمرشؿمأنمايوجيمعؾقيمإلحقوءمدورم

اظقضػمغظراًمظؾؿؿغري اتماظؿكمؼشـفدػومسـولماظقـقممصـكمزـؾماظعقٌـيموعــمأػؿفـوماغؿشـورمغظـومم

رأمسوظقيماظلـق مايـرةم،م وغظـراًمٌـومثؾـًمعــمصشـؾموضصـقرمػـذاماظـظـوممســمهؼقـؼماظعداظـيم

االجؿؿوسقي،موعومترتـىمسؾـكمذظـؽمعــماتلـوعمغطـو ماظػؼـرمبشـؼقيمخصؼـرماظـدخؾموصؼـرماظؼـدرة م

واتلــوعماظػفــقةمبــنيماألشـقــوءمواظػؼــراءموعــومؼشــفدهماظعــولمعـــماغؽؿــوشمدورماظدوظــيموبوظؿــوشمم

تضــوؤشمدورػــوممصــكمســالجمعشــؽؾيماظػؼــر،مظــذظؽمطــونماالوــوهمإشممعــومؼعــرفمبوٌـظؿــوتمشــريم
ايؽقعقيمظؾؼقوممبدورماظرسوؼيمظؾػؼراءموهؼقؼماظعداظيماالجؿؿوسقي،موػقمعومبدأمؼظفـرمصـكمدوشم

اظعولماٌؿؼدعيمصكمصقرةمآظقوتمذدؼدةماظشؾفمبـظومماظقضػماإلدالعك،موعـمطـؾمذظـؽمتظفـرم

أػؿقيمعقضقعماظؾقٌماظذىمؼعؿؾمسؾكمإحقوءمدورماظقضػمصكماجملؿؿعماإلدالعل .م

ػدفماظؾقٌ:مإنماظؾقٌمؼؼدممإشممإحدىمدوراتمجمؿعماظػؼفماإلدالعلماظدوظلماظذىم

ؼؿصدىمظدراديماظؼضوؼوماٌعوصـرةموإصـدارمضـراراتمخصؿـووى محقيـومظقلهذـدمبفـوماٌلـؾؿقن،م

وجرىماظعرفمصكماجملؿعمسؾكمادؿؽؿوبماٌؿكصصـنيمإلسـدادمثـقثفؿمحـقشماٌقضـقسوتم

اٌكؿؾػــيمعـــمطــؾمجقاغؾفــومٌـوضشــؿفومواًــروجمبــوظؼرارماٌطؾــقب،موبوظؿــوشممصــننمايــدفم

األدودكمظؾؾقٌمػقمتؼدؼؿمععؾقعوتمحقشمعقضقسفمتؿـووشمصمقعمجقاغؾفممتؽـمبعدماظـؼـوشم

حقيومعـمإصدارماظؼراراتماٌـودؾي .م

ضقابطموحدودمإسدادماظؾقٌ:موتؿؿـؾمصكماآلتك :م
-1

غظراًمألنمحمقرمضراراتماجملؿعمػقمبقـونماظـرأىماظشـرسكم،مصـننماظؾقـٌمدـقفمؼؾؿـزمم

وؼرطــزمسؾــكمبقــونماىقاغــىماظشــرسقيمظؽــؾمعلــوئؾفماسؿؿــوداًمسؾــكماآلراءماظػؼفقــيمعـــم
عصودرػوماٌعؿؿـدةمواالخؿقـورمعــمبقـفـومصـكممضـقءمضقاسـدماظهجـقم مومبراسـوةمزـمروفم

ايوش .م
-2

أ نماجملؿعمصكمتؽؾقػـفمبوظؽؿوبـيمزمـددماظعــقانمواظعـوصـرماألدودـقيمظؾؾقـٌ،موػـقمعـوم
اظؿزعًمبفمصـكمســقانماظؾقـٌموصـكمتــووشماظعـوصـرماظـقاردةمصـكمخطـوبماالدـؿؽؿوبم

وػك:

مضرورةمتـقعمودوئؾمتـؿقيماظقضػ-معشروسقيماظقضػمظؾـؼقدمصضالًمسـمتطؾقؼفمصكمشؾيماظقضػمعـماظـؼقد.

-3متـؿقيمعقاردماظقضػمعـمخالشمحلوبوتماالدؿـؿورموصؽقكماٌؼورضي.ماظدخقشمصكمعشورطوتمعـمخالشمإؼراداتماظقضػ.متطقؼرماألراضكماظقضػقيمعـمخالشمسؼقدماالدؿصـوع.مأىموجقهمعلؿقدثفمتؼررمعشروسقؿفوموسدممتعورضفومععمرؾقعيماظقضػ.-3

أنماظقضػمؼـؼلؿمإشممأضلوممسدةمعـفو:
 اظقضػماًريىمواظقضػماألػؾك،مواظؾقٌمدقفمؼرطزمسؾكماظقضػماًريى .م -اظقضػماٌوشمماظذىمؼغؾمسوئداًم ؼـؿػـعمبـفمصـكماظصـرفمسؾـكماظقجـقهماٌلـؿقؼ مي،م

واظقضػمشـريماٌـوشممم اظـذىمؼـؿػـعمصقـفمبعـنيماظقضـػمذاتفـومعــؾموضـػماٌلـوجدم
واظؾقٌمدقفمؼرطزمسؾكماظقضػماٌوشممألنمععـكماالدؿـؿورمصقفمأزفر.

وصكمضقءمػذهماظضقابطمدقفمؼؼلؿماظؾقٌمإشمماٌؾوحٌماظؿوظقي :م
اٌؾقٌماألوش:ماًصوئصماألدودقيمظؾقضػمواالدؿـؿور .م
اٌؾقٌماظـوغك:موضػماظـؼقد،مووضػموادؿـؿورماظغؾيمعـماظقضػ .م
اٌؾقٌماظـوظٌ:مرر موأدوظقىمتـؿقيماظقضػموادؿـؿوره .م
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املبحث األول

اخلصائص األساسية للوقف واالستثمار
ممب ومأنمعقضقعماظؾقٌمؼؿؽقنمعــمسـصـرؼـمػؿـو:ماظقضـػ،مواالدـؿـؿورمظـذظؽمطـونمعــم

اٌـودىمأنممنفدمبؾقونماًصوئصماألدودقيمظؽؾمسـصرمعـفؿومواظعالضيمبقـفؿوموػـذامعـومدـقؿؿم

تـووظفمصكماظػروعماظؿوظقي :م
م

الفرع األول :خصائص الوقف:
مودقفمغؼؿصرمصكمأعرمػذهماًصوئصمسؾكمعومظفمصؾيمبوالدؿـؿورمصـكماظقضـػموادـؿـؿوره،م

وغؾدأمذظؽمبنؼرادمتعرؼػماظقضػم بشـؽؾمؼـ زمػـذهماًصـوئصم،مصقعـرفماظقضـػمبلغـ مف:م«حـؾسم
عوشمميؽـماالغؿػوعمبفمععمبؼوءمسقـفمبؼطعماظؿصرفمصكمرضؾؿفمسؾكمعصرفمعؾوح»خ. 1مأومبؿعرؼػم

آخرم«اظقضػمػقمحؾسماألصؾموتلؾقؾماظـؿرة»خ . 2م

موعـمذظؽمميؽـمبقونمأػؿمخصوئصماظقضػمصكماآلتك :م
مأم–م اظقضػمذعريةمإدالعقي:مصفـقمعــمأغـقاعماظصـدضوتماىورؼـيماظؿـكمؼؿؼـربمبفـوماإلغلـونم

ظربف،موؼلتكمأثرمذظؽمصكمضرورةماالظؿزاممبوظشرسقيمصـكمإغشـوءموإدارةماظقضـػ،موذظـؽمبوالبؿعـودم

سـماحملرعوتمصالمرمقزمإغشوءماظقضـػممبـوشمحـراممخ 3م صـكمذاتـفموسقــفمأومصـكمجفـيمطلـؾفمعمــم

شصـىمأومدــقًمأومربــو،مطؿــومرمـىماالبؿعــودمســـماألدــوظقىماحملمرعـيمصــكمادــؿـؿورمهموضــرورةمم
االظؿزاممصكمإغشوءماظقضػموادؿـؿورهمبوألحؽومماظشرسقيمظؾقضػ .م

مب محؾسماألصؾ:مػذهماًوصقيمجزءمعـمتعرؼػماظقضػمظدىمصمقعماٌذاػىخ 4موػذام

ؼعـكمبؾغيماالدؿـؿورمأنمإغشوءماظقضػمصكمحدمذاتفمسؿؾقيمادـؿـؿورمومبؾغـيماحملودـؾيمأغـفم«عـوشم

()1
()2
()3
()4

مغنى المحتاج للخطيب الشربيينى – نشر مصطفى الحلبى بمصر 1377 -ىـ 1958 /م – .376/2
المغنى البن قدامة – نشر مكتبة الكليات األزىرية بمصر – .597/5
المبسوط للسرخسى – نشر دار المعرفة ببيروت 1449ىـ 1989 /م – 31/12
شرح فتح القدير البن الهمام – وبهامشو شرح العناية علـى الهدايـة وشاشـية ىـعدب شلبـى – نشـر دار حشيـا
التـراث العربــى ببيــروت –  – 416/5مغنــى المحتــاج للخطيــب الشــربينى  – 376/3المغنــى البــن قدامــة –
.597/5

-5شريمضوبؾمظإلغػو »خ 1موبوظؿوشممرمىماظعؿؾمسؾكمأنمؼظؾماظقضػمثوظؿفماظؿكمأغشـهمسؾقفـومعــم

حقــٌماحملوصظــيمسؾــكمضدرتــفماإلغؿوجقــيموػــذامعــومؼؿطؾــىمعقاصــؾيماإلسؿــورمظــفمبوظؿفدؼــدم

واإلحالشمطؿومأغفمالمرمقزمصرفمعوشمسنيماظقضػمسؾكماٌلؿقؼني،موػذامطؾفمؼعـكمأنمإغشـوءم

اظقضػمصكمحدمذاتفمميـؾمسؿؾقيممادؿـؿورمخ . 2م

جـ-متلؾقؾماظـؿرة:موػذهماًوصقيمػكماىزءماظـوغكمعـمتعرؼػماظقضػ،موأثرػومسؾـكم

االدؿـؿورممأغفمرمىمأنمؼؿؿمادؿـؿورمعـوشمماظقضـػمظؾقصـقشمسؾـكماظغؾـيم،موأنمػـذهماظغؾـيمعؾؽـوًم
ظؾؿلــؿقؼنيمبوالتػــو موالمتعــقدمألصــؾماظقضــػموؼمعــرفمذظــؽمحمودــؾقوًمبــلنماظغؾــيم«عــوشمضوبــؾم

ظإلغػو »ممبعـكمأغفمؼؾزعفمصرصفومأوالًمبلوشمسؾكموجقػفماٌلؿقؼي .م

دم–ماٌؾؽقـي:مإنم عؾؽقـيمسـنيماظقضـػمخمؿؾـػمصقفـومبـنيماظػؼفـو مءخ 3مصويـػقـيمواٌوظؽقــيم

ؼؼقظقنمبؾؼـوءماٌؾؽقـيمظؾقاضـػ،مواظشـوصعقيموايـػقـيمؼؼقظـقنمبـ مزواشمعؾؽقـيماظقاضـػمســمسـنيمم

اظقضػمواغؿؼويومإعومإشممعؾؽماٌقضقفمسؾقفؿمإنمطوغقامععـقنيمأومإشممعؾؽقيماهللمسزوجؾ،موأؼًّوم

طونماظؿصقرمٌؾؽقيماظقضػمصننماٌؿػؼمسؾقفمسدمماظؿصرفمصكمسنيماظقضػمبوظؾقعمأومايؾي،مطؿوم
أنماظغؾيمبوالتػو معؾؽوًمظؾؿلؿقؼني،م وبوظؿوشممؼقجـدمصـكمادـؿـؿورماظقضـػمحؼـونموػـدصونمػؿمـوم

حؼمصكماظعنيموايـدفماحملوصظـيمسؾقفـوم،م وحـؼمصـكماظغؾـيموايـدفمادـؿـؿورماظعـنيمظؾقصـقشم

سؾكماظغؾي .م

ػـ-مطقنماظقضػمعوالً:مواٌوشمصؼفوًمواضؿصوداًخ 4مطؾمذكءمغوصع،موػـذاماظـػـعمضـدمؼؽـقنم

بــزواشماٌــوشمبوالغؿػــوعمبــفموػــذامالمرمــقزموضػــفماتػوضـوًم،موضــدمؼؽــقنمبؾؼوئــفمضــودراًمسؾــكمإدرارم
()1
()2

()3
()4

د .ىــلطان المحمــد الســلطان – د .وصــفى وبــو المكــارم – المحاىــبة فــى الوشــدات الحكوميــة والتن يمــات
االجتماعيـة األخـرب – نشـر دار المـري 1994م ،ص ـ 467شيـ يـن فـى ىــاا المرجـم المـ خو عـن ن ــام
المحاىبة على وموال األمانة فى معايير المحاىبة األمريكية على ون مال الوقف مال غير قابل لإلنفاق.
مــن المهــش اةشــارة حلــى ون عمليــة ا لتكــوين الروىــمالى عنــى حنشــا وصــول لــش كــون موجــودة وو اة ــافة حليهــا
واالنتفــاب بهــا فــى المســتقبل ،ومــا ح ا انــد األصــول موجــودة و ــش نقــل ملكيتهــا فيطلـ عليهــا علــى المســتوب
القومى « حويالت روىمالية» والوقف ألعيان قائمة فى العادة وبالتالى فهو يدخل علـى المسـتوب القـومى فـى
نطـاق التحـويالت الروىـمالية ،اللهــش حال ح ا ـش وقـف نقـود وونشــب بهـا مشـروب وقفـ فإنــو يم ـل ح ـافة لل ــروة
القومية ويكون كويناً روىمالياً.
شرح فتح القدير البن الهمام –  – 423/5شاشية الدىـوقى علـى الشـرح الكبيـر – طبـم دار حشيـا الكتـب
العربية بمصر –  – 95/4مغنى المحتاج للخطيب الشربينى –  – 389/2المغنى البن قدامة – .641/5
المغنى البن قدامة –  ، 545/5د .على عبـد الواشـد وافـى «االقتصـاد السياىـى» دار حشيـا الكتـب العربيـة
1952م ،صـ.5

-6اٌـوصعمعراتموصكمزعـمعلؿؼؾؾكموػذامرمقزموضػف،موظؽـماظػؼفوءماخؿؾػقامحقشمعػفـقمماظؾؼـوءم
صوظؾعضمؼرىمبؼوءماظعنيمبذاتفو،مواظؾعضماآلخرمؼرىمبؼـوءماظعـنيمعــمحقـٌمضـدرتفوماإلغؿوجقـيم،م
وبـوءمسؾكمذظؽماخؿؾػقامصكمجقازموضػماظـؼقدمسؾكمعومدـذطرهمبعد .م
م

ثانياً :المفاهيم المتعمقة باالستثمار:

أم مععـكموعػفقمماالدؿـؿور :م

ظالدؿـؿورموجفونمعؿؽوعالن،مصفـقمعــمحقـٌماألصـؾمؼعــكمبـفممسؿؾقـيماظؿؽـقؼـماظرأمسـوشممم

اظــذىمؼؼصــدمعـــفمحقــوزةمأومتؽــقؼـمأصــؾمظالغؿػــوعمبــفمصــكماٌلــؿؼؾؾ،موظــذامجــوءمتعرؼــػم

االضؿصودؼنيمظالدؿـؿورمبلغفم«اىفدماظذىمؼؼصدمعـفماإلضوصيمإشمماألصقشماظرأمسوظقي»خ، 1موعـم

وجــفمآخــرمؼطؾــؼماالدــؿـؿورمسؾــكمسؿؾقــيمادــؿكداممػ ـذمهماألص ـقشمظؾقصــقشمسؾــكماٌـػعــيم
اٌؼصـقدةمعــفموػـذامعـومؼظفــرمصـكمتعرؼػـفمظـدىمبعـضماظؽؿَّــوبمحقـٌمؼؼـقشمأحـدػؿم«طؾؿــيم

ادؿـؿورمتلؿكدممظؿعـكمذراءم–مأوماضؿـوءم–مأؼيمأصقشمؼؿقضـعمعـفـومعؽودـىمصـكماٌلـؿؼؾؾم»خ. 2م

أىمأنمسؿؾقيماالدؿـؿورمتشؿؾمطؾمعـ :م

 تؽقؼـمأصؾمرأمسوشم،موؼؿؿـؾمذظؽمبنغشوءماظقضػمثؿماإلضوصيمسؾقفموودؼدهموإحالظفمظؾؿقوصظيمسؾكمروضؿفماإلغؿوجقيمتـؾيمصكمعومؼغؾفمعـمعـوصعمأومسقائد .م

 سؿؾقيمادؿكدامماألصؾمظؾقصقشمسؾكماظغؾي.ب-مايدفمعـماالدؿـؿور :م
مرمبومؼؿصـقرماظـؾعضمأنمايـدفمعــماالدـؿمـؿورمػـقمايصـقشمسؾـكماظعوئـدمأوماظغؾـيمصؼـط،م

وظؽـمصكمايؼقؼيمصنغفمؼلؾؼمذظؽمػدفمأطـرمأػؿقيموػقماحملوصظيمسؾـكماألصـؾماظـذىمؼـدرم

ػذاماظعوئدموػذامعومؼؼقشمبفماظؽؿَّوبماٌعوصرونمصكمجموشماالدؿـؿورمحقٌمؼؼقشمأحدػؿخ : 3م
مسـدعومغـشهمعشروسوًمونؿـعمظـفماألعـقاشماظالزعـيمصنغــومغطؾـؼمسؾـكمػـذهماظعؿؾقـيمسؿؾقـيم

ادؿـؿورم–مثؿمزمددمايدفمعـفومبؼقظفم–مصوٌطؾقبمأوالًماحملوصظـيمسؾـكماألعـقاشماٌلـؿـؿرة،م
وصض ـالًمســـمذظــؽمصــننمأصــقوبماألعــقاشماٌلــؿـؿرةمؼؿقضعــقنمتعقؼض ـوًمســـمادــؿكداممػــذهم

األعقاشمؼطؾؼمسؾقفماظدخؾماظذىمتدرهمػذهماٌشروسوت .م

( )1د .محمد يحيى عويس – التحليل االقتصادب الكلى – مكتبة عين شمس ،صـ.113
( )2د .ىيد الهوارب – االىت مار والتمويل – مكتبة عين شمس صـ.44
( )3د .شسنى وشمد وفي «التمويل واةدارة المالية – دار النهضة العربية بمصر 1971م ،صـ.8-7

-7موػذامعومدؾؼمبفمسؾؿوءماإلدالممصكمتصقرمواض محقٌمجـوء:مإنماٌؼصـقدمعــماظؿفـورمة:م

«دالعيمرأسماٌوشمععمحصـقشماظـرب م»خ. 1موبؿطؾقـؼمذظـؽمسؾـكماألوضـوفمنـدهمواضـقوًمصـكم
أضــقاشماظػؼفــوءمبوالتػــو مبــلنماظعؿــورةمخاحملوصظــيمسؾــكمســنيماظقضــػ معؼدعــيمسؾــكماظصــرفم

ظؾؿلؿقؼنيخ . 2م

جـ-مأغقاعماالدؿـؿور :م
موتؿعددمػذهماألغقاعمرؾؼوًمٌومؼؾكخ : 3م
 -1عـــمحقــٌماظؼطــوعماالضؿصــودىم:موتـؼلــؿمإشممادــؿـؿوراتمزراسقــي،مصـــوسقي،موورؼــي،م
وخدعوتمعوظقيموشريػو،موظؽؾمعوشمرؾقعؿفمصكمتقجقفقفمظؾؼطوعماظذىمؼـودؾفمصوألراضكم
ظؾزراسي،مواٌؾوغكمظؾكدعوتماظعؼورؼيمواظـؼـقدمتؿؿقـزمبوٌروغـيمحقـٌمميؽــمادـؿـؿورػوم

صكمذؿكماظؼطوسوت .م

 -2ع ـمحقٌمأدوظقىمأومأوجفماالدـؿـؿور:ممبعــكماظطـر ماظؿـكمؼـؿؿمادـؿكداممعـوشماظقضـػم
بقادطؿفومظؾقصقشمسؾكماظغؾي،موتـؼلؿمإشممأوجفمسدةمعـفومعـومػـقمعؿعـورفمسؾقـفمضـدميوًم
ظــدىماظػؼفــوءموػــقماإلجــورةم،موعـفــومعــومػــقمعلــؿقدثمعـــؾماٌشــورطيمواٌلــوػؿوتم

واٌؿوجرةمواإلؼداعمصكماٌصورف،مواألورا ماٌوظقيموشريمذظؽمتومدـؾقـفمبعد.
دم–مخصوئصماالدؿـؿورخ : 4م

م ألنماالدؿـؿورمسؿؾمعلـؿؼؾؾكمطؿـومزفـرمعــمتعرؼػـفمصنغـفمتقجـدمخصـوئصمؼؾـزممعراسوتفـوم

وعـفو :م
-1

أنماظـؿقفيمصقفمتؽقنمجمفقظيمصؼدمؼؿقؼؼماظعوئدمأومالمؼؿقؼؼ .م

-2

أغفمؼعؿؾمصكمزؾمسدمماظؿلطدموبوظؿوشممؼصعىمسؾـكماٌلـؿـؿرمأنمزمـددممبدضـيماظعوئـدم

()1

مفا يح الغيب للفخر الرازب – المطبعـة الخيريـة – ط1348 – 1ى ـ  ،154/1 -والكشـا للممخشـرب –
مطبعة الحلبى بمصر – الطبعة األخيرة – 1385ىـ 1966 -م فسير ىورة البقرة .148/1
العقود الدرية فى نقيح الفتاوب الحامدية – البن عابدين – دار المعرفة ببيروت – .187/1
د .وبو بكر البنا – اةطـار المحاىـبى لدراىـات الىـدوب االقتصـادية – نشـر المللـف – 2443م ،ص ـ-11
.12
د .منيـ ــر ىنـ ــدب – الفكـ ــر الح ـ ـدي فـ ــى مىـ ــال االىـ ــت مار – منش ـ ـ ة المعـ ــار باةىـ ــكندرية – 1996م،
صـ.266-237

()2
()3
()4

اٌؿقضــعمسؾــكماالدــؿـؿورمصفــقمؼعؿــؾمصـكمإرــورماظظـــماظغوظــى،موػــذامعــومميـــؾمأدودـوًم

-8حملودؾيمغوزرماظقضػ.
-3

أغفمؼعؿؾمصكمزؾمخموررماظؽــريمعـفـومالمميؽــمتمقضعفـومبدضـيمأوماظـؿقؽؿمصقفـومبقادـطيم

عدؼرماالدـؿـؿورموعــمأػؿفـوم خمـوررماظلـق ،موخمـوررمتؼؾؾـوتماظؼـقةماظشـرائقيمظؾـؼـق مد،م

وخموررماظؿقضػمسـمددادماالظؿزاعـوتم،موخمـوررماإلدارة.موػـذامؼؿطؾـىماظعؿـؾمسؾـكم
االحؿقوطمضدمػذهماٌكوررمبؽؾماظلؾؾ.

-4

أنماالدؿـؿورمزمؿوجمإشممعدةمعــماظـزعـمعلـؿؼؾؾقيمظؿقؼقـؼماظعوئـدمعــفموأغـفمصـكمزـؾم

ػذهماٌدةمضدمهدثمعؿغرياتمتمثرمسؾكمحفؿماظعوئد،موعـمػـومؼؾزممعراسوةمأعرؼـ:

أويؿو:مخوصمبوخؿقورماٌشروعماظقضػكمخاالدؿـؿورمصكماظقضػ محقـٌمؼؾـزممإسـدادمدرادـيم
جدوىمعؿؽوعؾيمودضقؼي،مألنماالدؿـؿورمصكماظقضـػمرقؼـؾماألجـؾموالمميؽــمتعدؼؾـفم

بعدمضقوعفمبدونمخلوئرمطؾرية.

ثوغقفؿو:مخوصمبودؿـؿورمعوشماظقضػمصكمأوجفمادؿـؿورمعرغيمميؽـمتصػقؿفومبلفقظيموبـدونم
خلورةمإذامضؾماظعوئدمعـفو،مأومميؽـمتعدؼؾفومصكمزؾمعومزمدثمعــمعـمؿغريات.موػـذام
عومميؽـمعالحظؿفمصكمتـووشماظػؼفوءمٌللظيمعدةماإلجورةمألسقونماظقضػ.

ػـ-مععوؼريماالدؿـؿور :م
موتومدؾؼمميؽـماظؼقشمإنمععوؼريماالدؿـؿورمصكماظقضػموٌوشماظقضػمتؼقممسؾكماآلتك :م
-1

اٌشروسقي:مؼعـكماالظؿزاممبوألحؽومماظشرسقيمصكمإغشوءموادؿـؿورمامظقضػ .م

-2

هؼقــؼمايــدفمعـــماظقضــػمبصــػؿفمعشــروسوًمادــؿـؿورؼوًموذظــؽمبوحملوصظــيمسؾــكمأصــؾم

-3

تـقؼعمأوجفماالدؿـؿورممبومؼـودىمطـؾمعـوشمعقضـقف،مواظؿـقؼـعمصـكمحمػظـيماالدـؿـؿورم

-4

اظعؿؾمسؾكمتؼؾقؾماٌكوررمإشممأدغكمحدمتؽـمواالحؿقوطميومدؾػوً .م

اظقضػموهؼقؼمأضصكمشؾيمتؽـف.
ظؽؾمعوش.

وػؽــذامغـؿفــلمعـــمػــذاماٌؾقــٌماظــذيمتضــؿـماًصــوئصماألدودــقيمظؽــؾمعـــماظقضــػم

واالدؿـؿورمواظؿكمتػقدمصكمبقونمطقػقيمادؿـؿورماظقضػمصكماٌؾوحٌماظؿوظقي .م

-9-

املبحث الثانى

وقف النقود  ،ووقف واستثمار الغلة
معـــماظؼضــوؼوماظؿــكمرؾــىماجملؿــعمتـوويــومصــكممعقضــقسوتماظؾقــٌموتــرتؾطممبقضــقعم

االدؿـؿورمصكماظقضػمطؾمعـ :م
-

عقضقعموضػماظـؼقد م

-

عقضقعموضػموادؿـؿورماظغؾيمعـماظقضػ

ودقفمغؿـووشمبقونمذظؽمصكماظػروعماظؿوظقي :م
م

الفرع األول :وقف النقود:

موؼؿؿمتـووشمػذاماٌقضقعمسؾكماظقجفماظؿوشم :م

أم–متصقؼرماٌللظي:معـماٌؼررمأنمحمؾماظقضػمب شـؽؾمسـوممػـقماٌـوش،موظـقسمأىمعـوشمصـو م
ظؾقضـــػمبـــؾمالبـــدمأنمتؿـــقاصرمصقـــفمخوصـــقؿونمػؿـــو:مأنمؼؾؼـــكموالمؼلـــؿفؾؽم

بوالغؿػوعخ، 1محقٌمجوءم«طؾمعومأعؽـماالغؿػوعمبفمعـعمبؼـوءمأصـؾفمورمـقزمبقعـفم

رمقزموضػف»خ، 2موأنمزمصؾمعـفمسؾـكمعــوصعموسقائـدمصـكماٌلـؿؼؾؾ،موػـذامعـوم
تلطدمسـدمتـووشمتعرؼػموخصوئصمطؾمعـماظقضػمواالدؿـؿور .م

مواٌــوشمؼـؼلــؿمعـــمحقــٌمطقػقــيماالغؿػــوعمبــفمإشممســروض:متؼصــدمظالغؿػــوعمبلسقوغفــومصــكم

إذؾوعمايوجوتماإلغلوغقي،موغؼقد:م متــؾمودـقؾيمإشممهؼقـؼماٌؼصـقدموالمؼـؿػـعمبلسقوغفـومطؿـوم

ؼصقرمذظؽمابـمرذدخ 3مبؼقظف:م«ماٌؼصقدمعـماظـؼقدماٌعوعؾـيمأوالًمالماالغؿمػـوعم–مبلسقوغفـوم–مأعـوم
اٌؼصــقدمعـــماظعــروضمصفــقماالغؿػــوعمأوالًمالماٌعوعؾــي،موأســـكمبوٌعوعؾــيمطقغفــوم ـــ مًو».موأنم

اظعروضمعـفومعومؼؿقؼؼماظـػعمبفومبودؿفالكمسقـفومصقرماالغؿػـوعمبفـومعــؾماظطعـومموػـذهمالمرمـقزم
وضػفوموتلؿكمصكماالضؿصودماظلؾعماالدؿفالطقي،موعـفومعومتؾؼكمعدةمعـماظزعـمؼـؿػـعمبفـوم،موػـكم

إعــومتـؼــؾموتلــؿكماٌـؼــقالتموػــذهمرمــقزموضػفــومسؾــكماالرــال مظــدىماٌوظؽقــيمواظشــوصعقيم

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

 - 11وايـوبؾيموبشروطمظدىمايـػقيخ، 1موصكماٌؼوبؾمتقجدماظعؼوراتمإعومصكمصـقرةمأراضـكمؼـؿػـعم

بفومصكماظزراسيمأبدمايقوةمجقالًمبعدمجقؾموالمتلؿفؾؽ،موإعـومصـكمصـقرةماٌؾـوغكمواظمؿـكمؼـؿػـعم
بفومعدةمرقؼؾي،مواٌؾـوغكمظصـقؼيماظصـؾيمبوألراضـك،مإذمأنمطـؾمعؾــكمبقضـػمصنمنـومؼشـقدمسؾـكم
أرض،مواظعؼوراتمبوالتػو مبنيماظػؼفوءمػكماألصؾمصكماظقضػمألغفمؼؿقؼـؼمصقفـومخوصـقيماظؾؼـوءم
واالدؿؿرارموايؾسموخوصقيمهؼقؼماٌـػعيمأوماظعوئدمصكماٌلؿؼؾؾ .م

مأعوماظـؼقدمصنغفوموإنمطوغًمتدخؾمصكمغطو متعرؼػموأضلومماٌوش،موأغفومميؽـمأنمتدخرم

وتلــؿـؿرموهؼــؼمغػعــوًمصــكماٌلــؿؼؾؾ،مإالمأغفــوماؿؾــػمســـماظعؼــوراتمصــكمطقغفــومالمميؽـــم

ادــؿـؿورػوموهؼقــؼمسوئــدمعـفــومعــعمبؼــوءمأسقوغفــومبــؾمالبــدمأنمتـػــؼمصــكمأوجــفماالدــؿـؿور،مإذام

اٌشؽؾيمصكموضػماظـؼقدمأغفومالمتؿقاصرمصقف ومخوصـقيمبؼـوءمسقـفـومبـذاتفوموعــمػــومجـوءماًـالفم

بنيماظػؼفوءمحقشمجقازموضػماظـؼقدمواظذىمغقضقفمصكماظػؼرةماظؿوظقي :م
م

ب-مآراءماظػؼفوءمصكموضػماظـؼقد:مؼقجدماووػونمظؾػؼفوءمصكمذظؽمػؿو :م
االووهماألوش:مىؿفقرماظػؼفوءمعـمضداعكمصؼفوءمايـػقيمعوسدامزصر،مواظشوصعقي،موايـوبؾـميمصـكم
رأى،موسـدػؿمأغفمالمرمقزموضػماظـؼقدموؼؿض مذظؽمعـماألضقاشماظؿوظقي :م

صؾــدىمايـػقــيمجــوء:م«وأعــوموضــػمع ـوممالمؼـؿػــعمبــفمإالمب ـومإلتالفمطوظــذػىمواظػضــيم
واٌــلطقشمواٌشــروبمصغــريمجــوئزمصــكمضــقشمسوعــيماظػؼفــوء،مواٌــرادمبوظــذػىم

واظػضيماظدراػؿمواظدغوغري»خ . 2م

وظدىماظشوصعقيمجوء:م«وط قغـفمعؼصـقداًمصـالمؼصـ موضـػمدراػـؿمععـراهمظؾزؼــيمدـقاءم
غؼشفومأومعومزمصؾمعـفومبـققموورة»خ . 3م

وظدىمايـوبؾيمجوء:م«وصمؾي،مأنمعومالمميؽـماالغؿػـوعمبـفمعـعمبؼـوءمسقــفمطوظـدغوغريم
واظدراػؿمواٌطعقممواٌشروبمواظشؿعموأذؾوػفمالمؼص موضػفمصكمضقشمسوعـيم

اظػؼفوءموأػؾماظعؾؿمإالمذقؽًومزمؽكمسـمعوظؽمواألوزاسك»خ . 4م
()1
()2
()3
()4

شاشية الدىوقى علـى الشـرح الكبيـر للـدردير –  ،77-76/4مغنـى المحتـاج للخطيـب الشـربينى ،377/2
المغنى البن قدامة –  ،642/5المبسوط للسرخسى .45/12
شرح فتح القدير البن الهمام .431/5
شاشيتا قليوبى وعميرة – دار حشيا الكتب العربية – القاىرة .98/3
المغنى البن قدامة –.641/5

 - 11االووهماظـوغك:مظؾؿوظؽقي،موزصرمعـمايـػقـيموعؿـلمخرؼفؿموصـكمرواؼـيمسـمـمأضمـدم،موســدػؿمأغـفم
رمقزموضػماظـؼقدموػذامعومؼؿض معـماألضقاشماظؿوظقي :م

صؾدىمايـػقيمجوء:مصكماعرأةموضػًمعؾؾغوًمععؾقعوًمعـماظدراػؿم...مصفـؾمؼؽـقنماظقضـػمجـوئزاً م
خاىــقاب مغعـؿ،موأصؿــكمبــذظؽمعػؿــكماظدوظــيماظعؾقــيماٌرحــقممسؾــكمأصـــدى،موصــكم
اًوغقيمعـموضػماٌـؼقشمسـمزصر،مرجـؾموضـػماظـدراػؿمأوماظطعـوممأومعـومؼؽـوشمأوم

ؼقزن:مضوش:مرمقز:مضقؾمظفمطقػ مضوش:مؼدصعماظـدراػؿمعضـوربيمثـؿمؼؿصـد مبػمضـمؾفوم

سؾكماظقجفماظذىموضػمسؾقف،موعومؼؽوشمأومؼقزنمؼؾوعموؼدصعم ـفمعضوربيمأومبضوسيم
طوظدراػؿ،موعـؾفمصكماظدررمسـماًالصيمسـماألغصورىموطونمعـمأصقوبمزصرخ . 1م

وظدىماٌوظؽقيمعللظيموضػماظـؼقدمجوئزةمعـماألصؾمحقٌمجوءم«وصكمجقازموضػمططعـوممتـوم
المؼعرفمبعقـفمإذامشقىمسؾقفمطوظـؼدموػقماٌذػى،موؼدشمسؾقفمضـقشماٌصــػمصـكم
اظزطوة،موزطقًمسنيموضػًمظؾلؾػ،موسدمماىقازماظصود مبوظؽراػيمواٌـعم–مترددم
–موضقؾمإنماظهددمصكمشريماظعنيمعـمدوئرماٌـؾقـوتموأعـوماظعـنيمصـمالمتـرددمصقفـومبـؾم

رمقزموضػفومضطعوًمألغفمغصماٌدوغي،مواٌرادموضػفمظؾلؾػ،موؼـزشمردمبدظفمعـزظفمبؼوءم
سقـف،موأعومإنموضػمععمبؼـوءمسقــفمصـالمرمـقزماتػوضـوًمإذمالممعـػعـيمذـرسقيمتهتـىمسؾـكم

ذظؽ».

خ2

م

وصكمرواؼيمسـمأضمدمبـمحـؾؾمغؼؾفومابـمتقؿقيمجوء:م«وضدمغـصمأضمـدمسؾـكمأبؾـمغمعــمذظـؽم
وػقموضػمعومالمؼـؿػعمبفمإالمععمإبداشمسقـف،مصؼوشمأبقمبؽرمسؾدماظعزؼـزمصـكمخاظشـوصمك م

غؼؾماٌقؿ قغكمســمأضمـد:مأنماظـدراػؿمإذامطوغـًمعقضقصـفمسؾـكمأػـؾمبقؿـفمصػقفـوم

اظصــدضي،موإذامطوغــًمسؾــكماٌلــوطنيمصؾــقسمصقفــومصــدضي،م-مثــؿمضــوش:-مضــوشمأبــقم
اظ طــوتموزــوػرمػــذامجــقازموضــػماأل ــونمظغــرضماظمؼــرضمأوماظؿـؿقــيمواظمؿصــد م

بوظرب خ. 3م

وبعدمإؼرادماووػوتماظػؼفوءماظؼداعكمحقشمعللظيموضػماظـؼقدموإؼرادمصمؾـيمعــمأضـقاشم

بعضفؿمصكمذظؽمتلتكمإشممهرؼرماٌللظيموذظؽمصكماظػؼرةماظؿوظقي:

( )1العقود الدرية فى نقيح الفتاوب الحامدية – البن عابدين .124/1
( )2شاشية الدىوقى على الشرح الكبير للدردير – .77/4
( )3مىموب فتاوب ابن يمية – طبعة السعودية  234/31وما بعدىا.

 - 12عخ 1مصـننم
جـ-م هرؼرمعللظيموضػماظـؼقد:مإنمطـقنمػـذهماٌلـلظيملمؼـردمصقفـومغـصمصـرؼ مبـوٌـ م
األعرمصقفومؼؾؼكمسؾكماإلبوحيمواىقاز،موطقنماٌللظيمحمؾماجؿفودمواخؿؾػمصقفوماظػؼفـوءم

ضدميوًمبنيمجمقزموعوغعمرمعؾفومضوبؾيمإلسودةماظـظرمصكمضقءمحؼقؼيماظـؼقدموهؼقؼمعؼصقدم

اظقضػموماٌؿغرياتماٌلؿفدة .م

موبـوءمسؾكمذظؽمدمووشمهرؼرماٌللظيمسؾكماظقجفماظؿوشم :م
-1مظؾعرفمواظعودةمأثرمطؾريمصكمهدؼدمأغقاعماألعقاشماظؿكمرمقزموضػفـو،موػـذامعـومؼلـؿػودمعــم
أضقاشماظػؼفوءماظؼداعكمحؿكماٌوغعنيمعـفؿمىقازموضػماظـؼقدمحقٌمؼؼـقشماظلرخلـك:م

«واظصقق مصقفمأنمعومجرىماظعرفمبنيماظـوسمبوظقضػمصقـفمعــماٌـؼـقالتمرمـقزمبوسؿؾـورم
اظعرفم..موؼمطدمذظؽمبؼقظفم..موػذاماألصؾمععروفمأنمعومتعورصـفماظــوسموظـقسمصـكمسقــفم

غصمؼؾطؾفمصفقمجوئز»خ . 2م

موجــوءمصــكمت ؼــرموضــػماٌـؼــقشم«وؼص ـ موضــػمسؼــورمبوإلصمــوعموعـؼــقشمالتػــو م

اٌلؾؿنيمسؾكموضػمايصرمواظؼـودؼـؾمواظـزالشمممصـكمطـؾمعصـرم»خ 3موؼؿلطـدمأؼضـوًماألخـذم

بوظعرفمصكمضقشمثوظٌمػق:م«دؽؾ:مصكمرجؾموضػمجوعقدوًمصـكمبؾـدملمؼؿعـورصقامموضػـمفموالم
تعوعؾقامبف،مصنذامصدرمعـمواحدمأوماثـني،مػؾمؼعدمذظـؽمتعـوعالًمأومال موإذاملمؼعـدمتعـوعالًم

ػؾمماظقضػماٌذطقرمشريمجوئزمحقٌملمؼؿعورف،مأممطقػمايؽؿ م-ماىقابم–مإذامطونم
صكمبؾدمتعقرفمذظـؽمرمـقزموإالمصـال،مضـوشمصـكماظػؿـووىماظعمؿوبقـيمعــماظمػصـؾماظــوغكمعــم

طؿــوبماظقضــػ،مدــؽؾمأبـقمحـقػــيمسؿــموضــػمبؼــرةمسؾــكماظربــوطمظقشــربمعـــمظؾـفــومأبـــوءم

اظلــؾقؾ،مالمرمــقزمألغــفمشــريمعؿعــورفم،محؿــكمظــقمطــونمصــكمعقضــعمعؿعــورفمذظــؽمرمــقزمم

ادؿقلوغوًخ . 4م

موعـــمػــذهماألضــقاشمؼؿض ـ مأنمظؾعــرفمواظعــودةمدورمطــؾريمصــكمهدؼــدمغــقعماٌــوشم

اٌقضقف،مواظعـرفماآلنمأنماظـؼـقدمعــماألعـقاشماظؿـكمميؽــمادـؿـؿورػوموهؼقـؼمسوئـدم

عـفو،موأغفمؼؿؿموضػفوماآلنمصكمصـقرةماظصــودؼؼماظقضػقـيمواألدـفؿماظمقضػقـيمووضـػماألدـفؿم
()1
()2
()3
()4

د .علــى محمــد يوىــف المحمــدب – الوقــفف فقهــو وونواعــو – بح ـ مقــدم لمــل مر األوقــا األول المنعقــد
بىامعة وم القرب1422 ،ىـ ،مىلد الوقف مفهومو وفصلو وونواعو صـ.163
المبسوط للسرخسى .45/12
شاشيتا قليوبى وعميرة – دار حشيا الكتب العربية بمصر .99-98/3 -
العقود الدرية فى نقيح الفتاوب الحامدية البن عابدين .118-117/1

 - 13ووضػماظـؼقدمصكمصقرةمودائعمعصرصقيخ . 1م
-2متؿؿقــزماظـؼــقدمســـماألعــقاشماٌـؼقظــيماألخــرىمصــكمطقغفــومالتــؿعنيمبــوظؿعقنيمخ 2ـــمأىمأنمأىم
وحدةمغؼدؼيم-ماىـقفمعـالًم-مؼؼقممعؼوممأىموحدةمأخرىمصكمصمقعماألحؽومموالمؼشهطم
صكمإجرائفومجـقفوًمبعقـف،موبوظؿوشممصننموضػمعؾؾغمعـماظـؼـقدمخعؾقـقنمجـقـفمعــالً موإغػوضـفم

إغػوضوًم ادؿـؿورؼوًمواظؿصد مبرثفمبدصعفمعضـوربيمأومحؿـكماالغؿػـوعمبـفمصـكمصـقرةمإضراضـفم
ضرضوًمحلـوًمظؾؿقؿوجنيماٌقضقفمسؾـقفؿموردمعؾقـقنمشـريمسـنيماظؿـمكمأوضػـًمالمؼـمثرمصـكم
طقغفومبوضقيمصكمعؾؽماظقضػموحمؾقديموعلؿؿرة.مصفكمتؼقممعؼوممبعضفو م

-3معـــمحفــٍماٌــوغعنيمظقضــػماظـؼــقدمضــقيؿم«احــهزمســـماظــدراػؿمواظــدغوغريمصــننماالغؿػــوعم
اظذىمخؾؼًمألجؾفموػقماظـؿـقيمالمميؽـمبفؿومععمبؼوءمأصؾفمصكمعؾؽـفم»خ 3موصـكمايؼقؼـيمم

اظـؼقدمظقلًمظؾـؿـقيمصؼطممبعــكمأغفـومظقلـًمصؼـطمودـقؾيمظؾؿؾـودشمبوظؿــوزشمسـفـومعؼوبـؾم

ذراءماظلؾعمواًدعوت،موظؽـفومأؼضوًمتؼقممبقزقػيمأخرىمالمتؼؾمأػؿقيمسـماظـؿـقيموػكم
طقغفومخمزغوًمظؾؼقؿ،مصوإلغلونماظذىمؼرؼدماالحؿػوزمبـروةمظؾؿلؿؼؾؾمميؽــفمأنمزمـمؿػظمبفـوم
صكمصقرةمسقـقيمعــؾمسؼـورمأومصـكمصـقرةمغؼدؼـي،موؼعـ مســمذظـؽماظغـزاشممبؼقظـف:م«صؿــم

عؾؽفؿوم–ماظـؼقدمعـماظذػىمواظػضيم–مصؽلغفمعؾؽمطؾمذكء»خ. 4موإذامطونماظقضػمؼؼـقمم

سؾكماالحؿػوزمبوٌوشممبعـكمازؼـماظؼقؿ،مصذظؽمؼؿقؼؼمصكماظـؼقد .م

-4مإنمتؼرؼرماالحؿػوزمبعنيماظقضػمظقسمعؼصقداًمصكمحدمذاتفمبؾمالبدمأنمتؽقنماظعنيمضودرةم
سؾكمإدرارمعـوصع،مصنذامخربًماظعنيمصنغفمرمقزمادـؿؾدايومبعـنيمأخـرىمظؿقؼقـؼمعؼصـقدم
اظقضـػم،مصـوظع ةمظقلـًمصـكمذاتماظعـنيموإمنـوممصـكممضـدرتفمومسؾـكمهؼقـؼمعــوصع،مواظـؼــقدم

ؼؿقؼؼمصقفومذظؽمحقٌمميؽـمادؿـؿورػوموهؼقؼمدخؾمؼقزعمسؾكماٌلؿقؼنيمععمبؼـوءم
ضدرتفومسؾكمهؼقؼماظدخؾ .م

()1

()2
()3
()4

من لك الصنادي الوقفية لدب األ مانة العامة لوأوقا بالكويد ،واألىهش الوقفيـة فـى قـانون الوقـف بسـلطنة
عمان ووقف الد تور /شوقى الفنىرب نقداً وحيداعو فى مصر فيصل اةىالم المصرفى فى مصر ،وىاا ما
يىيمه قانون األوقا المصرب .وقد ىب وقوب لك قديماً بوقف النقود ويام الدولة الع مانية عـام 827ى ـ -
1423م ين ر فصيل لك ف بحـ الوقـف فـى الدولـة الع مانيـة – قـرا ة معاصـرة – د .محمـد اررنـاطوط –
منشــور بمىلــة ووقــا التــى صــدرىا األمانــة العامــة لوأوقــا بالكويــد العــدد  3ىــنة 1423ى ـ 2442 -م،
صـ.52-47
شاشية ابن عابدين – نشر دار المعرفة ببيروت – 2444م – .577/6
شرح فتح القدير البن الهمام – .431/5
حشيا علوم الدين ألبى شامد الغمالى – مطبعة الحلبى مصر – .89/4 – 1358

 - 14موػؽذامؼؿض مأنماظؼقشمجبقازموضػماظـؼقدمظفمدــدهمعــمأضـقاشماظػؼفـوءماظؼـداعكموعــم

اظعرفموعـودؾؿفومظؿقؼقـؼمعؼصـقدماظقضـػمبؾؼـوءماظؼـدرةماإلغؿوجقـيمأوماالدـؿـؿورؼيميـومموهؼقـؼم

سوئدمظؾصرفمسؾكماظقجقهماٌلؿقؼي،مشريمأنماألعرمصكموضػماظـؼـقدمؼؿطؾـىمحمـدداتمرمـىم
عراسوتفومغؾقـفومصكماظـؼطيماظؿوظقي :م

دم–م حمدداتموضػماظـؼقد:موتلؿـدمػذهماحملدداتمإشممخصوئصماالدـؿـؿورماظلـوبؼمذطرػـوم
سؾكمأدوسمأنماظقضػمصكماألصؾمعشروعمادؿـؿورى،محقٌمؼقاجفماالدؿـؿورمصكماظـؼـقدم
خموررمأط معـماالدؿـؿورمصكماظعؼوراتمصفكمععرضفمظؾلرضيمواالخؿالسمواذمػوضماظؼـقةم

اظشرائقيموتؼؾؾوتمدعرماظصرفموتقضػمعـمتلؿـؿرمظدؼفؿمسـمردػومصكمعقاسقدمادـؿقؼوضفوم
وتؼؾــىماظعوئــد،مبــؾمرمبــومهؼقــؼمخلــوئرمتلطــؾمجــزءاًمعـــماألصــؾ،مصؿـــماٌعــروفمأنم

االدــؿـؿورمؼـؼلــؿمعـــمحقــٌماألصــقشماٌلــؿـؿرةمخ 1مإشم:مادــؿـؿورمحؼقؼــك:موؼؼصــدمبــفم
االدؿـؿورمصـكمسـروضماظؼـقـيمبوظؾغـيماظػؼفقـيمأوماألصـقشماظـوبؿـيممبؾغـيماحملودـؾي،موؼلـؿكم

أؼضـوًمادــؿـؿوراًمعؾوذــراً،موادــؿـؿورمعــوشم:موؼؼصــدمبــفمادــؿـؿورماظـؼــقدمصــكمأورا معوظقــيمأوم

اإلؼداعمصكماظؾـقك،موؼلؿكمأؼضوًمادؿـؿوراًمشريمعؾوذر،موغظراًمظؾؿكوررماظلوبؼيمصنغفمؼػضؾم
ىفيماظقضػمجبوغىمتـقؼعمحمػظيماالدـؿـؿورممظـدؼفوم،ماظعؿـؾمضـدرماإلعؽـونمسؾـكمهقؼـؾم
األصقشماظقضػقيماظـؼدؼيمإشممأسقونموادؿـؿورػومادؿـؿوراًمعؾوذراًًَ .م

م
الفرع الثانى :وقف واستثمار الغمة من الوقف:موغؿـووشمذظؽمصكماظػؼراتماظؿوظقي :م
أوالً:م أدودقوتماظؿصرفمصكماظغَّؾي:ماظغؾَّـيمصـكماظؾغـي:ماظـدخؾمعــمطـراءمدارموأجـرمشـالمموصوئـدةم
أرض..مأومػكماظدخؾماظذىمزمصؾمعــماظـزرعمواظـؿـرمواظؾـإلمواإلجـورةمواظـؿـوجمودمـقم

ذظؽخ، 2موبوظؿوشممصغؾيماظقضػمػكماظـدخؾماظـذىمؼـؿؿمايصـقشمسؾقـفمعــمادـؿـؿورمعـ موشم

اظقضػمأوم رتفماٌؼصقدةمبوظؿلؾقؾ،مأىماإلغػو مصـكمدـؾقؾماهللمعــموجـقهماًـريمواظـ م
اٌقضقفمسؾقفوماٌوش،موصكمضقءمذظؽمميؽـمهدؼدمأدودقوتماظؿصـمرفمصـكماظمغؾـيمسؾـكم
اظقجفماظؿوشم :م

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

 - 15خبصؿمعصروصوتمأومغػؼوتمايصقشمسؾكماظغؾيمعـمإصمويومظؾقصقشمإشمماظصوصك،موػذام

عومسؾقفمإصموعماظػؼفوءموعومتؼضـكمبـفمأصـقشماحملودـؾيمسؾـكماظـدخؾ،موؼظفـرمذظـؽمصـكم

سدةمأضقاشمعـفومعومؼؾك :م

مؼؼقشمابـمايؿومم«ويذامذطرمحمؿدم–مرضمـفماهللم–مصـكماألصـؾمصـكمذـكمءمعــمردـؿماظصـؽقكمصوذـهطمأنمؼرصــعماظـقاشممعــمشؾؿـفممطـؾمسـوممعــومزمؿـوجمإظقـفمألداءماظعشــرم
واًـــراجمواظؾـــذورموأرزا ماظـــقالةمسؾقفـــومواظعؿؾـــيموأجـــقرمايـــراسموايصـــودؼـم

واظداردني،مألنمحصقشمعـػعؿفومصكمطؾموضًمالمؼؿقؼؼمإالمبدصعمػذهماٌـمنمعــم

رأسماظغؾي»خ . 1م

موؼؼقشمصوحىمعغـكماحملؿوجم«غػؼفماٌقضقفموعمنمخاظؿؽوظقػ موفقزهموسؿورتفمعــمحقــٌمذــررفوماظقاضــػمعـــمعوظــفمأومعـــمعــوشماظقضــػ،موإالمصؿـــمعـــوصعماٌقضــقفم

طؽلىماظعؾدموشؾيماظعؼور» .م

-2م أغفمؼؾزممصرفماظغؾيمأوالًمبلوشمسـدمضؾضـفو،موػـذامػـقماظؿصـرفماٌـودـىمٌعــكماظؿلـؾقؾ،م
وبؾغيماحملودؾيمصننمشؾيماظقضػمعـوشمضوبـؾمظإلغػـو ،مأىمؼؾـزممإغػوضفـوموسـدممتـدوؼرػومأوم

إبؼوءمذكءمعـفمحؿكم ظقمزفـرمصـوئضمعــماظغؾـيمســمجفـوتماالدـؿقؼو مصنغـفمؼصـرفمصـكم
غظريػوموالمؼؾؼك،موػذامعومؼمطدهمابـمتقؿقيمصكمأطـرمعـمعقضعمعـفومضقظفم«وأعومعومصضـؾم

عـماظرؼـعمســماٌصـورفماٌشـرورفموعصـورفماٌلـوجدمؼمـصـرفمصـكمجــمسمذظـؽمعــؾم

سؿــورةمعلــفدمآخــرموعصــويفو،موإشممجـــسماٌصــو ،موالمزمــؾسماٌــوشمأبــداًمظغــريمسؾــيم
حمدودة»خ. 2مطؿومأنمادؿقؼو ماظغؾـيمظؾؿقضـقفمسؾـقفؿمؼؽـقنمثصـقيوم،موضلـؿؿفومتؽـقنم

بؼؾضماظـوزرميومسـمصهةماالدؿـؿورموبوظؿـوشممصـوٌؼؾقضمعـفـومعؼـدعوًمالمؼقزسـف،موػـذامعـوم

ؼظفرمصكمسدةمأضقاشمظؾػؼفوءمعـفومعومؼؾك :م

مؼؼقشماظلرخلك:م«وإمنومضصدماظقاضػمأنمؼؽقنماٌؿصد مســفمبلرقـىماٌـوشموذظـؽمســـدمأداءماظـقائــىم–ماظؿؽــوظقػم–مصؾفــذامؼرصــعماظــقاشممعـــمشؾؿفــومعــومزمؿــوجمإظقــفم
ظـقائؾفوموؼؼلؿماظؾوضكمبعدمذظؽمطؾمدـي،موظقسمػذامبؿقضقًمالزمموظؽـمؼؼلؿمسـدم

( )1شرح فـتح القـدير البـن الهمـام –  .434/5وين ـر ويضـاًف الشـرح الصـغير للـدردير علـى شاشـية بلغـة السـالك
ألقــرب المســالك  -للصــاوب – مطبعــة عيســى البــابى الحلبــى بمصــر  .312/3مغنــى المحتــاج – للخطيــب
الشربينى –  .395/2المغنى البن قدامة – .648/5
( )2مىموعة فتاوب ابن يمية – مرجم ىاب –  214/31وم ل لك فى الصفحات .258 ،246

 - 16حصقشماظغؾي،موعـماألراضكمعومؼغؾمصكماظلـيمعرتنيموعـفومعومؼغـؾمصـكماظلــيمعـرة،مم
صؽؾؿومحصؾًماظغؾيمؼـؾغكمظفمأنمؼؼلؿمعـومزمصـؾمصـكماظػؼـراءمواٌلـوطنيموالمؼـقصرم

ٌومصكماظؿلخريمعـماآلصوتموعـماظؿعفقؾمعـماظؼربيمهصقؾمعؼصقدماظقاضػ»خ . 1م

مطؿومجوءمأؼضوًم«وتصرفمشؾؿفومطؾمدـيمسؾكماظػؼراءمألنمبؼوءػومؼمدىمإشمماظــزاعمألغـفمضدمؼؽقنمايوضرمعـماٌلوطنيمصكماظؾؾدمحوشماظقضـػمسشـرةمثـؿمؼزؼـدونموؼـمدىم

إشمماظـزاع»خ. 2مبؾمإنماألعرموصؾمبؾعضماظػؼفوءمإشمماظؼقشمبضؿونماظـوزرمٌومؼطرأم
عـماذمػوضمصكماظؼقةماظشرائقيمظؾـؼقدمعـماظغؾـيمإذامأخـرماظصـرفمسـمـموضؿـمفمصفـوءم:م

«إذامضــؾضماظـــوزرمرؼــعماظقضــػموأخــرَّمصــرصفمســـماظقضــًماٌشــروطمصــرصفمصقــفمعــعم
إعؽوغــمفمصـــؿغريتماٌعوعؾـــيمبــــؼصمصنغـــفمؼضــؿـماظــــؼصمعــــمعوظـــفمظؿعدؼـــفمبـــذظؽم

وزؾؿف»خ . 3م

3ـمعؾؽقيماظغؾـيمتؽـقنمظؾؿلـؿقؼنيمبوتػـو ماظػؼفـوءمومالمتؽـقنمتؾقطـيمظؾقضـػ،مطؿـومجـوءم«شؾـيم
اظقضــػمتصــريمعؾؽ ـوًمظؾؿلــؿقؼنيمبؼــؾضماظـــوزرمموظــقمضؾــؾمضلــؿؿفو»خ 4موؼؼــررمذظــؽماإلعــومم
اظشوصعلمدؾػوًمبؼقظفم"مواظقضقفمخورجفمعـمعؾؽمعوظؽفومبؽؾمحوشموتؾقطيماٌـػعيمٌـم

وضػًمسؾقفمشريمتؾقطيماألصؾم"خ. 5م م

نيخ، 6م
 4ـماإلغػو مسؾكمسؿـورةماظقضـػمخودؼـده معــماظغؾـيمعؼـدممسؾـكماظصـرفمسؾـكماٌلـؿقؼ م

وػـومتؾزمماإلذورةمإشممأغفمؼقجدمصـمر م بـنيماإلغػـو مسؾـكماظصـقوغيماظدورؼـيمظعـنيماظقضـػم

عـؾمغظوصيماٌؾينمواظهعقؿوتماظدورؼيمصفذهمبؾغيماحملودؾيمعـماٌصـروصوتماظدورؼـيمأوم
عصروصوتماظؿشغقؾماظؿكمرمىمإغػوضفومظؾقصقشمسؾـكماظغؾـي،موبـنيماإلغػـو مسؾـكماظعؿـورةم
مبعينمإصالحموودؼدمعوممخربمظقعقدماظقضـػمإشممحوظؿـفمإظؿـكمأوضـػمسؾقفـومظؾؿقوصظـيم

سؾكمضدرتفماإلغؿوجقيمطوعؾي،موػقمعـومؼعـرفماماحملمودـؾيمبوظصـقوغيماظرأمسوظقـيمأيماظـ

م

ترمسؾموتضوفمإشممضقؿيماألصؾموػذهمػلماٌؼصقدةمبوإلغػو مسؾكمسؿـورةماظقضـػمام
()1
()2
()3
()4
()5
()6

المبسوط للسرخسى – مرجم ىاب .32/12
شاشية الدىوقى على الشرح الكبير للدردير – مرجم ىاب ف .87/4
شاشية الرىونى على شرح المرقانى – نشر دار الفكر ببيروت – 1398ىـ 1978 -م – .45/2
الفتاوب اةىالمية  -من دار اةفتا المصرية  -نشر المىلس األعلى للشئون اةىالمية بمصر 1444 -ى ـ
 1984م ،المىلد 278/12ب.اةمام الشافع ـ الدار المصرية للت ليف والترجمة ـ ىلسلة راثنا ـ .277/3
شرح الدر المختار لعال الدين الحصفكى – نشر مكتبة صبيح بمصر – .8-7/2

 - 17أضقاشماظػؼفوءموؼـصقنمسؾقـفمطؿـومجـوءم«واظقاجـمىمأنمؼؾـدأمعــمارتػـوعماظقضـػمبعؿورمتـفمم

دقاءمذرطماظقاضػمذظؽمأوملمؼشـهطم،مألنماظغـرضمظؽـؾمواضـػموصـقشماظــقابمعممبـمداًم

وذظؽمبصرفماظغؾيمعمبداًموالمميؽـمذظؽمبالمسؿورة»خ. 1م م

بؾمإنماألعرمؼصـؾمامػـذاماجملـوشمظـقسمصؼـطمبوالغؿظـورمحؿـكمسمـربماظقضـػمأوم

ؼفؾؽموؼؿؿمودؼدهمبؾمؼؾزممأنمؼدخرمطؾمدـيمجزءًامعـماظغؾـيمٌقاجفـيمعـومضـدمزمـدثم

عــــمخـــرابمظؾقضـــػماماٌلـــؿؼؾؾ،موػـــقمعـــومؼعـــرفماماظػؽـــرمواظؿطؾقـــؼماحملودــ

م

«مبكصصمأوماحؿقورلماإلحالشمواظؿفدؼـدم»ممبعـينمرمسؾـمفمجـزءمعــماظغؾـيمأوماإلؼـرادم،م
وػــذامعــوموردمصــكمأضــقاشمسدؼــدةمعـفــوم«وظــقمذــرطماظقاضــػمتؼــدؼؿماظعؿــورةمثــؿماظػوضــؾم
ظؾػؼراءمواٌلؿقؼنيمظزمماظـوزرمإعلوكمضدرماظعؿورةمطـؾمدــيموإنملمزمؿفـفماآلنمىـقازم

أنمزمدثمحدثموالمشؾي»خ . 2م

وامضقءمػذهماألدودقوتمميؽـماظـظرمامعللظ

اظؿوظل :م

موضػماظغؾيموادؿـؿوراتفومسؾكماظقجـفم

م

ثانياً :وقف الغمة:م م
تــومدــؾؼمذطــرهمؼؿضـ مأنماألصــؾمػــقمصــرفماظغؾــيمإشممعلــؿقؼقفوموســدمموضػفــومأومبؾغــيم

احملودؾيمسدممرمسؾيماظغؾي،موععمذظؽمتقجدمحوالتمادؿــوئقيمرمقزمصقفومرمسؾـيماظغؾـيممبعــكم

وضػفوموذظؽمعومميؽـمتقضققفمصكماآلتك :م

أم ماٌؾوظغماٌكصصيمعـماظغؾيمظعؿورةماظقضػمحلؾؿوممتمبقوغفمصكماظػؼرةماظلوبؼي،مصفذهماٌؾوظغم
تصرفمسؾكمودؼدماظقضػممبعـكمإسودتفمإشممايوظيماظؿكمطونمسؾقفوموصلرمذظؽمصؼفوًممبوم
ؼــدشمسؾــكماٌعـــكماحملودــؾكموػــقماظؿفدؼــدمظألصــقشماظؿــكمضــعػًمضــدرتفوماإلغؿوجقــيم

صقؼقشمابـمسوبدؼـم«اظعؿورةم..م عومؼعؿرمبـفماٌؽـونمبـلنمؼصـرفمإشمماظقضـػمحؿـكمؼؾؼـكم

سؾكمعومطونمسؾقفم-موعـَّؾمذظؽمبؼقظفم–مصننمطونماظقضػمذفراًمسموفمػالطـفمطـونمظـفمأنم

ؼشهىمعـمشؾؿـفمض صـقالًمصقعـززهمألنماظشـفرمؼػلـدمسؾـكماعؿـدادماظزعـون،موطـذامإنمطوغـًم
األرضمدؾكفمالمؼـؾًمصقفومذكءمظفمأنمؼصؾقفوم..موؼضـقػمصـكمعقضـعمآخـرم–موإنمخـربم

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

 - 18بوظعؿورةمصقفممنقمشؾيماظقضػموعومطونمصقفمبؼوؤه»خ . 1م
صفذهماإلضوصيمعـماظغؾيمظؾقضػمظؿفدؼدهمتعدمادؿـؿوراًمصكماظقضػموبوظؿوشممتصريمعقضقصف،م

وؼـطؾؼمذظؽمأؼضوًمسؾكمتلجريماظقضػمعـدةمرقؼؾـيموضـؾضماألجـرةمعؼـدعوًمظـؿعؿريماظقضـػم

بوظصــقرماٌعروصــيمعـــؾمايؽــرمواإلجــورتنيمواٌرصــدمطؿــومدــقلتكمبعــد،مصفــذهماٌؾــوظغم

اٌؼؾقضيمعؼدعوًمعــماإلجـورةمتؽـقنموضػـوًمألغفـومخمصصـيمظؾعؿـورةمطؿـومؼؼـقشمابــمتقؿقـيم

«وػذهمميؽـماالغؿػوعمبفومبوإلجورةمبلنمتؽرىمٌــمؼعؿرػـوموػـذاماظـذىمؼلـؿقفماظــوسم
ايؽرموميؽـمأؼضوًمأنمؼلؿؾػمعومؼعؿرمبفموؼقصكمعـمطرىماظقضػ»خ . 2م

ب ماٌدخرمعـماظغؾيمظؾعؿورةمؼؽقنممبـوبيموضػموالمحـؼمظؾؿلـؿقؼنيمصقـفم،مبـؾموالمرمـقزميـؿم
رؾىمتعقؼضفؿمسـمذظؽمعـمشؾيمدـيمتوظقيمتومؼمطدمأنماٌدخرمعـماظغؾيمعؾـؽمظؾقضـػم

وظقسمشؾيم«دؽؾ:مصكموضػمعشؿؿؾمسؾـكمسؼـوراتمضـمؾضمغـوزرهمأجقرػـومبعـدمادـؿقؼوضفوم
سـمدـيمطذاموذرطمواضػفمتؼدؼؿماظعؿورةمثؿماظػوضؾمسـفومظؾؿلؿقؼنيموأعلؽماظـوزرمضدرم
عومزمؿوجمإظقفماظقضػمعـماظعؿورةمصكماٌلؿؼؾؾمصطؾىمعلؿقؼقماظقضػمادؿقؼوضوتفؿمعــم

ذظؽماظؼدرماٌؿلقكمظؾعؿورةمصقؿومؼلتك،مصفؾميؿمذظؽ مخاىقاب مظقسميؿمذظؽمحقٌم
ذرطماظقاضػمتؼدؼؿماظعؿورةمولمؼؼقدهمسـدمايوجيمإظقف،مألغفمحقـؽذمرمـىمسؾـكماظــوزرم

إعلــوكمضــدرمعــومزمؿــوجمإظقــفمظؾعؿــورةمصــكماٌلــؿؼؾؾموإنمطــونماآلنمالمزمؿــوجماٌقضــقفم

ظؾعؿورة»خ. 3مبؾموظقسمظؾؿلؿقؼنيماٌطوظؾيمبؾدشمذظؽمعـمصوئضماظغؾيمصكمدـيمتوظقيخ . 4م
جـ-ماإلضوصيمظؾقضػمعـماظغؾي،ممبعـكماظصرفمعـماظغؾـيمسؾـكماإلضـوصيماىدؼـدةمظعـنيماظقضـػم
تومؼزؼدمعـمضقؿؿفموؼزؼدمعـمعـػعؿف،مصنذامطونماظػؼفوءمؼؼقظقنمبلنمسؿؾقيماظؿفدؼدماظؿـكم

ذطرغوػومصكماظػؼرةمخأ مؼؾزممأنمالمتزؼدماظقضػمسؾكماظصػيماظؿكموضػمسؾقفو،مصنغفؿمأجوزوام

اظزؼودةمصكمصقرمعـفو :م
-

دؽؾمابـمتقؿقي:مػـؾمرمـقزمأنمؼؾــكمخـورجماٌلـفدمعــمرؼـعماظقضـػمظقـ ملوىمصقـفم

أػؾماٌلفدماظـذؼـمؼؼقعـقنممبصـويف مأجـوب:مغعـؿ:مرمـقزميـؿمأنمؼؾــقامخـورجم

()1
()2
()3
()4

شاشية ابن عابدين ف .563-562/6
مىموب فتاوب ابن يمية – .225-224/31
العقود الدرية البن عابدين – .229/1
شاشية ابن عابدين – .564/6

 - 19اٌلفدمعـماٌلوطـمعومطونمعصؾقيمألػؾماالدؿقؼو مبرؼعماظقضػ»خ . 1م
-

إذامطوغــًماظزؼــودةمبرضــوماٌلــؿقؼنيمحقــٌمجــوءم«وبفــذامسؾــؿمأنمسؿــورةماألوضــوفم
زؼودةمسؾكمعومطوغًمسؾقفماظعنيمزعـماظقضػمالموقزمإالمبرضوماٌلؿقؼني»خ. 2

وعـمذظؽمؼؿض مأغفمميؽـماإلضوصيمصكماظقضػمعـماظغؾيموتؽقنمػذهماإلضوصيموضػوً .م
دم-مإغشوءموضػمجدؼدمعـماظغؾيموضؿفمظؾقضػماألوشمحؿكموظقمطونمعغوؼراًمظـقعماظقضـػماألوشم
بلنمطونماظقضـػماألوشمعؾــكمواذـهىمأرضـوًمأوماظعؽـسم،موػـذهمصـقرةمأجوزػـوماظشـوصعقيم

حقٌمجوء:م« وؼدخرمعـمزائدمشؾَّيماٌلفدمسؾـكمعـومزمؿـوجمإظقـفمعـومؼعؿـرهمبؿؼـدؼرمػدعـفم
وؼشهىمظفمبوظؾوضكمسؼوراًموؼؼػفمألغفمأحػظمظف»خ 3موجوءمأؼضوًم«وظـقمزادمرؼـعمعـوموضـػمسؾـكم

اٌلفدمٌصويفمأومعطؾؼوًمادخرمظعؿورتف،موظفمذراءمذكءممبفمتومصقفمزؼودةمشؾؿف»خ . 4م

موػقمعومأخذتمبفمدارماإلصؿوءماٌصرؼيمصكمصؿقىمحقشمأغفموؿـدمعــمرؼـعماظقضـػمعؾؾغـوًم

طؾرياًموأنمسنيماظقضػمالمهؿوجمإالمإشممعؾؾغمبلقطمظؾهعقؿ،مصفـؾمرمـقزمذـراءمأسقـونمجدؼـدةم

ظؾقضػمعـمصوضؾمرؼعف موج وءتماظػؿقىمجبقازمذظـؽمعؼقـداًمبـلنمؼؽـقنماظشـراءمبـنذنماظؼوضـكم

ظالغؿػوعمبرؼعفو»خ . 5م

م وػذامطؾفمبوظـلؾيمظؾقضػمسؾكماٌلـفد،مأعـومشـريمذظـؽمصالبـدمعــمرضـوماٌلـؿقؼنيمطؿـوم

جوءمصكمصؿووىمدارماالصؿوءماٌصـرؼيمصـكمصؿـقىمعػودػـومضقـوممغـوزرماظقضـػمبشـراءمأسقـونمبرؼـعم

اظقضػموضؿفومظؾقضػ،مصفوءمصكماظػؿقىمبوىقازمبشرطمرضوماٌلؿقؼنيخ . 6م

ػـ-ماٌؿقظدمعـمسنيموضػ:موصقرةمذظؽمصكموضػمايققانمحقٌمجوءمظدىماٌوظؽقي:م«ؼعـكم

أنمعـموضػمذقؽوًمعـماألغعـوممسؾـكمصؼـراءمأومععقــنيمظقـؿػـعمبلظؾوغفـوموأصـقاصفوموأوبورػـو،م

صـلؾفومطلصؾفومصكماظؿقؾقس»خ . 7م

موتــرددَّماظشــوصعقيمصــكمذظــؽمحقــٌمجــوء:م«وعـوصعــفمعؾــؽمظؾؿقضــقفمسؾقــفمؼلــؿقصقفومبـػلــفم

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

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

 - 21وبغريهمبنسورةمأومإجورهموميؾؽماألجرة،موصقائدمطـؿرةموصقفموظإل،موطـذاماظقظـدمصـكماألصـ ،م
واظـوغكمؼؽقنموضػوًمتؾعوًمألعف»خ . 1م
م

ثالثاً :استثمار غمة الوقف :

إنمادؿـؿورمشؾيماظقضػممبعينمرمسؾؿفوموإضوصؿفومإشمماظقضػماألصـؾملماظـذيممغؿفـًممســم

ادؿغالظفمبقـوهماماظػؼرةماظلوبؼيمورمريمسؾقفمعـومرمـمريمسؾـكماظقضـػماألصـؾلمعــمادـؿـؿورهم،م

و رؾؼوًمٌومذطرغوهمامصؼـرةمأدودـقوتماظؿصـرفماماظغؾـيمصـننماألصـؾمػـقمصـرصفومبوظؽوعـؾمإشمم
علؿقؼقفوموسدممتلخريمذظؽموظؽـمخروجوًمسؾكمػذاماألصؾمضدمتقجدمحـوالتمادـؿــوئقيمتؾؼـلمم

اظغؾــيمصــكمؼــدماظـــوزرممظػــهةمضصــريةم،مصفــؾمرمــقزمادــؿـؿورػوم مبداؼــيمغقضــ مػــذهمايــوالتم

االدؿــوئقيمصكماآلتكخ : 2م

1ـماإلؼراداتماٌؼؾقضيمعؼدعو:موصقرتفومطؿومأوردػوماظػؼفوءمامسؾوراتمعؿعددةمعـفو :م
«والمؼؼلـؿمعــممطـراءماظقضـػممإالمعـوضمزعــف..موحومصـمؾفم:أنمايـؾسمإذامطـونمسؾـكمضـقمم
ععنيموأوالدػؿمصننماظـوزرمالمؼؼلؿمعـمشؾؿفمإالماظغؾيماظ

معضلمزعـفومصنذامأجرماظـدارمأوم

األرضمعــدةمصــالمؼػــر ماألجــرةمإالمبعــدمعضــلماٌــدةمخ 3موػــذامؼلــؾؼمعــومؼؼــقشمبــفماظػؽــرم
احملود

صقفو .م

مامأنماإلؼـراداتمماٌؼدمعـيمالمتظفـرمامضوئؿـيماظـدخؾماماظملــيماحملصـؾيم

2ـمإذامطونماإلؼرادمأوماظغؾيمهصؾمدـقؼوًمواظصرفمسؾكماظقجقهماٌلؿقؼيمؼؿؿمذفرؼوًمعـالًموصـكم
ذظــؽمجــوءمعـــمضــؿـمواجؾــوتمغــوزرماظقضــػمخوضلــؿؿفوم–مأىماظغؾــيم–مسؾــكمعلــؿقؼقفو،م

وؼراسكمزعـوًمسقَّـفماظقاضـػمصـالمرمـقزمظـفموالمظغـريهمأخـذمععؾـقممضؾـؾموضـًمادـؿقؼوضفموظـفم

جعؾماٌوشمهًمؼدهمعـمحقٌماظقالؼيمالماالدؿقؼو مظقلخذمػقموشريهمعـفمضـدرمععؾقعـيم
صكموضػفمعـمذفرمأومدـيمأومشريػؿو»خ . 4م

-3ماغؼطوعماٌلؿقؼنيمواظؾقٌمسـمبدؼؾميؿموتقاصرمشؾيمعـماظقضػمصكمؼدماظـوزر .م
()1
()2
()3
()4

مغنى المحتاج للخطيب الشربينى – .394 – 389/2
من الحاالت التى يحتفظ فيها بمبلغ من الغلة المدخر للعمارة والفا ل من غلة الوقف فى وقد معين وىـاه
ىب ناولها فى ونها ضا للوقف،
شاشية الدىوق على الشرح الكبير للدردير مرجم ىاب 95/2
شاشيتا قليوبى وعميرة – .149/3

 - 21-4مشقوبمبعضماٌلؿقؼنيمواالحؿػوزمبوظغؾيمحؿكمحضقرػؿ .م
وػـومغؿلوءش:مػؾمرمقزمادؿـؿورمػذهماٌؾوظغمادؿـؿوراًمضصريماألجـؾمحؿـكمزمـنيمعقسـدم

صرصفومأممال

مإنمػذهماٌللظيملمتردمصكمأضقاشماظػؼفوءماظلوبؼنيمبشؽؾمعقدعمجرؼوًمسؾـكماألصـؾمصـكم

ضرورةمتقزؼعماظغؾيمأوالًمبلوش،م وظؽـمميؽــماالدـؿؽـوسمصـكمذظـؽممبـوموردمخبصـقصمادـؿـؿورم
اٌوشماٌـدخرمعــماظغؾـيمظؾعؿـورة،موعـوشماالدـؿؾداشمحقـٌمجـوءم«ورمـىمسؾـكمغـوزرمماظقضـػم

إدخـورمذــكءمتــومزادمعـــمشؾؿـفمظعؿورتــفموذــراءمسؼــورمبؾوضقـف،موأصؿــكمبعــضماٌؿــلخرؼـمجبــقازم

االوــورمصقــفمإنمطــونمعـــموضــػمعلــفدموإالمصــالم»خ. 1مطؿــوموردتمإذــورةمســـمادــؿـؿورمعــوشم

االدؿؾداشمغصفومػق:م«صنذامطونمبقدمغوزرماظقضػمعؾؾغمعـماظـؼقدمادؿؾدشمبفمسـمسؼـورماظقضـػم

بوظقجفماظشرسكموبؼكمسـدهمظقشهىمبفمسؼوراًمظؾقضػمبدشماألوش،مصؼوممبعـضمعلـؿقؼكماظقضـػم
ؼؽؾػماظـوزرمإشممطػقؾمؼؽػؾفمبوٌؾؾغمأومؼؽؿؾفماظـوزرمسؾكمغػلفمبوٌراثي،مأومؼدصعفمظفموظؾؼقيم

اٌلؿقؼنيمظقـدصعقهمبوٌراثـيم،م صفـؾمالمؼؽؾـػمإشممذظـؽمبـدونموجـفمذـرسكموؼؾؼـكماٌؾؾـغم
هًمؼدهمظقشهىمبفمسؼوراًمظؾقضػ مخاىقاب مغعؿموالمتصـ ماظؽػوظـيمبوألعوغـوتمطؿـوشماظقضـػم
طؿومصكمصؿووىماٌوغقتكمعـماظؽػوظيمومبـؾفمأصؿكماظشقخماظرعؾك..موأسؼىمذظؽمبؼقظف:م«مظـقملم

ؼؿفرماظقصكممبوشماظقؿقؿمػؾمرم مسؾكماظؿفورة مضوش:مال».مخ . 2م

موالمؼقجــدم–محلــؾؿومأسؾــؿم–مصــكماظػؿــووىمايدؼـــيمذــكءمعـــمذمظــؽ،موظؽـــمميؽـــم

االدؿؽـوسممبوموردمحقشمادؿـؿورمأعقاشماظزطوةمظقجقدموجفمذـؾفمبقـفـوموبـنيمشؾـيماظقضـػمصـكم

أنمطالمعـفؿومؼصرفمصكموجقهماًريموأغفومأعوغيمصكمؼدماٌؿقشممحقٌمجوءمصكماظؼرارمرضـؿم15م

خ 3/3مجملؿعماظػؼفماإلدالعكماظدوشممأغفمرمقزمعـمحقٌماٌؾدأمتقزقـػمأعـقاشماظزطـوةمصـكمم
عشورؼعمادؿـؿورؼي» .م

مطؿــومجــوءمصــكمصؿــووىمبقــًماظزطــوةماظؽــقؼؿكمأربــعمصؿــووىموقــزمادــؿـؿورمأعــقاشماظزطــوةم

بضقابطمعـمأػؿفو:مأنمؼؿؿماالدؿـؿورمظألعقاشماظزائدةمسـمايوجوتماظػقرؼي،مودـفقظيمتلـمققؾم

االدؿـؿوراتمسـدمايوجي،موهوذكماظدخقشمصكمادؿـؿوراتمػكمعظـيمظؾكلورةخ . 3م

موادؿؽـودوًمبذظؽمميؽـماظؼقشمجبقازمادؿـؿورمصوئضماظغؾيمصكمايـوالتماظلـوبؼيموبـوظطؾعم
( )1شاشيتا قليوبى وعميرة – .148/3
( )2العقود الدرية – مرجم ىاب ف .227/1
( )3وشكام وفتاوب الم اة والصدقات – بيد التمويل الكويتى 1419ىـ 1999 -م  ،صـ.137-133

 - 22دقفمؼؽقنمادؿـؿوراًمضصريماألجؾموصكمأصقشمذؾفمدوئؾيمخميؽـمبقعفومواظؿكؾصمعـفـومبلـفقظيم
وبدونمخلورةمطؾرية موؼػضؾمأنمتؽقنمذاتمسوئدمثوبًموعضؿقنموػذامؼؿقؼؼمسؾكماألخصم

صكموثوئؼمصـودؼؼماالدؿـؿورماإلدالعقيمأومإلؼداعمصكمحلوبمادـؿـؿورىمبـوظؾـقكماإلدـالعقيمأوم

ذراءمأورا معوظقيمإدالعقيمحؽقعقيمعـؾمصؽقكماإلجورةموصؽقكماظلـؾؿماظؿـكمتطرحفـومإحـدىم

ايؽقعوت .م
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املبحث الثالث
طرق وأساليب تنمية الوقف واستثماره
متفقد:م م
رؾؼوًمٌومدؾؼمذطرهمامبقونمعػفـقمماالدـؿـؿورمبـلمنمظـفموجفـنيممػؿـو:ماظؿؽـقؼـماظرأمسـوشمم

وادؿكداممػذاماظؿؽقؼـمظؾقصقشمسؾكمعـوصعماماٌلؿؼؾؾ،مصنغفموىماظؿػرضيمبنيمطؾمعـ :م
 االدؿـؿورماماظقضػ:ممبعـكمخإغشوء ماظقضػمخواإلضوصي مإظقـفم،مواحملوصظـيمسؾـكمضدرتـفماإلغؿوجقيمبنصالحمعومخربمعـفمخاظؿفدؼد مأومادؿؾداظفمبقضـػمآخـرمخاإلحـالش موػـقمعـومم

ميؽـمأنمغطؾؼمسؾقفمتـؿقيماظقضػ،موػـومؼؽقنماظقضػمروظؾوًمظؾؿؿقؼؾ .م

 إ دؿـؿورماظقضػ:ممبعـكمادؿكداممعـوشماظقضـػمظؾقصـقشمسؾـكماٌــوصعمأوماظغؾـيماظؿـكمتصرفمامأوجفماظ ماٌقضقفمسؾقفو،موػـومؼؽقنماظقضػمتقال.

وبـوءمسؾكمذظؽ مدقفمدمووشمامػذاماٌؾقٌمبقونمرر موأدوظقىمطؾمغقعمعـفومصكم

اظػروعماظؿوظقي :م

الفرع األول :طرق وأساليب االستثمار في الوقف:
أىمبقونمعصودرموأدوظقىماظؿؿقؼؾماٌؿؽـيمظؿقصريماٌوشماظالزممظذظؽمحلىماظغرضمعـم

اظؿؿقؼؾ،موميؽـمسرضفومإصموالًمصكماظشؽؾماظؿوشم :م

االستثمار فى اىىقف
إلنشاء وقف جديد
اىصنىك أو األسهم اىىقفيت
(صناديق اىىقف)

 ىإلضافت -واىتجديد

 - 24 واإلداله(ألوقاف قائمت)
تمىيو ذاتى
من غيت اىىقف
ىيعمارة واإلصالح

من عين اىىقف
اإلبداه

واإلضافت

واالستبداه

تمىيو من اىغير

 اىذنر االجارتين اىمرصد سنداث اىمقارضت االستصناع اىتأجير اىتمىييىاىمشارمت اىمنتهيت باىتمييل
B.O.T -

ودقفمغؿـووشمطؾمعـفومسؾكماظقجفماظؿوشم :م
أوالً:ماظؿؿقؼؾمإلغشوءموضػمجدؼد:م م
عـمأػـؿم عشـوطؾماألوضـوفماماظقضـًماٌعوصـرمتقضـػمإغشـوءمأوضـوفمجدؼـدةمرشـؿمذـدةم

ايوجيمإشممذظؽمطؿومدؾؼمبقوغفمامعؼدعيماظؾقٌ،موميؽـمسالجمػـذهماٌشـؽؾيمبوالدـؿػودةم

عـمبعضماألصؽـورماظؿؿقؼؾقـيمايدؼــيموعـفـو:م«صؽـرةمدميقضرارقـيماظؿؿقؼـؾم»ماظؿـكمتؼـقممسؾـكم
عشــورطيمســددمطــؾريمعـــماظـــوسماممتقؼــؾمإمغشــوءموضــػمععــني،موصؽــرةماألورا ماٌوظقــيماظؿــكم
تلؿكدممطلداةمظؿقؼقؼمصؽرةمدميقضرارقيماظؿؿقؼؾ،موصؽرةمصـودؼؼماالدؿـؿورمبوسؿؾورػومإرـوراًم

تـظقؿق ـوًمظالدــؿـؿورماىؿــوسكم،موتطؾقــؼمذظــؽمسؾــكماظقض ـػمخ 1مؼؽــقنمبؿقدؼــدمعشــروعموضػــكم
خريى،موهدؼدمحفؿماظؿؿقؼؾماظالزممظذظؽموظقؽـم100معؾققنمجـقف،موإغشوءمصــدو موضػـكمم

يذاماظغرضمؼؼقممبنصدارمصؽقكمبؼقؿيمإمسقيمظؾصؽموظؿؽـمسشرةمجـقفوتموررحفومظالطؿؿـوبم

اظعوممبؾقعفومظؾراشؾنيمصكماظقضػمحلىمإعؽوغقوتمطؾمواحدمعـفؿمظؿفؿقعمعؾؾغماظـم100عؾقـقنم
جـقفمامصقرةموضػقيمؼلوػؿمصقفومسددمطؾريمعـماٌلـؾؿني،موػـذهماظػؽـرةميـومدــدػموماظػؼفـكم

امعللظيمتعددماظـقاضػنيماموضـمػمواحـدمظغـرضمواحـدمأومألشـراضمعؿعـددة،ماىـوئزةممحقـٌم
( ) 1لمميــد مــن التفصــيل شــول ىــاه الفكــرةف د .محمــد عبــد الحلــيش عمــر ،ىــندات الوقــف" -مقتــرح ةشيــا دور
الوقف" بح مقدم حلى المل مر األول لوأوقا – جامعة وم القرب شعبان 1422ىـ.

 - 25جــوءم«وإذامطوغــًماألرضمبــنيمرجؾــنيمصؿصــدضومبفــومصــدضيمعقضقصــيمسؾــكمبعــضماظقجــقهماظؿــكم
وصػـوػومودصعوػومإشمموشممؼؼقممبفومطونمذظؽمجوئزاً،مألنمعـؾـفماماظصـدضيماٌـػـذةمجـوئمزمإذام

تصد مرجالنمسؾكمواحد،مواٌعــكمصقـفمأنماٌـوغعممعــممتـوممماظصـدضيمذـققعماماحملـمؾموالم

ذققعمػـو،مصؼدمصورماظؽؾمصدضيمواحدةمععمطـرةماٌؿصدضني"خ . 1م

وظؼــدممتمتـػقــذمػــذهماظػؽــرةمامدوشمسدؼــدةمعـفــو:ماظصـــودؼؼماظقضػقــيمبوألعوغــيماظعوعــيم

ظألوضوفمبوظؽقؼً،مواظصـودؼؼماظقضػقـيمبوٌؿؾؽـيماظعربقـيماظلـعقدؼمي،مواألدـفؿماظقضػقـيمبلـؾطـيم

سؿون .م
م

ثانياً :التمويل الالزم لإلضافة والتجديد واإلحالل لألوقاف القائمة:

إنماٌظفرماظـوغكمٌشؽالتماألوضوفماماظقضًمايوضرمخرابمأسقونماألوضوفماٌقروثيم

عـماظؼداعكمامصمقعمبالدماٌلؾؿنيموبوظؿوشممذػوبموغؼصمضدرتفومسؾكمإغؿوجمسوئـدمأومشؾـميم

هؼؼماٌؼصقدمعـماظقضػ،موميؽـمسالجمذظؽمبؿقصريماظؿؿقؼـؾماظـالزممإلحقـوءمػـذهماألوضـوفم

بعدةمرر موأدوظقىمتـؼلـؿمعــمحقـٌمعصـدرماظؿؿقؼـؾمإشمممتقؼـؾمذاتـكمعــماظقضـػمغػلـف،م

ومتقؼؾمعـماظغري،مسؾكماظقجفماظؿوشم :م
م

اٌصدرماألوش:ماظؿؿقؼؾماظذاتك:موػقمؼؿؽقنمعـ :م

-1

-2

متقؼؾمعـمشؾيماألوضوف:م دقاءمعـمشؾيمغػـسماظقضـػمإنمطـونمظـفمشؾـيمسؾـكمأدـوسمأنم
اظعؿورةمواإلصالحمظؾقضػمعـمشؾؿـفمعؼدعـيمسؾـكماظصـرفمظؾؿلـؿقؼنيمأومصـرفمصوضـؾم

شؾيموضػمسؾكمتعؿريموضػمآخرمطؿومدؾؼمذطرهماماٌؾقٌماظـوغك .م

متقؼــؾمعـــمســنيماظقضــػمســـمررؼــؼمعــومؼعــرفمصؼف ـوًمبوالدــؿؾداشم:ماماظؾداؼــيموــدرم

اإلذورةمإشممأنمصمقعماٌذاػىماظػؼفقيمتطوظىمبضرورةماظؿصرفماماظقضـػمٌـومصقـفم
عصؾقيماظقضػمواٌقضقفمسؾقفؿموػذامعومؼـطؾؼمسؾـكمحوظـيماظقضـػمإذامخـربموتعـذرم

االغؿػوعمبف،موذظؽمبعدةمأدوظقى،معـفوماالدؿؾداشمسـمررؼؼمبقعمسنيماظقضػمإعومبعنيم
أخرىمبدالمعـفو،مأومبقعفممبؾؾغمغؼدىموإغشوءموضػمآخرمبف،موتؿعددمآراءماظػؼفـوءمحـقشم

أدؾقبماالدؿؾداشمسؾكماظقجفماظؿوشم:
( )1المبسوط للسرخسىف .38/12

 - 26-

ايـػقيمرمقزونماالدؿؾداشمإذامخربماظقضػمأومضؾًمشؾؿفمبقضػمآخر،موؼصقرمذظؽمابــم

سوبدؼـمبؼقظف:م«االدؿؾداشمإذامتعني،م صننمطـونماٌقضـقفمسؾقـفمالمؼـؿػـعمبـفمو ـيمعــم
ؼرشىمصقفموؼعطكمبدظفمأرضومأومداراميومرؼعمؼعقدمغػعفمسؾـكمجفـيماظقضـػمصوالدـؿؾداشم

امػذهماظصقرةمضقشمأبكمؼقدػموحمؿدم–رضمفؿوماهللمتعوشم-موإنمطونمظؾقضػمرؼعم
وظؽـمؼرشىمذكصمامادؿؾداظفمإنمأسطكمبدظفمأطـرمرؼعـوًمعــفمامصـمؼعمأحلــمعــم

صؼعماظقضػمجوزمسـدماظؼوضكمأبكمؼقدػمواظعؿؾمسؾقف،موإالمصالمرمقز»خ . 1م

-

اٌوظؽقي:مرمقزونمادؿؾداشماظقضػماٌـؼقش،موأعوماظعؼورمصالمرمقزونمادؿؾداظفموإنمخربم
وظؽـفؿمالمؼؼـرونمبمؼـموءهمخربـومبـؾمؼـرونمتعؿـريهمبلدـوظقىمأخـرىممعـفـوماالجـورةمبـلجرةم

ععفؾيمطؿومدقلتكمبعد،موععمػذامصننماٌوظؽقيمأجوزوامبقـعماظعؼـورماٌقضـقفمإذامخـربم
وذظؽمصكمصقرةماظعؼورماٌشهكماظذىمبعضفموضػموبعضفمعؾؽمحقٌمجـوء:م«أغـفمؼؾـوعم
اظؽؾموظقمطونم ـماظؾعضمؼؽػكمصكماظعؿورةمدصعـوًمظؾضـررمبؿؽــريماظشـرطوءم،مغعـؿمحمـؾم
اظؾقعمإذاملمؼؽـمظؾقضػمرؼعمؼعؿرمعـفمولمؼقجدمعــمؼلـؿلجرهمدــنيموؼـدصعماألجـرةم

ععفؾيمؼعؿرمبفوموإالمصالمؼؾوع»خ. 2

-

اظشــوصعقيخ: 3مورأؼفــؿمعـــؾماٌوظؽقــيمامجــقازمادــؿؾداشماٌـؼــقشموســدممجــقازمادــؿؾداشم

-

ايـوبؾي:مورمقزونماالدـؿؾداشمسؾـكمإرالضـفمعــؾمايـػقـيموامذظـؽمجـوءم"وإذامخـربم

اظعؼورماًرب،موإسؿورهمعـماظغؾيمأومعـماظغريمبلدوظقىمأخرى.

اظقضــػمولمؼــردمذــقؽو،مبقــعمواذــهىمبؼقؿؿــفمعــومؼــردمسؾــكمأػــؾماظقضــػموجعــؾموضػــوم

طوألوش"خ. 4م

وحقٌمأنماٌلل ظيمحمؾماجؿفـودموخـالفمصنغـفمؼهجـ مصقفـومضـقشمعــمؼـرىمماالدـؿؾداش،م

أوال:مظؿلــووؼفؿمســددامعـــمحقــٌماالوــوهمعــعماآلخــرؼـ،موثوغقــو:مألنماٌكــوظػنيمضــوظقامجبــقازم
ادؿؾداشماٌـؼقش،موثوظـو:مألنماماظؼقشمبذظؽمدـدهمعـماآلثـورم،مورابعـو:مألنماماالدـؿؾداشم

هؼقؼمٌصـؾقيماظقضـػمواٌقضـقفمسؾـقفمؿ،موخوعلـو:مألنماٌكـوظػنيملمؼـروامبؼـوءهمخربـومبـؾم

أجوزواماظؾفقءمإشممرر مأخرىمعـؾماظؿؿقؼـؾمســمررؼـؼمايؽـر،موػـقمواالدـؿؾداشمزمؼؼـونم

غػسماظغرض،موػذامطؾفمعشروطممبومذطـرهماجملقـزونمعــمضـرورةماظؿؼقـدمبـوظؾقعمبــؿـماٌــؾم
()1
()2
()3
()4

العقود الدرية البن عابدين.115/1 -
شاشية الدىوقى على الشرح الكبير للدردير ف .365/3
مغنى المحتاج للخطيب الشربينى.393 -391/2 -
المغنى البن قدامة.636 -631/5 -

 - 27وبنذنماظؼوضكموبؽؾمعومؼمدىمإشممدالعيمسؿؾقيماالدؿؾداش،مخوصيمبعـدمعـومثؾـًمعــماظقضـوئعم
اظؿورسمقيمدقءمادؿكدامماظـظورمظعؿؾقيماالدؿؾداشموألنمأسقونماظقضػماظؼدميـيمشوظؾـوًمعـومتؽـقنم

امودطماٌدؼـيمودعرماألرضمصقفومعرتػعمجداًمطؿومأنماإلرموراتمصقفومظقمأسقدمبـوؤػومدؿؽقنم

جمزؼي .م

اٌصدرماظـوغك:مماظؿؿقؼؾمعـماظغري:موميؽـماظؿؿققزمصقفومبنيمغقسنيمػؿو :م
اظـقعماألوش:مصقغماظؿؿقؼـؾماظؿؼؾقدؼـي:موػـكماظؿـكموردتمامطؿـىماظػؼـف،موػـكمثـالثم
صقغمخايؽر-ماالجورتني-ماٌرصد موؼقجدموجفمذؾفمبقـفومامأغفومتؼقممسؾكمسؼـدم
اإلجورةموأغفومإجورةمرقؼؾيماألجؾ،موأنماألجرةمتؽقنمععفؾي،موؼظفرموجفماظؿؿقؼؾم

صقفومسـمررؼـؼمهصـقؾماىـمزءماألطـ معــماألجـرةمعؼـدعومظـؿعؿريماظقضـػ،مواىـزءم

اآلخرموػقمضؽقؾمجداًمميـؾمسوئدامأومشؾيمؼصرفمظؾؿلـؿقؼني،موبوظؿـوشممصفـكمصـقغم
ظؿؿقؼؾماظقضػموادؿـؿورهمععو،مواٌقضػماظػؼفـكمعـفـومصمقعـومؼـطؾـؼمعــماٌقضـػم
عـماإلجـورةمرقؼؾـيماألجـؾماظؿـكمرمقزػـوماظـؾعضموميـعفـوماظـؾعضماآلخـر،مطؿـوم مأغـفم

ؼضوفميفيماٌوغعنيماٌكوررماٌؿعؾؼيمبطقشماٌدةموعومزمدثمصقفومعـمعؿغرياتم

عـــؾمسقاعــؾماظؿضــكؿمواظؽلــودموحقاظــيماألدــقا مإشممجوغــىمخمــوررمادــؿقالءم

اٌلؿلجرمسؾـكماظقضـػموضـقوسفمخ 1مخوصـيمامحوظـيمتعـددماألجقـوشماٌلـؿػقدةمعـفـوم
وطذامتعوضىمإداراتماظقضػموػقمعومذطـرهماظػؼفـوءمواذـهمرقامذـرورومظؿالصـكمػـذهم

اٌكورر،مأعومعومتػه مصقفمػذهماظصـقغماظـالثـيمصـقؿؽـمتقضـققفمعــماظؿعـرفمسؾـكم

حؼقؼيمطؾمصقغيمعـفومسؾكماظقجفماظؿوشم :م

أ-مايؽر:موحؼقؼؿفمأغفمؼقجدمسؼورمعقضقفمخربموالمؼقجدممتقؼؾمذاتـكمإلسؿـوره،م
صقؿؿماالتػو مععمتقشمسؾكمأنمؼؿقشممإسؿورماظقضػمعـمعوظف،موؼ ممععفمسؼـدم
إجــورةمرقؼؾــيماألجــؾمؼــدصعممبقجؾــفمجبوغــىممتقؼــؾماإلسؿــورمضقؿــيمإرمورؼــيم

ألرضماظقضــػمسؾــورةمســـمجــزئني:ماىــزءماألوش:معؾؾغــوًمطــؾرياًمؼعــودشمضقؿــيم
األرض،مواىــزءماظـــوغكمعؾؾغـوًمرعزؼـوًمؼــدصعمبصــػيمدورؼــيمرــقاشمعــدةمايؽــر،م

وتظؾماألرضمعؾؽومظؾقضػمأعـومعـومأضـقؿمسؾقفـومعــمبــوءممصقؽـقنمعؾؽـوًمظؾؿؿـقشم

وؼلــؿكمخاحملؿؽــر مؼؿصــرفمصقفــومتصــرفماٌوظــؽمامعؾؽــفمبوالغؿػــوعمواظؾقــعم

( )1شاشية ابن عابدين – .614/6

 - 28وايؾيمواإلجورةمظؾغريموتقرثمسـف.موجوءمصقرتفمواضقيمصكمضقشمأحدماظػؼفـوءم

«وظقمخربماظعؼورمصفؾمرمقزمظؾـوزرمإذامتعذرمسقدهمعـمشؾيمأومأجـرةمأنمؼـلذنم
ٌـمؼعؿرهمعـمســدهمسؾـكمأنماظؾــوءمؼؽـمقنمظؾؿؾـوغكمععـوًموخؾـقامورمعـؾمصـكم
غظــريماألرضمحؽــراًمؼــدصعمظؾؿلــؿقؼنيمأومًدعــيماٌلــفد مأصؿــكمبعضــفؿم

بوىقاز»خ . 1م

وتعوجلمػذهماٌعوعؾيمحمودـؾقمومبؾؼـوءماألرضمبؼقؿؿفـومامعؾـؽماظمقضـػموتظفـرم
ضـؿـمعقجقداتــفموالمؼـؿؿمإثؾــوتمضقؿـيماظؾـــوءمضـؿـمتؿؾؽــوتمأومعقجــقداتم

اظقضــػموالمتضــوفمٌــوشماظقضــػ،مأعــومضقؿــيمإرمــورماألرضمصــوىزءماٌؼؾــقضم

عؼدعوًمصقعوجلمإعومبصػيمشؾيمأومإؼـرادمطؿـومجـوءمصـكماظـرأىماظلـوبؼ،مأومؼرمسـؾم

صــكمصــقرةمإغشــوءموضــػمجدؼــدمب ـفمموػــذامػــقماألصضــؾ،موأعــوماىــزءماظرعــزىم
اظدورىمعـماإلرمورمصفقمإؼرادمؼصرفمظؾؿلؿقؼني.م م

ب-ماالجــورتني:موحؼقؼؿــفمتؿؿـــؾماماظؿعوضــدمعــعمتــقشمالدــؿؽفورماظقضــػمعؼوبــؾم
أجــرةمتؼلــؿمإشممجــزئني،ماىــزءماألطـ معـفــومؼصــرفمظــؿعؿريماظقضــػ،مواىــزءم
اآلخرمؼدصعمسؾكمأضلوطمدورؼيمرقاشمعـدةماإلجـورةم،موؼؽـقنمظؾؿؿـقشمايـؼم
امادؿقػوءمعـػعيماظقضػمبعدمتعؿريهمعدةمؼلهدمصقفومعومضدعفمعــممتقؼـؾممبـموم

ظؾؿلؿلجرمعـمحؼق مصكمهصقؾماٌـػعيمبـػلـفمأومبوظؿـلجريمظؾغـريمطؿـومؼـقرثم

ػذامايؼمســف،موأعـومعـوم زمصـؾمسؾقـفماظقضـػمعؼوبـؾماإلجـورةمصؿـؿؿممععوىؿـفم

حمودؾقومسؾكماظقجفماظؿوظل :م
-

اىزءماظذىمضؾضمعؼدعومإلسؿورماظقضػمالمؼعؿ مإؼرادامظؾقضػمبصػيمشؾيمتظفـرم

امضوئؿــيماظــدخؾموتــقزعمسؾــكماٌلــؿقؼني،مبــؾمؼــؿؿمرمسؾؿــفمبصــػيمحلــوبم
احؿقــوركمرأمســوشممظؾؿفدؼــداتمؼـػــؼمعـــفمسؾــكمإسؿــورماظقضــػموطؾؿــوممتم

ادؿكداممجزءمعـفمسمػضمبفماالحؿقوركموؼعؾكمإشممحلوبمعـوشماظقضـػمأىم

أنمػذاماٌؾؾغمؼؽقنموضػوً .م
-

اىزءماٌمجؾمعـماألجرةمواظذيمؼلؿقؼموزمصؾمبصػيمدورؼيمؼعوجلمبصـػؿفم

شؾيمظؾقضػمؼظفرمامضوئؿيماظدخؾموؼقزعمسؾكماٌلؿقؼني.

( )1بلغة السالك ألقرب المسالك للصاوب – .214/3

 - 29وبذظؽمؼظفرمأنماظػر مبنيمايؽرمواالجـورتني،مأغـفمامايؽـرماظـذىمؼؿـقشمماظؾــوءمػـقم

احملؿؽرموؼؽقنماظؾـوءمعؾؽومظف،مأعوماماالجورتنيمصننماظؾـوءمؼؽقنمعؾؽومظؾقضػ .م

وػذانماألدؾقبونمجبوغىمعومصقفؿومعـمخمـوررماالدـؿقالءمسؾـكماظقضـػموضـقوسفمصنغـفمالمؼقجـدم

صقفؿومشؾيمظؾقضػمرقاشمعدةماإلجورةمألنمعومؼؼؾضمعؾؾغمرعزىمضؽقؾمجداً .م

جـ-ماٌ رصد:موحؼقؼؿـفمأغـفمدؼــمسؾـكماظقضـػمأخـذمظعؿورتـفمعــمتـقشمسؾـكمأنمؼلـددمػـذام
اظدؼـمعـمشؾؿفمايوصؾيمبوظؿلجريخ 1مظؾؿؿقشموػقماظغوظىمأومظغريه .م

واٌرصدمبفذاماظشؽؾمأضـربمذـؾفوًمبوالجـورتنيمعــمايؽـرمامطـقنماٌؾــكمسؾـكمأرمضم

اظقضػمؼؽقنمعؾؽوًمظؾقضػ،مشريمأغفمؼػه مسـماالجورتنيماماٌعوىيماحملودؾقيمحقـٌمؼظفـرم
اٌؾؾغماٌدصقعمظإلسؿورمدؼـوًمسؾكماظقضػمامضوئؿيماٌرطزماٌوشممظؾقضػمطؿومأغفمؼلددمػـذام

اظدؼـمظؾؿؿقشمدورؼومبوٌؼوصيمبنيمعومؼلؿقؼمسؾقفمعــمأجـرةماظقضـػماٌـمجرممأومعــماألجـرةم

احملصؾيمعـماٌلؿلجرمإنمطونمشريمعـمظفماظدؼـ .م

اظــــقعماظــــوغك:ماظصـــقغماٌلـــؿقدثيمظؿؿقؼـــؾماظقضـــػ:مبداؼـــيموـــدرماإلذـــورةمإشممأنموجـــفم

االدؿقداثمامػذهماظصقغمػقمإجراءاتماظؿطؾقـؼمأعـومعــمحقـٌماألدـوسمصفـكمعؾـقـيم

سؾكمصقغمإدالعقيمعلؿؼوهمعـماظعؼقدماظشرسقيماٌلؿوةمواظقاردةمامطؿىماظػؼـف،مودـقمفم
غؿـووشمػذهماظصقغمعـمحقٌمحؼقؼؿفومواألدوسماظػؼفكميوموطقػقيمتطؾقؼفـومسؾـكماظقضـػم

وذظؽماماظػؼراتماظؿوظقي :م

أ-م صؽقكماٌؼورضي:موػكمصقغيمتؼقممسؾكمسؼـدماٌضـوربيماظشـرسكمبـنيمجفـيماظقضـػمبصـػؿفوم
عضوربوموضمؾيماظصؽقكمبصػؿفؿمأربوبمأعقاش،موتصقؼرمذظؽمؼظفرمامحوظيموجـقدمأرضم

وضــػمشــريمعلــؿغؾيموالمؼقجــدممتقؼــؾمذاتــكمإلسؿورػــومواظؾـــوءمسؾقفــومصقــؿؿمإســدادمدرادــيم
جدوىمؼؿقددمصقفوماٌؾؾغماظالزممظؾؾـوءموؼـؿؿمتؼلـقؿفمإشممصؽـوتمصـغريةمتصـمدرمبفـومجفـيم

اظقضػمصـؽقطوًمطـؾمصـؽمبؼقؿـيمإ مسقـيمعــمصؽـوتماٌؾؾـغموؼـؿؿمررحفـومظالطؿؿـوبماظعـومم

بقادطيمبعـضماٌممدلـوتماٌوظقـيموسؾـكمأنممؼلخـذماظقضـػمصـؽقطومبؼقؿـيماألرضم،موعــم
جمؿقعماٌؾؾغمؼؿؿمإضوعيماٌؾـكموتلجريموحداتف،موعــمضقؿؿـفماإلرمورؼـيماٌؿفؿعـيمؼـؿؿم
دصــعمسوئــدميؿؾــيماظصــؽقكممبـــمصــقفؿمجفــيماظقضــػمطــؾمثلــىمصــؽقطفمعـلــقبيمإشمم

إؼــراداتماظؿــلجريمعــعمادــؿقؼو مجفــيماظقضــػمحصــيمعضــوربمعؼوبــؾماإلدارة،موامغػــسم
( )1العقود الدرية البن عابدين.219-218/1 -

 - 31اظقضًمؼؿؿمدورؼوًمادهدادمجفيماظقضػمظؾصؽقكمسـمررؼؼمدصعمضقؿؿفومإشممأصقوبفومعـم
اظعوئدماظذىمهصؾمسؾقفمحؿكمتلـؿفؾؽمخؼـؿؿمإرػوؤػـو مامغفوؼـيماٌـدةموتصـؾ ممعؾؽقـيم

اٌؾوغكمجبوغىماألرضمعؾؽقيمخوظصيمظؾقضػ،ممسؾكمأغفمميؽـمتداوشمػذهماظصـؽقكمام
اظلق ماظـوغقؼيمظـألورا ماٌوظقـيم،موػـذهماظصـمقغيمرؾؼـًماماٌؿؾؽـيماألردغقـيمايو

قـيم

مبقجىماظؼوغقنمرضؿم10مظلــيم1981مهـًمعلـؿكم"دــداتماٌؼورضـي"مواظـذىمحـددم
ايقؽوتماظؿكمؼلؿ ميومبنصدارمػذاماظـقعمعـماظلـداتمامطـؾمعــ:مخوزارةماألوضـوفم-م

اٌمدلــوتماظعوعــيمذاتماالدــؿؼالشماٌــوشم-ماظؾؾــدؼوت موبوظػعــؾمضوعــًموزارةماألوضــوفم

األردغقيمبنصدارمدـداتمعؼورضيمإلضوعيمعؾوغكمسؾكمأرضمأوضوفمظدؼفو .م

وظؼدمغوضشمجمؿعماظػؼفماإلدالعكماظدوشممػذاماألدؾقبمبشؽؾمسوممامعممترهماظرابعخ 1م

وأصدرمحقظفماظؼرارمرضؿم30مخ 4/5مبوإلجوزةمععموضعمضقابطمحمددةمظؽقػقيمتطؾقؼفمعـمحقٌم
إصدارماظصؽقكموتداويومواظعالضوتمبنيمأرراصفو،موالمارجمػذهماظضـقابطمسؿـوموردمامغشـرةم
االطؿؿــوبماظصــودرةمعـــموزارةماألوضــوفماألردغقــيمإالمامتغــقريماٌلــؿكمإشممصــؽقكمبــدالًمعـــم

دـدا ت،موعـماىدؼرمبوظذطرمأنماٌعفدماإلدالعكمظؾؾققثمواظؿدرؼىماظؿوبعمظؾؾـؽماإلدالعكم
ظؾؿـؿقيمجبدةمضدمسؼدمحؾؼـيمدرادـقيمحـقشم«إدارةموتــمؿريمتؿؾؽـوتماألوضـوفم»موسرضـمًمصقفـوم

وربيموزارةماألوضوفماألردغقيمحقشمإصـدارمدــداتماٌؼورضـيموبعـدمغؼـوشمرقؼـؾمجـوءمضـرارم

اٌشورطنيمطوآلتل:م«ظذظؽمطؾفمصننماظـدوةملمتقصكمبوسؿؿودمػذهماظصقغيمظالدؿـؿور»خ . 2م

وميؽـماظؼـقشمإنمأدـؾقبم«صـؽقكماٌؼورضـيم»مامحـدمذاتـفمأدـؾقبمعـودـىمامزـؾمم

اٌؿغرياتماٌعوصرةمواالسؿؿودماماظؿؿقؼؾمبشؽؾمسوممسؾكمصؽرةمدميقضرارقـيماظؿؿقؼـؾمػـذام
صضالًمسؾكمأنمسىءماظؿؿقؼؾمؼؿؿمددادهمعـماإلؼراداتمبشؽؾمدورىمإشممجوغىمتقصريهمأداةم

متقؼؾقــيمميؽـــمتــداويومعــعماالظؿــزاممبوظضــقابطماظػؼفقــيمظعؼــدماٌضــوربيمواظؿــكموضــقفومضــرارم

اجملؿعخ . 3م

(« )1ق ــرارات و وص ــيات مىم ــم الفق ــو اةى ــالمى» الق ــرار رق ــش  )4/5( 34بشـ ـ ن ى ــندات المقار ــة وى ــندات
االىــت مار -ف ـ المــل مر الرابــم المنعقــد بىــدة  23-18جمــادب ارخ ـرة 1448ىـ ـ المواف ـ 11-6فبرايــر
1988م -نشر دار القلش بدمش صـ. 71-67
( )2مىلد شلقة «حدارة و مير األوقا »1415 ،ىـ1994 -م ،صـ.451
( )3وجــد مالش ــة فرعيــة شــول مــا ورد فـ العنصــر الرابــم بنــد  6فقــرة (ب) قــرار المىمــم الخاصــة بتوزيــم الــربح
شيـ ورد ون محــل القســمة ىــو الــربح بمعنــاه الشــرعى وفســر القــرار لــك ب نــو المائــد علــى روس المــال ولــيس
اةيراد وو الغلة وودخل ف لك ما يعر بربح التقويش والاب يعنى بو فقها ومحاىبة الميادة فـ قيمـة الشـى

 - 31ب-ماالدؿصـوع:موػقمعـماظعؼقدماظشرسقيماٌلـؿوهمســدمايـػقـيم،موإنمطـونمؼـدخؾمامغطـو م
اظلؾؿمسـدمبوضكماٌذاػىموؼلؿكمسـدػؿم«اظلؾؿماماظصـوسوت»موصـقرتفماظؿـكمميؽــم

أنمؼطؾــؼمبفــومإلسؿــورماظقضــػمتــؿؿمهــًمعــومؼلــؿكماماظؿطؾقــؼماٌصــرصكماإلدــالعلم

اٌعوصرم«االدؿصـوعمواالدؿصـوعماٌقازى»موأحقوغوًم«االدؿصـوعماظؿؿقؼؾك» .م

وإجــراءاتمتطؾقــؼمػــذهماظصــقغيمامإسؿــورماظقضــػمتــؿؾكصماماالتػــو ماٌؾــدئكمعــعم

عؼووشمظؾـوءمسؼورمسؾكمأرضموضػ،مثـؿماظؾفـقءمإشممرـرفمثوظـٌمميـقشمسؿؾقـيماظؾــوءمامإرـورم

سؼدمادؿصـوعمؼ ممبنيمجفيماظقضػمبصػؿفومعلؿصـعومواٌؿقشمبصػؿفمصوغعومعؼوبؾمعؾؾـغمععـنيم
ثؿمؼؼقمماٌؿقشمبنبراممسؼدمادؿصـوعمعقازىمععماٌؼووشمظؾؾـوءموؼدصعمظفمضقؿـيماظؾــوءمحملـىم

غلؾيماإلمتوممعـمواضعماٌلؿكؾصوتماٌعؿؿدة،موسؾكمأنمتؽـقنمضقؿـيمسؼـدماالدؿصــوعماألوشم

بنيمجفـيماظقضـػمواٌؿـقشمأطـ معــمضقؿـيمسؼـدماالدؿصــوعماٌـقازىماٌـعؼـدمبـنيماٌؿـقشم

واٌؼووش،مواظػر مبقـفؿومؼعدممبـوبيمرب مظؾؿؿقش،موتؼقممجفيماظقضـػمبوظلـدادمظؾؿؿـقشمسؾـكم
أضلوطمدورؼيمرقؼؾيماألجـؾمهـددمبوظشـؽؾماظـذىمتـؿؿؽـمصقـفمعــماظملـدادمعــمسوئـدمأومشؾـيم

تلجريماٌؾـكمععمإبؼوءمجزءمعـفومظؾؿقزؼعمسؾكماٌلؿقؼني .م

وسؼدماالدؿصـوعموصؼمػذاماظؿصقرم«االدؿصـوعمواالدؿصـوعماٌقازى»مصدرمبشلغفمععقـورم

ذرسكمضؿـماٌعـوؼريماظشـرسقيماظؿـكمأصـدرػوماجملؾـسماظشـرسكمبفقؽـيماحملودـؾيمواٌراجعـيم

ظؾؿمدلوتماٌوظقيماإلدالعقيخ 1موأجوزتفموصؼمضقابطمععقـيمطؿومأغفمرؾؼمصعالًماممتقؼؾمإغشـوءم
اظعدؼــدمعـــماٌؾــوغكماًوصــيمبقادــطيماٌصــورفماإلدــالعقيموعـفــومعصــرفمضطــرماإلدــالعمكخ. 2م

وادؿكداممطذظؽمصكممتقؼؾمإسؿورماظقضػمبوٌؿؾؽيماألردغقيخ . 3م

وىو باق ولش يبم بعد ،والواقم فقهاً ومحاىـبة ون ربـح التقـويش ال يـوزب علـى الشـر ا  .وىـاا مـا ورد فـ تـاب
المغنـى البــن قدامــو ( ) 61/5نقــال عـن وشمــد بــن شنبــل شيـ جــا فـ نهايــة الفقـرة "قيــل لــو فيحتســبان علــى
المت ـ اب؟ فقــالف ال يحتســبان حال علــى النــات ألن المتــاب قــد يــنحف ىــعره وقــد ير فــم" وىــاا مــا عليــو الفكــر
والتطبي المحاىبى ف ون ربح التقويش ال يوزب ما جا ف معيار المحاىبة الدولى رقش  18فربح التقويش وو
ما يطل عليو البعض «ربح التنضيض الحكمى  -على غير ما ورد ف تب الفقو ب نو ربح التقـويش  -ال يـوزب
حال ف شالة واشدة وىى خارج الشريك واىترداد شصتو ف روس المال ومنها ربح التقويش حن وجد».
( )1مىلــد المعــايير الشــرعية -ىيئــة المحاى ـبة والمراجعــة للملىســات الماليــة اةىــالمية -المعيــار رقــش (-)11
1424ىـ2443 -م -صـ.192-181
( )2د .علـ ــى وشم ـ ــد الس ـ ــالوس  -االقتصـ ــاد اةى ـ ــالمى والقض ـ ــايا الفقهيـ ــة المعاص ـ ــرة -دار ال قاف ـ ــة بالدوش ـ ــة-
1416ىـ1996-م.998-938/2 -
( )3بح مقدم من وزارة األوقا األردنية لندوة طور األوقا اةىالمية و نميتها المنعقدة بنوا شوط 1418ىـ
1977 -م ،صـ.34

 - 32واٌعوىيماحملودؾقيميذهماظصقغيمتؽقنمبندراجمضقؿـيماٌؾــكمضـؿـمتؿؾؽـوتماظقضـػم

ععمإضوصؿفومٌوشماظقضػ،معؼوبؾمتعؾقؿفومبصػيماظؿزاعوتمأومدؼـمسؾكماظقضػ،موؼـؿؿمدـدادمػـذام

اظدؼـمسؾكمأضلوطمظؾؿؿقشمعـمسوئداتماظقضػ .م

جـــ-ماظؿــلجريماظؿؿــقؼؾك:موؼلــؿكمأؼضـوًماماظؿطؾقــؼماٌصــرصكماإلدــالعكم«اإلجــورةماٌـؿفقــيم
بوظؿؿؾقؽ»موصقرتفوماظؿـكمتطؾـؼمبفـوماماظقاضـعمخ 1مػـكماتػوضقـيمثالثقـيمبـنيمعوظـؽمظؾعـنيم
وتقشموعلؿلجر،مؼؼقمماٌؿقشمبشراءماظعنيمعـماٌوظـؽموامغػـسماالتػوضقـيمؼلـؿلجرػوم

اٌلؿلجرمعؼوبؾمأجرةمهددممبومؼؽػكمظؿغطقيم ـماظعنيموسوئدمسؾكماظؿؿقؼؾمامصقرةم
اظرصقدمامذعيماٌلؿلجرمبلعرماظػوئدةماظلوئدمواالتػو مامذاتماالتػوضقيمسؾكمأنمتموشم
عؾؽقيماظعنيمامغفوؼيمعدةماإلجورةمإشمماٌلؿلجرمإعومعؼوبؾمعومدصعفمعـمأضلـوطمأومبــؿـم

رعزىمأومشريمرعزىمؼؿػؼمسؾقف،موسؾكمذظؽمصننمػذهماظصقغيموإنمطوغًمإجورةمعـمحقٌم

اظشؽؾماظؼوغقغكمصنغفومعـمحقٌماىقػرمبقعخ 2مواإلرمورمدوترمظفخ . 3م

وحقـؿومأرادتمبعضماظؾـقكماإلدالعقيمتطؾقؼمػـذهماظصـقغيمسـدظًمصقفـومبـلنمصصـؾًمام

االتػوضقيمبنيمسؿؾقيماظؿلجريمامصقرةمسؼـدمعلـؿؼؾمعـعمإبـراممسؼـدموسـدمبوظؿؿؾقـؽمحقـفـو،مثـؿمم

إبــراممسؼــدماظؾقــعمتـػقــذاًميــذاماظقســدمســـدماغؿفــوءمعــدةماإلجــورةمخ 4مومسؿــفماإلرمــورماٌـؿفــكم

بوظؿؿؾقؽ،مععمبؼوءمطقػقيمهدؼدمضلطماإلجورةمحلؾؿومؼؿؿمصكماظـظؿماألخرى،موبوظؿوشممزؾـًم

اظعؿؾقيمامجقػرػومبقعوًم عـماألصؾمألنماٌلؿلجرمؼـدصعمضلـطمإرمـورمأطـ معــمضلـطماإلرمـورم

اظعودىمخاظؿشغقؾك موأغفمإذامصلكًماإلجورةمصؾؾؿلؿلجرمايؼمامادهدادمػذهماظزؼودة.مطؿـوم
غصمسؾكمذظؽماٌعقورماظشرسكمصكماظؾـدم .8/8م

إذامعـماظـوحقيماظػؼفقيمصننمػذهماظصقغيمتـطقىمسؾكمخروجمسـماألحؽـومماظػؼفقـيمصفـكم

تؿضؿـموضقعمسؼدؼـمسؾكمحمؾمواحدموػؿوماظؾقعمواإلجورةمحؿكموإنملمؼذطرماظؾقعمصـراحيم
صفقمعؿضؿـمحؼقؼيمصكماظؿعوضدمظدصعماٌلؿلجرمأجرةمأط مســمأجـرةماٌــؾموػـقممبـوبـيمجـزءًمم

( )1قانون الت جير التمويلى المصرب رقش  144لسنة 1995م.
( )2معايير المحاىـبة الدوليـة الصـادرة عـن اال حـاد الـدولى للمحاىـبة – المعيـار المحاىـبى رقـش  17الـاب عـال
العملية بحسب الىوىر على ونها بيم.
( )3المادة رقش  434مـن القـانون المـدنى المصـرب الـاب ن ـر للعمليـة علـى ونهـا بيـم بالتقسـيف .شيـ جـا نـ
المادة ما يلىف ح ا ان البيم ملجل ال من جاز للبائم ون يشـترط ون يكـون نقـل الملكيـة حلـى المشـترب موقوفـاً
على اىتيفا ال من لو ولو ش سليش المبيم ،وح ا وفيد األقساط جميعها فإن انتقـال الملكيـة حلـى المشـترب
يعتبر مستنداً حلى وقد البيم ،و سرب األشكام السابقة ولو ىمى المتعاقدان البيم حيىاراً.
( )4المعيار الشرعى رقش ( )9الصادر عن المىلس الشرعى بهيئة المحاىبة -صـ.164-141

 - 33عـم ـماظؾقع،مطؿومأنماظقسدمبوظؾقعمعؾزمموػقمبذظؽمؼدخؾمصـكمغطـو متعؾقـؼمأومإضـوصيمسؼـدم
اظؾقعماظذىمالمؼؼؾؾماظؿعؾقؼمأوماإلضوصيمإشممشريمذظؽمعــماٌكوظػـوتمخ، 1موعـعمذظـؽمصنغـمفمســدمم

عـمرمقزمػذهماظصقغيمصؼفومميؽـمتطؾقؼفومامإرورماتػوضقـيمبـنيمجفـيماظقضـػموتـقشموعؼـووشم
ؼؿؿممبقجؾفـوماالتػـو مبـنيماٌؿـقشمواٌؼـووشمسؾـكمإغشـوءمعؾــكمسؾـكمأرضموضـػموؼـدصعمظـفم

علؿقؼوتف،م ثـؿمؼؼـقمماٌؿـقشمبوالتػـو معـعمجفـيماظقضـػمسؾـكمتـلجريماٌؾــكميـومعؼوبـؾمضقؿـيم
إرمورؼيمتدصعمسؾكمأضلوطمتغطـكماظؿؿقؼـؾماٌؼـدمموسوئـدماًمسؾقـف،موامغفوؼـيمعـدةماإلجـورةمأوم

ضؾؾفومإذامرشؾًمجفيماظقضػمؼ ؿؿمإبراممسؼـدمبقـعمبـنيماٌؿـقشموجفـيماظقضـػمظؿؿؾقـؽماٌؾــكم

ظؾقضػ،موعـمجوغىمآخرمتؼـقممجفـيماظقضـػمبودـؿـؿورماٌؾــكمبوظؿـلجريمظؾغـريموتـدصعماألضلـوطم

ظؾؿؿقشمعـمسوئدمػذهماإلجورة .م

د-ماٌشورطيماٌـؿفقيمبوظؿؿؾقؽ:موتلؿكمأؼضوم"اٌشورطيماٌؿـوضصي"موػكمصـقغيمؼـؿؿماالتػـو م
صقفومبنيمجفيماظقضػموتقشمسؾكمأنمؼؿؿمإغشوءمعؾـكمسؾكمأرضموضػ،موؼؽقنماظطرصـونم
ذرطوءمععوً،مجفيماظقضػمبوألرضمواٌؿقشمبؿؽوظقػمإضوعيماٌؾـكموؼؿؿمادـؿغالظفمبوظؿـلجريم

ثؿمؼؼلؿمسوئدماإلرمورمبقـفؿومثلىماالتػـو م،مسؾـكمأنمتؿعفـدمجفـيماظقضـػمبشـراءمحصـيم
اظشرؼؽماٌؿقشماماظشرطيمدورؼوًمطؾمصهةمعـمغصقؾفومامسوئـدماإلرمـورمإشممأنمتـؿفـكم

عدةماظشرطيمصؿـؿؼؾمطوعؾماٌؾؽقيمظؾقضػ،موػذهماظصـقرةممتمإضرارػـومبقادـطيماجملؾـسم

اظشرسكميقؽيماحملودـؾيمخ 2موتطؾـؼمامبعـضماٌصـورفماإلدـالمعقيمطؿـومرؾؼـًمصعـالًمصـكم
متقؼؾمبعضمأراضكماألوضوفمصكماظلقدانخ. 3موميؽـمتطؾقؼفوماممتقؼـؾمإسؿـورماظقضـػم

وصؼماظضقابطماظعوعيمظؾشـرطوتماماظػؼـفماإلدـالعلموعـوموردمبشـلغفوماماٌعقـورماظشـرسكم

اظصودرمسـماجملؾسماظشرسك،مطؿومؼلؿـدمجقازمصقغيماٌشورطيماصقصوماماظقضـػمإشمم

عومضررهمصمفقرماظػؼفوءمعـمجقازموضـػماٌشـوعمواظشـرطيماماظقضـػ،موامذظـؽمجـوءتم
أضقاشمسدؼدةمعـفومظدىمايـػقيم«وظقموضػمغصػمأرضمأومغصػمدارمعشوسومسؾكماظػؼـمراءم

صذظؽمجوئزمامضقشمأبكمؼقدػ»موحؿكمسـدمحمؿدماظذىمالمرمقـزماظقضـػمعـعماظشـققعم
()1د .محمد عبد الحليش عمر – الت جير التمويلى من من ور حىالمى – بح مقدم حلى الحلقـة النقاشـية رقـش ()7
شولف «الت جير التمويلى من من ور حىالم » المنعقدة بمر م صالح امل لالقتصاد اةىالم بىامعـة األزىـر
ىبتمبر 1998م.
( )2المعيار الشرعى رقش  12الصادر عن المىلس الشرعى بهيئة المحاىبة  -صـ221-224
( )3د .ىعيد الحسـينى عبـد الـرشمن – مـدير عـام ىيئـة األوقـا اةىـالمية السـودانية – بحـ ىربـة األوقـا فـى
السودان  -مقدم حلى ندوة عرت التىارب الوقفيـة المنعقـدة بمر ـم صـالح امـل لالقتصـاد اةىـالم بىامعـة
األزىر فى شوال 1423ىـ  -ديسمبر 2442م.

 - 34صنغفمضقدمذظؽممبومؼؼؾؾماظؼلؿيخ، 1موجوءمأؼضومظدىماظشوصعقيم«وؼص موضػمعشوعمعـمسؼـورم
وعـؼقشمألنمسؿرمبـماًطوبمرضكماهللمتعوشممسـفموضػمعوئيمدفؿمعـمخقـ معشـوسومرواهم

اظشوصعكموالمؼلرىم–أىماظقضػ-مإشمماظؾوضك»خ 2موأعومظدىمايـوبؾيمصذظؽمجوئزمطؿومجوءم

«وؼص موضػماٌشوعموبفذامضوشمعوظؽمواظشوصعكموأبقمؼقدـػم»خ. 3موػـقمجـوئزمأؼضـوًممظـدىم
اٌوظؽقيمصكمصقرةموجقدمسؼورمبعضفموضػموبعضفمعؾؽموذظؽمصكمبوبماظشرطيخ . 4م

ػـ-مB. O. Tم:موػكمصقغيممتقؼؾقيمعلؿقدثيمتعــكمضقـوممجفـيمتقظـيمبوظؾــوءمBuildingمسؾـكم
أرضمتؾقطـيمىفــيمععقــيموإدارةماٌؾـــكمOperationموايصـقشمسؾــكمإؼراداتـفمحؿــكم
ادهدادماظؿؿقؼـؾماٌؼـدممعـفـومثـؿممهقؼـؾمأومغؼـؾمTransferماٌؾؽقـيمامغفوؼـيماٌـدةم

ظؾففــيماألصــؾقي،موػــذاماألدــؾقبمذــؾقفمإشممحــدمطــؾريمبلدــؾقبمايؽــرموظــفمرــر مصرسقــيم

عؿعددةمظؿطؾقؼفخ، 5موععمأغفمراجمادؿكداعفماماظؿؿقؼؾماٌعوصرمصهةمعـماظقضًمإالمأغـفم
آخذماماالدملورمٌومؼـطقىمسؾقفمعـمخموررمذؾقفيممبومذطرغوهمامخموررمايؽر،موظذام

المغقصكمبودؿكداعفمامإسؿورماظقضػ .م

موبوٌؼورغيمبنيمػذهماظصقغمصكمضقءمخصوئصماظقضػموضقاسدماظؿؿقؼؾماظلـؾقؿيمنـدمأنم

أصضؾفومصؽقكماٌؼورضيمظؽقغفومتعؿؿدمسؾكمأدؾقبمدميقضرارقيماظؿؿقؼؾموتؿػؼمععماٌشـورطيم

اٌـؿفقيمبوظؿؿؾقؽمصكمأنمخدعيمأسؾـوءماظؿؿقؼـؾمعرم تؾطـيمبـوإلؼرادموظقلـًمدؼــوًمطؿـومصـكمحوظـيم
االدؿصـــوعمأوماٌرصــد،مأعــوماظؿــلجريماظؿؿــقؼؾكمواظـــمB.O.T.مصعؾقفؿ ـومعكخــذمذــرسقي،موايؽــرم

واالجــورتنيمتقجــدمصقفؿــومخمــوررمضــقوعمعــوشماظقضــػمظطــقشماٌــدةمموضــكظيماظغؾــيممبــومؼضــرم
بوٌلؿقؼني .م
م

الفرع الثانى :طرق وأساليب استثمار الوقف:
مبعـكمادؿكداممأعقاظفمظؾقصقشمسؾكماظغؾَّيمأوماظدخؾماظذىمؼصرفمظؾؿلؿقؼني :م
صكماظؾداؼيموـدرماإلذـورةمإشممبعـضماألعـقرماٌؿصـؾيمبودـؿـؿورمعـوشماظقضـػمعــمأػؿمفـوم
( )1المبسوط للسرخسى -مرجم ىاب ف .37-36/12
( )2مغنى المحتاج للخطيب الشربينى -مرجم ىاب ف 377/2
( )3المغنى البن قدامة -مرجم ىاب ف 643/5
( )4شاشية الدىوقى على الشرح الكبير للدردير – .365-364/3
( )5د .محمد عبـد الحلـيش – بحـ ن ـام ال ـ  B.O.T.مـن من ـور حىـالمى مقـدم حلـى مـل مر «البنـا والتشـغيل»
المنعقد بالقاىرة 2444م – البنك اةىالم للتنمية ووزارة المالية المصرية.

 - 35عوؼؾك :م
األعرماألوش:مأغفمالمتقجدمررؼؼيمأومصقغيمادؿـؿورمواحدةمتصؾ مظؽؾمأغقاعماألعقاشماٌقضقصـيم
ألنمظؽــؾمعــوشمرؾقعؿــفمصــكماالد ـؿمـؿور،مصوظعؼــوراتماٌؾـقــيمتؽــقنمبوظؿــلجريم،مواألراضــكم

اظزراسقيمبوظؿـلجريمأومبطـر ماالدـؿغالشمماظزراسـكمعــمإجـورةموعزارسـيموعغوردـيموعلـوضومة،م
واٌـؼقالتمعـؾمودوئؾماظـؼؾمعـمدقوراتموروئراتمودػـمتؽقنمبوظؿلجريمأوماالدـؿغالشم

اظذاتك،موأعوماظـؼقدمصؿؽقنمبوإلؼداعمصكماٌصـورمفمأوماالدـمؿـؿورمصـكماألورا ماٌوظقـيممأوم

اٌؿوجرةمبفوموشريمذظؽ .م

األعــرماظـــوغك:مأنمسؿؾقــيماالدــؿـؿورمضــدمتــؿؿمبقادــطيمغــوزرماظقضــػمأومعـــمؼـقؾــفمعـــؾمػقؽــوتم
األوضــوفمايؽقعقــيماظؼوئؿــي،موؼػضــؾمأنمؼؼؿصــرمذظــؽمسؾــكماالدــؿـؿورمبطرؼــؼمامإلجــورةم

واإلؼداعمصكماٌصورف،مأعـوماالدـؿـؿورمصـكماألوجـفماألخـرىمعــؾماظؿعوعـؾمصـكماألورا م
اٌوظقيمصؿقؿوجمإشممجفيمصـقيمعؿكصصيمظؿؽقؼـماحملػظيموإدارتفو،موطذاماالدـؿـؿورمســم

ررؼــؼماٌشــورطيمواٌضــوربي،مواالوــورماٌؾوذــرموطــذاماظصــمـوسيمأومتوردــيماالدــؿغالشم

اظزراسكمإذمؼػضؾمأنمؼؿؿماالدؿـؿورمسـمررؼؼمتقظقيمإدارةمعؿكصصفمطؾمصقؿومرمقده .م

األعرماظـوظٌ:مغظراًمظؽقنمإدارةماظقضػمعـػصؾيمسـمعؾؽقيمعـوشماظقضـػموســماٌقضـقفمسؾـقفؿم
صنغــفمؼقجــدمعــومؼعــرفمبوٌكــوررماألخالضقــيموســدمماإلتلــو مبــنيمأػــدافمطــؾمجفــيمعـــم

اىفوتماٌؿصؾيمبوظقضػ،م وظذظؽمؼؼؿضـكماألعـرموجـقدمضـقابطمعمدلـقيمحوطؿـيمورضوبـيم
عـمجفيمحموؼدةموتقصرماظشػوصقيموػقمعومؼؿقؼؼمصكمعومضررهمضداعكماظػؼفـوءمصـكمواجؾـوتم

اظـوزرموعلؽقظقوتف،مواظرضوبيماظؼضوئقيمسؾكماظقضػ،موحدودمدؾطوتماٌقضقفمسؾقفؿموشـريم
ذظؽمعـماظضقابط .م

األعرماظرابع:مأغفمغظراًمٌومؼؿطؾؾفماظقضػمعـماحملوصظيمسؾـكمعـوشماظقضـػموهؼقـؼمأسؾـكمشؾـيم
تؽـــفموطــقنماظقضــػمسؿـالًمدؼـقـوًمصنغــفمؼؾــزممعراســوةمعشــروسقيمأوجــفموصــقغموإجــراءاتم

االدؿـؿور،م واظعؿؾمضدرماإلعؽونمسؾـكمتالصـكماٌكـوررمبؿــقعمحمػظـيماالدـؿـؿورموثؾـوتم

اظعوئدمواٌروغيمصكماظؿـؼؾمبـنيمأوجـفماالدـؿـؿورموعراسـوةمأثـرمرـقشماٌـدةموضصـرػوموعـوم

هؿؾفمعـمخموررماظؿضكؿموتغريمأحقاشماظلق موإعؽوغقيمهصقؾماظعوئد .م
م

موص ـ كمضــقءمعــومدــؾؼمدــقفمغؿـــووشمصــقغماالدــؿـؿورمعـــمحقــٌمبقــونمحؼقؼؿفــوموعــدىم

عشروسقؿفوموعـودؾؿفومالدؿـؿورمأعقاشماظقضػموذظؽمسؾكماظقجفماظؿوشم :م

 - 36أوالً:ماإلجورة:مواإلجورةمعـماظعؼقدماظشرسقيموتؼـعمسؾـكماألسقـونماظؿـكمؼـؿػـعمبفـوموظـذظؽمصفـكم
تـودــىماألوضــوفماظعؼورؼــيمعـــمعؾــوغكموأراضــكمزراسقـميموطــذاماألسقــونماٌـؼقظــي،موحمــؾم
اإلجورةمعـػعيماظعنيماٌمجرة،موتؽودمتؽقنماإلجورةمػكماظصـقغيماظقحقـدةماظؿـكمذطرػـوم

اظػؼفوءمضدميوًمالدؿـؿورمعوشماظقضػمبـوءمسؾكماالتػو مسؾكموضػماظعؼورمواٌـؼقشمخبـالفم
اظـؼقد،مواظضقابطمواألحؽومماظػؼفقيمإلجـورةماظقضـػمتعؿؿـدمسؾـكماألحؽـومماظػمؼفقـيمظعؼـدم
اإلجورةمبشؽؾمسوممأومعومؼلؿكمبنجورةماٌؾؽماٌطؾؼموغؾكصمصقؿومؼؾكمأػـؿمعـومؼؿعؾـؼم

بنجورةماظقضػ :م

أم معـماٌؿػؼمسؾقفمأنمإجورةماظقضػمعـمحؼماظؼوئؿمسؾقفموػـقماظــوزر،موؼشـهطمأنمؼؾؿـزممصـكم
ذظؽمبعدممتلجريماظقضػمظـػلفموالمٌشؿقشمبرسوؼؿفمألغـفمبفـذامؼؽـقنمعـمجراًموعلـؿلمجراً،م

والمٌـمالمتؼؾؾمذفودتفؿمظفموذظؽمظؾؾعدمسـماظؿفؿيخ . 1م

ب معؼدارماألجرةخ: 2معـماٌؿػؼمسؾقفمبشؽؾمسوممأنمتؽقنماألجرةمحلىمأجرةماٌــؾمحلـىم
حوظيماألدقا ،مصنذامأجرمبلضؾمعـمأجرةماٌــؾمبغـمإلمصـوحشمصـننمذظـؽمالمرمـقزموتػلـدم
اإلجورةمأومتؾطؾمظدىمايـػقيمواظشوصعقيموؼضؿـماظـوزرماظػر مظدىماٌوظؽقيموايـوبؾـي،م

وأعومإذامأجَّرماظـوزرماظقضػمبلجرةماٌـؾمعدةمععؾقعيمثؿمزادتمأجرةماٌـؾمظؿغريماألدعورم
أومطـرةماظرشؾوتمصننماألص مسـدمايـػقيموصكمضقشمظؾشوصعقيمؼػلخمسؼـمدماإلجـورةموتـمجرم

ظـــػسماٌلــؿلجرمأومظغــريهمواألوشمأوشممإنمرضــكمبوظزؼــودة،موظــدىمايـوبؾــي،موصــكمرأىم
ظؾؿوظؽقيمواألص مسـدماظشوصعقيمروٌومطوغًماإلجورةمبلجرةماٌـؾمصنغفمالمتػلخمعـمأجـؾم

عومررأمعـمزؼودةمسـمأجرةماٌـؾخ . 3م

جـ معدةماإلجورة:معـماٌؼررمطلحدمذروطماإلجورةمتعقنيمعدةماإلجورة،مشـريمأنماٌؼصـقدمػــوم
هدؼدمعؼدارمعدةماإلجورةمصؾدىمايـػقيمتهاوحماٌدةمبنيمدــيموثـالثمدــني،موظـدىم

اٌوظؽقيمتػصقؾمحلىمغقعماٌقضقفمسؾقفؿموغقعماظعنيماٌقضقصيموحوظيماظعؼـورمصوألصـؾم
أنمتؽقنمعومبنيمدـيموأربعمدـني،موصكمحوالتمأخرىمظلـيمأومسشرمدـني،مأعـومصـكمحوظـيم

( )1شاشــية ابــن عابــدين –  – 699/6شاشــية العــدوب مطبوعــة علــى شــرح الخرشــى – المطبعــة األميريــة بمصــر
1317ىـ .99/7 -
( )2العق ــود الدري ــة الب ــن عاب ــدين –  ،225 ،174/1مغن ــى المحت ــاج للخطي ــب الش ــربينى –  .395/2شاش ــية
الخرشى – المطبعة األميرية بمصر 1317ىـ .99/7 -
( )3العقود الدرية البن عابدين – ،225/1ومغنى المحتاج للخطيب الشربينى – .395/2

 - 37اظقضػماًربموتلجريهمٌـمؼعؿرهمصقفقزمأنمؼمجرمظلـنيمطؾرية.مأعوماظشـوصعقيمومايـوبؾـيم
صقفقزمظدؼفؿمضقودوًمسؾكمأصؾماإلجورةمتلجريماظعنيماٌقضقصيمألىمعدةمتؾؼـكمصقفـوماظعـنيم

اٌمجرةمشوظؾوًخ . 1م

ػذامعـماىوغىماظػؼفكمإلجـورةماظقضـػ،مأعـوماىوغـىماالدـؿـؿورمى،مصؿــماٌعـروفمأنم

اظؿلجريمزمؼؼمععوؼريماالدؿـؿورمعـمحقٌمثؾـوتماظعوئـدموسـدممتؼؾؾـفمواحملوصظـيمسؾـكمامألصـؾم،م

وطقنماظػؼفوءمؼشهرقنماظـظرمصكماألجـرةمصـكمضـقءمتغـريماألدـعورمواظرشؾـوتمصـننمػـذامزمؼـؼم

ععقورمعراسوةمسقاعؾماظؿضك ؿ،موػذهماظصـقغيمتطؾـؼمصـكماظعؼـوراتماٌؾـقـيمواألراضـكماظزراسقـيم

واألسقونماٌـؼقظي .م

ثوغقوً:مادؿـؿورماألراضكماظزراسقيمبوٌزارسـيمواٌلـوضومةمواٌغوردـي:موػـكمعــممسؼـقدماالدـؿغالشم

اظزراسكماٌـصقصمسؾقفـومصـكمطؿـىماظػؼـفمبشـؽؾمسـوم،موظالدـؿـؿورمصـكمأراضـكماظقضـػم

بشؽؾمخوصخ 2مععموجقدمخالفمبنيماظػؼفوءمحقشمعدىمجقازمبعضفومإالمأنماظراج مػـقم
اىقاز،مواٌزارسيمتؽقنمسـمررؼؼمتعوضدمجفيماظقضػمععمشريػومعـماٌؿكصصنيمأصرادم

أومذرطوتمزراسقيمسؾكمأنمتؼدمميؿمأرضموضػمزراسقـيمظقؼقعـقامبزراسؿفـومواظؾـذرمعشـهكم
بقـفؿومواظعؿؾمسؾكماظزارعموؼؿؿماضؿلومماظـوتٍماظزراسكمبقـفؿو،مأعـوماٌلـوضوةمصفـكمتعوضـدم

جفيماظقضػمععماظغريمسؾكمأنمؼؿعفدمبوظلـؼكمواًدعـيماألذـفورمصـكمأرضموضـػموتؼلـقؿم
اظـوتٍمبقـفؿو،مواٌغوردي،متعوضدمجفيماظقضػمععماظغريمسؾـكمأنمؼغـرسمأذـفوراًمصـكمأرضم

وضػموؼؿعفدػوم بوًدعيموؼؼلؿماظـوتٍمبقـفؿـو،موػـذهماظصـقغماظــالثمتؿؿقـزمســماإلجـورةم
بدصعماٌؿعوضدمععمجفيماظقضػمسؾكمبذشمأط مجفدمظؿقؼقؼمأضصكمشؾيمتؽـيمتـومؼزؼـدم

عـمغصقىماظقضػ .م

ثوظـوً:مصقغمادؿـؿورماظـؼقدماٌقضقصي:موتؿعددمػذهماظصقغمصـمكماظقضـًماٌعوصـر،مصـنذامطـونمعــم
أجوزموضػماظـؼقدمعـماظػؼفوءماظؼداعكمضدمعـؾقامظصقغمادؿـؿورػومبنضراضفومضرضـوًمحلــوًمأوم

دصعفومعضوربيم،مصنغفمصكماظقضًماٌعوصرمادؿفدتمصقغمأخرىمغؿـوويومصكماآلتك :م

أم ماإلؼداعماٌصرصكمخحلوبوتماٌصورف موؼقجدمعـفومغقسونمػؿو:مايلـوبوتماىومرؼـيموػـذهم
( )1شاشية الدىوقى على الشرح الكبير للدردير –  ،96/4ومغنى المحتاج للخطيب الشربينى  ،349/2المغنى
البن قدامة – .437/5
( )2العقــود الدريــة البــن عابــدين –  ،173/1شاشــية الدىــوقى علــى الشــرح الكبيــر للــدردير – ،539 ،372/3
مغنى المحتاج للخطيب الشربينى  ،326/2المغنى البن قدامة .422/5

 - 38المتغـؾمسوئـداًموبوظؿـوشممظقلـًمعـودـؾيمألعـقاشماظقضـػمإالمصـكمحوظـيمصـؿ محلـوبمجـورىم

ظؾـؼدؼيماٌؿقصؾيمعـماظغالتموادؿكداعفومظإلغػو ماىورىمأومظؾؿقزؼعمسؾكماٌلؿقؼني،م

أعوماظـقعماظـوغك:مصفكمحلوبوتماالدـؿـؿورمواظؿـكمهصـؾمسؾـكمسوئـدموعــماٌؼـررمأغـفمالم

رم ـقزماإلؼــداعمصــكماظؾـــقكمشــريماإلدــالعقيمألنمعــومتدصعــفمصوئــدةمربقؼــيمحمرعــيمذــرسوًمخ 1م
واظلؾقؾمإشممادؿـؿورمأعقاشماظقضػمصكمػذاماظـقعمػقمصؿ محلوبمادـؿـؿورىمصـكمبــؽم
إدالعكمدقاءمصكمإرورمحلوبوتماالدؿـؿورماٌطؾؼيمأومحلوبوتماالدؿـؿورماٌؼقـدةموظلــوم

صكمحوجيمإشمماظؿلطقدمسؾكمعشروسقيمػـذهمايلـوبوتممشـريمأغـفمؼؾـزمماظؿـؾقـفمإشممأغـفمصـكم
حوظيماظدوشماظؿكمؼقجدمععدشمتضكؿمعرتػعمصننمبؼوءماظـؼـقدمصـكمػـذهمايلـوبوتمعـدةم

رقؼؾيم رشؿمعومهؼؼفمعـمسقائـدمؼـمدىمإشممتكطـؾماظؼقؿـيماظشـرائقيموبوظؿـوشممغؼـصمعوظقـيم
ػذهماظـؼقد .م

ب ماالدؿـؿورمصكمأورا معوظقي:موتؿعددمػذهماألورا مسؾكماظقجفماظؿوشم :م
-1ماألدفؿ:موػكموثقؼيمتـؾًمحؼوًمصكمحصيمصكمعؾؽقيمذـرطيمعلـوػؿيمعـعمايـؼمصـكمغصـقىم
عـماألربوحماظؿكمهؼؼفومػذهماظشرطي،موػكمجوئزةمذرسوً .م

-2ماظلـدات:موػكموثقؼيمتـؾًمدؼـوًمصكمذعيمذرطيمألصقوبفومععمتؼوضقفؿمصقائدمدورؼيممبـلـؾيم
عـماظؼقؿيماالمسقيمظؾلـدموػذهمشريمجوئزةمذرسوًمٌومتـطقىمسؾقفمعـمربو .م

-3موثوئؼمصـودؼؼماالدؿـؿور:موػكموثقؼيمتـؾًمحؼوًمظصوحؾفومصكمصوصكمعقجقداتماظصــدو م
اظذىمؼلؿـؿرماألعقاشماجملؿعيمسـمررؼـؼماالدـؿـؿورماٌؾوذـرم،مأومشـريماٌؾوذـرمبوظؿعوعـؾم

صكماألورا ماٌوظقيموتؼلقؿماظعقائدمبنيمضمؾـيماظقثـوئؼم،مواالدـؿـؿورمبفـذاماألمدـؾقبمعــم
حقٌماألصؾمجوئزمذرسوًموظؽـممبراسوةمأنمالمتشؿؿؾمحمػظيماألورا ماٌوظقـيمبوظصــدو م

سؾــكمدـــداتمذاتمصوئــدة،موؼقجــدمعـفــومصـــودؼؼمادــؿـؿورمإدــالعقيمميؽـــماظؿعوعــؾمصــكم

صؽقطفو .م

-4ماألورا ماٌوظقـيمايؽقعقــي،موػــكمسؾـورةمســـمدـــداتمحؽقعقـيموأذونمخزاغــيمؼــدصعمسـفــوم
صقائدمربقؼيموبذظؽمصفكمشريمجوئزةمذرسوً .م

-5مصؽقكماٌراثيمواظلؾؿمواإلجورةمواٌؼورضي:موػكمأورا معوظقيمتصدرػومبعضماٌمدلوتم

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

 - 39اٌوظقيماإلدالعقيموبعضمايؽقعوتمبؾموجفوتموضػقيمأخرى،موػذهمجوئزةمذرسوًخ . 1م
ػذاموعـماىدؼرمبوظذطرمأنماظؿعوعؾمصكماألورا ماٌوظقيماىوئزةمذرسوًمحلؾؿوممتمبقوغفمظفم

ضقابطمحمددةموأنماظؿعوعؾمبوالطؿؿوبمصقفومصكماظلق ماألوظقيمأىمذرائفومسـدمإصدارػومجوئز،م
ؿخ 2م
أعوماظؿعوعؾمبفـومصـكماظلـق ماظـوغقؼـيمخاظؿـداوش مصـوألعرمزمؿـوجمإشممتػصـقؾمصؾوظـلـؾيمظألدـف م

ووثوئؼمصـودؼؼماالدؿـؿورموصؽقكماإلجورةموصؽقكماٌؼورضيمصنغفمرمـقزمتـداويوموأعـومبوظمـلـؾيم
ظصؽقكماظلؾؿمواٌراثيمواالدؿصـوعم،مأىمعومطوغًمضوئؿيمسؾكماظدؼـمصالمرمقزمتداويوخ 3مصـكم
اظلق ماظـوغقؼيمظؾـصمسؾكمسدممجـقازمبقـعماظلـؾؿمضؾـؾمضؾضـفموٌـومصـكماألعـرمعــمبقـعماظـمدؼـم

بوظـؼدمظغريمعـمسؾقفماظدؼـموإنمطونمجوئزاًمظدىمصمفقرماظػؼفوءمإالمأغـفمعشـروطمبوٌلـوواةمصـكم
اظؼدرمواىـسمواألجؾموػذامعومالمؼؿقؼؼمصكمػذاماظـقعمعـماألورا ،مطؿـومأغـفمالمؼقجـدمعــم

ؼرضكمبوظؿعوعؾمبفمبلنمؼلخذماظصؽمبلعرموؼؾقعفمأومؼلهدهمبـػسماظلعرمععمسدمموجقدمسوئدخ . 4م
وإذامغظرغومإشمماٌقضقعمعـمجوغىمادؿـؿورمأعقاشماظقضػمصنغفمميؽـمذظـؽمعـعماظؿؼقـدم

بضقابطماظؿعوعؾمصكمػذهماألورا موععمضرورةماإلذورةمإشممأغـفمورؾؼـوًمظؿصــقػماالدـؿـؿوراتم
صكمأورا معوظقيماٌؿعورفمسؾقفمصكماظقضًماٌعوصرمتـؼلؿمثلىماظغرضمعـفومإشمخ : 5م

-

ادؿـؿوراتمحمؿػظمبفومحؿكمتورؼخماالدؿقؼو م م

ادؿـؿوراتمظؾؿؿوجرةمبفوم

ادؿـؿوراتمعؿوحيمظؾؾقع.

صوألوشممتـطؾؼمسؾكمصؽقكماظلؾؿمواٌراثي،مواظـوغقيمؼؿؿمتـداويومحقـؿـومتـؿغريمأدـعورػوم

ووـكمأربوحمصرو ماألدعورموؼؿؿماضؿـوءمشريػو،مواظـوظـيمؼؼصدمبقعفومحقـؿـومتقجـدمصرصـيمجقـدةم

ظذظؽ،موغظراًمٌومزمقطماظؿعوعؾمصكماألدقا ماٌوظقيم–مرشؿمأػؿقؿفوم–مصـكمصـقرتفوماٌعوصـرةم
()1
()2
()3
()4
()5

لقــد وصــدرت شكومــة مملكــة البحــرين بعــض ىــاه األوراق بإشــرا ملىســة نقــد البحــرين منــا عــام 2441م،
ومنها صكوك السلش وصكوك االجارة لتمويل عىم الموازنة.
د .عبد العميم الخياط – الشر ات فى الشريعة اةىالمية – نشر المعهد العربى للدراىات المصرفية والمالية
– الطبعة الخامسة  ،1995صـ .268
المعــايير الشــرعية الصــادرة عــن المىلــس الشــرعى لهيئــة المحاىــبة والمراجعــة للملىســات الماليــة اةىــالمية
(المعيار رقش  )17صـ.325-348
للباشـ ف األدوات الماليــة لتمويــل العىــم الحكــومى بحـ مقــدم لنــدوة «الصــناعة الماليــة اةىــالمية» بىامعــة
اةىكندرية رجب 1421ىـ  -و توبر 2444م.
مىلــد معــايير المحاىــبة والمراجعــة للملىســات الماليــة اةىــالمية الصــادر عــن ىيئــة المحاىــبة – 2444
المعيار رقش ( )17صـ.562-459

 - 41عـمأدوظقىمتؼقممسؾكماًداعمواظغشم بقادـطيماٌضـوربنيموعـومزمـدثمعــموجـقدماغفقـوراتم
عؿؿوظقيمصكماألدقا ماٌوظقيخ 1موحلؾؿومس مسـمذظؽمجمؿعماظػؼفماإلدالعلماظدوظلم«بلنمػذهم

األدقا م-مععمايوجيمإشممأصؾمصؽرتفوم–مػكمصكمحوظؿفـوماظراػــيمظقلـًماظـؿـقذجماحملؼـؼم
ألػدافمضقؿيماٌوشموادؿـؿورهمعـماظقجفيماإلدالعقي» .م

ظذظؽمصنغفمؼؾزممعراسوةمعومؼؾكمسـدمادؿـؿورمأعقاشماظقضػمصكماألورا ماٌوظقي :م

 -1اخؿقورماألورا ماٌوظقيماىوئزةمذرسوًموخوصيماألورا ماٌوظقيماإلدالعقيماٌلؿقدثي .م
 -2اظؿؼقدمبوظضقابطماظؿكموضعفومجمؿعماظػؼفماإلدالعكمظؾؿعوعؾمصكمػذهماألدقا خ. 2
 -3إدارةمحمػظيماألورا ماٌوظقيمسـمررؼؼمجفيمصـقيمعؿكصصي.

 -4اظؿـقعمصكمحمػظيماألورا ماٌوظقيمسـمررؼؼمتشؽقؾيمعؿقازغفمعـماألورا ماٌوظقي.

 -5عراسوةماالدؿـؿورمصكمأورا معوظقـيمإدـالعقيمذاتمسوئـدمثوبـًمعــؾمصـؽقكماإلجـورة،مألغـفم
بوظؿعوعؾمبوألورا ماٌوظقيماألخرىمععـرضمظؿؼؾـىماألدـعورمتـوممؼـمدىمإشممخلـورةمجـزءم

عـمأصؾمعوشماظقضػخ. 3

جـ ماالدؿـؿورمبلدؾقبماٌشورطيمأوماٌضوربي:مإنماٌشورطيماٌؼصقدةمػـومشريماٌلوػؿوتمصكم
تلدقسماظشرطوتمأومذراءمأدفؿفومصفذامؼدخؾمصكمغطـو ماألورا ماٌوظقـي،مأعـوماٌشـورطيم

ػـــومصفــكمتؼــقممسؾــكمأدــوسمذــرطوتماألذــكوصموسؾــكماألخــصمذــرطيماحملوصــيماظؿــكم

تشوركمصقفومجفيماظقضػمثصيمعـمعوشماظقضػموؼؼدمماظشـرؼؽماآلخـرمحصـيمأخـرىموػـقم

اظذىمؼدؼرماظعؿـؾموؼـؿؿمتقزؼـعماألربـوحمبـنيماظطـرصنيمحلـىماالتػـو موسـودةمعـومتؽـقنم

اظشرطيمٌدةمضصريةماألجؾمأومظعؿؾقوتمضؾقؾي .م

واٌؼصقدمبوٌضوربيمصكمػذهماظػؼرةمالمؼدخؾمصقفوماإلؼداعمصكمحلوبمادؿـؿورىمبؾـؽم

إدالعلمواظذىمؼؽقػمسؾكمأغفمعضوربيموخبالفمدـداتماٌؼورضـي،موإمنـوماٌؼصـقدمػــومعــؾم
اٌشورطيموظؽـمجفيماظقضػمػكماظؿكمتؼدمماظؿؿقؼؾمواظطرفماآلخرمؼؼـدممسؿؾـفموخ تـفمصـكم

إدارةماالدؿـؿور،موميؽـماتؾوعمػذؼـماألدؾقبنيمصكماظؿعوعؾمععماٌفــقنيموايـرصقنيموصـغورم
( )1للباش ف التفسير اةىالم ألزمة البورصات فى آىيا عام  – 1997بحـ مقـدم لنـدوة «وزمـة جنـوب شـرق
آىيا» بمر م صالح امل لالقتصاد اةىالم بىامعة األزىر ديسمبر 1997م.
( )2قرار مىمم الفقو اةىالم الدولى رقش  )7/1( 63بتـاري  12-7ب القعـدة 1412ى ـ  -منشـور بمىلـد
القرارات والتوصيات – مرجم ىاب صـ.141-135
( )3ست مر ىيئة األوقا المصرية جم من وموال األوقـا فـى ووراق ماليـة متداولـة ون ـراً لالنخفا ـات المتتاليـة
فى وىعار األىهش بالبورصة المصرية فقد خسرت الهيئة جم اً من ىاه األموال.

 - 41اظؿفورمظإلدفوممصكمععوىيمعشؽؾيماظؾطوظيموبشرطمدراديمجدوىماظعؿؾقـيمظؾؿلطـدمعــمرثقؿفـوم،م

وحوظيماظعؿقؾمظؾؿلطدمعـمعدىمضدرتفمسؾكماظعؿؾمواصصفمصقفموعدىمخ تفموأعوغؿـفموصـدضمفم
ظؾؿؿؽـمعـمادهدادمحؼق ماظقضػمتـؾيمصكمعوظفموصكمغصقؾفمصكماظعوئد .م

د معؾوذرةماالوورممبوشماظقضػمسـمررؼؼمجفيماظقضػمبشراءماظلؾعموبقعفـومعراثـيمأومعزاؼـدمةم
وغؼداًمأومبوظؿؼلقط،موالمغـص مبودؿكداممػذهماظصقغيمغظراًمٌومهؿوجفمعـمخ ةمودراديم

المتؿقاصرمشوظؾوًمصكمإدارةماظقضػ .م

ػـــ مذــراءمعصــوغعمأومعشــروسوتموورؼــيمضوئؿــيموإدارتفــومبقادــطيمإدارةمصـقــيمعؿكصصــيمهــًم
اإلذرافماإلدارىماظعوممىفيمغظـورةماظقمضـػ،موػـمذامعـوممتمصـكمعصـرم،مصػـكمإرـورمبرغـوعٍم
اًصكصــيمضوعــًمػقؽــيماألوضــوفماٌصــرؼيمبشــراءمذــرطيمدــفودمدعـفــقرموذظــؽمظؿــقصريم

اظلفودماظالزممظػرشماٌلوجدموبقعمبعضمعـؿفوتفموهؼقـؼمربـ مظؾقضـػم،موػـذهماظصـقغيم

ميؽـمادؿكداعفومصكمادؿـؿورمأعقاشماظقضػمبعدمدراديماىدوىماٌؿؽوعؾي .م
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خامتة البحث
-

ظؼدمتـووشماظؾقٌمصكماٌؾقٌماألوشمأػؿمخصوئصماظقضػموسالضوتفومبوالدؿـؿورمواغؿفكم
إشممأغفمتقجدمسالضيموثقؼيمبقـفؿوموأغفمتؿؿماظؿػرضيمبنيماالدؿـؿورمصكماظقضػممبعـكمإغشوءم

وتـؿقــيماظقضــػموودؼــدهموإحالظــف،موادــؿـؿورماظقضــػممبعـــكمادــؿكداممأعــقاشماظقضــػم
ظؾقصقشمسؾكماظغؾي،موأغفمغظراًمظؽقنماالدـؿـؿورمضـمراراًمعلـؿؼؾؾقوًمموأغـفمؼـؿؿمصـكمزـؾمسـدمم

اظؿلطــدموتقاجفــفمبعــضماٌكــوررمظــذظؽمالبــدمعـــمعراســوةمععــوؼريماالدــؿـؿورماظلــؾقؿيم

ظؾؿقوصظيمسؾكمأصؾماظقضػموهؼقؼمأسؾكمسوئدمتؽـ .م
-

متـووشماظؾقٌمصكماٌؾقٌماظـوغك:ماٌقضقسوتماظؿوظقي :م
وضػماظـؼقد:مواغؿفكماظؾق ٌمبعـدمإؼـرادمآراءماظػؼفـوءمحـقشمذظـؽموتؼـدؼؿماٌعؼـقشمعــم
األدظيمإشممجقازموضػماظـؼقدمصكمإرورمحمدداتمهوصظمسؾقفوموهؼـؼمسوئـداًم

عـودؾوًمسؾكمادؿـؿورػو .م

وضػماظغؾيمعـماظقضػ:مواغؿفكماظؾقٌمإشممأنماألصؾمصرفماظغؾـيمإشممعلـؿقؼقفوموسـدمم
وضػفومإالمصكمحوالتمادؿــوئقيمععدودةمذطرػوماظؾقٌمبلدظؿفو .م

ادــؿـؿورماظغؾــي:مواغؿفــكماظؾقــٌمإشممأنماألصــؾمصــرفماظغؾــيمبؽوعؾــفومسؾــكموجقػفــوم
اٌلؿقؼيمبدونمتلخريموأغفمإذاموجدتمشؾـيمصـكمؼـدماظــوزرمعـدةمعــماظقضـًم

وصكمحوالتمحمدودةمصنغفمميؽـمادؿـؿورػومصكمادؿـؿورمضصريماألجؾموبعوئـدمم

ثوبًمععمإعؽوغقيمتلققؾمػذهماالدؿـؿوراتمسـدمايوجـيمإظقفـوموؼؿقؼـؼمذظـؽم

صــكماإلؼــداعمصــكمحلــوبوتمادــؿـؿورؼيمظــدىمأحــدماظؾـــقكماإلدــالعقيمأومذــراءم

أورا معوظقيمإدالعقيمحؽقعقيمعـؾمصؽقكماإلرمورة .م

متـووشماٌؾقٌماظـوظٌ:مرر موأدوظقىمتـؿقيموادؿـؿورماظقضػموذظؽمصكمصرسني :ماظػرعماألوش:مرر موأدـوظقىماالدـؿـؿورمصـكماظقضـػ،موادـؿمعرضماٌؾقـٌمػـذهماظطـر م
ثلىماظغرضموعصدرماظؿؿقؼؾمذاتـكموعــماظغـري،مواغؿفـكمإشممسـدممعـودـؾيم

اظطـر ماظؿؼؾقدؼــيمخايؽــرمواالجـورتنيم موذظــؽمٌــومؼؽؿـػفـومعـــمخمــوررمسؾــكم

اظقضػموضكظيماظعوئدمعـفـو،موأنماألطــرمعـودـؾيمػـقمادـؿكدامماألدـوظقىماظؿـكم

تؼقممسؾكماٌشـورطيمصـكماظعوئـدمعــؾمدــداتمامٌؼورضـيمواٌشـورطيماٌـؿفقـيم

 - 43بوظؿؿؾقؽمأصضؾمعـماالسؿؿودمسؾكماألدوظقىماظؿكمتؼقممسؾكماٌداؼـوتمعــؾم
اٌرصـــدمواالدؿصــــوع،معـــعماظؿقصـــقيمبعـــدمماظؾفـــقءمإشممطـــؾمعــــماظؿـــلجريم

اظؿؿقؼؾكمواظـمB.O.T.م .م

اظػــرعماظـــوغك:مرــر موأدــوظقىمادــؿـؿورمأعــقاشماظقضــػمظؾقصــقشمسؾــكماظعوئــدمأوماظغؾــي:م
واغؿفــكماٌؾقــٌمبعــدمادــؿعراضمػــذهماألدــوظقىمإشممأنمأدــؾقبماظؿــلجريم

اظؿشغقؾلمخاظعودى مػقماٌـودـىمظالدـؿـؿورمصـكماظقضـػماظعؼـورىمطؿـومميؽــم

ادــؿكداممأدــومظقىماٌزارســيمواٌغوردــيمواٌلــوضوةممصــكمادــؿـؿورماألراضــكم
اظزراسقـيم،موأعـومادـؿـؿورماظـؼـقدمصودــؿعرضماٌؾقـٌماألدـوظقىماٌؿؽــيمعـــؾم

اإلؼداعمصكمايلـوبوتماالدـؿـؿورؼيمواظؿعوعـؾمصـكماألورا ماٌوظقـيماإلدـالعقيم
واالدؿـؿورماٌؾوذرمبوٌؿوجرةموإغشوءماٌشروسوت .م

م
آعــؾمأنمؼؽــقنماظؾقــٌمضــدمحؼــؼماظغــرضمعـــفمصــكمتؼــدؼؿمصــقرةمواضــقيمســـمادــؿـؿورم

اظقضػ .م

واهلل اىمىفق

أ.د /مذمد عبد اىذييم عمر

أستاذ اىمذاسبت – مدير مرمس صاىخ مامو
ىالقتصاد اإلسالمي – بجامعـــت األزهـــر

