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شكر وثناء
أ

بعددد شددكر تعددالى اوال علددى اعانتددو وتوفيفددو وتيسدديرك (سددبحان ال
احصددي ثندداءا علي د انددن كمددا اثنيددن علددى نفس د ) وقولددو صددلى عليددو
وسددلم(ال يشددكر مددن اليشددكر النا )جأتقدددم بجزيددل الشددكر الهددل الف ددل
عرفانددا منددي لهددم بالجميددل الددذي اسدددوك لددي داعيددا المددولى(عز وجددل)لهم
بالتوفيق والسدادجوان ينفع بهم االسالم والمسلمين واخص بالذكر استاذي
واخدددي الفاضدددل االسدددتاذ الددددكتور صدددبحي فنددددي الكبيسدددي علدددى موافقتدددو
االشراف على هذك الرسالةجفقد كان لرعايتو العلمية واالنسانية وتوجيهاتو
السديدة االثر الكبير في تذليل الكثير من الصعوبات.
واتقدددم بالشددكر الددى الجامعددة االسددالمية-بغددداد رساسددة وكليددة الشددريعة
والقانون عمادة وتدريسين لمدا ابددوك مدن دعدم وعدون فدي انجداز رسدالتي
هذك.كما اشكر العداملين فدي مكتبدة الجامعدة جوالعداملين فدي مكتبدة الجامعدة
االردنيددة ج وكددذل جميددع العدداملين فددي مكتبددة االسددد الوونيددة لمددا ابدددوك مددن
مسدداعدة وتيسددير للمصددادر والمراجددع والمخطووات.واتوجددو بالشددكر الددى

االخ الدكتور ابراهيم عبد اللطيف ابراهيم على دعمو وتزويددي بالمصدادر
الالزمة والنافعة النجاز الرسالة.
وال يفوتني ان اشكر اع اء لجنة المناقشة لتف لهم بقدراءة الرسدالة
و علدى المالحاددات التددي اسددهمن فددي تقويمها.كمددا اشددكر كددل مددن االخددوين
راسد وليد ونصيف جاسم العانتهما في وبع الر سالة.وفي الختام اشكر كدل
مدددن اعدددانني بتشدددجيع او دعدددوة او اي شددديء واعتدددذر سدددلفا لمدددن فددداتني
ذكركجواخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين.

ب

اقرار المشرف
أشهد ان اعداد الرسالة الموسومة(صناديق الوقف االستثماري دراسة
فقهية-اقتصادية) المقدمة من قبل الطالب(اسامة عبد المجيد عبد الحميد العاني) قد
جرت باشرافي في الجامعة االسالمية-بغداد/كلية الشريعة والقانونجوهي جزء من
متطلبات نيل درجة الماجستير في الشريعة االسالمية تخصص(اقتصاد اسالمي).
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بسم

الرحمن الرحيم
مقدمة

الحمد هلل المتف ل باالنعام واالكرامجوالصالة والسالم على سيدنا محمد خير االنام وعلى آلو
وصحبو االعالم وبعد.
الوقف واحد من سمات المجتمع االسالمي المهمةجبزغن معالمو ابان العهد المدني جوتزامن
تطورك مع ازدهار وتطور الح ارة االسالمية عبر العصور.حتى تغلغل في العديد من مجاالت
الحياة سيم ا الصحة والتعليمجاضافة الى دورك التقليدي في رعاية دور العبادة وااليتام وسد
متطلبات مختلف الفئات االخرى .
حتى ان تجدجامهات الكتب الفقهية قد افردت ابوابا لشرح احكام الوقف وشروو انعقادك الى
غيرك من االمور المتعلقة بوجمما يدلل على اهميتو ودرجة انتشارك في المجتمع االسالميجبل ان
هناك مصنفات عديدة افردت لبحث االمور ال رورية المتعلقة بو.
ومع تدهور الخالفة االسالمية وتردي احوال المسلمينجتعرض الوقف الى هجمة شرسة
كادت تؤدي بوجمارسها السالوين المتجبرون من جهة والنفعيون المتنفذون من جهة
اخرى.وما ان سقطن الخالفة ا السالمية جحتى حاول االستدمار الغربي جبكل ما اوتي من قوة
االجهاز على المتبقي منو .فخفن بريقو وانحسرت منافعو جوعمن الفوضى ادارتو وتعطلن
مصارفو وخربن اصولو.
وببزوغ فجر الصحوة االسالميةجوبجهود الغيارى من هذك االمة جعادت الحياة الى الوقف
جوباتن تؤسس لو مؤسس ات ضخمة في بعض دولنا االسالمية جاخذت على عاتقها رعايتو
والنهوض بو واحياء سنتو.وعاد بريق الوقف ليسطع من جديد في خدمة حاجات المجتمع
االسالمي.
لقد قطع المجتمع الغربي شووا كبيرا في مجال االرتقاء بالمؤسسات الوقفيةجواصبحن
االمانات الوقفية قطاعا مؤثرا في اقتصا دك ودخلن في العديد من مجاالت حياتو.ومع تزامن
تطور العصر والدور الذي ي طلع بو را المال في االقتصاد بشكل عامجباتن الحاجة ماسة
للبحث عن ادوات وآليات مالية شرعية حديثةج يمكن ان يكون لالبداع في الوقف دور فيو
بحيثجيواكب مستجدات العصر ويلبي احتياجياتو جيمكن ان يفي بالغاية المنشودة منو.لذا بزغن
فكرة الصناديق الوقفية التي قاربن تجربتها على عقد من الزمنجكواحدة من هذك االبداعاتج
تمكنن من تحقيق نجاحات باهرة في المجاالت التي ولجن فيها.

اهمية الموضوع وسبب اختيارك:
اليمكن في هذك المقدمة الموجزة استعراض اهمية البحث في الوقف او
مستجداتو(الصناديق الوقفية)جاال انو يمكن ابراز أهميتو في حياة المجتمع المسلم المعاصر من
خالل:

 -1احياء سنة الوقف ونشرها في المجتمع االسالمي ليعم الخير من جديدجاذ ان غالبية المجتمع
االسالمي من اصحاب الدخل المحدود جالذين ال يملكون مدخرات كبيرةجفيمكن للصناديق ان تلبي
رغباتهم في ايقاف مبالغ محدودة من دخولهم غير العالية.
 -2انحسار دور الدولة في تلبية احتياجات المجتمع السباب شتىجاالمر الذي يتطلب تطوير عمل
الصناديق الوقفية لالسهام في سد هذك االحتياجات.
 -3مع تطور المجتمع وفي ظل عصر المعلوماتيةجتعددت حاجات االفراد ال رورية جوتنوعن
مما يستدعي وجود مؤسسات حديثة تسهم في سد هذك االحتياجات عند محدودي الدخل
والطبقات الفقيرة في المجتمع .
 -4الدور الذي يمكن ان ي طلع بو الوقف بشكل عام والمؤسسات الوقفية(ب منها صناديق
الوقف االستثماري) بشكل خاص في تاسيس قطاع جديد قوي ال حكومي وال خاص يسهم في
تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في المجتمع االسالمي.
 -5شحة مصادر التمويل واالستثمار في المجتمعات االسالمية بشكل عام جفبات من ال روري
البحث عن ادوات تمويلية جديدة تمار دورها في االستثمار االمر جالذي يمكن ان تنهض بو
صناديق الوقف االستثماري.

مشكلة البحث:
ان الناظر في وضع دول الغرب اليوم جيرى ان الكثير من المؤسسات والمراكز البحثية
العلمية و كذل الكثير من المؤسسات الصحية والتعليمية والخيرية تستند في تأسيسها على
امانات وقفيةجاستمدت جذورها من الرقي الذي وصل اليو الوقف ابان ازدهار الح ارة
االسالمية.في الوقن الذي يالحظ فيو تعطل هذك السنة في المجتمع االسالمي جوتفشي الخراب
في مؤسسات الوقف واختصار منافعو وتراجعها حتى اقتصرت على دور العبادة جاو في احسن
االحوال االنفاق على ولبة العلم الشرعي.
هذك المع لة تحتم على الباحث وغيرك ا لسعي الدؤوب للبحث عن سبل واليات حديثة
تواكب متطلبات العصر وتسهم لالرتقاء بالوقف بشكل عام ومؤسساتو الحديثة ومنها الصناديق
الوقفيةجعلها ترأب الصدع الذي ورأ على هيكل االوقاف في المجتمع االسالمي.

فرضية البحث:
أضطلع الوقف بدور أساسي في حياة المجتمع االسالمي في السابقجويمار حاليا دورا
فاعال في حياة المجتمع الغربي جومع انتعاش دور الوقف في بعض دولنا االسالمية ينبغي ان
تكون اسس النه ة صحيحة كي تكون النتاسج المتوخاة سليمة.
ومع تجدد آليات االستثمار في العصر الحديث ونجاح تجربة الصناديق االستثمارية
والصناديق ا لوقفية في بعض الدول االسالميةجالبد من استحداث آليات لتوأمة التجربتين
والخروج بانموذج يمكن ان ينهض بتجربة الوقف في العصر الحديث.
تنطلق الرسالة من فرضية فحواها ان الفقو االسالمي يحمل في وياتة مكامن عديدة لالرتقاء
بالوقف وسننو جأهملن السباب شتى جيمكن ان ت عين الباحثين في استنباو آليات جديدة منها
(صناديق الوقف االستثماري) للنهوض بتجربة الوقف.

هدف البحث:
تهدف الرسالة الى اثبات فرضيتها من خالل بيان احكام الوقف عامة ووقف المنقول
(وب منو النقود)خاصةجثم استعراض تجربة الصناديق االستثمارية من حيث مشروعيتها
وا نواعها وبعدها تحليل تجربة الصناديق الوقفية المعاصرة ثم عرض تصور لصناديق الوقف
االستثماري من حيث مشروعيتها واراء الفقهاء المعاصرين فيها.

منهج البحث:
اعتمد الباحث المنهج االستقراسي جاي االعتماد على امهات الكتب الفقهية جذات العالقة
بموضوع وقف النقود وال مراجع المعاصرة في الموضوع ذاتو بقصد تبيان احكام الموضوع.وتم
استخدام االسلوب االستنباوي لمعرفة االدلة من مصادر الشريعة الغراء لدعم وتأييد فرضية
البحث.

خطة البحث:
لتحقيق هدف البحث قسمن الرسالة الى خمسة فصولجتناول الفصل االول جالوقف دراسة
في المفهومجالتكوين واالحكامجوانعقد الفصل على ثالثة مباحث هي:
المبحث االول:الوقف لغة واصطالحا
المبحث الثاني:اركان الوقف
المبحث الثالث:حكم الوقف والتصرفات التي اباحها الشارع فيو
اما الفصل الثاني فقد تطرق الى احكام وقف النقودجوت من ثالثة مباحث اي ا هي:
المبحث االول :النقود المفهوم والتطور
المبحث الثاني :حكم وقف االموال المنقولة
المبحث الثالث :حكم وقف االسهم
في حين تناول الفصل الثالث الصناديق االستثمارية من حيث نشأتها جمفهومهاجانواعها
واحكامهاجواشتمل الفصل على ثالثة مباحث هي:
المبحث االول :صناديق االستثمار (النشأة والمفهوم)
المبحث الثاني :االوار القانوني والفقهي لصناديق االستثمار
المبحث الثالث :انواع الصناديق االستثمارية واحكامها
الفصل الرابع تناول الصناديق الوقفية المعاصرة جوتوزع على اربعة مباحث هي:
المبحث االول :االوار التنايمي للصناديق الوقفية
المبحث الثاني :نماذج الصناديق الوقفية
المبحث الثالث :التكييف الفقهي للصناديق الوقفية
المبحث الرابع :العقبات التي تواجو الصناديق الوقفية
اما الفصل الخامس واالخير من الرسالةج نحو صناديق وقف استثمارية جفقد اشتمل على
ثالثة مباحث هي:
المبحث االول  :استثمار الوقف حكمو وضوابطو
المبحث الثاني  :صيغ تمويل االوقاف عن وريق االكتتاب العام
المبحث الثالث  :اسقاو تجربة الصناديق االستثمارية على الصناديق الوقفية.
ثم جاءت الخاتمة لتت من اهم االستنتاجات والتوصيات التي توصل اليها الباحث.
والبد من االشارة وللتاريخجان المدة التي ك تبن بها الرسالة لعلها كانن من اسوء االعوام
التي مرت على العراق جفهو يرزخ تحن االحتالل جوساءت بو الاروف حتى انعدم االمان
وامتدت يد الغدر لقتل العراقيين على الهوية جواستثمر ذل الحاقدون لتصفية علماء العراق
فهجر الكثير من افراد الشعب المنكوبجال اريد من ذل تبريرا للتقصير الذي قد يطرأ على
الرسالةجوانما تثبيتا للوقاسع.
من جهة اخرى جالبد من االشارة الى شحة المصادر حول هذا الموضوع في العراق
خصوصاجراجيا من الباري عز وجل ان يجعل هذا الجهد نافعا لي ولغيري من المسلمين وان
والدي وكافة المخلصين من ابناء هذك االمة.
العلي وان يعم ثوابو
يجعلو حجة لي
ّ
ّ

واخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين

الفصل األول
الوقف دراسة في المفهوم جالتكوين واألحكام

الفصل األول
الوقف دراسة في المفهوم جالتكوين واألحكام
المبحث األول :الوقف لغة واصطالحا وأنواعا
سيتطرق هذا المبحث الى تعريف الوقف كما ورد على ألسنة الفقهاء  -ومن ثدم
تعريفو حسبما جاء في القدوانين الوقفيدة لدبعض الددول ايسدالمية .ومدن ثدم تعريفدو
اقتصادياً .وبعدها يعرج المبحث على انواع الوقف حسب تقسيماتو المختلفة.
المطلب األول :الوقف لغة
عليدو والوقددف

قدال ابدن فدار  :الدواو والقدداف والفداءج يددل علدى تمكدث فددي شدئ ثدم يقدا
مصدر. 1
وقال صاحب المصباح المنير  :وقفن الدابة تقف وقفا ً ووقوفا ً  :سكنن ووقفتها يتعدى ...
2
وال يتعدى.
والوقف هدو الحدبس وال تسدبيل ج يقدال وقفدن الدابدة وقفدا ً ج حبسدتها فدي سدبيل والحدبس
3
(المنع ) .
ويسمى الموقوف (وقفا ) مدن بداب الودالق المصددر والرادة اسدم المفعدولج ولهدذا جمدع علدى
أوقاف .
والما الوقف بمعنى المنع فألن الواقف يمنع التصرف في الموقوف  .وهذا مقت دى المندع الذ
تحول بين الشخص وبين الشئ الذي يريدك .4
 1معجم مقاييس اللغة  ,مادة وقف .125/6
 2المصباح المنير  696/2مادة الوقف .
 3الصحاح .1440/4

والوقف (اسما)  :الحبس يقال حبسن أحبس حبساجوأحبسن احباساج أي وقفدن 5.وقدال ابدن
فار في مادة حبس ( الحبس ما يوقف ) والجمع احبا .6
وقال الزبيدي في تاج العرو ( الحبس المنع وايمسداك وهدو ضدد التخليدة ) والحدبس فدي
النخيل هو الموقوف في سبيل . 7
مما تقدم يت ح الن الوقف والحبس كلمتين مترادفيين وتأتيان بالمعنى نفسو .

المطلب الثاني  :الوقف اصطالحا ً
سيتطرق هذا المطلب الى تناول الوقف باصطالح الفقهاء ثم يعرج على االصطالح القانوني
واالقتصادي للوقف.

أوال ً – االصطالح الشرعي :
تنداول الفقهدداء الوقددف بتعدداري ف مختلفددة جويعددود سددبب االخددتالف اللددى اخددتالف مددذاهبهم فدي
الوقف ج من حيث حكمو ( كوندو الزمدا ً مدن عدمدو ) ج أو شدرووو ج أو عاسديتدو وحتدى مدن حيدث
تكونو .
وقد نجد تعاريف للوقف منسوبة اللى أسمة المذاهب ج كأبي حنيفة ومال والشافعي ( رحمهم
) ج الال الن الحقيقدة مغددايرة لدذل ج فقددد توصدل اسددتاذنا الكبيسدي اللددى الن هدذك التعريفدات تعددود
لفقهاء المذاهب المتأخرين ج تم وضعها على قواعد المذهب الذي ينتمون الليو ج بحيث ينطبق كل
تعريف على قواعد ايمام المنسوبة الليو انطباقا تاما  .8وال يمكن حصر تعريفدات الوقدف فدي كدل
مذهب على وجو كامل وذل لكثرتها ج لذا فان الباحث سيتعرض اللى ابرز األعالم فدي كدل مدذهب
ج متناوالً تعريفاتهم بالعرض والتحليل .

تعريف الشافعية للوقف :
عرفو ايمام النووي  9بأنو ( حبس مال يمكدن االنتفداع بدو مدع بقداء عيندو ) بقطدع التصدرف
في رقبتوج وتصرف منافعو تقربا اللى تعالى)  .ويقصد بالحبس الدوارد فدي التعريدف بدالمنع ج
ويشتمل على كافة انواع الحبس.
امدا المددال فهددو قيددد اخدرج منددو مددا لدديس بمددال ج كدالخمر والخنزيددر واالنسددان الحددر  .والمددال
عندهم ( هو العين المعينة المملوكة ملكا يقبل النقل ) يحصدل منهدا فاسددة او منفعدة تسدتأجر لهدا
 4لسان العرب البن منظور .752/2
 5القاموس المحيط.203/
 6معجم مقاييس اللغة ,مادة ( حبس).

 -7تاج العروس ,مادة ( حبس).
 - 8إحكام الوقف  ,محمد عبيد الكبيسي .59/1 ,
 - 9تيسير الوقف على غوامض احكام الوقوف للمناوي مخطوط ص  3في مكتبة االزهر تحت رقم  , 5581 / 709نقال عن احكام
الوقف الكبيسي . 60/1

 .10وقد وضع الندووي (رحمدو ) قيددا ً اخدر عنددما قدال (يمكدن االنتفداع بدو مدع بقداء عيندو ) اذ
احترز بو عما اليمكن االنتفاع بو مع بقاء عينو كالريحان والطعام .
اذ الن الوقف يقطع التصرف في المال الموقوف ج فال يجوز بيعدو والهبتدو واليدورث  .وخدتم
تعريفو بعبارة تصرف منافعو تقربا ً الى تعالى ج ويعني ذلد ان التقدرب شدرو لصدحة الوقدف
عند النووي .

تعريف الحنفية للوقف :
تختلف تعريفات فقهاء الحنفية للوقف ج ويرجع سبب ذل اللى اختالفهم فدي نادرتهم للوقدف
من حيث لزومو او عدم لزومو  .كدذل يعدود االخدتالف اللدى النادر فدي عاسديدة ملكيدة الوقدف فدي
كونها تخرج من ملكية الواقف من عدمها .
لذا سيحاول الباحث اسدتعراض تعدريفين أحدداهما علدى وفدق مقداييس أبدي حنيفدة رحمدو
واألخر على رأي الصاحبين رحمهما .

أ -يعرف الوقف على وفق رأي ابي حنيفة :
ذكددر ايمددام السرخسددي فددي مبسددووو بددان الوقددف هددو ( حددبس المملددوك عددن التملي د مددن
الغير). 11
ذكر في التعريف عبارة المملدوك وهدو قيدد أريدد بدو التمييدز عدن غيدر المملدوك ذلد الن
الواقف اليصح وقفو مالم يكن مالكا للعين المراد وقفها .
اما عبارة ( التملي من الغير ) فهي قيد ثانيج اريد منها االفهام بدان العدين الموقوفدو ال
تنسحب عليها تصرفات الواقف في ملكو كالبيع او الرهن او الهبة وغيرها .ومن الغير دلن
على بقاء العين في مل الواقف .
12
وقد اعترض على هذا التعريف من اوجو ثالثة :
االول ج فقدددد ذكدددر السرخسدددي فدددي تعريفدددو كلمدددة ( حدددبس ) والدددذي يشدددير الليدددو
-1
التعريف الى كون الوقدف هندا غيدر الزم – وهدو مدا يقدول بدو ابدو حنيفدة – اذ أت دح ان
العين الموقوفة تبقى في مل واقفها – مما يولد تناق ا ً – فكيف تبقى في مل واقفها (
صاحبها ) وفي الوقن ذاتو هي محبوسة اي تخرج من ملكو ج على انو يمكن الدرد علدى
هذا االعتراض بكون (الوقف) تقييد لحزمة حقوق الملكية.
الثاني ج ورد في التعريف لفظ ( مملوك ) وهو لفظ يشتمل على كل مملوك ج فلم
-2
يميددز مددا بددين المنقددول والثابددن – واليصددح عنددد ابددي حنيفددة رحمددو وقددف
المنقول .
الثالث – اغفدل التعريد ف مدا يدتم بدو حقيقدة الوقدف ج اال وهدو التصددق بالمنفعدة
-3
على الجهة التي يراها الواقف .

ب -تعريف الوقف على رأي الصاحبين :
اورد تعريف الصاحبين صاحب تنوير ايبصار حيث يقول ( وعنددهما وهدو حبسدها –
تعالى وصرف منفعتها على من اوجب).13
اي العين – على مل
ووفقا لهذا التعريف فأن المل واثدارك صدار هلل تعدالى بخدالف رأي ابدي حنيفدة رحمدو
ج وهو ما يميل اليو البحث كونو اقرب لتعاريف بقية المذاهب .

تعريف المالكية للوقف :
 - 10روضة الطالبين لالمام يحيى بن شرف النووي  ,ط  , 1المكتب . 314/5
 - 11المبسوط شمس الدين السرخسي  , 27/12دار المعرفة ,بيروت ,1986 ,هـ( 1406ت490/هـ)
- 12احكام الوقف ,الكبيسي .69/1
 - 13تنوير االبصار مع الدر المختار  ,بهامش ابن عابدين . 495/494/2

عرف ابن عرفة الوقدف بأندو ( العطداء منفعدة شدئ مددة وجدودك الزمدا ً بقداؤك فدي معطيدو
ولو تقديرا ً ).14
يالحظ ان المعرف ج ذكر العطاء منفعة وهو احتراز منو ليميزك عن اعطاء العين كالهبة
ً 15
مثال .
اما قولو (شئ ) ذل الن الشئ لفظ عام اال انو خصصو بما جداء فدي التعريدف مدن بقداء
ملكو .16اما ذكرك ( مد ة وجودك ) قيد احتدرز بدو عدن ايعدارة ج وعلدى هدذا ج فهدذا القيدد يفيدد
17
تأبيد الوقف .
وفي قولو الزما ً بقداؤك فدي ملد معطيدو ج قيدد اخدرج بدو العبدد المخددم حياتدو بمدوت قبدل
18
موت سيدك ج النو ال يلزم بقاؤك في مل مخدومو ج بل يجوز بيعو برضاك مع معطاك .
وقد اختلف في عبارة ( ولو تقديرا ً ) فقد يكون المعنى راجعدا ً الدى الملد كقولدو ( ان ملكدن
دار فالن فهي حبس )  . 19ويحتمل ان يكون اللفظ راجعا الى االعطاء فالمراد ( التعليق ).20
21
ولم يرجح المالكية اي من االحتمالين ج وذل النهم يجيزون الوقف المعلق .
وقد اعترض على ان هذا التعريف يفيد تأبيد الوقف .وقدد خدرج بدو الوقدف المؤقدن مدن
هذا التعريف  .وذل الن المالكيدة يدرون صدحتو  .كمدا صدرح بدذل ابدن الحاجدب وبهدذا فدان
التعرف يكون غير جامع .
اجاب العدوي على هذا االعتراض بأن لفظ الوقف يفيد التأبيد بددون حاجدة الدى قريندة .
وقددد جدداء فددي حاشدديتوج مددا نصددو (ان وقفددن يقت ددي التأبيددد بمجددردك اتفاق دا ً ) .22وعلددى هددذا
فيكدون الوقدف حقيقددة فدي المؤبدد مجددازا ً فدي المؤقدن  23ج والتعدداريف للحقداسق ال للمجددازات
فيكون التعريف جامعا ً

تعريف الحنابلة للوقف :
عرفو ابن قدامة بأنو ( تحبيس األصل ج وتسبيل الثمرة) .
24

تعريف الوقف عند الزيدية :
عرف صاحب الشفاء عل ى ما نقلو ابن مفتاح في المنتدزع المختدار باندو ( حدبس مخصدوص
25
على وجو مخصوص بنية القربة ) .
 - 14الخرشي , 78/7منح الجليل . 626/7
 -15الخرشي . 78/7
 - 16الخرشي . 78/7
 17حاشية الخرشي .78/7
 - 18احكام الوقف  ,الكبيسي . 79/1
 19الخرشي 78/7
 - 20المصدر نفسه
 - 21حاشية العدوي على الخرشي 78/7
 - 22حاشية العدوي على الخرشي .88/7

 - 23منح الجليل .34/3
 24المغنى مع الشرح الكبير 185/6
 25شرح األزهار ( المنتزع المختار في الغيث المدرار 458/3

وقد بين ايمام الشوكاني – رحمو – في تعليقاتو القيود الواردة على هدذا التعريدف
 :الذ اخرج الرهن وايجارة بقولو ( حدبس مخصدوص )ج واخدرج الحجدر بقولدو ( علدى وجدو
مخصوص )ج واخرج كل أنواع التمليكات التي ال يشترو فيها توفر نية ألقربة بقولدو ( بنيدة
القربة) .
وقد اعترض على هذا التعريف باغفالو للطرف الذي يقع منو الوقف والشيء الذي يقع
عليو الوقف  .لذا أضداف الشدوكاني علدى هدذا التعريدف لفدظ ( مدن شدخص مخصدوص علدى
عين مخصوصة ). 27
26

تعريف الوقف عند األمامية :
عرفو المحقق المحلي بأنو ( عقد ثمرتو ج تحبيس األصل والعطاء المنفعة ) .
يتبين من جميع التعريفات السدابقة اثدر المدذهب ج فكدل يعدرف الوقدف بشدرو مذهبدو ج وكمدا هدو
اضح .
فالمالكيدددة يدددذكرون (ملددد الواقدددف) و(مددددة وجدددودك) اشدددارة فدددي جدددواز تحبددديس المنفعدددة
المملوكةوج واز التوقيدن فدي الوقدف  .والشدافعية يؤكددون (قطدع التصدرف ) و(عدين المدال) فدي
تعدالى
اشارة اللى صرف الوقف لالعيان فقط دون المنافع وانتقال الموقوف ليصبح على مل
 .ومن قال بمذهب ابي حنيفدة وضدع فدي التعريدف بقداء الموقدوف علدى ملد الواقدف اشدارة اللدى
عدم لزوم الوقف و حقو ف ي الرجوع عنو .ومن اخذ برأي الصاحبين في الوقف ذكدر فدي تعريفدو
29
تعالى).
عبارة (على حكم مل
وانسدجاما ً مدع تزايدد الحاجدة اللدى االمدوال الموقوفدة وتندامي دورهدافي الحيداة االقتصدادية ج
يرى الباحث ان تعريف الوقف يجب ان يشتمل على جميع انواع الوقدف وعلدى جميدع شدروووج
ويقصد بذل (الحبس المؤبد او المؤقن للمال ج بنية االنتفاع منو او من ثمرتو علدى وجدوك البدر
عامة كانن او خاصة).
28

ثانياً :باصطالح القانون واالقتصاد:

أ -باصطالح القانون :
كما هو الحال في اختالف الفقهاء حول اليجاد مفهوم محدد للوقف ج فقد تجسد الحال
ذاتو في القوانين المعاصرة .
فقد عرف قانون األحوال الشخصية للمسلمين في السودان الوقف بأنو (حبس على
تعالى والتصدق بمنفعتو في الحال أو المآل). 30
حكم مل
وتوسعن قوانين الدارة األوقاف العراقية في تعريفها للوقف ج فقانون 27لسنة 1929
ميز بين األوقاف الصحيحةج وهي التي كانن رقبتها ملكا ً ثم أوقفن اللى جهة من الجهات.
وي يف القانون اللى الن األوقاف الصحيحة ج هي ما كانن رقبتها أميرية وحقوق التصرف
بها أو عقرها أو رسومها أو اعشارها أو كل من حقوق التصرف والرسوم واألعشار
موقوفة ومخصصة لجهة من الجهات  .وذكر القانون.األوقاف الم بووة وعرفها بكونها (
األوقاف التي آلن اللى الخيرات وليسن التولية مشرووة ألحد وال جاريا ً فيها تعامل قديم).
ثم األوقاف الملحقة وهي (التي تدار بواسطة المتولين ومشرووة صرف غلتها أو جزء
 26تعليقات الشوكاني مطبوعة بهامش شرح األزهار 458/3
 27المصدر نفسه
 28شرائع اإلسالم 165/2

 29الوقف اإلسالمي  ,منذر قحف . 58/
30

قانون االحوال الشخصية للمسلمين السوداني  ,المادة . 320/

منها اللى المعابد أو جهة خيرية  .واألوقاف الذرية أو األوقاف غير الملحقة وهي (األوقاف
المشرووة غلتها اللى من عينهم الواقف من ذريتو أو غيرهم. )31
الما القانون  28لسنة  1954فقد ميز بين الوقف الذري والمشترك والخيريج فعرف
الذري بكونو ما وقفو الواقف على نفسو أو ذريتوج أو عليهما معا أو على شخص معين أو
ذريتوج أو عليهما ً معاجعلى الن يؤول اللى جهة من جهات الخير عند انقراض الموقوف عليو
أو عليهم ) .ويقصد بالوقف المشترك ( ما وقفو الواقف على جهة خير وعلى األفراد أو
الذراري أو على األفراد أو الذراري وعلى جهة خير ) والوقف الخيري بكونو ( ما وقف
32
على جهة خيرية حين النشاسو أو آل الليها نهاسيا ).
وعرف الوقف الصحيح في قانون الدارة األوقاف رقم  64لسنة  1966بالتعريف نفسو
الوارد في قانون  27لسنة  1929ج وعرف الوقف غير الصحيح بعبارة مغايرة لقانون
1927رغم أنَ المعنى واحداجً اذ ذكر بأنو ( هو حق التصرف والعقر في األراضي األميرية
والمخصصات اللى جهة من الجهات) وذكر ال قانون بأن الوقف يشتمل على الوقف الصحيح
وغير الصحيح الذي نصن على أدارتو خمس عشرة سنة من قبل وزارة األوقاف ج والوقف
الذري. 33
ولعل تعريف الوقف في مشروع قانون الوقف الكويتي لسنة  1999أكثر سالسة
والي احا ً الذ ذكر بأنو ( حبس مال وتسبيل منافعو وفقا ً ألحكام هذا القانون ).
ب -المفهوم االقتصادي للوقف :
يمكن تعريف الوقف اقتصاديا ج بكونوج تحويدل لألمدوال عدن االسدتهالك واسدتثمارها فدي
أصول رأسمالية النتاجية جتنتج المنافع واييرادات التي تستهل في المستقبل ج جماعيا ً أو فرديدا ً
 .فهو الذن عملية تجمع بين االدخار واالستثمار معا ً .فهي تتألف من اقتطاع أموال – كان يمكدن
للواقف الن يستهلكها الما مباشرة أو بعد تحويلها اللدى سدلع اسدتهالكية – عدن االسدتهالك ايندي ج
وبالوقن نفسو تحويلها اللى استثمار يهدف اللى زيدادة الثدروة اينتاجيدة فدي المجتمدع . 34ويمكنن
أن يستنبط من هذا التعريف بأنه: 35
 -1ا قتطاع جزء من االستهالك وتحويلو اللى االدخار الم مون (اييجابي) أي الموجو نحو
االستثمار مباشرة.
 -2تؤدي األوقاف اللى زيادة الجانب الخدمي والمنفعي لفئات محددة في أفراد المجتمدع وبالتدالي
يكون مردودها على المجتمع بشكل غير مباشر.
 -3توفر األوقاف فرصا ً استثمارية لز يادة الثروة اينتاجية فدي المجتمدع عدن وريدق مدا تقدوم بدو
من مؤسسات النتاجية مختلفة المردود ومتنوعة من حيث التخصص.
 -4تددؤدي األوقدداف اللددى ضددمان مددا يسددمى بالتنميددة المسددتدامة عددن وريددق النتدداج منددافع وتددوفير
اليرادات تستهل في المستقبل.
 -5المكانية النهوض بو فرديدا ً علدى مسدتوى أفدر اد أو مدن قبدل المجتمدع بصدفة كليدة حسدب ندوع
ووبيعة المشروع الوقفي مع ضمان حق كل جهة على حدة.
 31قانون ادارة االوقاف رقم  27لسنة  , 1929مجموعة القوانين واألنظمة (تاريخ)1929المادة()1ص .66
 32قانون جواز تصفية الوقف الذري رقم  28لسنة  , 1954مجموعة القوانين واالنظمة (تاريخ)1954المادة()1ص66
 33قانون ادارة االوقاف  46لسنة  , 1966مجموعة القوانين واالنظمة ( )1966المادة ( )1ص 454
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ويالحظ على التعريف اي ا ج أنو ال يبتعد كثيرا ً عن تعاريف الوقف سواء عند الفقهاء أو
بعض القوانين المعاصرة ج فتحويل األموال عن االستهالك واستثمارها في أصول النتاجية
رأ سمالية ج هو حبس مال ج واما ما ينتج منو من منافع واليرادات تستهل في المستقبل ج فهو
تسبيل المنفعة في المآل جوقولو جماعيا أو فرديا ًج أراد بو شمول جميع أنواع الوقف .

المطلب الثالث (أنواع الوقف)
لم يفرق السلف فدي الوقدف وأنواعدوص خصوصدا بدين مدا وقدف علدى الذريدة ومدا وقدف علدى
غيرهم في جهات البر .واصطلح على جميع أشدكالو تسدمية الوقدف أو الحدبس أو الصددقة .36الال
أن المتأخرين قد قسموا األوقاف على أقسام مختلفة والعتبارات متباينة:

أوال :أقسام الوقف من حيث استحقاق منفعتو أو (باعتبار الموقوف عليهم)
 .1الوقف األهلي أو الذري:
والمراد ب و ما كان نفعو خاصدا منحصدرا علدى ذريدة الواقدف ومدن بعددهم ص علدى جهدة بدر ال
تنقطع ص وبمثلو وقف الزبير ص (فإنو جعل دورك صدقة ج وقال للمردودة من بناتدو أن تسدكن غيدر
م ر وال م ر بها ج فإن امتنعن بزوج فال شيء لها).37
والوقف األهلي فيو من النفع ما ال يخفى على احد فهو نفدع داسدم علدى مدر الزمدان ينتفدع بدو
أوالد الواقددف وأحفددادك وبقددة بعددد وبقددة وجدديال بعددد جيددل ص تدددر علدديهم األعيددان الموقوفددة بغددالت
سنوية  .وال فرق في الوقف األهلي أن يكون الموقوف عليهم أقاربا أو أرحاما أو غيدرهم  .وقدد
جرى على هذا النوع من الوقف ت ييق من قبل األنامة المعاصدرة خصوصدا مدع بددايات القدرن
الرابع عشر الهجري ص وحتى وصل األمر في بعض األحيان اللى اللغاسو.38
 .2الوقف الخيري:
وهو ما جعلو الواقف البتداءا على جهة من جهات البر ص فال يعود نفع الوقف لمع ّين.

 .3الوقف الخيري األهلي:39

وهو ما كان بع و أهليا وبع و خيريا ولو صورتان:
األولى :أن يشترو الواقف انفاق ثلث المال من غلة الددار الموقوفدة علدى حلقدات تحفديظ القدرآن
مثال ً والباقي من الغلة ينفق على أوالدك ثم على أوالد أوالدك.
ص أو مبلغدا معيندا والبداقي
الثانية :أن يشترو الواقف أن ينفق من غلة الددار الموقوفدة ألدف
يدفع ألوالدك قل أو كثر.
أما لو جعل الواقف البتداءا دارك وقفا على نفسو ثم من بعدك على أوالدك ثم مدن بعددهم علدى
دور تحفيظ القرآن الكريم ص فهنا يكون الوقف أهليا.
ولو جعل هذك الدار البتداءا وقفا ً على تحفديظ القدرآن لمددة خمدس سدنوات ثدم بعدد انق داسها
وقفا عليو مدة حياتو ثم من بعدك على أوالدك فهنا يكدون الوقدف خيريدا فالدذي يحددد ندوع الوقدف
هي الجهة الموقوف عليها ابتداءا ً األمر.

ثانياً :أنواع الوقف حسب نوع ايدارة:40

وتقسم اللى:
 .1أوقاف تدار من قبل الواقف نفسو ص أو احد من ذريتو من بعدك يحدد وصفو الواقف.
 .2أوقاف تدار من قبل المشرف على الجهات المستفيدةص كأن يذكر الواقف في حجدة وقفدو
أن يدار الوقف من قبل المام المسجد الذي تنفق عليو خيرات الوقف.
 .3أوقاف تدار من قبل الق اء:
 36محاضرات في الوقف ,أبو زهرة ص  ، 17احكام الوقف الكبيسي .42/1
 37أخرجه البخاري في الوصايا و البيهقي في سنته .166/6
 38تاريخ الوقف عند المسلمين وغيرهم  ,احمد بن صالح العبد السالم  ،ندوة الوقف في الشريعة اإلسالمية ومجاالته.
 39وظائف ناظر الوقف في الفقه اإلسالمي ،نور بنت حسن بنت عبد الحليم قارون  ،مجلة أوقاف  ،السنة  3/العدد 5/شعبان 1424
أكتوبر  2003ص .143
 40الوقف اإلسالمي ,منذر قحف  ،ص ( 32-31بتصرف).

وهي تل األوقاف التي فقدت وثداسق النشداسهاص فلدم يعدرف شدكل لدمدارة ممدا اختدارك الواقدف
لها.او أ وقاف تخ ع لمدارة الحكومية وهي تل األوقداف التدي باتدن خاضدعة لسدلطة الحكومدةص
وذل د فددي العصددور المتددأخرة ص وخاصددة بعددد صدددور قددانون النشدداء وزارة لألوقدداف فددي الدولددة
العثمانية منتصف القرن التاسع عشر.

ثالثاً :أنواع الوقف بحسب الم مون االقتصادي:41

حيث تقسم اللى:
 .1األوقاف المباشرة:
وهي تل األوقاف التي تقدم مباشرة خدماتها للموقوف عليهم ص مثدل وقدف المسدجد الدذي
يوفر مكانا للصالة ص ووقف المدرسة الذي يوفر مكانا لدراسة التالميذ .وهذك الخدمات المباشرة
تمثل اينتاج الفعلي ص أو المنافع الفعلية ألعيان األموال الوقفية نفسها  .وتمثدل األمدوال الوقفيدة
بالنسبة لهذك المنافع األصول اينتاجية الثابتة المتراكمة من جيل اللى جيل.

 .2األوقاف االستثمارية:
وهددي تل د األوقدداف الموقوفددة علددى اسددتثمارات صددناعية أو زراعيددة أو تجاريددة أو خدميددة
والتي ال تقصدد بدالوقف لدذواتها .والنمدا يقصدد منهدا النتداج عاسدد اليدرادي صدافي يدتم صدرفو علدى
أغراض الوقف .فاألمالك االستثمارية فدي هدذك الحالدة يمكدن أن تندتج أي سدلعة أو خدمدة مباحدة
تباع لطالبيها في السوقص وتستعمل اليراداتها الصافية في اينفاق على غرض الوقف.

رابعاً :تنوع الوقف من حيث أنواع األموال الموقوفة:

الوقف حسدب ندوع األمدوال الموقوفدة المدا عقدار أو منقدول ذكدر صداحب الدذخيرة أن الحدبس
ثالثة أقسام:42
 .1األرض ونحوها كالدي ار والحوانيدن والحدواسط والمسداجد والمصدانع والمقدابر والطدرق.
فيجوز.
 .2الحيوان كالعبد والخيل والبقر.
 .3السالح والدروع ص وفيها أربعة أقوالص الجواز والمنع وجدواز الخيدل خاصدة ص والكراهدة
في الرقيق الذ تحبيسو يعطل المكان تحريرك.

 41المصدر نفسه ص .34-33
 42الذخيرة  ،اللخمي .312/7

المبحث الثاني( :أركان الوقف)
قبل التطرق اللى أركان الوقف ص البد من ايشارة اللى معنى الركن لغة واصطالحاً.
الركن (لغة) :الجانب األقوى ص وركن الشيء :جانبو الذي يسكن الليو.43
أمددا تعريددف الددركن (اصددطالحاً) .فهددو مددا يكددون بددو قددوام الشدديءص بحيددث يعددد جددزء داخددال فددي
ماهيتو.44
وعلى وفق اختالف الفقهاء في تحديد ما يعتبر داخال في ماهية الوقفص اختلف الفقهاء في بيان
أركانو.
فقد خالف الحنفية جمهور الفقهاء ص فهم يكتفون بذكر الصديغة فقدط ص كدون الصديغة ت دم سداسر
األركان ص لذا يذكر ابن نجيم (وأما ركنو فاأللفاظ الدالة عليو) 45وهذا رأي الحنفية في كل العقود
.
بينمددا يددرى غيددرهم مددن المالكيددة وا لشددافعية والحنابلددة والزيديددة ص أن األركددان هددي المددال
الموقوف والموقوف عليو ص والواقف ص والصيغة . 46وفي هذا السدياق يقدول الخرشدي ص(وأركدان
الوقف أربعة :العين الموقوفة والصيغة والواقف والموقوف عليو).47
ومسددايرة مددع الجمهددورص فددان البحددث سدديتبع تقسدديماتهمص ذلد لتفصدديلهم لألركددان ووضددوح تلد
التقسيمات .

المطلب األول( :العين الموقوفة)
يقصد بالعين الموقوفةص العين التي وقع فعل الوقف عليهاص وسيتناول البحث أهم المساسل
الفقهية المتعلقة بهاص وذل كايتي:
شروو (العين الموقوفة) :
وضع الفقهاء شرووا للعين الموقوفة تتمثل باالتي:
 .1أن تكون العين الموقوفة ماالً متقوماً:
48
عددرف ابددن عابدددين المددال بقولددو (مددا يميددل الليددو الطبددعص ويمكددن ادخددارك لوقددن الحاجددة) .
وعرفو السيووي بقولو (اما المالجفقال الشافعي رضدي عندو  :اليقدع اسدم مدال اال علدى مالدو
49
قيمة يباع بهاج وان قلنج وما التطرحو النا مثل الفلس وما اشبو ذل .
وقددال الزركشددي (المددال مددا كددان منتفع دا ً بددوج أي مسددتعداًالن ينتفددع بددوج وهددو امددا اعيددان او
50
منافع.
وقدددال شدددرف الددددين المقدسدددي (المدددال مدددا يبددداح نفعدددو مطلقددداج او اقتنددداؤك لغيدددر حاجدددة او
ضرورة) . 51فالمال عند الشافعية والمالكية والحنابلدة كدل مدا لدو قيمدة بدين الندا ج ويلدزم متلفدو
 43انظر القاموس المحيط .229/4
 44الوجيز في أصول الفقه  ،عبد الكريم زيدان ص .48
 45البحر الرائق .205/5
 46الخرشي .78/7
 47المصدر نفسه.
 48ابن عابدين  ،رد المحتار على الدر المختار .)3،2(/4
 49االشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية للسيوطي جالل الدين عبد الرحمن (ت 911/هـ)  ,المكتبة التوقيفية ,تحقيق طة
عبد الرؤوف وعماد البارودي القاهرة,بدون تاريخ ص .543
 50المنثور في القواعد  ,الزركشي ,تحقيق تيسير فائق احمد محمود  ,وزارة االوقاف االسالمية ,الكويت ط.222/1,1982,3

ب مانج ويبداح شدرعا االنتفداع بدو حدال السدعة واالختيدار 52ج بخدالف الحنفيدة الدذين ال يعتبدرون
53
المنافع اموال وكذل عدو الخمر والخنزير ماال بالنسبة لغير المسلم .
اما الكبيسدي فقدد عدرف المدال المتقدوم باندو (مدا كدان فدي حيدازة اينسدان وجداز االنتفداع بدو
شرعا في حال السعة واالختيارج كالنقود والكتب والعقارات).54
يستنبط من تعريف الجمهور أن مالية الشيء تتحقق الذا توافر فيها أمران:
أ .الحيازة.
ب .المكانية االنتفاع بو.
وبهذا الشرو يخدرج مدا ال يصدح بيعدو كدأم ولدد ص والكلدب المرهدون ص ومدا ال ينتفدع بدو مدع بقاسدو
كالمطعوم والمشموم.55
 .2أن يكون معلوماً:
يشترو الفقهاء لصحة الوقفص أن يكون الوقف غير مبهمداًص أي محدددص وعلدى هدذا فلدو قدال
الواقفص وقفن جزءا من ارضيص ولم يعينو كان الوقف باوالً وكذل لو قالص وقفدن الحددى داري
هاتين ولم يعين.56
 .3أن يكون ملكا ً للواقف:
اتفق الفقهاء على أن الوقف ال يصح وال يلزم الال الذا كانن العين الموقوفة مملوكة للواقدف.
ألن الوقددف تصددرف يلحددق رقبددة العددين الموقوفددةص ممددا يحددتم ملكيددة الواقددف لهددا .أو مالكددا لحددق
التصرف بالرقبة حين الوقفص وذل بالوكالة عن صاحب الموقوف أو الوصاية منو.
 .4أن يكون ناجزاً:
يشترو في الوقف ان يكون ناجزا ً فال يصح كونو معلقا او محددا ً ج والناجز هو الذي يخرجدو
مدددن ملكيتدددو فدددي الحدددالج يقدددول وقفدددن هدددذا الددددار فيخرجدددو مدددن ملكيتدددو فدددي الحدددالج فكدددان
وقفا ًناجزاً.غير الناجز هو المعلق ج فلو قال اذا اغناني عن داري فهي وقفج فهدذا وقدف
غير ناجزج فال ينجز اال اذا انجزك .
كمدا ال يصدح الوقدف مؤقتدا وال معلقدا الال بمدوتص فينفدذ فدي حددود الثلدث كالوصدية.وال يصدح
تعليق الوقف على شرو مستقبلص كأن يقول الذا جاء رأ الشهر فداري وقدف أو فرسدي حدبسص
ونحو ذل ألنو عقد يبطل بالجهالةص فال يصح تعليقو على شرو مستقبل كالبيع.
وكذل ال يجوز قول الواقدف (وقفدن هدذا علدى الفقدراء سدنة مدثال) ألن الوقدف علدى التأبيددص
فإذا جعلو اللى مدة كان باوال .وذهب ايمام مال اللى أن الوقف يجوز أن يكدون مؤقتدا .وقدال فدي
تبيين المسال (ال التنجيز وال التأبيد في مذهب مال ).

المطلب الثاني :الموقوف عليو
ا القناع في فقه االمام احمد شرف الدين المقدسي ,دار المعرفة بيروت  ,59/2كتاب البيع51.
الفقه االسالمي وادلته 52 ,وهبة الزحيلي .42/4
 53بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ,االمام عالء الدين ابي بكر بن سعود الكاساني الحنفي ,ت 587هـ  ,دار احياء التراث العربي,
خرجه ا وحققها محمد عدنان بن ياسين دار بيروت ,لبنان ,ط.1997 , 1
 54احكام الوقف ,الكبيسي .351/1
 55منتهى اإلرادات , 335/4شرح منتهى االرادات  ,دقائق اولى النهى لشرح المنتهى  ,الشيخ منصور بن يونس بن ادريس البهوتي
ت1051/هـ تحقيق عبد هللا بن عبد المحسن التركي  ,مؤسسة الرسالة ط.2000 ,1
 56مغني المحتاج .564/7

يقصد بالموقوف عليو الجهة المستفيدة من الوقفص ولما كان غاية الوقف القربةج فقد كانن
القرب ة ودوامهاص هي مدار كالم الفقهاء عند بحثهم لشروو الجهة الموقوف عليها وهي:

 .1أن يكون الموقوف عليو جهة بر:
الن الحكمة من مشروعية الوقف ص هو كونو صدقة من العبد ص يبغدي فيهدا العبدد قربدو اللدى
ورضدداك  .وقددد دلددن األحاديددث وايثددار ص بمجموعهددا علددى وصددف الوقددف بالصدددقة  .الال أن
الوقف قد وقع من بعض متأخري التابعين على األغنياء وهم ليسوا من أهلها.
لذا حدث خالف كبير بين الفقهاء في اشتراو كون الموقوف علية جهة بر ص وكاالتي:

أوال -الشافعية:
الااهر من أقوال الفقهاء في المذهب الشدافعي ج أنهدم ال يشدتروون القربدة فدي الوقدف ج بدل
الن جل ما يشتروونوص هو أن ال يكون الوقف على جهة معصية.
58
جاء في المهذب 57ص وال يصح الوقف الال على بر ومعروف .وقال الماوردي  :أن ال يكدون
على معصية ص فان كان على معصية لم يجز.
لذا فالوقف عندهم أن ال يكون على جهة معصيةص فالشروص انتفاء المعصية ال وجوب ظهور
القربة.59

ثانيا ً -مذهب الحنابلة:

اشددترو الحنابلددة فددي عبدداراتهم اللددى أن يكددون الموقددوف عليددو جهددة بددرص وان ال يكددون جهددة
معصيةص وان لم يكن قربةص بل يكفي أن يكون أمرا معروفا ً غير مستنكر من الشرع.
قال ابن قدامة :60الذا لم يكن الوقف على معروف أو بر فهو باول.

ثالثا ً -المالكية:

لم يجعل فقهاء ا لمالكية من القربة أو البر شروا في الموقوف عليوص بل أن شروهم يقتصدر
في الجهة الموقوف عليها أن ال تكون جهة معصية .بل النهم يجيزون الوقف على المكدروك .قدال
بعض المالكية في الوقف المتفدق علدى كراهتدو (تصدرف الغلدة اللدى جهدة قريبدة مدن الجهدة التدي
وقف عليها) .61ويقول الدردير في البطال الوقف علدى المعصدية (وبطدل الوقدف علدى المعصدية ص
كجعل غلتو في ثمن خمر أو حشيش أو لقتال غير جاسز).62
رابعا ً -مذهب الحنفية:
شدد الحنفية على أن يكون الوقف برا يتقرب بو اللى سبحانو وقد عقب ابن الهمدام علدى
ما جاء فدي بعدض تعداريف الحنفيدة فدي كدون الوقدف (حدبس ل لعدين علدى ملد الواقدف والتصددق
بمنفعتها ص أو صرف غلتها قاسال( 63والنما قلنا أو صدرف منفعتهدا ص ألن الوقدف يصدح لمدن يجدب
من األغنياء ص بال قصد القربة ص وهو أن كان البد في آخرك من القربة بشرو التأييد).

 57المهذب .674/3
 58الحاوي الكبير جـ( 7/مخطوط) .
 59مغني المحتاج .530/3
 60المغني بهامش الشرح الكبير .624/7
 61حاشية الدسوقي  , 122/4حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعالمة شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي ت1230/هـ على
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ويميل الباحث اللى ترجيح رأي الحنفية في أن يكون الجهة الموقوف عليو جهة بر ص ويبغدى
منها التقرب اللى ص ذل ألن ايثار المتوفرة لدينا من أحاديث وأفعال الصدحابة ص تددل علدى أن
القصد من الوقف كان قربة هلل تعالى.

 .2أن تكون الجهة الموقوف عليها غير منقطعة:
ال اختالف بين الفقهاء على صحة الوقف ج الذي يكون معلوم االبتداء واالنتهاء غير منقطع
ص مثال ً أن يجعل على الفقراء أو واسفة ال يتوقع انقراضها كطالب العلم مثال.
المدا الذا كددان الوقددف منقطعدا ويقصددد بددو ذلد الوقدف الددذي ال يوجددد مصدرفو بددأن ينقطددع بانقطدداع
الموقوف عليو .فان الفقهاء مختلفون فيو ولو صور:64
األولى:
أن يكون أولو ال يصح عليو ويصح لوسطو ويخرك ص كأن يقول  :وقفن علدى رجدل ثدم علدى
أوالدي ثم على الفقراء  .فهذا منقطع االبتداء ألن أولو وقف على مجهول.
وللشافعية فيو رأيان:
 .1انو وقف باول ص قوال واحدا والى هذا ذهب أبو اسحق المدروزي ص وهدذا هدو الصدحيح .
ألن األول باول ص والثاني فرع ألصل باول ص فكان باوال.
 .2أ ن فيو قولين :وهو رأي أبي علي بن أبي هريرة ص كما لو كان على أصل موجود وفدرع
معدوم – كما سيلي شرحو – ففيو قوالن:
أ .أنو باول لعدم أصلو.
ب .انددو صددحيح لوجددود فرعددو  .أي انددو لمددا بطددل األول ص صددار كددأن لددم يكددن وصددار الثدداني
فرعا.65
وقد اختار الماوردي القول بالبطالن قوال واحدا.66
الثانية:
أن يصح ألولو ووسطو وال يصح ألخرك ص وهو منقطع االنتهاء  .كأن يقف علدى رجدل بعيندو
ولم يزد ص فهدو قدد يمدوت ص فيصدير منقطعدا ً  .أو وقدف علدى رجدل بعيندو ثدم علدى أوالدك ص وأوالد
أوالدك ولم يزد ص ألندو وقدف ال يعلدم اتصدال آخدرك لجدواز انقراضدهم ص فصدار وقفدا منقطعدا  .وقدد
صح هذا الوقف عند الشافعية في قولين:
 .1انددو وقددف باوددل  .ألن ركددن الوقددف الن يكددون مؤبدددا ص والمنقطددع غيددر مؤبددد ص فلددم يصددر
وقفا ً.67
 .2انددو وقددف صددحيح ص ألنددو الذا كددان األصددل موجددود ج لددم يحددتج اللددى ذكددر مددن ينتقددل الليددو ص
كالوصددايا والهبددات أو يصدددرف بعددد انقدددراض الموقددوف عليدددو اللددى اقدددرب النددا اللدددى
الواقف.68
الثالثة:
أن يصدح لوسددطو وال يصددح لطرفيدو ص فهددو منقطددع الطددرفين االبتدداء واالنتهدداء ص كددأن يقدف
على ولدك وليس لو ولد ص فأن الوقف باول .ألن الولد الدذي لدم يخلدق ال يملد ص فدال يفيدد الوقدف
عليو شيئاً.
 64المختصر النفيس في أحكام الوقف والتحبيس  ،أبو عبد الرحمن محمد عطية  ،دار ابن حزم  ،لبنان ط 1995 ، 1ص .41-40محمد
عبيد الكبيسي  ،أحكام الوقف .420-414
 65المهذب . 677/3
 66الحاوي للماوردي جـ  ، 7مخطوط.
 67المصدر نفسه.
 68المهذب .678/3

الرابعة:
وقف منقطع الوسط متصل االبتداء واالنتهاء ص كدأن يقدول وقفدن علدى الفقدراء ثدم علدى مدن
يولد لي ص ثم على الفقراء  .وهذا وقف صدحيح باتفداق الشدافعية الذ يعلدل المداوردي ذلد بقولدو:
(ألن الفقراء فيو أصل وفرع ص والنما جعل ما بدين األصدل والفدرع معددوما ص فلدم يمندع مدن صدحة
الوقف) 69وقد أيد األحناف ذل ججاء في الهداية شرح بداية المبتدئ (قال أبو يوسدف :الذا سدمي
فيو جهة تنقطع جاز وصار بعدها للفقراء وان لم يسمهم).70
الخامسة:
وقف مطلقص مثل أن يقف وقفا مطلقداًص ولدم يدذكر سدبيلو .القدول الصدحيح للشدافعية فدي هدذا
الوقف انو صحيح . 71واختلف الحنفيدة بدين مبطدل أو حداكم بصدحة الوقدفص الال أن صداحب الفدتح
يقرر أن قول أبي يوسفص الذي حكم بصحة هذا النوع من الوقدف هدو األرجدح عندد المحققدين.72
والوقف على جهدة يتدوهم انقطاعهدا ص جداسز عندد الحنابلدة . 73وذهدب المالكيدة اللدى صدحة الوقدف
المنقطع مطلقا ً.74
 .3أن ال يوقف على نفسو.
تباينددن أراء الفقهدداء فددي حكددم الوقددف علددى الددنفس ص كددأن يقددول وقفددن داري علددى نفسددي ص
فالمالكية والشافعية والراجح عند الحنابلة اللى عدم جوازك وعلة ذل أن الوقف تملي فال يصدح
تمليكو لنفسو من نفسو ص ولقولو صلى عليو وسدلم (سدبّل الثمدرة) ص وتسدبيل الثمدرة تمليكهدا
للغير.
75
بينمددا ذهددب الحنفيددة ص وروايددة عنددد الحنابلددة اللددى صددحتو  .وهددو مددروي عددن العتددرك وابددن
شبرمة وابن الصدباغ وشدريح . 76دلديلهم فدي ذلد حدديث الرجدل الدذي قدال للنبدي صدلى عليدو
وسدلم ص عنددي ديندار ص فقدال لدو (أنفقدو علدى نفسد ) 77ص وبمدا أن المقصدود مدن الوقدف تحصديل
القربة ص وهي حاصلة بالصرف على النفس.78
ويذهب الباحث اللى ترجيح عدم جوازك مستدال بقول أبي زهرة  -رحمدو – حيدث قدال فدي
هذا المجال (ولئن كان لنا أن نختار من بينها رأيا ً نرى في العمل بو مصدلحة ويلتدئم االلتئدام مدن
مرمى الشارع في الوقف ومعناك ص ال نختار سوى مذهب مال رحمو ص فإندو ال يجيدز للواقدف
أن يشترو الغالت لنفسو ص وال أن يأكل منها بالشرو الال الذا استثنى لنفسو شيئا يسيرا ً ص بحيث ال
يتهم قصد حرمان ورثتو والال الذا احتاج).79
 69الحاوي للماوردي  ،جـ 7مخطوط.
 70فتح القدير  ،شرح الهداية .214-213/6
 71مغني المحتاج .528/3
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االرنؤوط/مؤسسة الرسالة ,ط126/8, 1993/2
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 .4أن يكون على جهة يصح ملكها وتملكها.
اتفدددق جمهدددور الفقهددداء 80مدددن الشدددافعية ج والحنفيدددة ج والمالكيدددة ج والحنابلدددة ج والزيديدددة ج
والجعفرية على أن الوقف ال يكون الال على جهة يصح ملكها أو التمل لها ص ال فرق بين من قال
ص أو تبقدى علدى ملد الواقدف ص أو تنتقدل الدى
(بأن ملكية العين الموقوفة تنتقل اللى حكم ملد
مل الموقوف عليو).

المطلب الثالث  :الواقف
اشدترو الفقهداء فدي الواقدف ان يكدون كامدل االهليدة ص بدأن يكدون بالغدا ص عداقال ص حدراص غيدر
محجور عليو لسفو ص أو غفلة مع خالف.
فقد صرح الخصداف فدي كتابدو احكدام األوقداف بدبطالن الوقدف مدن السدفيو ومثلدو ذو الغفلدة
ولكن فقهاء الحنفية وغيرهم قد صدرحوا بدأن وصدية السدفيو تجدوز فدي الثلدث اذا كاندن كوصدية
الراشد العاقل ص ألن الغرض من الحجر عليو المحافاة على مالو ص وال ضرر على نفسو في هدذا
الشكل من الوصية.81
الشروو العشرة:82
اثبن الكثير من الفقهاء جملة من الشروو أجازوا للواقف حقا في اشتراوها فدي صد وقفدو
وهذك الشروو وضعن عند الفقهاء تحن اسم الشروو العشرة وهي:
الزيدددادة والنقصدددان ص واالدخدددال واالخدددراج ص واالعطددداء والحرمدددان ص والتغييدددر والتبدددديل ص
واالبدال واالستبدال.
ومنهم من يلحق بها التف يل والتخصيص ص ومنهم مدن جعلهدا مكدان االبددال و االسدتبدال ص
باعتبار انهما ال يتعلقان بتغيير مصارف الوقف ص بل تتغيدر عندو  .و مدنهم مدن جعدل التخصديص
والتف يل ص مكان التغيير والتبديل.

 .1الزيادة والنقصان:
الزيادة ص أن يزيد في احدد االنصدب ة .والنقصدان ص ان يدنقص مدن نصديب مسدتحق معدين ص أو
جهة معينة ص وليس للواقف ان يزيد في نصيب جهة اال اذا كان قد شرو لنفسو ذل .
والزيادة والنقصان تتناول مقدار االستحقاق ال اصلو ص فال يحرم واحد من االستحقاق كلدو ص
ولكددن قددد يزيددد وقددد يددنقص اذا اشددترون الزيددادة والنقصددان فلديس لددو ان يمنددع مسددتحقا مددن كددل
استحقاقو ص ولكن لو ان ينقصو أو يزيدك.

 .2االدخال واالخراج:

االدخال ج ان يجعل من ليس مستحقا ً في الوقف مستحقا فيو  .واالخراج ان يجعدل المسدتحق
في الوقف غير موقوف عليو.
اجاز الحنفية اشتراو الواقف في وقفو الدخدال أو الخدراج مدن يدراك مدن اهدل الوقدف ص فيجعدل
من كان مستحقا في الوقف ومن اهلو خارجا عنو و يددخل مدن كدان خارجدا عدن الوقدف مسدتحقا
فيو.
وهذا الحق – الذي اعطاك الحنفية للواقف  -حق مطلق ال يقيددك سدوى اشدتراوو لهدذا الحدق
عند انشاء الوقف ص وبدون ان يتوقف على قيام صفة في الموقوف عليو أو زوالها.83
 80الحاوي الكبير  7مخطوط  ،وقف هالل  ، 53 /مواهب الجليل  ، 22/6مطالب أولي النهي  ، 279/4البحر الزخار ، 153/4
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وما ذهب الليو الحنفية مخالف لما ذهب الليو الشافعية 84ص والحنابلة 85ص والجعفرية 86ص على
خالف بينهم في التفاصيل ص فالشافعية اجازوا االدخال و االخراج ص اال انهم قيدوك بأن يكون ذل
بصفة تقوم فيمن اريد ادخالدو أو اخراجدو ص كدأن يقدول وقفدن علدى اوالدي علدى ان مدن تزوجدن
من بناتي فال حق لها.
والحنابلة يقيدون حق الواقف في االدخال واالخراج ص بالنسبة للموقوف عليهم في الوقف.
أمددا الجعفريددة ص فددإنهم اعطددوا الواقددف اشددتراوو االدخددال دون االخددراج علددى المشددهور م دن
مذهبهم.
 .3االعطاء والحرمان:
االعطاء هو ايثار بعض المستحقين بالعطاء مدة معينة أو داسمدا  .والحرمدان هدو مندع الغلدة
عن بعض المستحقين مدة معينة أو داسمدا ص فلدو قدال الواقدف (أرضدي هدذك صددقة موقوفدة علدى
بني فالن ص على ان لي ان اعطي غلتها لمن شئن منهم ص أو ان احدرم مدن شدئن مدنهم) ثدم جعدل
لواحد منهم كلها أو بع ها مطلقا أو مدة معينةج جاز الشرو والوقف.
واالعطاء ال يكد ون اال ألهدل الوقدف  .فلدو قدال وضدعتها فدي غيدرهم ص كدان قولدو بداوال وهدي
بينهم قياسا ً.87
وكددذا الحرمددان ال يقددع اال علددى اهددل الوقددف ص اال انددو ال يخددرج الموقددوف عليددو مددن زمددرة
الموقددوف علدديهم ص وبددذا يخددالف االخددراج ص الددذي يقت ددي اخددراج الموقددوف عليددو مددن صددفوف
المستحقين.

 .4التغيير والتبديل:
جعدل بعدض العلمدداء معندى التغييدر والتبددديل فدي الشددروو واحددا ص فكدل مددن اللفادين يؤديدان
المعنى نفسو ويرى البعض االخر ان التغيير هو حق الواقدف فدي تغييدر الشدروو التدي اشدتروها
في ص الوقف.
أما التبديل ص فهو حق الواقف في تبديل وريقة االنتفاع بالموقوف  .فلو كدان الموقدوف دارا ً
للسكن ص فللواقف الحق في تبديل وريقة االنتفاع باستغالل بطريق االجارة ص أو تحويل الدار اللى
مخزن أو مطعم أو غير ذل من ورق االنتفاع.
والواقدع ان لفدظ التبدديل والتغييدر لفدظ عدام يشدمل كدل مدا سدبق ذكدرك مدن االلفداظ ص كمدا انددو
يشددددمل التف دددديل والتخصدددديص ص ألن االدخددددال واالخددددراج واالعطدددداء والحرمددددان والتف ددددديل
والتخصيص هي شاملة لكل تعديل في شروو الواقف المعتبرة.

 .5االبدال واالستبدال:

وسيتم تناولها الحقا مفصالً.
والبد من ذكر ان هذك الشروو العشرة مقيدة بقواعد يجب مراعاتها عند تطبيقها هي:
 .1ان هذك الشروو يجب النص عليها عند انشاء الوقف.
 .2ان هددذك الشددروو تثبددن للواقددف أو لمددن اشددتروها لددو مددرة واحدددة فقددط ص اال اذا اشددترو
التكرار.
 .3ان هدذك الشددروو ممددا يسددقط باالسددقاو ص فدداذا اشدترو الواقددف لنفسددو حددق تبددديل وتغييددر
الشروو ص ثم قال ابطلن واسقطن ما اشتروتو لنفسي من تبديل أو تغيير ج بطل حقو.
 84المهذب .683/3
 85مطالب اولي النهى شرح غاية المنتهى .317/4
 86هداية االنام .240/2
 87هداية االنام .240/2

المطلب الرابع :الصيغة
ذكدر ابدن حجدر 88رحمدو فدي معدرض حديثدو عدن الوقدف (وحقيقدة الوقدف شدرعا ص ورود
صيغة تقطع تصرف الواقف في رقبة الموقوف الذي يدوم االنتفاع بو وتثبن صدرف منفعتدو فدي
جهة خير).
89
وعدرف االذرعددي الصديغة بانهددا (مدا يصدددر عدن الواقددف داال علدى انشدداء الوقدف)  .والتددي
يصددبح بهددا الوقددف الز مددا ال يجددوز فسددخو وال بيعددو وال توريثددو وال هبتددو .فدداذا صددح الوقددف لددزم
وانقطع تصرف الواقف فيو.
وللوقف الفاظ ستة ص ثالثة صريحة والباقي كنايدة .امدا الصدريحة فهدي (وقفدن ص وحبسدن ص
وسبلن) متى اتى بواحدة من هذك الثالث صار وقفا .ألن هدذك االلفداظ ثبدن لهدا عدرف االسدتعمال
عليدو وسدلم لعمدر (الن
بين النا ص و ورد ذل في عرف الشرع كما مر فدي حديثدو صدلى
شئن حبسن اصلها وسبلن الثمرة).
وأما الكناية فهي :تصدقن وحرمن وأبدت ص فهذك االلفاظ ليسن صدريحة ألن لفادة الصددقة
والتحددريم مشددتركة ص فالصدددقة تسددتعمل فددي الزكدداة والهبددات  .والتحددريم يسددتعمل فددي الاهددار
وااليمان ص مما يجعلو تحريما على نفسو وعلى غيرك والتأبيد يحتمل تأبيد التحريم أو الوقف .لذا
لم يثبن لهذك االلفاظ عرف االستعمال ص فال يستعمل الوقف بمجردها ككنايات الطدالق فيدو ص فدإن
أقترن الليها احد ثالثة أشياء حصل الوقف بها:
أ .أن يقتددرن بهددا لفاددة أخددرى تخلصددها مددن األلفدداظ الخمسددةص فيقددول :صدددقة محبوسددة أو
موقوفدة أو مسدبلة أو محرمدة أو مؤبددةص أو يقدول هدذك محرمدة موقوفدة أو محبوسدة أو
مسبلة أو مؤبدة.
ب .أن يصددفها بصددفات الوقددف ص كددأن يقددول ص صدددقة ال تبدداع وال توهددب وال تددورث ألن هددذك
القرينة ترفع ايشكال.
ج .أن ينوي الوقف فيكون على مدا ندوىص ال ال أن النيدة تجعلدو وقفدا فدي البداون دون الاداهر
لعدم داللة ال ماسر .فإن اعترف بما نواك لزم الحكم لاهوركص والن قدال :مدا أردت القدول
فالقول قولوص ألنو أعلم بما نوى. 90
وقد ذهب الجمهور اللى أن الوقدف ال يصدح الال بدالقولص واسدتثنى المالكيدة المسدجد فقدال فدي
تبيين المسال (ويك في في المساجد التخليدة) قدال الشدارح (ويعندي أن التخليدة بدين الندا وبدين
المسجد ونحوك كالمدرسة ج تنوب عن الصيغة اينفة الدذكر .فمدن بندى مسدجدا وخلدى بيندو وبدين
النا ولم يخص قوما ً عن قوم وال فرضا عن نفلص فإنو يعتبر وقفا ً والن لم يتلفظ بذل ).91
وهو قول أبي حنيفة حكاك الشافعي (رحمو ) في األم92ص وقال في فتح القددير( 93والذا بندى
مسجدا ً لم يزل ملكو حتى يفرزك عن ملكوص ويأذن للنا بالصالة فيوص فدإذا صدلى فيدو واحدد زال
عند أبي حنيفة ملكو).

 88فتح الباري .403/5
 89مفتاح الدراية ص .31
 90المغني  ، 213-212/6مواهب الجليل.626/7,
 ،251/4 91الشرح الصغير .104-103/4
 92األم .61/4
 93فتح القدير .233/6

والراجح في مدذهب أحمدد 94رحمدو ص الن الوقدف يحصدل بالفعدل مدع القدراسن الدالدة عليدوص
مثل أن يبني مس جدا ويأذن فيو للنا بالصالةص أو مقبرة ويأذن في الدفن فيها أو سدقاية ويدأذن
فددي دخولهدداص وهددو اختيددار شدديخ ايسددالم ابددن تيميددة (رحمددو )ص فيصددح الوقددف عندددهم بددالقول
وبالفعل الدال عليو.95
مما تقدمج يتبدين ان جمهدور الفقهداء علدى خدالف مدن الحنفيدةجفهم يعددون الن أركدان الوقدف
أرب عة وهي (العين الموقوفةج والصيغة والواقف والموقوف عليهم) بينما يعد الحنفية والصديغةج
الركن الوحيد وهذا هو شأنهم في ساسر العقود.

 94المغني .213/6
 95االختيارات الفقهية  170,والكافي ص.536/

المبحث الثالث/حكم الوقف والتصرفات التي أباحها الشارع فيو
بعد تحديد مفهوم الوقف لغة واصطالحاج والتطرق اللى تقسيماتو المختلفةج وتناول أركانو
حسب أراء الفقهاء المختلفةج سيتطرق هذا المبحث اللى تحديد حكم الوقدف علدى وفدق المددار
الفقهية المختلفة.

المطلب األول :حكم الوقف
الن المتتبع لكتب الفقو يجد الفقهاء رحمهم قد اختلفوا فدي مشدروعية الوقدف علدى ثالثدة
آراءص فمدنهم مدن أجدازك مطلقدداص ومدنهم مدن منعددو مطلقدا ً وهنداك مدن أجدداز أو مندع حسدب الحالددة
والنوع.

الرأي األول :الجواز في الوقف
ذهب جمهور الفقهاء من الشدافعية والمالكيدة والحنابلدة والحنفيدة – الال روايدة عدن
أبددي حنيفددة وزفددر-رحمهمددا  -والااهريددة 100والزيديددة 101والجعفريددة 102اللددى أن الوقددف جدداسز
شرعا في الدور واألرا ضي بما فيها مدن بنداء وزرع وفدي العبيدد والسدالح والكدراع والمصداحف
وغيرها.
وذكر ابن حزمص أن البعض قد قيد الجواز ج منهم عبدد بدن مسدعود وعلدي ابدن أبدي والدب
وابن عبا رضي عنهمص الذ أباحوك بالسالح والكراع فقط .وأبطلوك فيما عدا ذل .103
أما أدلة المجوزين فقد استدلوا من الكتاب والسنة.
أما الكتدابص فقولدو تعدالى (لدن تندالوا البدر حتدى تنفقدوا ممدا تحبدون)-آل عمدران-92/ص وفدي هدذك
ايية الداللة على ندب الصدقات بشكل عامص والوقف صدقةص فهو مندوب أي اً.
روى أنس رضي عنوص لما نزلن (لن تنالوا البر  ..ايية) قال أبدو ولحدة :يدا رسدول ص
الن يقول (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) والن أحدب أمدوالي اللدي (بيرحداء)104ص والنهدا
صدددقة أرجددو برهددا وذخرهددا عنددد تعددالى .فقددال رسددول صددلى عليددو وسددلم :اجعلهددا فددي
قرابت في حسان بن ثابن وأبي بن كعب. 105
أما من السنة:
106
 .1روى البخاري في األدب المفرد ومسلم في صحيحو وأبو داوود والترمذي والنسداسي
عددن أبددي هريددرة رضددي عنددو قددال :قددال رسددول صددلى عليددو وسددلم (الذا مددات
96

97

98

99

 96األم ،للشافعي .275-274/1
 97الخرشي على خليل .78/7
 98المغني البن قدامة بهامش الشرح الكبير .556/7
 99المبسوط .27/12
 100المحلى /ابي محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم  456/5هـ تحقيق لجنة احياء التراث العربي دار الجيل/بيروت.
 101البحر الزخار .146/4
 102شرائع اإلسالم للمحقق الحلي .166/2
 103ابن حزم  ،المحلى .175/9
 104بيرحاء :بستان كان بجوار مسجد النبي  والبيرحاء هي األرض الظاهرة المنكشفة.
 105البخاري بهامش الفتح  ،246/5مسلم بشرح النووي .85/7
 106صحيح الجامع .279/1

اينسان انقطع عملو الال من ثالثص صدقة جاريةص أو علم ينتفدع بدو أو ولدد صدالح يددعوا
لو) .107قال النووي -108رحمو  -في شرح مسلم :قال العلماء معندى الحدديث أن عمدل
الميددن ينقطددع بموتددو وينقطددع تجدددد الثددواب لددو الال فددي هددذك األشددياء الددثالث لكونددو كددان
سددببها .فددإن الولددد مددن كسددبو وكددذل العلددم الددذي علمددو مددن تعلدديم أو تصددنيفص وكددذل
الصدقة الجارية وهي الوقف...قال (وفيو دليل لصحة أصل الوقف وعايم ثوابو).
 .2اسددتدل القدداسلون بجددواز الوقددف بوقددف رسددول صددلى عليددو وسددلمص فقددد روي عددن
عمرو بن الحارث بن المصطلقص أنو قال :109ما ترك رسول صلى عليو وسلم الال
بغلتو وسالحوص وأرضا تركها صدقة ص رواك البخاري.
 .3واستدلوا أي ا ً بوقف صحابتو ( والقرارك على ذل حيث ورد:
أ -ما رواك الشيخان عن عبد بن عمر رضي عنهما ص قال :أصداب عمدر (رضدي
عنو) أرضا ً بخيبرص فأتي النبي يستأمرك فيهداص فقدال :يدا رسدول :أندي أصدبن أرضدا ً
بخيبر لم أصب ماال ق ً
ط هو أنفس عنددي مندوص فمدا تدأمرني بدو قدال :الن شدئنص حبسدن
أصلها وتصدقن بها :قال فتصدق بها عمر :أنو ال يباع أصلها وال يبتاع وال يدورث وال
يوهب.110
ب -وعن عثمان بن عفان رضي عنوص أن النبي ص قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب
غير بئر رومةص فقال من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوك مع دالء المسلمين بخير لو
منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي.111
ت -ما روي عن جعفر بن محمد عن أبيو :أن علي بن أبي والبص قطع لو عمر بن الخطاب
–رضي عنهما-ص ينبع112ص ثم اشترى علي اللى قطيعة عمر أشياءص فحفر فيها عينا .
فبينما هم يعملون الذ تفجر عليهم مثل عنق الجزور من المداءص فدأتى علدي وبشدر بدذل .
قدال :بشدر الدوارثص ثدم تصددق بهدا علدى الفقدراءص والمسداكينص وفدي سدبيل وابدن
السدبيلص القريدب والبعيددص وفدي السدلم والحدربص ليدوم تبديض وجدوك وتسدود وجدوكص
ليصرف بها وجهي عن النارص ويصرف النار عن وجهي. 113رواك البيهقي.
ث -وفي الباب أحاديث أُخر وفيما ذكر كفايدة .وقدد روى البيهقدي 114رحمدو ص وقدف كثيدر
من صحابة النبي ج منهم أبو بكر وعمر وعلي والزبير وسعيد وعمر بن العاص وحكيم
بن حزام وأنس وزيد بن ثابن.
ج -قال الحميدي  115شيخ البخاري :تصدق أبو بكر رضي عندو بددارك علدى ولددك وعمدر
بربعدو عنددد المددروة علددى ولددك وعثمددان برومددةص وتصدددق علدي بأرضددو بينبددعص وتصدددق
 107أنظر صحيح مسلم بشرح النووي  ، 85/11سنن أبي داوود  ، 117/3والفتح الرباني  ، 177/15سنن ابن ماجة  ، 88/1سنن
الترمذي وتحفة األحوذي .398/3
 108صحيح مسلم بشرح النووي .85/11
 109البخاري بهامش الفتح .231/5
110

البخاري مع الفتح  ،260-259وصحيح مسلم بشرح النووي 85/1

111

فتح الباري 407/5

112

ينبع :كبنصر  ،قرية مشهورة غرب المدينة المنورة بينهما خمسون فرسخاً.

113

السنن الكبرى 161/6

114

المصدر نفسه

 115أنظر المجموع .124/15

الزبير بدارك بمكة ودارك بمصر وأموالو بالمدينة على ولدكص وعمدر بدن العداص بدالرهط
ودارك بمكة على ولدك .وحكيم بن حزام بدارك بمكدة والمديندة علدى ولددكص قال:فدذل كلدو
اللى اليوم ص فإن الذي قددر مدنهم علدى الوقدف وقدف واشدتهر ذلد  .فلدم ينكدرك أحددا ً فكدان
الجماعاً.

الرأي الثاني/جواز الوقف في السالح والكراع فقط
استدل أصحاب هذا الرأي بدليلين:
 .1مددا روي عددن عبددد بددن مسددعود رضددي عنددو أنددو قددال (ال حددبس الال فددي سددالح أو
كراع) . 116وقد روي هذا الحديث موقوفا على علدي ابدن أبدي والدب كدرم وجهدو .فقدد
أخرج ابدن أبدي شديبة بسدندك عدن الشدعبي قدال :قدال علدي رضدي عندو (ال حدبس عدن
فراسض الال ما كان من سالح أو كراع).117
قال الكمال بن الهمام :وينبغي أن يكون لهذا الوقف حكم المرفوع .ألنو بعد أن علدم ثبدوت
الوقف –ولهذا اسدتثنى الكدراع والسدالح -ال يقدال الال سدماعا والال فدال يحدلص والشدعبي أدرك عليدا ً
وروايتو عنو في البخاري ثابتة.118
صلى

عليو وسلم  :من أنو كان يجعل ما ف ل مدن قوتدو

 .2وهو ما صح عن رسول
في السالح والكراع.119
ويمكن الرد على استدالل مانعي الوقف الال بالسالح والكراع بايتي:
أوالً :سقوو الرواية عن بن أبي مسعودص وال يمكن قبولها ذل ألن:
أ .ألنها عن رجل لم يسم.
ب .وألن والد القاسم ال يحفظ عن أبيو كلمةص وكان عمرك حين موت أبيو سن سنينص فكيدف
بولدك.120
أما نسبة هذك الرواية اللى علي (رضي عنو)ص فغير مقبولة كونو قد أوقف ينبع.
ثانياً :ال يمكن أن ينهض الدليل الثاني حجدة علدى مندع الوقدفص الن هدذك الروايدة عدن رسدول
صلى عليو وسلم ص النما هي حكايةص ال داللة فيها على منع الوقف عن غيرها فلقدد صدح عندو
اليقاف غير السالح والكراعص فيجب القول بو أي اً.

الرأي الثالث :المنع مطلقا ً
وقد ذهب اللى ذل شريح القاضي وأبدو حنيفدة فدي روايدة عندوص وهدو قدول عامدة أهدل الكوفدة
وقد استدل المانعون للوقف مطلقا ً بالمنقول والمعقو ًل .أما المنقول فهو:

 116المحلى .176/9
 117نصب الراية .407/4
 118الفتح القدير .42/5
 119المحلى .176/9
 120المحلى .181/9
 121أنظر وقف هالل ص  ، 5المبسوط .29/12
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 .1مددا روي عددن عبددد بددن عبددا ص أنددو قددال :لمددا نزلددن سددورة النسدداءص وفرضددن فيهددا
الفدراسض (أي المواريدث) قدال رسدول صدلى عليدو وسدلم (ال حدبس علدى فدراسض
) .122رواك البيهقي واللفظ لو.
حيددث يسددتدل مددن هددذا الحددديث أن الرسددول صددلى عليددو وسددلم نهددى عددن حددبس ميددراث
المتدوفى عدن القسدمة بدين الورثدةص ولمدا كدان الوقدف حبسدا ً فهدو منفدي شدرعا ً ومنهدي عنددو والن
ايحبا منعن بعد نزول آية المواريث في سورة النساء.
 .2مددا روي عددن أبددي عددون عددن شددريحص قددال :جدداء محمددد صددلى عليددو وسددلم  -بمنددع
الحبس 123-رواك البيهقي واللفظ لو.
مناقشة األدلة:
رد جمهور الفقهاء على أدلة الذين ذهبوا اللى المنع بايتي:
 .1أن حدددديث (ال حدددبس عدددن فدددراسض ) مدددردود كوندددو ضدددعيفاص بدددل أن ابدددن حدددزم عددددك
موضوعا ً 124ص ذل ألن في سندك ابن لهيعة وهو من ال خير فيو وأخوك مثلو.
 .2على فرض صحتوص فليس فيو ما يؤيد دعواهمص ألن الوقف ليس حبسا ً عن فدراسض ص
والنما هو تصرف في العين حال حياة الواقدف .وهدو فدي هدذا كالصددقة العاجلدة والهبدةص
ولم يقل أحد بأن فيهما حبسا ً.125
وقد أوضدح ابدن حدزم حدول االسدتدالل علدى حدديث (ال حدبس علدى فدراسض ) علدى مندع
الوقفص ما نصو (الن هذا االستدالل فاسدص ألنهم ال يختلفون في جواز الهبة والصددقة فدي الحيداة
والوصية بعد الموتص وكل هذك مسقطة لفراسض الورثة عمدا لدو تكدن فيدو لورثدوك علدى فدراسض
عز وجل .فيجب وفقا ً لهذا القول البطال كدل هبدةص وكدل صددقةص وكدل وصدية .ألنهدا مانعدة مدن
فراسض تعالى بالمواريثص فإن قالوا :هذك شراسع جاء بها النص .قلندا والحدبس شدريعة جداء
بها النصص ولوال ذل لم يجز .126أمد ا عدن قدول شدريح (جداء محمدد بمندع الحدبسص ونحدوك) فهدو
مردود لألسباب ايتية:
 .1أن قولو هذا موقوف عليوص ومرسلة عنوص وأيهما كدان لدم يلدزم .بدل الصدحيح أن محمددا ً
جاء بإثبات الحبس كما تقدمص من أدلة القاسلين بالجواز).127
 .2يدل لفظ شريح هذا على أن الحبس كان معروفا ومشروعاًص فابطلو النبي  .اال
انو لم يذكر أي دليل يقينا عن الجاهلية معرفتهم لناام كناام الوقف الذي يزعم
شريح ان محمدا ً أبطلو.
قال ابن حزم في ذل  : 128ان العرب لم تعرف في جاهليتها الحبس الذي اختلفا فيوج وانما
هو اسم شرعي ج وشرع اسالمي جاء بو محمد  كما جاء بالصالة والزكاة والصيام ج
والوالة  ج ما عرفنا شيئا ً من هذك الشراسع وال غيرها ج فبطل هذا الكالم جملة.
مما يتقدم يت ح ج بأن الوقف أعام القربات ج ذل لقوة ورجاحة ادلة الفريق االول.
 122السنن الكبرى .162/6
 123السنن الكبرى .163/6
 124المحلى .177/9
 125احكام الوقف ,الكبيسي .119/1
 126المحلى .177/9
 127المصدر نفسه .173/9
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المطلب الثاني :التصرفات التي اباحها الشارع في الوقف
أباح الفقهاء بعض التصرفات التدي تجدري علدى الوقدف وهدي ايبددال واالسدتبدال والجدارة
الوقف.
أوالً :ايبدال واالستبدال
االبددال اخددراج العددين الموقوفددة عددن جهددة وقفهددا ببيعهددا ص واالسددتبدال شددراء عددين اخددرى
تكون وقفا بدلها ص وعلى هذا يكون االبدال واالستبدال في الواقع متالزمين.
فاالستبدال الزم لالبدال ص ألنو اذا خرج ن العين من الوقف بالبيع يجب ان يحل محلها اخدرى
هدذا اذا ذكدر الشدروان معدا ص اي انهمدا يفسدران تفسديرا يجعدل احددهما مغدايرا لالخدر ص وان كاندا
متالزمدين .واذا ذكدر احددهما منفدردا فانددو يفسدر بمعندى يجمعهمدا .فلددو ذكدر االبددال وحددك يكددون
المعنى بيع للعين الموقوفة ص وشراء اخرى لتحل محلها ص ويكون معنى االستبدال ذل اي ا ً.
وقد اختلف الفقهاء في جواز هذا الفعل وكايتي:
 .1مذهب الحنفية:
يعد الحنفية أكثر الفقهاء توسعا ً في هذك المجالص فأجازوك فدي معادم أحوالدو مدا دام معلقدا ً
بالمصلحةج وقدد أوضدحن كتدب الفقدو الحنفدي أن االسدتبدال وايبددالص لدو صدور ثدالث عندد كتابدة
الواقف لحجة وقفو.
129
قددال ابددن عابدددين  :االسددتبدال علددى ثالثددة وجددوكص األول :أن يشددتروو الواقددف لنفسددو أو
لغيركص أو لنفسو وغيرك .والثاني :أن ال يشترووص سواء شرو عدمو أو سدكن (لكدن صدار بحيدث
ال ينتفدع بدو بالكليددة بدأن ال يحصددل مندو شديء أصدالًص أو ال يفدي بمؤنتددو)ص وثالثداً :ان ال يشددتروو
أي ا ً ولكن فيو نفع في الجملةص وبدلو خير منو ريعا ً ونفعاً.
أما الصورة األولىص فقد صح القول بصحة الوقف والشرو معداً .وهدو مدا ذهدب اليدو هدالل
الرأي وأبو يوسف والخصاف.130
أما الصدورة الثانيدةص وهدي سدكوت الواقدف عدن اشدتراو االسدتبدالص بدأن سدكن عدن ذكدرك
وتع طل االنتفاع عندو بالكليدة .ففدي هدذك الصدورة جدوز جمهدور الحنفيدة االسدتبدال بالشدرو الدذي
ذكددرك ابددن عابدددين بقولددو( 131فهددو – أي دا ً -جدداسز علددى األصددح الذا كددان بددإذن القاضددي ورأيددو
لمصلحة فيو).
أما الصورة الثالثة وهي سكوت الواقف عن اشتراو االستبدال مع سريان ثمرة الوقف الال
الن بدل و بأف ل مندو .وقدد اختلدف فقهداء الحنفيدة فدي هدذك الصدورةص فلدم يجدوز الكمدال بدن همدام
االسددتبدال 132ص ذلد (ألن الواجددب البقدداء الوقددف علددى مددا كددان عليددو دون زيددادة أخددرىص وألنددو ال
موجب لتجويزكص ألن الموجب في األول (الشرو) وفي الثاني (ال رورة) وال ضرورة في هذا).
ومع ذل فقد قال أبو يوسف بصحتو مستشهدا بفعل الخليفة عمر رضي عندو .133وقدد
يثار تساؤل عن وبيعة الحكمص فيما الذا اشترو الواقف عدم االستبدال وذكر ذل في حجتوص وذكر
ذل صراحة بأن قال (ال تباع وال تستبدل) وهو ما متعارف عليو في عالمنا ايسالمي.
وقد تفرق الحنفية حول هذك المسألة على رأيين:
 129حاشية ابن عابدين .535/3
 130المصدر نفسه.
 131المصدر نفسه.
 132الفتح القدير .59-58/5
 133البحر الرائق .223/5

األولص عدم جواز استبدال الوقف وال يحق للقاضي وال لغيرك فعل ذل ومن القداسلين بدذل
هالل.134
أما الرأي الثاني فهو جوازك الذا توفرت مصلحة في ذل .
 .2مذهب المالكية:
تشدد المالكية على منع االستبدال في الوقف الال أنهم يفرقون في ذل بين الوقف المنقدول
والعقار وكايتي:
فقد أجاز فقهاء المالكية استبدال الوقف المنقولص الذا ما دعدن مصدلحة أو حاجدة اللدى ذلد
وهو المشهور عن ايمام مال (رحمو )135وبذل قال الخرشي.136
فددالرأي عنددد جمهددور المالكيددة علددى جددواز االسددتبدال فددي المنقددول الذا خددرب أو قصددر عددن
الهدف المقصود منو .بل ادعى ابن رشدد اال تفداق علدى جدواز البيدع للمنقدول الذا انقطعدن منفعتدو
ولم ير َج أن تعودص وفي البقاسو ضرر.137
أما فيما يخص العقارص فقد منع المالكية استبدالو منعا ً باتاًص الال في حاالت ندادرة (كتوسديع
مسجد أو مقبرة أو وريق عامص فأجازوا بيعو ولو بايكراكص الذا اقت ى األمر).138
 .3مذهب الشافعية:
تشدد الشافعية أي ا ً في استبدال العين الموقوفة حتى أوشكوا أن يمنعدوك مطلقداًص وكدأنهم
رأوا :أن في االستبدال سبيالً اللدى ضدياع الوقدف أو التفدريط بدو .139الال أنهدم تكلمدوا فدي اسدتبدال
بعض المنقول من الوقف مع شيء من الت ييق والتشديد .ولهم في ذل وجهان:
الوجو األولص وهو بيعها أو استبدالها مطلقا ً.140
والوجو الثانيص جواز البيعص لتعذر االنتفاع بو كما شروو الواقف.141
 .4مذهب الحنابلة:
142
قيد الحنابلة جواز البيع واالستبدال بال رورة والمصلحة  .يقول شمس الدين المقدسي
ما نصدو( 143ويحدرم بيعدوص وكدذا المناقلدة) .وعلدى هدذا فدإن األصدل عنددهم هدو تحدريم البيدعص الال
ل رورة من صيانة بقصد المحافاة على الوقف.
وحدد الحنابلةص الجهة التي لها البيع والشراء في االستبدالص النما هو الحاكم الذا كان علدى
مصلحة عامة .قال ابن النجار (ويبيعو الحاكم الن كان على سبيل الخيارات والال فناظرك الخداصص
واألحوو الذن الحاكم لو).144
 134وقف هالل .95/94 /
 135رسالة الحطاب في حكم بيع االحباس ص . 10
 136الخرشي .39/2
 137رسالة الحطاب ص  ،6المدونة الكبرى .342/4
 138التاج واألكليل.42/6
 139احكام الوقف ,الكبيسي .39/2
 140احكام الوقف ,المهذب .682/3
 141المصدر نفسه.
 142االختيارات العلمية ص .286
 143الفروع للشيخ شمس الدين المقدسي ابي عبد هللا محمد بن مفلح (ت673/هـ) راجعه عبد الستار احمد فراج عالم الكتب
ط/1985/4/بيروت.622/4 ,
 144منتهى اإلرادات .385/4

 .5مذهب الشيعة الجعفرية:
تشدد الجعفرية في اسدتبدال الوقدفص كمدا هدو عليدو الحدال عندد الشدافعيةص فاألصدل عنددهم
عدم الجواز الجماالً.145
وقدد ذكدرت بعددض كتدب ايماميددة بعدض الحدداالت التدي يجددوز فيهدا بيددع واسدتبدال األوقدداف
الخاصددة .فقددد جدداء مددا نصددو (والنمددا يجددوز ذلدد لهددم – أي الموقددوف علدديهم -لعددروض بعددض
العوارضص ووروء بعض الطوارئ) . 146وهي في حالة خراب الوقف خرابة ال يمكن العادتدو اللدى
حالتو األولىص أو سقووها بسبب الخرابص أو في حالة اشتراو الواقف في حجة بيعو عند حدوث
أمر خراب.
الترجيح:
تبددين مددن خددالل اسددتعراض المددذاهب أعددالكص اللددى أن الشددافعية والمالكيددة والجعفريددة قددد
تشددددوا فددي بيددع الموقددوف واسددتبدالوص ومنعددو الال فددي حدداالت ال ددرورة .بينمددا تسدداهل الحنابلددة
والحنفية بعدض الشديء فدي المسدألة ورأوا أن فدي المندع الفراودا ً قدد يجدر اللدى مفسددة تتمثدل فدي
خراب دور الوقفص أو هجر أراضيوص مما يترتب عليو ضرر بالمستفيدين منو وبالمجتمع.
ويرى الباحثص أن الوقف ينبغي أن يكون مؤبداص الال أنو الذا قام مدانع مدن التأبيدد يحكدم بدو
ذوي االختصدداصص فينبغددي اسددتبدالو اسددتيفاء للغددرض المرجددو مددن العددين الموقوفددةص وهددذك ممددا
شهد لو الشرع باالعتبار.
استبدال الوقف في العراق:
147
ذكددر القددانون رقددم  168لسددنة  1970وهددو قددانون تعددديل ادارة األوقدداف  .مددا نصددو (للددديوان
وللمتددولي اسددتبدال الموقددوف الددذي تتحقددق المصددلحة فددي اسددتبدالو بعقددار أو بنقددد أيهمددا أنفددع
للوقفص ويتم ذل بقرار من المجلس وموافقة الرسيس األعلى لديوان األوقافص دون الحاجة اللدى
الحصول على حجة من المحكمة الشرعية) .مما يدلل على مسايرة القانون لرأي الحنفية.

ثانيا ً -الجارة الوقف

ال تختلف الجارة الوقف عن الجارة المل من حيدث شدروو انعقادهدا وصدحتها ونفاذهدا فدي
العاقدينص وفي المعقود عليوص وفي الصيغةص وفيما يترتب عليها من األحكام والحقوق.
 .1من يمل الجارة الوقف:
تنحصددر ملكيددة اسددتغالل الوقددف بايجددارة ونحوهددا مددن مزارعددة ومسدداقاةص بالندداظر دون
الموقدوف عليدو .ألن الواليددة للنداظر .فددإن لدم يكددن للوقدف متددوليص أجرهدا القاضددي .148وقدد قددرر
الفقهدداءص أن للموقددوف عليددو حددق ايعددارة الذا شدداء149ص ألن ايعددارة ال ترتددب لددو ملكدا ً اكثددر ممددا
يمل .
 .2من يؤجر لو الوقف:
قيد الفقهاء حق الناظر في تأجير الوقف ووضعوا لو شرووا ً ليس لو أن يتعداها وهي:
أ .ليس للمتولي أن يؤجر عينا من أعيان الوقف لنفسو وال لولدك الصغير .فلو أجدر لنفسدو
أو لمن هو في واليتو لم يصح العقد.150
 145شرائع اإلسالم .174/2
 146هداية األنام .246-245/2
 147الجريدة الرسمية  ،العدد  1914في .1970/8/30
 148حاشية ابن عابدين .534/3
 149المصدر نفسه .553/3
 150المصدر نفسه .553/3

ب .ال يحق للناظر أن يؤجر عينا من أعيان الوقف ممدن ال تقبدل شدهادتهم لدوص وهدم أصدولو
وفروعددو وزوجتددو (بعدددا ً عددن التهمددة)ص ألنددو يددؤجر مددا لدديس ملكدا ً لددوص فيجددب أن يحتددرز
لنفسو من التهمة.151
 .3مقدار اجرة الوقف:
152
اتفق الفقهداء علدى أن أجدرة العدين الموقوفدة هدي أجدر المثدل  .الال أندو قدد يدؤجر النداظر
العين الموقوفة بأجرة لمثل ثدم يطدرأ بعدد ذلد ارتفداع والنخفداض .وقدد فدرق الفقهداء بدين هداتين
الحالتين .ففي حالة انخفا ض االجرةص أجمع الفقهاء علدى عددم اسدتجابة النداظر لطلدب المسدتأجر
الذا ما نقص أجر المثل نقصا ً فاحشا ً.153
أما في حالة زيادة األجرص فإنو من المتفق عليو عندد المالكيدة154ص والحنابلدة155ص واالصدح
عند الشافعية156ص وفدي قدول ألبدي حنيفدة 157ص أن االجدارة ال تفسدخ بالزيدادة التدي تطدرأ بعدد تمدام
العقد.

 .4مدة أجارة الوقف:
اختلف الفقهاء في الوالق مدة أجارة الوقف وتحديدها  .فيدرى الفريدق األول ج عددم صدحة
أجارة الوقف مطلقا ً ج بل يجب تحديدها ج والدى هدذا ذهدب جمهدور الشدافعية 158ج والحنابلدة 159ج
والمالكية 160ج وبعض متأخري الحنفية. 161
الما الفريق الثاني ج فيذهب اللى جواز أجارة الوقف مطلقا ً .
ويذهب الباحث اللى ترجيح الرأي األول لألسباب االتية : 162
الن المدة في أجارة الوقف الذا والن ج أدى ذل اللى اندثار را مال الوقدف وخرابدو
(أ)
ج وبالتالي األضرار بالمستحقين .

 151اإلسعاف .47/
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(ب ) الن أحددوال النددا فددي تغيددر وتطددور  .وقددد ذكددر فددي أعددالك ج عدددم جددواز تغييدر قيمددة
اييجار بعد انعقادك .
(ت ) الن الوالق ايجارة قدد يدؤدي اللدى الن يتملد المسدتأجر الوقدف بطدول المددة ج فتددر
سمة الواقفين .
لقد سلط هذا الفصل ال وء على تحديد مفهوم الوقفج وات ح ان الفقهاء متفقون على
ان الوقف هو حبس العين وتسبيل المنفعةج على نية التأبيدج على خدالف مدن المالكيدة الدذين
يجيزون التأقين في الوقف .وبين المبحث الثاني اتفاق الفقهاء على ان أركان الوقف أربعة
وهي (العين الموقوفةج والواقف والموقوف عليهم والصيغة) على خالف من الحنفيدة الدذين
يحددون ركندا ً واحددا ً للوقدف وهدو الصديغة  .وتوصدل المبحدث الثالدث اللدى حكدم الوقدف وهدو
الجددواز .ومددن ثددم التصددرفات التددي اباحهددا الشددارع فيددو .وكددون ان البحددث يخددتص بدداالموال
المنقولةج فسيتطرق الفصل الثاني اللى التفصيل في هذا الموضوع.

الفصل الثاني
احكام وقف النقود

الفصل الثاني
الحكام وقف النقود
المبحث األول  :النقود ج المفهوم والتطور
لدم تكد ن الخليقددة علدى عبددر أزمنتهدا المختلفددة تعتمدد علددى النقدود بشددكلها الحدالي (ورقيدة او
معدنيددة)ج والنمددا مددرت النقددود بأشددكال مختلفددة عبددر تطددور الحيدداة وأنشددطتها االقتصددادية.مفهوم
النقود وتطور نشأتها سيكون موضوع هذا المبحث.

المطلب األول – النقود لغة واصطالحا ً

سيتطرق هذا المطلب اللى تحديد مفهوم النقود لغةج وتعريفها اصطالحا على وفق أراء الفقهاء
واالقتصاديين.

اوالً -النقود ( لغة ) :

(: )163

ورد للنقود معان كثيرة في اللغة
فقد ورت كلمة النقد بمعنى الجيد الوازن من الدراهم .ووردت الكلمة اي ا بمعنى تمييز الددراهم
واخراج الزيف منها ج انشد سيبويو :
تنفي يداها الحصا من كل هاجرة
نفي الدنانير تنقاد الصياريف.
وقد نقدها ينقدها نقدا وتنقدها ج ونقدك اياهدا نقددا ً ج فانتقددها اي قب دها .ونقددت لدو الددراهم
اي خالف النسيئة ج وذل على وفق مدا جداء علدى حدديث جدابر وجملدو (فنقددني الدثمن )( )164اي
اعطاسي الثمن معجال .

ثانيا ً -النقود اصطالحا :
أ) عند الفقهاء :
ال يخفى على المتتبعج انو لم يرد اصطالح النقدودج الفدي القدرآن الكدريم وال فدي سدنتو صدلى
عليو وسلم  .اذ اعتاد العرب على اوالق لفظ (الددينار ) للداللدة علدى العملدة المسدتخدمة مدن
الذهب جواستخدموا كلمدة (درهدم) للداللدة علدى العملدة المتخدذة مدن الف دة جكمدا اسدتخدم العدرب
كلمة الورق للداللة على الدراهم الف ية  .اما (الفلو ) فكانن عملدة مسداعدة تسدتخدم لشدراء
السلع الرخيصة .
وقد وردت االلفداظ اعدالك فدي القدرآن والسدنة  .قدال تعدالى ( ومدن اهدل الكتداب مدن ان تأمندو
بقنطار يؤدك اليد جومدنهم مدن ان ت أمندو بددينار اليدؤدك اليد اال مدا دمدن عليدو قاسمدا )آل عمدران
.75/3
وقال سبحانو ( وشروك بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيو من الزاهدين ) يوسف 20/12
وقدال جدل مدن قاسدل ( فدابعثوا احددكم بدورقكم هدذك الدى المديندة فلينادر ايهدا ازكدى وعامدا ً فليددأتكم
برزق مندو وليتلطدف وال يشدعرن بكدم احددا ) الكهدف .19/18كمدا اسدتخدم القدران الكدريم الدذهب
والف ة لالشارة الى النقود المستخدمةكما في قولة تعدالى (والدذين يكندزون الدذهب والف دو)...
التوبو 34/9
اما في السنة فقد ورد اللفظ فيما يرويو عثمان بدن عفدان رضدي عندو ( ال تبيعدوا الددنيار
بالدددينارين جوال الدددرهم بالدددرهمين ) ( . )165وفيمددا يرويددو ابددو سددعيد الخدددري رضددي عنددو (ال
تبيعوا الذهب بالذهب وال الورق بالورق اال وزنا بوزنجمثالً بمثل  .سوا ًء بسواء ) (.)166
الزمخشري  :اساس البالغة  ,دار صادر  ,بيروت ,1979,مادة (نقد) ص ,650ابن منظور ,لسان العرب دار المعارف
 ,القاهرة  ,بدون تاريخ  ,مادة النقد  ,4517/6تاج العروس مطبعة حكومة  /الكويت.233 – 230/9/ 1965/
كتاب المساقاة  /مسلم  ,باب بيع البعير م  1221 / 3حديث رقم .715
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وقد استخدم الفقهاء تسمية (النقدين) للداللة او االشارة على الدراهم والدينار وعلى المفرد
منهددا نقددد .واولقددوا الن قددود علددى الجمددع منهمددا .وال يخددتص النقددد عنددد الفقهدداء بالم ددروب مدن
الذهب والف ة ج بل يشمل جميع انواعهما .
يقدددول الشددديرواني  :و(النقدددد ) اي الدددذهب والف ددددة ولدددو غيدددر م دددروبين ج وتخصيصددددو
بالم ددروب مهجددور عنددد الفقهدداء ( . )167واختلفددوا فددي ادخددال كلمددة الفلددو ضددمن اصددطالح
النقدددين ج فالمعتمددد عنددد الشددافعية ان (الفلددو ليسددن مددن النقددد)( .)168وذهددب بعددض الشددافعية
ومحمد بن الحنفية الى ان كلمة ( النقد)تشمل (الفلو ) .
يقددول الكاسدداني موجهددا حجددة محمددد (وداللددة الوصددف عمددا تقدددر بددو ماليددة االعيددانج وماليددة
االعيان كما تقدر بالدراهم والدنانير تقدر بالفلو فكانن اثمانا ً) (. )169
وعلددى قدددر علمددي المتواضددع ج فددان الفقهدداء لددم يفددردوا تعريف دا ً خاص دا ً للنقددد  .ولكددن يمكددن
استخالص التعريف من خالل حديثهم عن الدراهم والدنانير ووظاسفها .
فقد اشار ابو عبيد المتوفي سنة  224هـ ج الدى كدون الددراهم والددنانير مقياسدا ً يددفع مقابدل
مبادلددة السددلع وال خدددمات جفهمددا وحدددة للحسدداب تنبددع قوتهددا الشددراسية مددن ذاتهمددا ج حيددث يقددول
(راين الدراهم والدنانير ج ثمنا ً لالشياء جوال تكن االشياء ثمنا ً لهما )(. )170
بينمدا يدذكر الغزالددي المتدوفي سددنة  505هددـ جوظداسف النقددود جفهددي وحددة لقيددا قدديم السددلع
والخدمات ج ووسيط يساعد المتبايعين في ت بادل سلعهم او خدماتهم  .اذا يقدول ( خلدق تعدالى
الدراهم والدنانير حاكمين ومتوسطين بين ساسر االموالجحتى تقدر ساسر االموال بهما)(.)171
واعتبرهددا فددي موضددع اخددر اداة ادخددار ج حيددث يددذكر (ثددم يحتدداج الددى مددال يطددول بقدداؤك النددو
الحاجة اليو تدوم ج وابقى االموال المعادن ج فاتخذت النقود من الذهب والف ة والنحا )(. )172
والى الشي ذاتو ج توصل ابن خلدون ج فقدال ( ثدم ان تعدالى خلدق الحجدرين المعددنين مدن
الذهب والف ة قيمة لكل متمول جوهي الذخيرة والقنية الهل العالم في الغالب )(. )173
ويتوسع الكاساني المتوفي سنة  587هـ في مفهومو للنقود ج اذا يعدها كل ما تعارف عليهدا
ج فهي التختص بالدراهم وال بالدنانير ج وتوصل اي ا ا لى كونهدا مقياسدا لتقددير قديم السدلع  .اذا
ندص علدى ان ( الفلدو اثمدان فدال يجدوز بيعهدا بجنسدها متفاضدالً كالددراهم والددنانير ج وداللدة
الوصف عما تقدر بو مالية االثمان ج ومالية االثمان كما تقدر بالدراهم والدنانير ج تقدر بالفلو
فكانن اثمانا ً )(. )174
كتاب المساقاة  /باب الربا /مسلم  ,م 1209/3حديث رقم .1585
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كتاب المساقاة  /باب الربا /مسلم  ,م 1208/3حديث رقم .1584
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تحفة المحتاج بشرح المنهاج  ,الشرواني  ,دار صادر (تصوير ) دت 279/4,باب الربا .
مغني المحتاج ,الشربيني  17/2كتاب البيع .

167

168

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ,الكاساني  ,دار احياء التراث العربي,بيروت,دت 185/5كتاب البيوع .
ابو عبيد القاسم بن سالم  ,االموال  ,تحقيق محمد خليل هراس ,دار الفكر  ,بيروت,1988,ص . 512
احياء علوم الدين  ,الغزالي  ,دار الخير بيروت ط.347/2,4
المصدر نفسة . 397/3
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المقدمة ,ابن خلدون  ,دار الفكر  ,بيروت  ,ط, 1988 ,2ص. 478
بدائع الصنائع ,الكاساني  , 158/5 ,كتاب البيوع .
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اما ابن قدامة المتوفي سنة  630هـ ج فقدد توصدل الدى كدون النقدود وحددة للحسداب ووسديطا ً
في التبادل ج حيث يقول في المغنى جوابا للسؤال حول جواز اخدراج احدد النقددين عدن االخدر فدي
الزكاة والثانية ج( اي الرواية الثانية ) يجوز جوهو اصح ان شاء جالن المقصود من احددهما
يحصددل بدداخراج االخددر فيجددزيء جكددأنواع الجددنس ج وذل د الن المقصددود منهددا جميعددا الثمنيددة ج
والتوصل الى المقاصد جوهما يشتركان فيو على السواء (.)175
وعلى الرغم من ادراكو الى كون النقود مقياسا لقيم السلع ج اشترو ابن القيم المتدوفي سدنة
 751هـ ثبات القوة الشراسية للنقود كي تؤدي وظاسفها على اتم وجو .اذ ينص على ان ( الدراهم
والدنانير اثمان المبيعات ج والثمن هو المعيدار الدذي يعدرف بدو تقدويم االمدوال ج فيجدب ان يكدون
محددا م بووا اليرتفع وال ينخفض ج اذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لدم يكدن لندا ثمدن
نعتبر بو المبيعات ج بل الجميع سلع )(.)176
واتفق ابن عابدين المتوفي  1252هـ مع من سبقو من الفقهداء فدي كدون النقدد مقياسدا ً لقديم
السدلع والخددمات ج اذا ذكدر فدي معدرض حديثدو فدي تقددير نصداب العدروض ( قولدو مدن ذهدب او
ورق  ...اشددار بددأو الددى انددو مخيددر ان شدداء ق ومهددا بالف ددة وان شدداء بالددذهب ج الن الثمنددين فددي
تقديرقيم االشياء بهما سواء ) (. )177
مما تقدم يت ح ان الفقهاء عرفوا النقود من خالل وظاسفها االقتصدادية ج باعتبارهدا مقياسدا
لتقدير قيم السلع والخدمات ج واداة لتبادلها واشار قسم منهم الى كونها اداة لالدخار .

ب ) باصطالح االقتصاديين:
اليمكن للباحث ان يجد اتفاقا ما بين االقتصاديين علدى تعريدف محددد للنقدود ج ويرجدع سدبب
ذل الدى انقسدام االراء حدول دور النقدود واهميتهدا فدي النشداو االقتصدادي عبدر الحقدب الزمنيدة
المختلفة  .ومع يقين الباحث في صعوبة ايجداد تعريدف موحدد للنقدودج اال ان االدب االقتصدادي ج
يشير الى شبو اجماع فيما بينهم يعرف النقود في حددود الصدفات والوظداسف التدي تؤديهدا داخدل
الناام االقتصادي ج وهناك من يعرف النقود بخصاسصها وهناك من عرفها بوظاسفها وهنداك مدن
جمع في تعريفو ما بين الخصاسص والوظاسف.
فقددد جدداء تعريددف الدددكتور محمددد زكددي شددافعي للنقددود ج مددن حيددث تمتعهددا بددالقبول العددام ج
وقدرتها على الوفاء بااللتزامات ج حيث يقول اي شدئ يتمتدع بقبدول عدام فدي الوفداء)( .)178وفدي
هددذا السددياق عرفهددا  John Kleinحيددث يددذكر ( بانهددا اي ش دئ يلقددى قبددوالً عام دا ً لتسددديد
الديون)(.)179
ويعرفها شابيرو بانها اي شئ مقبول عموما كوسديلة دفدع مقابدل السدلع والخددمات وتسدديد
الددديون )180(.ويددرى االسددتاذان بدداو مددول وبلندددر( ان النقددود هددي شددي يسددتخدم كوسدديط للتبددادل
)(. )181
وعرفهددا الدددكتور ندداظم الشددمري بانددو (كددل شدئ يقبلددو الجميددع قبددوالً عام دا ً بحكددم العددرف او
القانون او قيمة الشئ نفسو جو قادرا ً على ان يكون وسيطا في عمليدات التبدادل المختلفدة للسدلع
والخدمات ج ويكون صالحا ً لتسوية الديون وابراء الذمم فهو عبارة عن نقود ) (.)182
المغني ,ابن قدامة  – 590/3 ,كتاب الزكاة .
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 176اعالم الموقعين  ,ابن القيم ,دار الكتب العلمية بيروت ,ط.105/2 ,1991, 1
 177رد المختار على الدر المختار ,ابن عابدين  ,دار احياء التراث العربي  ,بيروت ط  31/2 ,1987, 2كتاب الزكاة /باب زكاة المال
.
 178مقدمة في النقود والبنوك  ,محمد زكي شافعي  :دار النهضة العربية  , 1982,ص 32
J. Klein. Money and the Economy , Harcourt Brace Jovanovich Inc. 5th .Ed. New York 1982, p.3 179
E.Shapiro ,Understanding Money ,Harcourt Brace Jovanovich inc. New York,1975 ,p.10 180
W.J Baumol &A.S Blinder ,Economics, principles Of policy ,Harcourt Brace Jovanovich Inc 2nd 181
Ed. 1982,p.217

اما الدكتورة سهير حسن فقد اشدارت ج الدى المعندى نفسدو بتعبيدر آخدر جحيدث تقدول ( النقدود
هي المقابل المادي لجميع االنشطة االقتصادية جوهي الوسيلة اواالداة التي تمنح صداحبها القدوة
الشراسية الشدباع حاجاتدو ج كمدا انهدا مدن الناحيدة القانويدة تمثدل لدو االداة التدي تمكندو مدن سدداد
التزاماتو )(.)183
ويدذهب فردريد ميلددر الدى تعريدف النقددود بكونهدا ( اي وسديلة مقبولددة قبدوالً واسدعا وتنتقددل
()184
بسهولة من يد الى اخرى كوسيط للمبادلة وكمقيا للقيمة في اوارحدود سياسدية معيندة )
 .والددى ذات المعنددى ذهددب بددين ج اذ ذكددر (ان النقددود هددي كددل موجددود يمكددن لددو ان يقددوم كوسدديط
للمبادلة ومقيا للقيم ومخزن للقيمة في آن واحد)(.)185
يت ح من التعريفات السابقة من ان االقتصاديين يركزون على مواضديع ثدالث فدي تعدريفهم
للنقود  .اولها خصاسص النقودج حيث ان النقدود تمدار دورهدا فدي االقتصداد مدن خدالل خاصدية
هامة تتميز بها وهي عمومية القبول ويدل ذل على استعداد االفراد لقبولهدا نايدر السدلعة التدي
يودون بيعها او الخدمة اللتدي يندوون تقدديمها  .هدذك الصدفة ادت بددورها الدى الموضدوع الثداني
الدذي ذكددرك االقتصدداد يون فددي وددرحهم عنددد تقددديمهم لتعدداريفهم ج وهددو وظدداسف النقددود مددن حيددث
وجود قيمة تبادلية للنقود وبالتدالي مقياسدا للقيمدة ووسديلة للددفع ايجدل .امدا الموضدوع الثالدث
الذي اشار اليو االقتصداديون فدي تعداريفهم وهدو قانونيدة النقدود جاذ ان االفدراد لدم يقبلدو النقدود
قبوال عاما اال بعد ان استمدت قوتها من القانون جالذي يعترف لها بصفة االلدزام فدي الوفداء مدن
جهة اخرى فان صفة القبول العام قد تستمد من تراضي االفراد واتفاق الجماعات البشريو فيما
بينهم جاي ما يصبح عرفا بينهم .

المطلب الثاني /نشأة النقود عبر الحقب الزمنية
يعد العالم كنن  Kentنشأ ة النقود في كونها مدن اهدم مبتكدرات االنسدان علدى االودالق(.)186
ظهدرت الدى الوجددود عنددما تدديقن البشرب درورة ايجداد وسدديلة مالسمدة تسددهل نشداوهم االنتدداجي
وتحاول اشباع حاجاتهم الال محدودة .
ولم تنشأ النقود – في شكلها الحالي -دفعة واحدة جبل تدرجن عبدر الحقدب التاريخيدة ج فمدن
حق بدة االنتداج السدلعي الدذاتي (اي االنتداج بقصددد االشدباع المباشدر للحاجدات االنسدانية فدي اوددار
المجتمعات البشدرية االولدى) الدى حقبدة االنتداج الموسدع بقصدد المبادلدة جممدا نجدم عندو اخدتالف
()187
اشكال النقود تبعا لمراحل التطور االقتصادي .
ً
ظهددر ناددام المبادلددة ج الددذي تمثددل فددي المقاي دة ابتددداءا جعندددما توسددع االنتدداج وانتق دل مددن
مرحلة االشباع الذاتي الى مرحلة االقتصاد التبادلي (اينتاج لغرض السوق) .ويقصد بالمقاي ة
مبادلة السلع فيما بينها مباشرة  .فالفاسض من السلع التي يتولى انتاجها الفرد يمكن لو مبادلتدو
بسدلعة اخددرى يحتداج اليهددا وتندتج مددن قبددل اخرين.وقدد اتسددم هدذا الناددام (مبادلدة سددلعة بسددلعة)
بتزامن عمليتي البيع والشدراء جاي عددم وجدود فاصدل زمندي مدا بدين السدلعتين .اضدف الدى ذلد
عدم وجود تمييز واضح ما بين الباسع والمشتري او المنتج والمستهل .

 182النقود والمصارف ,ناظم محمد نوري الشمري ,دار الكتب للطباعة والنشر ,الموصل ,1987ص29
 183النقود والتوازن االقتصادي ,سهير حسن  ,مؤسسة شباب الجامعة للطباعة ,االسكندرية ,1985,ص 50
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مع تزايد االحتياجات وتنوع السلع لدى االنسان ج ادت صعوبات ناام المقاي دة الدى عرقلدة
حركددة التبددادل التجدداري .االمددر الددذي حددتم ايجدداد وسدديلة اخددرى تددؤدي مهمددة قيددا قدديم االشددياء
وتعمل كوسيط نقدي للمبادلة تزامنا ً مع تطور المجتمع واتساع حركدة التجدارة  .ان هدذا التطدور
ادى الى تقسيم عملية المبادلة بحيث باتن تشتمل على مرحلتين هما مرحلة البيدع (حيدث تجدري
مبادلدة السددلع الفاس ددة عددن حاجدة الفددرد بالنقود)ومرحلددة الشددراء (وهدي مبادلددة الفدداسض بسدلع
اخرى يكون الفرد بحاجة اليها باستخدام النقود) .
ويشير التاريخ النقدي الى االنواع االولى من السلع التدي اسدتخدمن كوسديط نقددي ج تمثلدن
بالحيوانات والجلود والقمح والذرة.وكان هذا الوسيط يختلدف مدن مجتمدع الدى اخدر اسدتنادا الدى
وبيعة العادات والتقاليد ودرجة تطور نمط االنتاج .
حيث استخدم العرب قبل االسالم الجمل كاداة للتبادل واستخدم السدم والفدراء والجلدود مدن
قبل الشدعوب المهتمدة بالصديد  .واالبدل والمداعز والماشدية مدن قبدل الشدعوب المختصدة بدالرعي
والددذرة والقمددح فددي المندداوق الزراعيددة  )188( .اال ان جميددع هددذك السددلع تتمتددع بددبعض الصددفات
العامة التي تؤهل القيام بوظيفة تقدير قيم االشياء ووسيط للتبادل(.)189
تمكنن عمليو استخدام السلع كوسيط نقدي او نقود في التغلب على العديد مدن مشداكل نادام
المقاي ة  .اال انو لم يسمح بتوسيع داسرك المبادالت على المستوى المحلي او الددولي  .ويرجدع
السبب في ذل هو اذا ما كان الجمل ج وهو السلعة محل القبول عند العرب قبل االسالم مدثال ج ال
تلقى ذل القبول في المجتمعات االخرى .
ومع زيادة حاجة المجتمعات الى وسيلة تلبي متطلبات التبادل التجاري الداخلي والخارجي ج
بدأ االفراد يسدتخدمون اندواع جديددة مدن النقدود السدلعية ج تمثلدن اوال فدي المعدادن غيدر الثميندة
كالحديدد والنحددا والبرونددز ج حيددث كانددن المعدامالت محدددودة وقدديم االشددياء المتبادلددة صددغيرة.
ولكن مع انتشار التجارة واتساع افاق التبدادل اخدذت المعدادن النفيسدة (الدذهب والف دة)تفرض
()190
نفسها كادوات نقدية تدريجيا.
شاع استخدام النقود المعدنيدة (الدذهب والف دة )ولمددة وويلدة جاال ان اسدتخدام هدذك النقدود
شابو بعدض الخطدر ج الدذي تمثدل فدي تنقلدو مدن مكدان الخدر ج وبالتدالي تعرضدو لمخداور السدرقة
وال ياع والتالعبج اضافة الى تعرضها الى التآكل من كثرة استخدامها .لذا اوجد االفراد وسيلة
اكثر امانا ً تمثلن في ايداعهم ما بحوزتهم من ذهب او ف ة عند رجال المال او المصارف مقابل
حصولهم على شهادات او وصوالت قابلة للتداول عن وريق التاهير. 191
ويمكن تعريف الشهادة انها اقرار بالدين يتعهدد بموجبدو الصديرفي ارجداع المبدالغ المودعدة
()192
لديو ج اي دفع قيمتها حال الطلب .
ومع م ي الوقن وتطور وساسل االتصال وازدياد ثقة التجار بع هم بالبعض االخر .اصدبح
باالمكان اصدار شهادات جمدن قبدل بيدوت خاصدة هدي البندوك جتكدون محددودة القيمدة ومدن فئدات
مختلفة تنسجم وحاجة العمليات التجارية .

Kent : Money & Banking .op .cit.p.14.

188

النقود والبنوك,عوض فاضل الدليمي  ,مصدر سبق ذكرة .135,
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المصدر نفسة ,ص .14
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يقصد بالتظهير نقل الحق الوارد في الورقة المالية من شخص إلى اخر بالكتابة على ظهرها من المظهر (صاحب
الورقة) إلى المظهر إليه .
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اتسعن ظاهرة ان تشار البنوك في اواخر القرن الساد عشر ج ومطلع القدرن السدابع عشدرج
وتعمقددن ثقددة الجمهددور بهددا وازداد حجددم التعامددل معهددا .االمددر الددذي شددجع البنددوك عل دى اصدددار
اوراق نقدية مقابل ما يودعو االفراد من نقود معدنيدة .واخدذت االوراق النقديدة المصددرة تندوب
عددن المسددكوكات المعدنيددة فددي ا لتددداول ج مددع احتفدداظ صدداحبها بحددق تحويددل هددذك االوراق الددى
مسكوكات معدنية متى شاء  .االمر الذي استدعى المصارف الى تغطية االصدار النقدي الدورقي
بغطدداء معدددني تعددادل قيمتدو  %100مددن قيمددة النقددود الورقي دة لمواجهددة ولبددات تحويددل االفددراد
لالوراق النقدية الى معدن نفيس .
وشيئا فش يئا انتقلن سلطة اصدار االوراق النقدية الى الحكومات  .ومع نشوب الحروب وما
رافقها من ازمات ججعل الحكومات تتمادى في اصدار االوراق النقدية ج ولخشية هدذك الحكومدات
من عجزها عن مواجهة ولبات تحويل االفراد لالوراق النقدية الى المعادن النفسية ج عمدت الى
الغاء قابلية تحويل االوراق النقدية الى ذهب.وبذل شاع استخدام نوع جديد في النقدود الورقيدة
غيددر القابلددة للتحويددل جهددي النقددود الورقيددة االلزاميددة او القانونيددة واصددبحن تسددتمد قوتهددا فددي
التداول ج وقدرتها على الوفاء بااللتزامات من قوة القانون .
ظهر نوع آخر من النقود في انكلترا يطلدق عليهدا تسدمية نقدود الوداسدع وذلد خدالل النصدف
الثدداني مددن القددرن التاسددع عشددر .ويعددود سددبب ظهددور هددذا النددوع مددن النقددود هددو ضددغط الحاجددة
المتزايدددة لوسدداسل دفددع جديدددة تكفددل تمويددل االنتدداج الجدداري .وازاء عدددم كفايددة االوراق النقديددة
المتوفرة بالنسبة لحاجات النمدو االقتصدادي.ابتكرت البندوك البريطانيدة وسديلة دفدع جديددة اكثدر
مرونة لاليفاء بالتزامات واشباع حاجات المعامالت.
وقددد تجسدددت هددذك الوسدديلة الجديدددة بددالنقود الكتابيددة  .وتتخددذ شددكل وداسددع جاريددة تقيددد فددي
سددجالت البنددوك التجاريددة كارصدددة داسنددة لحسدداب الوحدددات االقتصددادية غيددر المصددرفية  .وهددذك
الوداسددع يمكددن تددداولها بالشدديكات وهددي مقبولددة فددي سددداد او تصددفية الددديون ودفددع قيمددة السددلع
والخدمات .193
مما سبق يت ح ان االشدكال المختلفدة للنقدود مداهي اال نتداج التطدور التداريخي وويدل ايمدد
.وبعن كل مرحلة تاثيراتها الموضدوعية علدى درجدة تطدور شدكل النقدود .وعلدى اخدتالف اشدكال
النقود التي ذكرت اال انها عبر جميع مراحلها التاريخية المختلفة ج ظلدن تتمتدع بخاصدية القبدول
العام بغض النارعن تباين سبب القبولص رغبة من االفراد كان او الزاميا .

المطلب الثالث/االشكال المعاصرة للنقود واشباهها
بعد ان تم اسدتعراض التطدور التداريخي الشدكال النقدود المختلفدة .والتدي بيندن ان النقدود مدا
كانن اال استجابة لل رورة الفنية لعموم البشر.واستطاعن ان تسهل فعاليات االقتصاد المختلفة
من انتاج وتوزيع واستهالك في اوار التبادل.البدد بعدد ذلد مدن اسدتعراض وبيعدة اشدكال النقدود
في التداول في وقتنا الحالي وكما سياتي الحقا.

اوال -النقود القانونية :
يت ح من اقران صفة القانونية بالنقود .على انهدا تلد النقدود التدي تسدتمد قبولهدا مدن قدوة
القانون او ارادة المشرع  .فسلطة الدولة هي التي ورحتها للتداول واضفن عليها صدفة االلدزام
في ذل التداول .وبا لتالي فان قيمتها قدد ضدمنن بموجدب القدانون الرسدمي وكمدا تدم اسدتعراض
تطد ور اشددكال النقددود فددي المطلددب السددابق .فقددد تبددين بددان النقددود القانونيددة جدداءت فددي المرتبددة
النهاسية من تطور اشكال النقد  .اال ان واقع الحال يشير الى ان النقود القانونيدة تحتدل المكاندة
المصدر نفسه .
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االولى بين انواع النقدود مدن حيدث شديوع اسدتخدامها وفاعليتهدا فدي مجمدل النشداو االقتصدادي.
وتتخذ النقود القانونية االشكال االتية :

_1النقود الورقية االلزامية(Fiat Money )1
وتسمى اي ا باوراق البنكنوت  Bank Notesاو النقود المركزية ج ويتم اصدارها من قبل
سلطة مركزيدة هدي البند المركدزي .وال يلتدزم البند المركدزي بصدرف قيمدة تحويدل النقدود الدى
ذهددب .اي ان ال نقددود الورقيددة غيددر قابلددة للتحويددل كونهددا تمثددل المرحلددة النهاسيددة للتحويددل  .وال
يعندي ذلد مطلقددا ان البند المركدزي سيصدددر نقدودا كيددف مدا يشداء ج اذ ان هددذك النقدود الورقيددة
االلزامية تمثل التزاما على البن المركدزي .وتددرج ضدمن الفقدرات المكوندة لمطلوباتدو النقديدة.
ويعود سبب ذل الى ان النقود تمثل قوة شراسية لحاسزها تمكنو مدن اقتنداء اي سدلعة او خدمدة ج
194
ولهددا قددوة ابددراء غيددر محدددودة  .مددن هنددا تحددتم علددى البن د المركددزي االحتفدداظ بموجددودات
مساوية تماما في قيمتها لما اصدرك من اوراق نقديدة يطلدق عليهدا تسدمية الغطداء النقددي الدذي
يتم بموجبو تنايم االصدار النقدي .

 -2النقود المساعدة : Token Coins
وتصدر عادة بفئات صغيرة من اجل تسدهيل عمليدات الددفع وانجداز المعدامالت الصدغيرة وال
تتخذ شكال واحدا  .فقد تكون بشكل مسكوكات معدنية مصنوعة من النحا أوالنيكل او البرونز
.والن الغر ض منها تسهيل عمليات التبادل صغيرة القيم فان معام القوانين التي تنام اصددارها
تجعل لها قوة ابراء قانونية محددودة  .والنقدود المسداعدة ج شدأنها شدأن النقدود الورقيدة ج تتسدم
بكون قيمتها االسمية اعلى من قيمتها السلعية

ثانيا ً -النقود الكتابية :
ويطلق على تسميتها اي دا النقدود المصدرفية او نقدود الوداسدع  .ويقصدد بهدا االيدداعات
التي تتخدذ شدكل حسدابات مصدرفية جاريدة ( تحدن الطلدب ) لددى البندوك التجاريدة  .وتسدجل
كرصيد داسن لصالح حسابات الوحدات االقتصادية  .وتنشا ً هذك الوداسع من مصدرين (: )195
المصدددر االول  - :ايدددداع حقيقددي او فعلدددي لكميدددة مددن النقدددود القانونيددة لددددى البنددد
التجار ي  .وهذك االيداعات تمثل التوفيرات النقدية لالفراد والمشروعات  .ومهمة البن هندا
هي تسجيل قيمة هذك االيداعات في حساب الوداسع تحن الطلدب  Demand Depositsاو
حسدداب الوداسددع الجاريددة Cuصددلى عليددو وسلمصددلى عليددو وسددلم ent Deposits
للشخص المودع  .وهذا النوع من االيداع ينطوي في حقيقتو علدى التحويدل مدن شدكل نقددي
الى اخر  .اي تحويل النقود القانونية الى وداسع بصورةحساب جاري لدى البن التجاري.
وداسع جارية
نقود قانونية
من ناحية اخرى ج تؤدي زيادة االيداعات الحقيقيدة او الفعليدة الدى زيدادة سديولة البندوك
وتوسيع نسبة الوداسع الجارية الى عرض النقد .
المصدر الثداني  -:ويأخدذ شدكل وداسدع مشدتقة تنشدأ نتيجدة قيدام البند التجداري بفدتح
حساب جداري لعمالسدو عندد مدنحهم القدروض والسدلف وشدراء الموجدودات الماليدة  .فالبند
التجدداري هددو الددذي يخلددق الوديعددة وي دددعها تحددن تصددرف العميددل عددن وريددق االقدددراض
المصدرفي او اقتندداء االوراق الماليددة  .وهددو بفعلددو هددذا يقددوم بانتدداج النقددود التددي يقرضددها .
ويستمد البن التجاري قدرتو على خلق النقدود بصدورة وداسدع جاريدة جديددة ( مشدتقة ) اي

سيتم التطرق الى الموجودات الحقا عند االشارة الى الغطاء النقدي.
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دراسات في النقود والنظرية النقدية ,د .عبد المنعم السيد على  ,مطبعة العاني  ,بغداد ,ط.1979 , 2
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اقراض االخرين مدن االحتياودات النقديدة الناشدئة عدن الوداسدع الفعليدة الدواردة فدي المصددر
االول .
يعد الص الواس طة التي يتم بموجبهدا تدداول الوداسدع الجاريدة  .والصد هدو امدر صدادر
من الداسن ( صاحب الوديعة ) الى المدين ( البن ) بدفع مبلغ معين للمودع نفسدو او المدرك
 .وعلددى هددذا االسددا يعتبددر الص د اداة ملموسددة يسددتخذمها االفددراد فددي دفددع قيمددة السددلع
والخدمات وتسديد الديون .
وال بد م ن التاكيد على ان الحسابات الجارية هي التي تعتبر نقود الوداسع وليس الصد
 .وبخالف ذل يصبح خلق النقود المصرفية من عمدل االفدراد  .اي يكفدي النتاجهدا ان يحدرر
الفرد صكا ً بمبلغ معين لصالح شخص اخر  .وهو امر يتعدارض كليدا مدع توجهدات السدلطات
النقدية الرامية الى مراقبة عم لية خلق النقود والتحكم بتغيرات عدرض النقدد ومالسمتدو مدع
حاجات المعامالت .

ثالثا ً  -اشباك النقود :
يقصددد بمصددطلح اشددباك النقددود واسفددة االصددول الماليددة القابلددة للتحددول الددى وسدداسل دفددع
بسدددرعة وسدددهولة  .وتشدددمل الوداسدددع الزمنيدددة ج ووداسدددع التدددوفير لددددى البندددوك التجاريدددة ج
والودا سددع االدخاريددة لدددى صددناديق االدخددار ودواسددر البريددد والمؤسسددات االدخاريددة االخددرى
والسندات الحكوميدة القصدير االجدل  )196(.وال تعتبدر هدذك الوداسدع جدزءا ً مدن وسداسل الددفع .
وبالتددالي ال يمكدددن اسددتخدامها كددداداة لتأديددة االلتزامدددات لتعددذر السدددحب عليهددا بالشددديكات .
فصاحب الوديعة الثابتة او التوفير ال يسدتطيع اسدتخدامها آنيدا ً او فدورا ً كوسديلة مبادلدة كمدا
هدو الحدال بالنسددبة للوداسدع الجاريددة  .اي ال يسدتطيع ان يدددفع للبداسع ثمددن السدلع والخدددمات
التي يرغب اقتناسها مباشرة  .اذ يتطلب االمر تحويلها اوال الى وداسع جارية او نقود قانونية
ثم استعمالها في تسديد المددفوعات  .لدذا فهدي تشدكل عنصدرا ً مدن عناصدر السديولة وليسدن
وسدديلة للدددفع وينطبددق ذل د اي ددا علددى السددندات الحكوميددة القصدديرة االجددل ك دالحواالت أو
(اذونات الخزينة ).
هناك شروو تنايمية تخ ع الوداسدع الزمنيدةوالوداسع االجلدة لهدا ج أهمهدا عددم المكانيدة
السددحب عليهددا اال بإخطددار مسددبق تتفدداوت مدتددو مددن بلددد يخددر.اي وجددود فاصددل زمنددي بددين
األخطار والسحب الفعلي.وفدي حالدة الوداسدع الزمنيدة تعتمدد الفاسددة التدي تحملهدا علدى فتدرة
االيداع  .وقد يفقد المودع هذك الفاسددة فدي حالدة سدحبو مقدادير منهدا بددون اخطدار اذا كاندن
القواعد القانونية تسمح بذل .
اال انو يالحظ ا ن بعض البنوك التجارية تسمح لعمالسهدا بالسدحب علدى وداسعهدم الزمنيدة
دون اخطدار مسدبق  .وهددذا هدو حدال البنددوك التجاريدة المصدرية( . )197وفددي العدراق وفرنسددا
تكون حسابات التوفير قابلة للسحب وااليداع بدون انذار .
ان قدرة االصول المالية على التحول الى وساسل دفع ج واالنتقال بوقن قصير الى سوق
السلع والخدمات يجعلها قريبة الشبو من وساسل الدفع  .ومن هنا جاءت تسميتها باشباك او
شبو النقود  . Quasi- Moneyوترتفع سيولة هدذك الموجدودات أي قابيلدة قلبهدا الدى نقدد
كلما انخف ن قيود السحب المحيطة بها  .فالتقليد المصدرفي الدذي يسدمح للعمدالء بالسدحب
على وداسعهم االجلة واالدخارية دون اشتراو االنذار المسبق بالسحب اكتفدا ًء بعددم احتسداب
النقود والبنوك ,عوض الدليمي  ,مصدر سبق ذكره ,ص . 53
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التضخم في االقتصاديات المتخلفة ,دراسة تطبيقية لالقتصاد المصري ,د .نبيل الروبي مؤسسة الثقافة الجامعية .
االسكندرية . 1973 .ص . 158

197

الفاسدة المستحقة عليها من شأنو التقريدب مدن وبيعدة الوداسدع الجاريدة والوداسدع المصدرفية
االخرى .
ات ددح مددن خددالل المبحددث االولج بددان الفقهدداء قددد اولقددوا تسددمية النقدددين علددى الدددرهم
والدينار ج وعرفوا النقود من خالل وظاسفها  .في حين ان االقتصداديين تنوعدوا فدي التعريدف
فمنهم من عرفها من خالل خصاسصها ومنهم من عرفها من خالل وظاسفها ومنهم مدن جمدع
بددين الخصدداسص والوظدداسف  .ولددم تكددن النقددود علددى حالهددا كمددا هددي االن وانمددا مددرت فددي
تطورات مستمرة تبعا لتزايد حاجات الفرد وتطور النمط االنتاجي للمجتمعات .

المبحث الثاني :حكم وقف األموال المنقولة
بعد الن استعرض المبحث السابق عملية تطور النقود والشكل الذي وصلن الليوج لتصبح
نقودا ً ورقية وما رافق ذل من تطور تمثل في اشباك النقود والذي تجسد فيما بعد في الصكوك
واألسهم سيحاول هذا المبحث استعراض حكم وقف النقود .

المطلب األول  :حكم وقف النقود
اختلف الفقهاء في حكم وقف النقود الورقية واشباهها  .ويعود سبب الخالف اللى:
 -1الن الدينار من األموال المنقولةج والمال المنقول قد جرى في وقفو الخالفج فالخالف
الجاري في المنقوالت بصيغة عامةج جاء أي ا ً في الدراهم والدنانيرج الال أن النقود المسكوكة
لما تميزت بأسمها لغة وعرفا ً وشرعا واستعماالً جرى الخالف في وقفها بصورة مستقلة.
 -2الن الدراهم والدنانير ونحوهما من المثليات مما ال يمكن استعمالو على وجهو وغرضو
اال باتالفو (استهالكي)ج وكل مايتلف باالستعمال جرى الخالف في حكم وقفو .
 -3الن من شروو الوقف التأبيد جوالدراهم والدنانير ونحوها مما ال يتأبد
وقد تنوعن احكام الفقهاء في وقف النقود على خمسة أقوال :
القول األول :أن وقف الدراهم والدنانير ال يصح مطلقاً .وبو قال متقدمو فقهاء الحنفيةج
وهو قول المالكية وبو قال أكثر الشافعية والحنابلة وهوالااهرعند االمامية .قال ايمام أبو
(ال يجوز وقف المنقول أيا كان ج وقال الصاحبان يجوز من المنقول مما
حنيفة رحمو
كان تابعا ً للعقار جأو ورد بو النصج كالكراع والسالحج واستثنى ايمام محمد بن الحسن.
رحمو تعال أي ا جواز وقف النقود ما جرى فيو التعاملج وتعارف النا وقفو كالفأ
والمنشار جالن القيا يترك بالتعامل والنقود من المنقوالت. 199
تعالى (وشروو الن يكون
أما عند الشافعيةج فقد قال ايمام الغزالي – رحمو
مملوكا معينا ً تحصل منو فاسدة أو منفعة مقصودة داسمة مع بقاء األصل) .200وأضاف
(وقولن ا مقصودة ) احترزنا بو عن وقف الدراهم والدنانير للتزينج وفيو خالفج كما في
201
.
أجارتوج الن ذل هو المقصود منها
وذكر الخطيب الشربينيج (دوام االنتفاع بو انتفاعا ً مقصودا  .وأوضح انو قصد
202
بقولوج مقصوداًج وقف الدراهم والدنانير للتزينج فانو اليصح على االصح المنصوص)
وذل عند ذكرك لشروو الموقوف.
198

وقف النقود واالوراق المالية  ,عبدهللا بن موسى العمار ,بحث متقدم الى اعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني
(تحديات عصرية واجتهادات شرعية ) الكويت  10-8مايس ,2005ط , 2006 ,1الكويت ص .76-75
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الهداية شرح بداية المبتدي برهان الدين الميرغيناتي مع نصب الراية تخريج احاديث الهداية جمال الدين الزيلعي199 ,
اعتنى بها ايمن صالح شعبان دار الحديث ,القاهرة,ط , 15-14/3 1995/1وقتح والقدير , 218-217/6حاشية بن عابدين
.64/4
الوسيط 200.239/4
لوسيط . 241/4

201

مغني المحتاج .377/2

202

وفي قول للمالكية (واما ان وقف مع بقاء عينو فال يجوز اتفاقا اذ ال منفعة شرعية تترتب
203
على ذل ).
وعند الحنابلةج عدم الجواز أي اج قال ابن قدامة (وجملتو:ان كان مااليمكن االنتفاع بو
مع بقاء عينو كالدنانير والمطعوم والدراهم والمشروب والشمع واشباهو ال يصح وقفو في
تعالى – فكثير من
قول عامة الفقهاء ) .204وذكر شيخ ايسالم ابن تيمية – رحمو
أصحابو – ويعني أصحاب ايمام احمد -منعوا وقف الدراهم والدنانيرج لما ذكرك الخرقي
ومن اتبعو ).205
وجاء في المحلى وهو يتحدث عما ال يجوز وقفو(السيما الدنانير والدراهمج وكل ما ال
منفعة فيو اال بإتالف عينو او اخراجها عن مل اللى مل فهذا هو نقض الوقف او ابطالو
).206
القول الثاني – وهو كراهية وقف الدنانير والدراهم وهو قول عند المالكية 207نسب الى
ابن رشد .جاء في التاج وايكليل نقالً عن ابن رشد (واما الدنانير والدراهم وما ال يعرف
بعينو فتحبيسو مكروك ).208
القول الثالث -انو يصح وقف الدنانير والدراهم اذا جرى بوقفها التعامل في عرف النا ج
وبو قال محمد بن الحسن وزفرج وذهب الليو عامة علماء الحنيفة .قال ابن نجيم في البحر
الراسق (وقال محمد :يجوز وقف مافيو تعامل من المنقوالت واختارك اكثر فقهاء األمصار وهو
الصحيح)209ج جاء في حاشية ابن عابدين (ولما جرى التعامل في زماننا في البالد الرومية
وغيرها في وقف الدراهم والدنانير دخلن تحن قول محمد المفتى بو في وقف كل منقول فيو
تعاملج كما ال يخفى فال يحتاج على هذا الى تخصيص القولج بجواز وقفها لمذهب زفر).210
وقال (وقد افتى صاحب البحر بجواز وقفها ولم يح خالفا).211
القول الرابع  :جواز وقف الدراهم والدنانير الن صيغ منها حليج وعدم جواز وقفها ان اريد
بها ايقراض او االتجار وهو قول عند الشافعية واألصح في مذهبهم جوقول عند االمامية .
جاء في روضة الطالبين ( ويصح وقف الحلي لغرض اللبس وحكى االمام انهم ألحقوا الدراهم
ليصاغ منها الحلي بوقف لعبد صغير جوتردد هو فيو) 212وفي كتاب تيسير الوقوف(يصح وقف
الشرح الكبير للدر يدر بهامش حاشية الدسوقي .120/4
المغني . 229/8

204

مجموع الفتاوى .234/31
المحلى .176/9

203

205

206

شرائع االسالم .167/2
التاج واإلكليل .631/7
البحر الرائق . 218/5

207

208

209

المصدر نفسه . 374/3

210

المصدر نفسه وينظر رسالة في وقف النقود ص.31 -26
البحر الرائق . 315/5

212

211

الحلي للبس النساءج والدراهم لتصاغ حليا ً مباحاً) 213اما االمامية فقد ورد في شراسع االسالمج
وقيل  :يصحجالنو قد يفرض لها نفع مع بقاسها .214
القول الخامس  :وهو جواز وقف الدنانير والدراهم لغرض قرضها جاو لال تجار بها
وصرف ارباحها في الموقو ف عليهم ج وهذا هو المعتمد عند المالكية ج وقول عند الحنيفة وقول
عند الشافعية وقول عند الحنابلةج اختارك شيخ ايسالم ابن تيمية.
روى االمام البخاري عن اال مام محمد بن شهاب الزهري رحهما معلقا قال (قال الزهري
ودفعها الى غالم لو تاجر يتجر بها وجعل ربحها صدقة
فيمن جعل الف دينار في سبيل
للمساكين واالقربينج هل للرجل ان ياكل من ربح ذل االلف شيئا ً وان لم يكن جعل ربحها صدقة
في المساكين قال :ليس لو ان ياكل منها) .215وقال الحافظ بن حجر جعند شرحو لكالم الزهري
(هو ذهاب من الزهري الى جواز مثل ذل ج وقد أخرجو عنو هكذا ابن وهب في مووئو عن
يونس عن الزهري).216
قال بعض الحنفية وعلى رأسهم محمد بن عبد األنصاريج اذ جاء (وعن االنصاري  -وكان
من اصحاب زفر  -في سن وقف الدراهم او الدنانير او الطعام اومايكال او يوزن أيجوز قال
نعم :وكيف قال :تدفع الدراهم م ارب ة ثم يتصدق بها في الوجو الذي وقف عليو ومايكال
ومايوزن يباع ويدفع ثمنو م اربة او ب اعة) 217وقد خرج بعض الحنفية جواز وقف النقود
على راي االمام محمد بن الحسن الذي اجاز ما تعارفو النا .
وصحة وقف النقود هو المعتمد عند المالكيةج بناء على ان المعتمد عندهم صحة وقف كل
منقول218ج جاء في المدونة (فقلن لمال  :فلو ان رجالً حبس ماسة دينار موقوفة يسلفها النا
ويردونها على ذل جعلها حبسا هل ترى فيها الزكاة ج فقال نعم أرى فيها الزكاة).219
اما الشافعيةج فلهم وجهان في وقف النقودج احدهما بالجوازج واخر بالمنعج قال الشيرازي
رحمو تعالى ( اختلف اصحابنا في الدراهم والدنانيرج فمن اجاز اجارتها اجاز وقفهاجومن لم
(في وقف الدراهم والدنانير
يجز اجارتها لم يجز وقفها .220وكذا قال االمام النووي رحمو
وجهان كاجارتهماج ان جوزناها صح الوقف لتكرى).221
وجواز وقف النقود مروي عن االمام احمد رحمو ج اختارك شيخ االسالم ابن تيمية رحمو
 :فقد روي عن اسماعيل بن سعيد قال :سألن احمد عن الوقف فقال :هو جاسز في كل
شئ.222

البحر الرائق 46/1

213

شرائع االسالم . 167/2
215

214

صحيح البخاري,كتاب الوصايا /باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت 1020/3

فتح الباري .405/5

216

فتح القدير  219/6وحاشية ابن عابدين 364/4
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .120/4
المدونة الكبرى 343/2

217

218

219

المذهب 220.673/3
روضة الطالبين 221. 315/5
كتاب الوقوف من مسائل االمام احمد بن حنبل الشيباني 222.288-288/1

وذكر شيخ االسالم في مجموع الفتاوي ان احمد نص على جواز الوقف في الدراهم
والدنانير وذل في روايةالميمونيج فعن احمد ان الدراهم اذا كانن موقوفة على اهل بيتو
ففيها صدقةج واذا كانن للمساكين فليس فيها شيء .قلن ان وقفها على الكراع والسالح قال
هذك مسالة لبس واشباك ) .223ثم نقل الشيخ عن جدك ابي البركات ابن تيمية قولو( :وظاهر
هذا الجواز ووقف االثمان لغرض القرض او التنمية والتصدق بالربح).224
األدلة:
بعد استعراض األقوال الخمسة في حكم وقف النقودج البد من مناقشة األدلة لكل قول
وبعد ها يتم الترجيح والتعديل :
الما أدلة القول األول وهو المنع فهي كاألتي :
 -1ان النقود جفي قول الفقهاء (الدراهم والدنانير ) من المنقوالتج وال يصح وقف المنقولج
الال ما ورد بو نصج وال نص في النقود.
ويرد على هذا الدليلج بعدم التسليم بمنع وقف المنقولج بل الصحيح صحة وقف
المنقولج كما دلن على ذل النصوص الصحيحة .
 -2التأبيد هو من شروو الوقفج والتأبيد اليكون الال في العقار اوما ورد بو النصجولم يرد
في وقف الدراهم والدنانير نص .
ويناقشج بان النصوص دلن على وقف غير العقار جمما ينتفع بو مع بقاء عينوج ويعتبر
البقاء نسبيا على حسب الموقوف.
 -3ان الوقف اليكون االفيما يمكن االنتفاع بو مع بقاء اصلو وهذا مما اليتوفر في النقود ج
اذ ان االنتفاع بها يتم بصرفها  .جاء في العناية (احتراز عن الدراهم والدنانير فان االنتفاع
الذي خلقن الدراهم والدنانير الجلو وهو الثمينة اليمكن بهما مع بقاء اصلو في ملكو)225ج
ويجاب على ذل جبان وقف الدراهم والدنانير لالتجار بها وصرف ربحها في جهة الوقف
وحينئذ فاالصل ثابن وباقي والصرف من الربح ال من االصل ج وانما كان االصل ثابتا باعتبار
ان النقد من المثليات التي ال تتعين بالتعين ويقوم البدل مقام العين  .وهذا ماقررك الفقهاء في
مختلف المذاهب.226
اما ادلة القول الثاني وهي الكراهة فقد اقتصرت على ان وقف النقود يمثل تحجيرا ً للمال
بال منف عة التعود على احد ج وكذل كون الدراهم والدنانير تتلف باالستعمالج وقد تمن مناقشتو
ذل في أدلة القول االول.
استدل اصحاب القول الثالث على الجواز بالعرف اذا جرى بوقفها التعامل .وذهب اصحاب
القول الرابع الى ان الدراهم والدنانير مما يتلف باالستعمال فال يصح وقفها الن الوقف يقت ي
فيو الدوام .واذا قصد بوقفها ان تصاغ حليا ً ج جاز ذل الن الحلي مما يدوم ويصح وقفو .

الفتاوى 223 . 234/31
المصدر نفسه 224 .
العناية على البداية .432-431/5

225

وقف النقود واالوراق المالية ,عبدهللا العمار ,مصدر سبق ذكره ص80

226
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 -1دخول النقود في عموم االدلة الدالة على جواز الوقف جوالمخرج لها من كتاب والسنة
فبقين داخلة في العموم .
 -2قيا النقود على ماورد بو النص من المنقوالت االخرى بجامع ان كال منهما منقول
يوجد فيهم ا غرض الوقف ج وهو انتفاع الموقوف عليهم بو في الدنياج وحصول االجر والثواب
للواقف في االخرة .

الترجيح واالختيار :
مما تقدم ات ح للباحث رجحان القول الخامس وهو جواز وقف النقود وأشباهها ويرجع
السبب في اختيارهذا القول اللى االتي :
 -1قوة االدلة التي جاء بها من اجاز الوقف .
 -2الردود والمناقشات التي ذكرت آنفا على ادلة االقوال االخرى .
 -3اظهر البحث ان المذاهب تتفق على القول بالجواز اذا لم يكن الوقف متوجها الى ذات
الدراهم والدنانير لتكون موقوفة باعيانها .
 -4ان وقف النقود يتحقق بو غرض الواقف ومصلحة الموقوف عليها ومقصود الشارع
اما غرض الواقف فهو مقصد القربة جواما مصلحة الموقوف عليو فهو عود المنفعة عليو
باالستقراض او باالستفادة من الربح في حال استثمار النقود الموقوفة بالم اربة او
غير ها ج واما مقصود الشارع فيتحقق بهذين الغرضين مع بقاء االصل.228
 -5ولئن كان عند الفقهاء القدامى نوع عذر في ترددهم في صحة وقف النقودج حيث ان
صور وفرص استثمار النقودج وكذل المنافع المتوقعة من وقفها كانن محدودة ج ولكن في
عصرنا الحاضر ج وبعد ان ورأت تطورات هاسلة على جميع مناحي الحياة جمنها النقود
جوورق استثماراألموال النقدية ج وكذل الدارة األوقافج والخدمات والمنافع التي يمكن ان
تقدمها األوقاف النقديةجوبعد ذل لم يعد القول بصحة وقف النقود ساسغا ومقبوالً فحسبج بل
اصبح حاجة ماسة البد من تلبيتها بخاصة االوقاف الجماعية التي يمكن ان تقوم بتنفيذ
مشاريع خيرية كبيرة كما يستطيع فرد واحد القيام بها .229
كما اجاز مجمع الفقة االسالمي المنبثق عن منامة المؤتمر االسالمي في دورتو
الخامسة عشر بمسقط (سلطنة عمان )في 19-14المحرم 1425/هـ ج وقف النقود حيث
جاء في ثانيا ً مانصو:
 -1وقف النقود جاسز شرعا ً ج الن المقصد الشرعي من الوقف وهو حبس االصل وتسبيل
المنفعة متحقق فيها ج والن النقود التتعين بالتعيين وانما تقوم ابدالها مقامها .

وقف النقود واالوراق الماليه واحكامه في الشريعة االسالمية ,ناصر بن عبدهللا الميمان ,بحث مقدم الى اعمال منتدى
قضايا الوقف الفقهية الثاني,مصدرسبق ذكره ,ص120
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 -2يجوز وقف النقود للقرض الحسنج ولالستثمار اما بطريق مباشر ج اوبمشاركة عدد من
الواقفين في صندوق واحد ج اوعن وريق اصدار اسهم نقدية وقفية تشجيعا ً على الوقوفج
وتحقيقا ً للمشاركة الجماعية فيو.
 -3اذا استثمر المال النقدي الموقوف في اعيان كأن يشتري الناظر بو عقارا ً او يستصنع
بو مصنوعا ً ج فأن تل االصول واالعيان التكون وقفا ً بعينها مكان النقدج بل يجوز بيعها
الستمرار االستثمارج ويكون الوقف هو اصل المبلغ النقدي.

المطلب الثاني :وقف النقود وتغير قيمة النقد
بعد ان تبين ان الراجح هو جواز وقف النقودج هناك بعض المساسل المتعلقة بوقفها ينبغي
تبيانها وهي كاالتي:

 -1مصادر تحديد قيمة االوراق النقدية :
التمتل االوراق النقدية أي قيمة بذاتهاج غير ان هذك االوراق النقدية لها غطاء ورصيد
تستمد قيمتها منوج وهو مهم اذ يحول دون االسراف في اصدار هذك االوراق .
وقد مرت االوراق النقدية من حيث غطاؤها النقدي بثالث مراحل :

-1ناام الغطاء المعدني الكامل :

اذْ بموجب هذا الناام تكون االوراق النقدية مغطاة بالذهب بنسبة  %100وعلى وفق هذا
الناام تطلق تسمية االوراق النقدية الناسبة .
وتمثل االوراق النقدية ديون تترتب لصالح حاملها في ذمة الدولةج وتعتمد فيما تتمتع بو من
قبول عام في المعامالت على عنصر الثقة بأنها قابلة للتحويل الى وحدات نقدية معدنية.230
لم تتمكن السلطا ت النقدية من االستمرار بهذاالناام كونو يمثل جمودا اليتفق وسياستها
النقديةج ففي ظل هذا الناام البد ان تقابل الورقة النقدية نسبة تامة من الذهبج وبالتالي ال
تصدر أي ورقة نقدية اال اذا توفرت عند الدولة كمية من الذهب تقابلها .
 -2ناام االصدار الجزسي الوثيق:231
و بموجب هذا الناام فان الغطاء النقدي يشتمل على الذهب اضافة الى السندات الحكومية
 .ولقد وفر هذا الناام مرونة للسلطات النقدية  .ولكن تقيد السلطات النقدية عند اصدار االوراق
بعد الوصول الى حد االصدارالوثيقج يجعل البن المركزي عاجزا ً عن االستجابة الى الزيادة في
ا لطلب على النقود .مما ادى الى البحث عن ناام ثالث  .على ان الناامين االول والثاني ال
وجود لهما اليوم .

-3ناام االصدار الحر :
وهو ما هو عليو الحال في واقع الدولة اليومج اذ ال تتقيد السلطات النقدية باصدار االوراق
على اسا كمية الذهب المتوفر عندها  .وبموجب هذ ا الناام تنوعن مصادر الغطاء الى االتي
-:
أ) الذهب :

مقدمة في النقود والبنوك ,محمد زكي شافعي ص 51-50
النقود االئتمانية  ,ابراهيم صالح العمر  ,ص 257
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ويتمثل فيما موجود في سباس وعمالت ذهبية في البن المركزيج باالضافة الى شهادات
الذهب الصادر عن الحكومةج وذل عندما تشتري الحكومة الذهب من االفراد مقابل شي
مسحوب عليها من البن المركزي  .ثم تقوم الحكومة ببيع شهادات الذهب للبن المركزي .
ب) العمالت األجنبية :
والمقصود بها تل العمالت القوية كالدوالر االمريكي واليورو والين الياباني وغيرهاج اذ
تعد حقوقها على العالم الخارجيج تلتزم الدول المصدرة لها وجوب الوفاء بها تجاك من عليهاج
واهم مصدر لهذك العمالت هو التصدير .
عليو
عليو وسلم AWINGصلى
ح) حقوق السحب الخاصة SPECIAL Dصلى
وسلمIGHTS (SDصلى عليو وسلم): S
233
هي اداة استمانية ذات صفة دولية  . 232انشأها صندوق النقد الدولي ج وهي ناام خاص
لتوليد السيولة سمي بحقوق السحب الخاصةج تستخدم كوسيلة لتسوية الديون بين البنوك
المركزية  . 234وهكذا يقدم الصندوق للدول االع اء نقدا اجنبيا لقاء نقودها الوونية وذل
لمساعدة الدول االع اء عند حدوث عجز في ميزانيتها.
اال ان الصندوق االن هو احد ادوات العولمة ويتسخدم االن لل غط على الدول المدينة من
اجل اتباع وصفتو والسير فل االقتصاد الراسمالي.
د) االوراق المالية الحكومية :
يقوم البن المركزي بشراء الديون الحكومية مباشرة او بصورة غير مباشرة لالوراق
المالية الحكومية بهدف الغاء االثر السلبي على اسعار السندات والتي تنتج عن بيع اذون
الخزانة بكميات كبيرة .
وهكذا يقوم البن المركزي بزي ادة العرض النقدي مقابل هذك السنداتج فتصبح هذك السندات
هي الرصيد المقابل لالصدار النقدي.
هذك هي المصادر التي تكون قيمة النقدج كما ان هذك المصادر عرضة للتغيير ارتفاعا
وانخفاضا اما لدرجة النمو واالزدهار او تبعا لالنكماش والتردي القتصاد ذل البلد .وعلى وفق
ذل يحدث مايسمى بحالة الت خمج الذي لو تعاريف عدةج ربما الشاسع منها هوانخفاض القوة
الشراسية للنقود وارتفاع االسعار فينجم عن ذل عالقة عكسية ما بين القوة الشراسية واالسعار
للسلع والخدمات .لذا فان مفهوم تغير قيمة النقد هو عبارة عن تغير القوة الشراسية للنقودج
وت تحدد بتغير سعر السلع والخدمات ارتفاعا وانخفاضا .

 -2اثر تغيرقيمة النقد على قيمة االصول الموقوفة:
يختص وقف النقود دون ساسر االموالج بتأثر را المال مباشرة بتغير قيمة النقد ارتفاعا
وانخفاضاج ان تغير قيمة النقد لو اثرك الخطير في المعامالت المالية واالستثمارات وويلة االجلج
وبالتالي تاثيرك على الوقف الذي ينبغي فيو التأبيد.
صندوق النقد الولي  :مؤسسة نقدية عالمية تعمل كصندوق معونة ,كل دولة عضو تعاني ضائقة يمكنها ان تحصل
على قرض بالقطع ,نظرا للمساهمة التي كانت قد ادتها ,انشئ سنة  1944بموجب اتفاقية بريتون وودز التي اقرت نظام
التعامل بالذهب ,وجميع البلدان هي اعضاء في الصندوق  ,وكل دولة دفعت الى الصندوق حصة تتناسب مع قدرتها
المالية.
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يتفق االقتصاديون اللى ان قيمة النقود آيلة لالنخفاض في المستقبل ألسباب شتئ ربما
ابرزها الت خم  .وكون العين المطلوب وقفها هنا هي النقودج فعليو البد ان يكون لتغيرقيمة
النقد اثر جً في قيمة النقد ا لموقوف .ذل الن وقف النقد يعني ان يكون هذا النقد الموقوف اصال
وقفيا ً ثابتا ً تصرف غلتو في مصرف الوقف .فلو افترض ان المبلغ النقدي الموقوف هو مليون
دينارج عليو تتحدد قيمة الوقف بهذا المبلغ المذكورج وبناء على ذل يال هذا المبلغ هو الموقوف
ج فاذا تغيرت قيمة الن قد تغيرت قيمة الوقف  .وهناك ثالث وجوك يمكن تصورها في الموضوع
:235
فأما الوجو االول -:هو اعتبار المبلغ المسمى يوم وقفو اصال – فانو وان كانن فيو مراعاة
لفظ الواقف ج اال ان فيو جمودا غير السق بمسايرة التغيراتج وتجاهالً لمقت يات الواقعج
واجحافا بحق الوقف ج النو يؤدي الى ان يال المبلغ المسمى للوقف ثابتا عبر الزمنج والحال
ان قيمة النقد في حال انخفاض داسم عادةج وبخاصة في العالم االسالمي ج مما يجعل الوقف شبو
متعطل وعديم الجدوى بعد مرور عدة سنوات بسبب تدني قيمة مبلغوج وال ش ان هذا يخالف
قصد الواقف من تأبيد الوقف وبقا ء منفعتوج وهناك قاعدة فقهية تقول  :ان قصد الواقف اولى
باالعتبار من لفاو عند التعارض 236ويقول القفال من اسمة الشافعية – رحمو تعالى – في
هذا الصدد (البد من النارالى مقاصد الواقفينج وكل احد يجزم بان غرضو توفير الريع على
جهة الوقفج وقد يحدث على تغير االزمان مصالح لم تاهر في الزمن الماضيج وتاهر الغبطة
237
في شئ يقطع بان الواقف لو اولع علية لم يعدل عنو فينبغي للناظر او الحاكم فعلو).
أماالوجو الثاني  :وهو اعتبار القيمة اصال مطلقا – فانو وان كان يساير المتغيراتج اال ان
فيو تجاهال تاما للفظ الواقف من جهةج وتجاهال لمصلحة الوقف من جهة اخرى في حالة ارتفاع
قيمة النقد ج فان مصلحة الوقف تقت ي الحفاظ على اعلى مبلغ ممكن لرأ مال الوقفج
بشرووو .
وأما الوجو الثالث فانو يعني ان يرفع المبلغ المسمى الى ما يساوي قيمتوج عند انخفاض
االسعارج ويبقى على حالو وال ينقص عن المسمى عند ارتفاع قيمة النقد .
وحيث ان االجتهاد يقت ي في هذك المس اسل مراعاة الصالح للوقف والموقوف عليهم فالذي
يبدو -و اعلم -ان الوجو الثالث هو االف ل في مراعاة مصلحة الوقف على الوجو الشرعي
بناءا ً على قول احد الفقهاء في انو (يفتي بكل ماهو انفع للوقوف فيما اختلف العلماء فيو).238

 -3حكم تكوين مخصصات لمواجهة تغير قيمة النقد:
عليو وسلم )iationهي عبارة عن
عليو وسلمopصلى
المخصصات (Appصلى
المبالغ التي تقوم المؤسسة او الشركة اوالبن بتكوينها لمقابلة التزامات معينة لم يتحدد
موقفها بعدج مثل مخصص ديون مشكوك فيها ج ومخصص لمواجهة انخفاض االسعار االسمية
لالوراق المالية المكونة لمحفاة استثمار المؤسسة ج ورواتب اجازات ومكافاة نهاية الخدمة ج

وقف النقود واالوراق المالية ,ناصر الميمان  ,مصدر سبق ذكره ,ص127-126
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هذه القاعدة ذكرها الشيخ عبد هللا بن بيه – نقال عن المعيار المعرب  -340/7في بحثه المقدم الى ندوة تجارب
االوقاف لدول الخليج بدولة قطر1424 ,هـ ,بعنوان (رعي المصلحة)  ,19 ,وقد نقلها عنه ناصر الميمان في بحثه وقف
النقود واالوراق الماليه ص.126
236

تيسير الوقف 161/1
 238حاشية ابن عابدين .344/4

237

ومخصص فروق اسعار النقد االجنبي ج وهذك المخصصات التمثل والتعد جزءا من حقوق
الملكية  .كما ان هذك المخصصات يتم تكوينها بغض النار عن الربح والخسارة للبن .239
من خالل التعريف الفني للمخصصات ج فهي اموال لمواجهة اي ظروف استثناسية تمر بها
المؤسسة ولكي ت من استمرار الوقف الن قدي ج فمن المناسب ان توجد مخصصات لتغير قيمة
الوقف النقدي ج بحيث يكون هذا المخصص مقدرا بشكل علمي مدرو ج بناء على دراسات فنية
متخصصة مختلفة ج ويستخدم هذا المخصص لمواجهو حاالت الت خم التي قد تمر بها بعض
الدول العتبارات مختلفة. 240
قال ابن نجيم ( 241ان الواقف اذا شرو العمارة ثم الفاضل عنها للمستحقين جكما هو واقع
في اوقاف القاهرة جفانو يجب على الناظر ا مساك قدر مايحتاج اليو للعمارة في المستقبل جوان
كان االن اليحتاج الموقوف الى العمارةج على القول المختار للفقيو) وقال القرافي في معرض
حديثو عن نفقة الوقف (وعلى المحبس عليو ان كان كالبساتين ولألبل ج والبقر
جوالغنمجومانفقتو من غير غلتو كان على معين ج او مجهول كالخيل ج ال تؤاجر في النفقة جفان
كانن في السبيل فمن ثلث المال ج وان لم تكن بيعن واشترى بالثمن عينا من النفقة كالسالح
242
والدروع).
ويفهم من ذل انو يجوز اخذ شئ من المال الموقوف يصالح بع و األخرج وتكوين
المخصصات نوع من ايصالح والرعايةج وعليو فيجوز استثمار بعض األموال الموقوفة لتكوين
مخصصات لمواجهة تغير قيمة النقود في حال القراضها.
وقد اشار عدد من الباحثين والفقهاء المعاصرين اللى أهمية تكوين مخصصات من ريع
الوقف لما يحتاج الليو في المستقبلج ومن ذل قولهم ( وجوب الن يحجز من غلتو ما يكون من
موجبات أدارتو والصالحو وعمارتو بما ي من استمرار غلتو )243ج وقال أخر (التصرف
المعقول واألف ل هو انو يجب الن يبقي دوما (الي الناظر) شيئا ً من الغلة لعمارة الوقف
246
العمار 245وناصر الميمان
المستقبليةج حتى بدون شرو) 244والى ذل ذهب كل من عبد
وعبد العزيز القصار. 247
وقد نصن المادة  54من قانون الوقف المصري على حتمية احتجاز نسبة من الريع وما
يحتاج اليو (يحتجز الناظر كل سنة 5ج % 2من صافي ريع مباني الوقف يخصص لعمارتها
جويودع ما يحتجز في خزانة المحكمة للغرض نفسو)248ج كما نصن المادة  46من قانون الوقف
الكويتي على احتجاز  %5من صافي ريع الوقف .
239

المحاسبة المالية ,عبد الباسط رضوان واخرون  ,مؤسسة دار الكتاب ,الكويت 1987

وقف النقود واالوراق المالية وتطبيقاته المعاصرة ,عبد العزيز القصار  ,اعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني,
مصدر سبق ذكره ص 196
240

حاشية ابن عابدين 317/4
القرافي  :الذخيرة ( )341/6مطبعة دار العرب االسالمية  ,بيروت ط. 1994/ 1
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 243المؤسسة الوقفية المعاصرة – مجلة مجمع الفقة االسالمي العدد 13ج 541/1عبدالسالم العبادي.

دور المؤسسة المالية االسالمية بالنهوض بمؤسسة الوقف في العصر الحديث ,محمد بو جالل ,مجلة اوقاف ,العدد 244 7
السنه الرابعه نوفمبر  /2004ص115/
وقف التقود واالوراق المالية ,عبد هللا العمار ,مصدر سبق ذكرة 245 .90,
وقف التقود واالوراق المالية ,ناصر الميمان  ,مصدر سبق ذكرة,ص246.131
وقف النقود واالوراق المالية ,عبد العزيز القصار ,مصدر سبق ذكرة 247.197,
القوانين المصرية المختارة  ,قانون الوقف  -2, 921مشروع قانون الوقف الكويتي ص248. 46

المطلب الثالث
مزايا وقف النقود ومخاورها
أشار عدد من الباحثين 249اللى ايجابيات وسلبيات وقف النقود منها:
يمتلكون ثروات ودخوال نقدية جبينما

 -1ان وقف النقود متاح لمعام النا ج فعموم النا
الكثير منهم ال يمتل أرضا وال عقارا .
 -2مما يؤهلو (اي الوقف النقدي ) للوقف الجماعي ج وهو اليوم اكثر مالسمة من الوقف
الفردي جكما انو اكثر اهمية منو لعام ما يوفرك من موارد واموال وقفية تمكن من
اقامة مشروعات خيرية كبيرة.
 -3تنوع وتعدد ورق مجاالت استثمارتو مقارنة بوقف العقار جكون النقود تتمتع بمرونة
عالية من حيث استثمارها.
 -4تعدد اغراض ومجاالت الوقف النقدي .
 -5ان تأثيرك التنموي قد يكون اكثر من غيرك من حيث اسهامو في انشطة انتاجية مختلفة
في مرحلة استثمارك.
 -6كما ان وقف المنقوالت الساسلة اليؤدي الى تجميد الثروة وحبسها عن الجريانج بخالف
وقف العقار .
ومع كل هذك المزايا فهناك بعض مخاور ينطوي عليها وقف النقود ج فالوقف النقدي بخالف
غيرك ج معرض للسرقة واالختال وانخفاض القوة الشراسيةج وتقلبات سعر الصرف وتخلف
من تستثمر لديهم عن ردها في مواعيد استحقاقهاج وربما تحدث هناك خساسر غير متوقعة تأكل
جزءا ً من رأسمالو.
250
وفي ظل شيوع ظاهرة غسيل االموال ج فانو قد يتسرب الى الوقف النقدي بعض االموال
المحرمة او المشبوهةج نت يجة تنوع ورق االستثمار واتساع حركة انتقال رؤو االموال دون
تمييز بين كونها حالال او حرام.
تبين مما سبقج ان الراحج هو جواز وقف النقود لقوة االدلة التي ذكرت انفا .واوضح المبحث
اي ا ان الفقهاء المعاصرينج قد تطرقوا اللى بعض المساسل المعاصرة التي تتعلق بوقف
النق ود والمتمثلة بأثر تغير قيمة النقد وحكم تكوين مخصصات لمواجهة ذل وبيان حكم
الشرع فيها.

الوقف النقدي مدخل لتفعيل دور الوقف في حياتنا المعاصرة ,شوقي دنيا ,مجلة مجمع الفقه االسالمي العدد 249
13ج,1ص, 514محمد عبد الرحيم سلطان العلماء,ومحمود ابو ليل  ,االستثمار في الوقف وفي غالته وريعه  ,بحث مقدم
الى مجلس الفقة االسالمي في دورتة الخامسة عشر بمسقط ,2004ص , 26ناصر الميمان  ,مصدر سبق ذكره ص -132
124
غسيل االموال  :من اخطر جرائم االقتصاد الرقمي ,ويقصد بها ,اخفاء المصدر الحقيقي لالموال غير المشروعة
(المتاتية من عمل غير مشروع) او اعطاء معلومات مغلوطة عن هذا المصدر باي وسيلة كانت وتحويل االموال او
استبدالها لغرض اخفاء او تمويه مصدره .تعليمات مكافحة غسيل االموال رقم  2001/10البنك المركزي االردني .
.2001/8/5اوال
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المبحث الثالث
حكم وقف االسهم
المطلب األول /األسهم وشروو الوقف
أصبحن األسهم أداة مالية مهمة تسهم بشكل فاعل في النشداو االقتصدادي وتكوندن لهدا
أسددواق خاصددة يددتم تددداول رؤو امددو ال ضددخمة فيهددا وألهميددة الموضددوع فقددد افددرد مبحثددا
لألسهم سيتم فيو تناول المفهوم والشروو وحكم وقف األسهم .
أوال – األسهم لغة واصطالحا ً:
قبل التطرق الى شروو وحكم وقف االسهم البد من تحديد مفهومو كي تت ح معالم الحكم
فيما بعد.

أ -لغة:
األسهم جمع سدهمج قدال ابدن فدار  -رحمدو تعدالى  -السدين والهداء والمديم أصدالن:
احدددهما يدددل علددى تغيددر فددي اللددونج واألخددر علددى حددظ ونصدديب وشددئ مددن أشياء.فالسددهمة:
النصيبج ويقال اسهم الرجالنج اذا اقترعاج وذل من السهمة .
والنصيب ان يفوز كل واحد منهما بما يصيبوج قال تعالى (فساهم فكان من المدح ين )
الصدافات  141/37ج ثدم حمددل علدى ذلد ج فسددمي السدهم الواحددد مدن السدهام كأنددو نصديب مددن
انصباء وحظ من حاوظ.251
وقال ابن االثير (252رحمو تعالى ) – السهم في االصل واحد السهام التي ي رب بها
في الميسدرج ثدم سدمي بدو مدا يفدوز بدو الفدالح سدهموج ثدم كثدر حتدى سدمي كدل نصديب سدهما.
ويجمع السهم على اسهم وسهام وسهمان .

ب -اصطالحا ً :

مدال

وردت لالسهم تعريفات منها  :ان السهم ص يمثل نصيبا عينيا او نقدديا فدي را
253
الشركةج قابل للتداولج يعطي مالكو حقوقا خاصة.
وعرفددن اي ددا بددان (االسددهم عبددارة عددن صددكوك متسدداوية القيمددة غيددر قابلددة للتجزسددةج
وقابلة للتداول بالطرق التجار يةج وتمثل حقدوق المسداهمين فدي الشدركات التدي اسدهموا فدي
254
رأ مالها.
وعلددى الددرغم مددن اخددتالف التعددابير الال الن المعنددى واحددد للسددهم هددو كونددو صددكا يعطددي
للمساهم في شركة ما اثباتا لحقو.

ثانيا ً -اسقاو شروو الوقف على وقف االسهم :

تبين في الفصل االول من هذك الرسالة ان هناك شرووا ً للموقوف ج سيحاول الباحث
ان يبين مدى انسجام هذك الشروو مع وقف االسهم وهي كاالتي :
255

أ -ان تكون العين الموقوفة ماالً متقوماً:

معجم مقاييس اللغة . 111/3

251

لسان العرب مادة سهم ,النهاية في غريب الحديث واألثر . 429/2

252

االسهم والسندات واحكامها في الفقة االسالمي  ,ص . 48

253

المعامالت المالية المعاصرة ,وهبة الزحيلي ص .362

254

الفصل االو ل /المبحث الثاني /المطلب االول .

255

وقد استنبط من هذا الشرو ان مالية الشئ تتحقدق اذا تدوافر فيهدا امدران وهمدا الحيدازك
وامكان االنتفاع بها.
258
257
256
وجمهدور الفقهدداء علددى اشدتراو هددذا الشددروج الحنفيدة ج والشددافعية ج والحنابلددة ج
وهو قول عند المالكية259ج مستدلين بما يلي:
 -1ان الوقف شرع للتقرب بو الى ج وال يكون قربةج ماهومعصية.
 -2ان الوقف يراد للدوام ليكون صدقة جارية واليكون ذل فيما ال تبقى عينو.
 -3لددذاج فمددا كددان غيددر محجددوز كددالطير فددي السددماء ونحددوكج او ممددا كددان ممددا اليبدداح
االنتفاع بو في خير حال ال رورة كالخمر وغيرك فانو اليصح وقفو.
والندداظر فددي اسددهم الشددركات يددرى انهددا تمثددل حصصددا ً شدداسعة فددي شددركة معينددة ذات
ممتلكات معروفدةج فيصددق عليهدا انهدا مدال متقدومج واندو يصدح بيعهدا وتدداولها واندو يمكدن
االنتفاع بغلتها (ربحها) مع بقاء عينها.

ب-ان يكون معلوما ً:
وقد تبين اتفاق الفقهاء على ان صحة الوقف تتطلب ان يكون الوقف غير مبهم ومعلوم
علما ينفي الجهالة عنو.
وقددد يعتقددد الددبعض ان هددذا الشددرو غيددر متحقددق فددي وقددف اسددهم الشددركاتج وذل د الن
المسداهم ال يعلددم عدن أسددهمو علمددا ً تفصديليا ً ج وانمددا يعلدم وضددعها المددالي ج ومدا يسددجل فددي
ميزانيتها من وصف قد يعجز عن فهمو عامة النا .
وقد اثار ذل ف يلة الدكتور الشيخ عبد بن سدليمان المنيدع فدي معدرض بحثدو لحكدم
تداول االسهم ج واجاب عنو بما جاء فدي فتدوى سدماحة الشديخ محمدد بدن ابدراهيم رحمدو
في حكم بيدع اسدهم الشدركات المسداهمة .ومندو ممدا هدو فدي الموضدوع (فدأن قيدل  :ان فيهدا
جهالة لعدم معرفة اعيان ممتلكات الشركة وصفاتها .فيقال :ان العلم في كل شي بحسب ِوج فال
بد ان يطلع المشتري على ما يمكن االوالع عليو بال حرج وال مشقةج وال بدد ان يكدون هنداك
معرفددة عددن حددال الشددركة ونجاحهددا وارباحهددا وهددذا ممددا ال يتعددذر علمددو فددي الغالددب ج الن
الشركة تصدر في كل سنة نشرات توضح بيان ارباحها وخساسرهاج كما تبدين ممتلكاتهدا مدن
عقارات ومكاسن وارصدةج كمدا هدو معلدوم مدن الواقدعج فالمعرفدة الكليدة ممكندة وال بدد منهداج
وتتبع الجزسيدات فدي مثدل هدذا فيدو حدرج ومشدقةجومن القواعدد المقدررة  :ان المشدقة تجلدب
التيسير ج وقد صرح  -رحمو  -باغتفار الجهالة فدي مسداسل معروفدة متفرقدةج مثدل جهالدة
اسا الحيطدان وغيرهدا ) . 260وتاسيسدا علدى ذلد ج فاالسدهم معلومدة المقددار علمدا مجمدال
يعطي المساهم صورة تقريبية عن مقدار اسهمو وما تمثلو في الشركة كجزء من ممتلكاتهدا
.

ح -ان يكون ملكا للواقف :
وهذا األمر جلي في االسهم ج اذ ان المساهم يمتل حصتو في الشركة ملكا تامدا ال ندزاع
فيو.
فتح القدير .429/5

256

المهذب .440/1

257

كشاف القناع على متن االقناع للشيخ الفقيه منصور بن يونس بن ادريس البهوتي فرغ من تاليفه (1406هـ) تحقيق
محمد أمين الغناوي ,عالم الكتب بيروت ط.1997/1

258

فتح الجليل .111/8

259

مجموعة رسائل وفتاوى سماحة الشيخ محمد .42/7

260

د -ان يكون ناجزا ً :
فال يصح الوقف المؤقن وال المعلق عند الجمهور  .والواضح ان وقف االسهم يمكن ان
يكون ناجزا ً الذ باستطاعة الواقف ج ان يحدد مقدار االسهم التي يريد وقفها دون تعليقج بان
يخرجها من ملكو في الحال ويجعلها موقوفة.

المطلب الثاني – حكم وقف االسهم في الشركات المساهمة
اعلدم

بعد ما تم تناولو من تحديد لمفهوم السهم واسقاو شروو الوقف عليدوج تبدين و
– جواز وقف األسهم في الشركاتج الال انو يجب مراعاة شروو في بيع األسهم منها :
 -1الن تكون الشركة المنوي اليقاف أسهم فيهدا ذات نشداو مبداح ج الندو سدبق وان تبدين مدن
شروو الوقف ان يكون الوقف مباح النفع .
وتأسيسا على ذل ج فإذا كانن األسهم حصصدا ً شداسعة فدي شدركة تقدوم علدى األنشدطو غيدر
المباحة او على تعامل ربوي ج فانو ال يجوز وقف أسهمها ج لحرمتها .
ومما جاء في قرار مجمع الفقو ايسالمي في التعامل باألسهم261وذل في دورة مؤتمرك
السابع بجدة في 1412/11/ 12-7هـ الموافق  1992/5/14-9م االتي :
أ -االسهام في الشركات  :بما ان األصل في المعامالت الحل ج فان تأسيس شدركة مسداهمة
ذات اغراض وانشطة مشروعة امر جاسز.
ب -ال خالف في حرمة االسهام في شركات غرضها االساسي محرم كالتعامل بالربدا
او انتاج المحرمات او المتاجرة بها .
 -2يجب ان تكون الشركة المندوي ايقداف االسدهم فيهدا معروفدة شدفافة مدن حيدث تقاريرهدا
وتعامالتهددا الماليددة ج لددئال تخفددي حقيقتهددا واعمالهددا ج فربمددا تكددون قاسمددة علددى التعامددل
بالحرام .
262
 -3ان تكون االسهم المراد وقفها من االسهم الجاسزة .
وبنا ًء عليوج فال يجوز وقف االسهم التي تختص بخصاسص ممنوعدة شدرعا ً كأسدهم االمتيداز
المحرمة واسهم التمتعج الن اسهم االمتياز تعطي ربحا ً ثابتدا ً الصدحابهاج والن اسدهم التمتدع
ت عطي ارباحا الصحابها وهم في الواقدع ليسدو شدركاء فدي المدال والعمدل وذلد بعدد اسدترداد
اسهمهم .
 -4التاكد من ان االسهم المراد ايقافها قد دخلن فعالً في مل الواقف .
 -5وكما ذكر في شروو الوقف بان يكدون معلومداج لدذا فعلدى الواقدف ان يعدين عددد االسدهم
الموقوفة اذا كان سيوقف بعدض اسدهمو  .امدا اذا مدا اراد الواقدف ايقداف جميدع أسدهمو
في شركة مساهمة ج فال يشترو ذكر عددها .

االدلة الشرعية على جواز وقف االسهم :
هندداك ادلددة عديدددة وردت فددي جددواز وقددف االسددهم فددي الشددركات المسدداهمة يمكددن حصددرها
باالتي:
 -1االثار التي وردت في صحة وقف المشاع سواء اكان فيما يقبل القسمة او فيما ال يقبلها
ج ومن اهمهاجحديث ابن عمر رضي عنهمدا لوقدف عمدر رضدي عندو السدهمو فدي
خيبرجوداللتددو علددى صددحة وقددف االسددهم ظدداهرةج الن االسددهم فددي الشددركة المسدداهمة
حصص شاسعة في الشركة.
مجلة المحمع العدد  17ج ,1/ص .711

261

وقف النقود واألوراق المالية ,عبد هللا العمار ,ص. 98

262

 -2تبين من شروو الموقوفج ان ينتفع بو مدع بقداء عيندوج ومدن الجلدي اندو يمكدن االنتفداع
باألسهم مع بقاسهاج عن وريق االنتفاع بغلتها وربحهاج اذ اصدبحن االسدهم مدن المدوارد
التي تدر على اصحابها ارباحا ً سنوية .
 -3انو الجهالة في وقف االسهمج يمكدان تحديددها ببيدان عدددهاج أو بوقدف جميدع مدا يملكدو
الشددخص مددن اسددهم فددي شددركة مسدداهمةج والنددو يمكددن معرفددة مقدددارها جملددة بسددؤال
المسؤولين عدن حسدابات الشدركةج وال ي در الجهدل اليسدير الدوارد علدى ذلد ج الندو مدن
263
الجهالة المغتفرة.
 -4انو يجوز وقف النقود من الدراهم والدنانير على الرأي الراجح من اقوال اهدل العلدمج اذ
كان وقفها لتنميتها باالتجار بها وصدرف غلتهدا علدى الموقدوف علديهمج واذا جداز وقدف
الدراهم والدنانير بهذك الصفة فانو يجوز من باب اولى وقف األسهمج الن الغاية واحدة.

المطلب الثالث  /قيمة السهم وتداولو وعالقتهما بالوقف
هناك بعض المساسل التي ينبغي التطرق اليها حول وقف االسهم:

-1تغير قيمة السهم واثرك على قيمة االصول الموقوفة :
تبين مما سبق ان االسهمج عبارةعن حصدة مشداعة فدي شدركة مداج تمثدل را مدال الشدركة
من موجودات واستثمارات وغيرهاج وعلى هذا فدال تعدد االسدهم نقدودا بدالمعنى االصدطالحيج بدل
االسهم تعكس حقيقة ما يمثلو السهمج فإن كانن الشركة عقاريةج مثل السهم عقاراتج وان كانن
الشركة اس تثمارية متنوعة مثل السهم تل االستثمارات المتنوعة.
وعلددى هددذا االسددا فددإن باشددرت الشددركة عملهددا وغلددب علددى موجوداتهددا االعيددانج فقيمددة
السهم تعبر عن قيمة تل األعيانج وقيمة االعيان ملحوظ فيها كل عوامل التغير االقتصاديج مدن
ت خم وغيرك.
وعليو فلو انخف ن قيمة النقودج ا نعكس ذل بال رورة على استثمارات الشركةج وبالتدالي
على قيمة السهمج ومن الناحية الفقهية فليس لتغيير السهم أي مؤثر على قيمة النقود الموقوفةج
متغيدر معهدا قيمدة مطدرداج و
بل هو متمداش معهداج حيدث يمثدل السدهم قيمدة تلد النقدودج فهدو
ُ
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اعلم.

-2اثر وقف السهم على التداول فيها:
لعل مدن ابدرز مزايدا االسدهم هدي قابليتهدا للتدداول بطدرق تجاريدةج وان قيمهدا فدي تغيدر داسدم
ارتفاعا وانخفاضاًج تبعا لعوامل كثيرةج وعلى راسها سمعة الشركةج ونجاحها او فشلها.
ان قواعد االسواق المالية تقت ي على المساهمين حالة احساسهم بانخفاض قيمة االسدهمج
التخلص من ها ببيعها تفاديا للخسارةج وعكس ذلد يقدال فدي حدال ارتفداع قيمتهدا .والوقدف (فيمدا
يتعلق باالسدهم) ال يمكندو ان يادل بمندأى عدن تقلبدات سدوق االسدهمج ممدا يحدتم علدى الواقدف او
الناظر ان يتصرف وفق احوال السوق ومقت ياتوج واال فمدن المحتمدل ان يتكبدد خسداسر جسديمة
ال تتحملها وبيعة ا لوقف التي تحتاج الى الربح والريع ال الخسارة .
والسؤال الذي يطرح نفسو هنا :كيف يتم بيع االسهم الموقوفةج والوقف اليجوز بيعو .
اجاب على هذا التساؤل الدكتور ناصر الميمان 265ج فقال :انو مدن المسدلم الدذي الخدالف فيدو
ان الوقددف الددذي يوقددف بقصددد االسددتغاللج ال بدلددو مددن ريددع وثمددرة لتصددرف الددى المسددتحقينج
وقف النقود واالوراق المالية ,عبد هللا العمار ,ص . 99
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وقف النقود واالوراق المالية ,عبد العزيز القصار ,ص .209
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وقف النقود واألوراق المالية  ,ناصر الميمان ,ص .146 -145
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ووريقة استغالل كل شي مختلفةج وال يخفى ان من اهم اسداليب اسدتثمار االسدهم تدداولها بدالبيع
والشراءج ثم التصرف الذي اليجوز في الوقف هو ما كان مخالفدا لمقت داكج مدن الددوام والبقداءج
وال ش ان البيع الذي نتحدث عنو هنا ليس مخالفا ً لمقت ى الوقفج بل هو مدا يقت ديو ويحتمدو
بقاء اصلو مع االنتفاع بريعو.
والذي ياهر -و اعلم-الن بيع االسهم وشدراء غيرهداج مدن نوعهدا او مدن ندوع اخدرج يأخدذ
حكم استبدال األعيدان الموقوفدة وذلد الن المسداهم يملد حصدة معيندة شداسعة مدن الشدركة وقدد
وقفهددا لالسددتفادة مددن ريعهدداج فعددرض االسددهم للبيددع يعنددي عددرض الجددزء الموقددوف مددن الشددركة
للبيع .والبيع صورة من صور االستبدالج وقدد سدبق الحدديث عدن اسدتبدال الوقدفج وانتهيندا الدى
القول بان االصل عددم جدواز اسدتبدال الوقدف العدامرج لكدن يسدتثنى مدن ذلد جدواز االسدتبدال اذا
شروو الواقفج واما اذا سكن عنوج او منعو كاندن فيدو مصدلحة راجحدة للوقدف أو درء المفسددة
عنوج فتجوز مخالفة شروو عندسذ.
هذا حكم االستبدال بشكل عامج لكن الذي نحن فيو تنطبدق عليدو حالدة مدا اذا كدان الواقدف قدد
شرو االستبدال لو او لغيركج الن االستبدال في وقف االسهم ثابن اقت اء حتى وان لم يصرح بو
الواقفج اذ ال يتصور استغاللو اال بهذك الطريقة  -أي قابليدة تدداولها بدالبيع والشدراء – الن مدن
اهم خصاسص االسهم والسندات قابليتها للتداولج وسد باب التداول في حق اسهم الوقدف وحددكج
والمساهمون االخرون يتداولونج سيؤدي الى ضدرر كبيدر بدرا المدال الموقدوف والمسدتحقينج
عند استمرار االسهم في االنخفاضج وهذا ما ال يرضي بو الواقف بحال من االحوال.
وتجدددر االشددارة هنددا الددى انددو مددا دام هندداك ارتفدداع فددي قيمددة االسددهم االسددمية عددن قيمتهددا
السوقية فالوقف يعد عامراًج لكن اذا كان هناك انخفاض في القيمة ألسوقية عن القيمة االسميةج
وال يمكددن تعددويض الخسدداسرج فعندسددذ يعددد الوقددف خربدداج حيددث تعطلددن منافعددو ولددم يعددد يدددر ريعددا
ليصرف الى المستحقينج وقد اجاز جمهور اهدل العلدم بيدع وقدف المنقدول عندد تعدذر االنتفداع بدو
لل رورةج مع ان ال رر الذي يلحق بوقف االسهم نتيجة االستمرار فدي الخسداسر قدد يدؤدي الدى
اضمحالل رأ مال الوقفج فكان االجدر بسرعة االستبدال عند توقع الخساسر و اعلم.
وبنا ًء على ما تقدم تكون أسهم الوقف شانها شأن سداسر أسدهم الشدركات مدن حيدث تدداولها
بالبيع والشراءج على حسب ما تقت يو مصلحة الوقفج وال اثر لوقفية السهم فدي حكدم تدداولهاج
بل حكمها باق على جواز التداول في األوراق الماليةج و اعلم.
أوضددح الف صددلج التطددور الددذي مددرت بددو النقددود لتصددل الددى شددكلها الحدداليج اسددتجابة لتطددور
النشدداو االقتصددادي وازديدداد حاجيدددات االنسددان .واشددار اي ددا ً الدددى االشددكال المعاصددرة للنقدددود
(قانونيةج كتابية) واشباهها .وتطرق الفصل اي ا الى استعراض اقدوال العلمداء فدي جدواز وقدف
النقدود وتددرجيح حكدم وقفهدداج لددخول النقددود فددي عمدوم األدلددة الدالدة علددى جدواز الوقددف وقيددا
النقود على ما ورد بو النص من المنقوالت .ولتزايد اهمية االسهم ودورها في االسواق الماليةج
تطرق المبحث الثالث الى حكدم وقدف االسدهم وهدو الجدواز كمدا تبدين .وتأكيددا لصدحة الوقدف تدم
السددقاو شددرووو عليددوج الضددافة الددى تندداول بعددض مسددتجدات الوقددف المتمثلددة فددي اثددر تغيددر قيمددة
االسهم على االصول الموقوفة وعلى التداول فيها.

الفصل الثالث
الصناديق االستثمارية ص نشأتها ص
مفهومها ص أنواعها وأحكامها

الفصل الثالث
الصناديق االستثمارية ص نشأتها ص مفهومها ص أنواعها وأحكامها
بعد ان تم تناول الوقف واحكامو في الفصل األول واحكام وقف األموال المنقولدة وب دمنها
النقود واألسهم في الفصل الثاني  .البد من التطرق الى نشأة الصناديق االستثمارية باعتبارها ص
شدكال ً سدبقن الصدناديق الوقفيدة وكاندن حدافزا ً لنشدأتها  .وسينقسدم الفصدل الدى مباحدث ثالثدة ص
ي تطددرق االول الددى تطددور الصددناديق االسددتثمارية ومفهومهددا ص ويتندداول الثدداني االوددار الق دانوني
والفقهي لهذك الصناديق  .بينما سيبحث الثالث في انواع الصناديق االستثمارية وأحكامها .

المبحث األول
صناديق االستثمار النشأة والمفهوم
تعد ايدارة الجماعية للمدخرات أول صور الصناديق االستثماريةصحيث ظهرت ايدارة
الجماعية في صناديق المعاشات بهدف تمكين المتقاعدين وأصحاب المعاشات عند بلوغهم سن
التقاعد أو المعاش من مواجهة التزاماتهم ص وذل باقتطاع جزء من أجورهم واستثمارها
لتحقيق عاسد مجز يستفيد منو صاحبو عند بلوغو سن التقاعد .

المطلب األول
نشأة صناديق االستثمار
ظهر أول صندوق استثماري في العالم في هولندا في عام  1822الال أن البداية الحقيقية
للصناديق بمفاهيمها الحالية بدأت في الواليات المتحدة في عام 1824عندما تم النشاء أول
صندوق في بوسطن وعمل كإدارة استثمارية ألساتذة جامعة هارفرد بأصول لم تتجاوز392
ألف دوالر يملكها  200مساهم في ذل الوقن واليوم يمل الصندوق أصوال تتجاوز ألملياري
دوالر في الوقن الذي يدير فيو أصوال ً قيمتها عشرة مليارات دوالر(.)266
وفي بداية عام  1933تم تقنين عمل صناديق االستثمار في الواليات المتحدة األمريكية من
خالل صدور العديد من التشريعات التي استهدفن في المقام األول حماية المستثمرين .
وقد نتج عن ذل ازدهار صناديق االستثمار بالواليات المتحدة بصورة كبيرة في أعقاب
الحرب العالمية الثانية ص حيث بلغ عددها في يونيو  352-1947صندوقا ً صافي أصولها 4
مليارات دوالر  .وقد تطور هذا العدد على مدار األعوام التالية حتى بلغ في يونيو 1966ـ550
صندوقا ً صافي أصولها  50مليار دوالر ص ويصل عدد الصناديق االستثمارية األمريكية أالن
اللى حوالي  5655صندوقا ً تتعامل في أصول يبلغ حجمها نحو 2.7تريليون دوالر(.)267
ويحتل قطاع الصناديق االستثمارية المركز الرابع بين القطاعات المالية في الواليات
المتحدة من حيث الحجم بعد البنوك التجارية ومؤسسات االدخار والقروض وشركات التامين .
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المصدر نفسو .

بدا أول صندوق استثماري في الوون العربي في ديسمبر 1979وقد أنشئ من قبل البن
األهلي التجاري ال سعودي وسمي صندوق الدوالر قصير األجل  .أما في مصر فلم تاهر
الصناديق االستثمارية رسميا ً الال في أعقاب صدور قانون سوق رأ المال في مايو 1992
وحصول صندوق استثمار البن األهلي المصري األول على ترخيص هيئة سوق المال في 26
من يونيو 1994م .
ويقدر الجمالي الموارد المعبأة من خالل الصناديق العربية للمدة 1993ـ  1995بأكثر من
 830مليون دوالر وزعن على حوالي  20صندوقا ً كان أكثرها مخصصا ً لالستثمار في أسواق
األسهم في كل من مصر والمغرب وتونس وعمان واألردن والبحرين(.)268
بعد ازدياد أهمية البحث عن اليجاد قنوات وأوعية جديدة يتم خاللها استقطاب األموال
واستثمارها على أسس ال تخالف أحكام الشريعة ايسالمية ص بدأت وزارة األوقاف األردنية
بإصدار قانون سندات المقارضة من قبل الحكومة األردنية ص وكان ذل سنة 1981م وتبع ذل
ندوات متعددة أقامتها مجموعة دلة البركة بمشاركة العديد من الفقهاء واالقتصاديين .
كما أصدر مجمع الفقو ايسالمي قرارك رقم ( )5بشان ضوابط وشروو الصدار وتداول
صكوك الم اربة باعتبارها أداة استثمارية يتم من خاللها تجميع األموال واستثمارها بطرق
شرعية (.)269

المطلب الثاني
الصندوق االستثماري المفهوم والخصوصية
اوال-مفهوم الصناديق االستثمارية:
آ-التعريف اللغوي واالصطالحي:
الصندوق لغةجهو الجوالق ويجمع على صناديقج الجوالق هو الوعاء270.وال يخرج المعنى
االصطالحي للصندوق عن المعنى اللغويجحيث وردت كلمة الصندوق في عبارات الفقهاء
ويقصدون بها المكان الذي يحفظ فيو الشيء.مثال ذل ما قالو السرخسي(ولو قال لفالن عندي
الف درهم م اربةجوهي في هذا الصندوقجولفالن علي الف درهم فلم يوجد في الصندوق
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شيء).
اما االستثمار في اللغة فقد جاءت بمعان عديدة.قيل وثمر الرجل مالوجاي احسن القيام
عليوجويقال في الدعاء(ثمر مالو)اي نماك272.ولم يرد الفعل (ثمر)مزيدا بالسين والتاء في

 268ايوار القانوني لصناديق االستثمارص آمال أحمد عبد السالم 234ص وكالة األنباء الكويتية دليل لالستثمار في صناديق
االستثمار 13ص .
صناديق االستثمار جعز الدين خوجو . 119
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 270لسان العرب مادة(الصندوق)جمختار الصحاح مادة(جق) .
 271المبسوو للسرخسي 143-142/22ودار المعرفة
 272لسان العرب مادة(ثمر)

المعاجم اللغويةالقديمةج بل جاء بالمعجم الوسيطجاستثمر المال وثمرك هو استخدام االموال في
273
االنتاج.
ولم يستعمل الفقهاء االستثمار بالمعنى االقتصادي المعاصرجوانما عبروا عن معناك بالفاظ
اخرى تدل عليو منهاجقول الطبري رحمو (واصل الزكاةجنماء المال وتثميرك
وزيادتو) 274.وقول الميرغيناني(الن رب المال رضي بشركتو البشركة غيركجوهو امر عارض ال
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تتوقف عليو التجارةجفال يدخل تحن مطلق العقدجولكن جهة التثمير).
تعد صناديق االستثمار بمثابة وسيط مالي يوفر ألصحاب المدخرات الصغيرة الفرصة في
المشاركة في أسواق المال وذل من خالل تفويض المشاركين للصندوق اختيار األوراق المالية
التي تستثمر فيها أموالهم .

ب -تعريف الصندوق االستثماري:
تتلخص فكرة صناديق االستثمار في قيام عدد كبير من المستثمرين بتجميع مواردهم
والدارتها بواسطة مؤسسات مالية متخصصة لتحقيق المزايا التي ال يمكنهم تحقيقها منفردين
فالخبرة التي يوفرها مديرو االستثمار قد ت من تحقيق عواسد أعلى مما يحققو المستثمر لو
قام بتشغيل أموالو بمفردك في أسواق ال يعرف عنها الال القدر القليل كما الن تجميع األموال
القابلة لالستثمار ضمن صندوق واحد سيقلص العبء ايداري على المستثمرين ف ال ً عن
الحد من المخاور التي قد يتعرض لها المستثمر المنفرد في سوق األوراق المالية .الن ضخامة
األسهم والسندات التي تحتفظ بها الصناديق تخفف من ايثار التي قد يخلفها تراجع أي من هذك
األدوات على األداء الكلي للصندوق االستثماري(.)276
ذكرت العديد من التعريفات للصناديق االستثمارية باعتبارها مركبا الضافيا يشار اللى بع ها
على النحو االتي :
عرفن صناديق االستثمار بأنها :خدمة تقدمها المؤسسات المالية بهدف ايدارة الجماعية
للمدخرات من القيم المن قولة ص ويديرها محترفون ومتخصصون على درجة عالية من الخبرة
العلمية والعملية(.)277
ويالحظ على هذا التعريف انو قاصر فهو لم يشر الى الربح الذي يعد الهدف األساسي
للصناديق االستثماريةص كما انو لم يذكر نوع االستثمار المتاح للصناديق االستثمارية .
وأشار أخر اللى ان صناديق االستثمار هي  :الحدى مؤسسات االستثمار الجماعي في
األوراق المالية من األسهم والسندات واألذواق والوحدات السهمية والوثاسق والوداسع
المصرفية وغيرها (.)278
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ومع الن هذا التعريف ذكر األنواع التي تستثمر فيها صناديق االستثمار ص الال انو لم يذكر
الهدف الرسيسي من النشاسها وهو الربح ص كما انو لم يتعرض اللى الدارة الصندوق ومن يتوالها
ومقابل هذك ايدارة .
وتعرف صناديق االستثمار بأنها شركة ذات وبيعة خاصة يتم عن وريقها تجميع مدخرات
األفراد في صندوق تديرك شركة ذات خبرة استثمارية لقاء عمولة معينة(.)279
وهذا التعريف قد عرف الصندوق ببعض أجزاء المعرف وهو الصندوق ص كما انو لم يذكر
الهدف الرسيسي من النشاء الصندوق وهو الربح ص وما األمر الذي سيتم الصندوق فيو كما أن
هذا التعريف يرد عليو ما ورد على سابقو من مالحاات .
وبشكل عام فان صناديق االستثمار :هي عبارة عن مؤسسات مالية تقوم بإدارة المال
بشكل عام وفيها الدارات متخصصة يشرف عليو فنيون ومتخصصون واستشاريون ص ويقوم
هؤالء المتخصصون في الدارتهم لهذك الصناديق بوضع أف ليات وأوليات في استثمار األموال
التي تعهد الليهمص وعادة ما يتم تحديد هذك االولويات عن وريق لجان عالية المستوى في أمور
االستثمار الدولية التي يمكنها في ضوء هذك العروض المقدمة لها اختيار أف لها يدارة محافظ
األموال واالستثمارات التي في حوزتها فتبيع وتشتري بحيث تحقق اكبر عاسد ممكن للمستثمر
مع تقليل الخساسر وحماية الصندوق من أي تقلبات موآتية .
فصناديق االستثمار هي مؤسسات تتعامل بأدوات مالية جديدة تهدف لزيادة عواسد
االستثمار مع الحفاظ على رأ المال ص لذا تعد وسيلة مناسبة لتوظيف أموال صغار
المستثمرين  .و لذا يمكن تعريف صناديق االستثمار بأنو ’’:مؤسسة مالية في شكل شركة
مساهمة ص تتولى تجميع المدخ رات من الجمهور بموجب صكوك أو وثاسق استثمارية موحدة
القيمة ص تعهد بها اللى جهة أخرى يدارتها ص الستثمارها في األوراق المالية أساسا ً ومجاالت
االستثمار األخرى نيابة عن المدخرين لتحقيق أعلى عاسد من الربح بأقل مخاورة وفق شروو
متفق عليها ‘‘ (.)280
يمكن استنباو العناصر ايتية من التعريف السابق :
 .1وبيعتو القانونية :حيث يعد احد أشكال شركات المساهمة ذات الوضع الخاص ص وبالتالي
فان لو ذمة مالية مستقلة عن الشركة التي تديرك .
 .2الغرض من النشاسو :هو ربط المدخرات بأسواق رأ المال عن وريق تجميعها واستثمارها
بصفة أساسية في األور اق المالية أو أية مجاالت أخرى  .فهو وعاء استثماري يهدف اللى
استثمار المدخرات في أسواق رأ المال .
 .3يمنع على الصندوق التعامل في القيم المالية المنقولة الال بترخيص خاص من السلطات التي
تمنح الترخيص ص على أن يقدم الصندوق بيانا بمجاالت القيم المنقولة وغيرها من
ا لمجاالت األخرى التي يرغب الصندوق االستثمار فيها ومبررات ذل ص ونتاسج االستثمار
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المتوقعة( )281وهذا يعني أن أغراض الصناديق ال تقتصر على التعامل في األوراق المالية ص
فهناك صناديق متخصصة في مجاالت أخرى عديدة ومنها االستثمار المباشر أو االستثمار
المالي في األنشطة العقارية والصناعية والتجاريةص وبعض الصناديق تستثمر أموالها في
التعامل في الذهب والف ة وغيرها .
 .4الوظيفة األساسية لهذك الصناديق هي شراء وبيع أوراق مالية ذات الفرص االستثمارية
المناسبة لمشروعات قاسمة بالفعل ص فال تقتصر لشركة واحدة فقط أو نوع واحد من
األور اق المالية بل تقوم بالتنويع ص فيتشكل الصندوق من أسهم شركات مختلفة النشاو
واألغراض  .وكذا يتشكل من أسهم وسندات وساسر األوراق المالية .
 .5يتولى الدارة صندوق االستثمار مؤسسة مالية (شركة) مثل البنوك ص المصارف ايسالمية
وتوقع مع الصندوق عقد الدارة يت من شرووا ً وضوابط مقابل اجر يتم تحديدك .
 .6يتكون الصندوق من وحدات استثمارية وهي حصة في الصندوق تمثل حصة في رأ
الصندوق يطلق عليها اسهم مشاركة أو أسهم استثمارية .

مال

ان ظاهرة صناديق ايستثمار ايسدالمية حديثدة ال تعدود الال الدى عددد قليدل مدن السدنوات.
ويقصددد بصددندوق ايسدتثمار ايسددالمي هددو ذلد الصددندوق الددذي يلتددزم المدددير فيددو ب ددوابط
شددرعية تتعلدددق باألصددول والخصدددوم والعمليدددات فيددوص وبخاصدددة مدددا يتعلددق بتحدددريم الفاسددددة
المصددرفية .وتاهددر هددذك ال ددوابط فددي نشددرة ايصدددار التددي تمثددل اييجدداب الددذي بندداء عليددو
يشترك المستثمر في ذل الصندوقص وفي األحكام والشدروو التدي يوقدع عليهدا الطرفدان عندد
ايكتتاب .وال يقتصر تسويق الصناديق ايسالمية والدارتها علدى البندوك ايسدالمية بدل يمكدن
القددول أن أكثددر الصددناديق ايسددالمية النمددا يسددوقها ويددديرها البنددوك التقليديددة .وتمثددل هددذك
الصناديق أحد أهم الوساسل لدخول هذك البنوك في سوق الخدمات المصدرفية ايسدالمية دون
الحاجة ا لى تغيير هيكلها ايداري أو ناام عملها وترخيصها282.
وفي ضوء ما سبق يمكن تحديد تعريف لصناديق االستثمار ايسالمية فهي مؤسسات تهدف
اللى تجميع أموال صغار المدخرين وذل بغرض استثمارها للحصول على ربح حالل تراعى فيو
أحكام وقواعد الشريع ة ايسالمية ص وكذا يمكن تعريفها بكونها" :مؤسسة مالية في شكل شركة
مساهمة ص تتولى تجميع المدخرات من الجماهير بموجب صكوك أو وثاسق استثمارية موحدة
القيمة ص تعهد بها اللى جهة أخرى يدارتها وفق أحكام الشريعة ايسالمية ص الستثمارها نيابة
عن المدخرين لتحقيق أعلى عا سد من الربح بأقل مخاورة وفق شروو متفق عليها".
وتثبن نسبة مشاركة المكتتبين في هذك الصناديق عادة عن وريق مستندات تسلم اليهم
وتحدد فيها حصتهم في هذك الصناديقص وتخ ع صناديق االستثمار ايسالمية اللى شرو
أساسي وهو استثمار األموال وفق أحكام الشريعة ايسالمية .

ثانيا_اهمية الصناديق االستثمارية في االقتصاد االسالمي:
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(أ) ذكر سابقا ً أن الصناديق االستثمارية النما وقع لها القبدول ضدمن التجداك عدام فدي النشداو
المصددرفيص ت دددمن التجددداك أربددداب األمدددوال اللدددى تحمدددل مخددداور العمدددل ايسدددتثماري مباشدددرة
والنصراف رغباتهم عن توسيط المصارف لعزل المخاورة .
قليلون هم الذين يدركون أن البنوك ايسدالمية كدان لهدا قصدب السدبق وف دل الريدادة فدي
توويد هذا ايتجاك  .ذل أن أنمدوذج المصدرف ايسدالمي معتمدد علدى الفكدرة االساسدية نفسدها
التددي تمثددل تطددورا ً فددي الوسدداوة الماليددة  .فعقددد الم دداربة الددذي العتمددد عليددو عمددل البنددوك
ايسدالمية ص ال يجعدل المصددرف مقترضدا ً مدن أربدداب األمدوالص كمدا ال يولددد عالقدة مديونيدة بددين
المصرف ومصادر أموالوص بل يجعل المصرف فدي مكدان مددير األمدوال ويتولدد دخدل المصدرف
بصفة أساسية من قدرتو على الدارة هذك األموال وتوجيهها نحو أف ل أنواع ايستخدامات من
حيدث الدربح والمخداورة  .ولكندو ال يتولدد مددن تحمدل المصدرف للمخداورة االستمانيدة نيابدة عددن
أصددحاب األمددوال .فددإذا خسددرت ايسددتث مارات خسددر أصددحاب الحسددابات ايسددتثمارية بخددالف
البنوك التقليدية التي ت من هذك األموال ألصحابها .
من الجلي الذا ً ان المنطق الذي كان أسا ظهور الصناديق ايستثمارية والنتشدارها ونموهدا
ص هو المنطق نفسو الذي العتمد عليو عمل أنموذج المصرف ايسالمي الذي يعتمد في جاندب
الخصوم على عقد الم اربة .
وبينما أن البندوك التجاريدة لدم تتعدرف علدى أندواع ايسدتثمارات التدي تكدون خدارج نطداق
الميزانيدددة الال بإداراتهدددا للصدددناديق ايسدددتثمارية ص فدددإن أنمدددوذج المصدددرف ايسدددالمي العتمدددد
الستثماراتو ألموال ايخرين خارج نطاق ميزانيتوص ألنها غير م مونة على المصدرف وسدوف
نجددد عنددد السددتعراض العالقددات التعاقديددة بددين أوددراف هددذك الصددناديق النهددا تعتمددد علددى عالقددة
الصندوق بأرباب األموال بعقود شبيهة بالم اربةص كما هو حال البنوك ايسالمية.
( ب) ان النشاء بن السدالمي فدي بلدد اليدوم يحتداج اللدى سدن قدانون جديدد الذا لدم يكدن القدانون
موجودا ً ص أو الصدار قانون خاص  .الال أن النشاء صدندوق السدتثماري هدو أمدر ممكدن فدي ظدل
القوانين المنامة لهذك الصناديق في أي مكان من العالم ألن تل القدوانين أخدذت بإعتبدار مدا
أن الغرض األساس ي من الصناديق هو تلبية تف يالت ورغبات المستثمرين الذين ال يجددون
ما يرضيهم في البنوك التجاريدة وشدركات االسدتثمار  .ولمدا كدان هددفنا هدو فدي النهايدة رفدع
بلوى الربا عن مجتمعاتنا ايسالمية ص فبأي وسديلة تحقدق الهددف فهدذا أمدر حسدن والنجداز ال
يستهان بو ومن هنا فالصناديق ايستثمارية بالغة األهمية في مرحلة التطور الحالية.
(ج) مع تنامي اعداد المصارف االسالمية حتى باتدن اعددادها تربدو علدى الماسدةص اال انهدا ال
زالن قليلة مقارنة ب القطاعات المصرفية في بالد المسلمين التي تتكون من آالف البنوك التي
تعمل بالفاسدة  .ولدذل فدان أي مشدروع يسدتهدف رفدع بلدوى الربدا عدن المجتمعدات المسدلمة
يجددب أن يأخددذ بإعتبددارك وسدديلة للحددد مددن بلددوى الربددا  .وال ريددب أن للصددناديق ايسددتثمارية
أهمية بالغة في هذا المجال ألنها تمثل أول تذوق للبن الربوي للعمل المصرفي ايسالمي
الختبار حقيقة كون المسلمين يف لون الحالل عن الحرامص ويتعرف المصدرف الربدوي كدذل
علدى وبيعدة المعددامالت المن دبطة شددرعيا ً ويدذوب الجليدد بينددو وبدين فكددرة العمدل المصددرفي
الالربوي والنا أعداء ما جهلوا .
(د) وتتميدز الصدناديق ايسددتثمارية علدى النوافدذ فددي البندوك التقليديدة فددي أن الخلدط الددذي
يتخوف منو كثير من النا ال يقع فيها ألن لها ميزانية وحسابات مسدتقلة تمامدا ً عدن البند .
والقوانين تمنع االختالو بين أموالو وأموال الصندوق مع كوندو شدركة ماليدة ال تكداد تختلدف
عن البن وال حدود لنموها وحجمها وهي بخالف النوافذ ال تحتاج اللدى أن يغيدر البند هيكلدو
ايداري أو ناام عملو أو تعين كادر جديد من الموظفين.

(هـ) ولهذك الصناديق أهمية في نقل الرأسدمال بدين المجتمعدات ايسدالميةص ذلد أن اينتقدال
العايم للرساميل لغرض ايستثمار في العقدين الماضيين النما كدان بصدفة أساسدية بإسدتخدام
صيغة الصناديق ايستثمارية  .فهذك ايستثمارات األجنبية في دول شرق آسيا والصين التدي
تدددل ايحصدداءات علددى أنهددا تقددارب  400مليددار دوالر ص النمددا جددرى السددتقطابها مددن ماليددين
المسدتثمرين عددن وريدق صددناديق ايسددتثمار المتنوعدة والمتخصصددة .لدديس هدذا هددو الملفددن
للناددر بددل العجيددب بددأن نجددد أمددوال المسددلمين تددذهب أوالً اللددى مدددراء الصددناديق فددي أمريكددا
وأوربا لتجري العادة الس تثمارها في مناوق العالم بما فيهدا بدالد المسدلمين ولكدن بصدفة غيدر
مباشرة  .ولذل فإن الهتمام المسلمين بهذك المسألة حري ان يوفر آليدة لمسدتثمار ايسدالمي
.

المطلب الثالث
مزايا صناديق االستثمار
تتميز صناديق االستثمار بتحقيق مزايا عدة سواء على المستوى الفردي أو المستوى
القومي ومن أهم هذك المزايا ما يلي(: )284
أ ـ مزايا صناديق االستثمار على مستوى الفرد :
 .1أنها تتيح للمستثمر صاحب رأ المال المحدود التعامل في سوق المال والما كان يمتل
قيمة الحد األدنى من الوثاسق التي تخولو االشتراك في احد الصناديق االستثمارية .
 .2تخفي ض حجم المخاور التي يتعرض لها المستثمر من خالل ما تقوم بو من تنويع في
محفاة األوراق الماليةص وهو أمر ال يستطيع المستثمر الصغير تحقيقو ص الما لنقص الخبرة
أو لنقص المبالغ المتاحة لديو لالستثمار في هذا المجال .
 .3ضمان توفر السيولةص اذ ت من الطرق الجماعية في االستثمار خاصة في الصناديق
المفتوحة توفيرهاص حيث يمكن للمستثمر استرداد قيمة وثاسقو من الصندوق المصدر لها
خالل أي يوم من أيام العمل ص في حين أن المستثمر في سوق األوراق المالية قد ال يجد
ولبا ً مناسبا ً على ما لديو من أوراق ص أو قد ي طر اللى بيعها بأسعار اقل .
 .4تمكن صناديق االستثمار باعتبارها وعا ًء ماليا ًقاعدة كبيرة من المستثمرين من االستفادة
من خبرات ايدارة المتخصصة يدارة وعاء األوراق المالية بتكاليف منخف ة بالنسبة
للمستثمرينص الذ أن هناك حدا ً أدنى للعموالت مهما كانن قيمة األوراق المشتراة أو المباعة
.
 .5بعض مؤ سسات االستثمار الجماعي تتيح للمستثمر شراء الوثاسق بالتقسيط خالل مدة
زمنية ص أو قد تنام عملية استرداد كل أو بعض رأ المال وفق شروو معينة .
 .6تحقيق عاسد يفوق بكثير عاسد الوداسع البنكية حيث وصل عاسد بعض الصناديق االستثمارية
التي م ى عليها عام تقريبا ً اللى أكثر من ضعف عاسد الوداسع البنكية .
 .7تتميز وثاسق استثمار الصناديق بقدر كبير من الشفافية وايفصاح عن أداسها ص حيث يتم
تقييم الوثاسق أسبوعيا ً وايعالن عن سعر الوثيقة من خالل التقييم لصافي أصول
الصندوق ص وهو األمر الذي يتيح للمستثمر التعرف الداسم والمستمر على عاسد استثمارك ص
واتخاذ قرارك المتعلق باالستمرار أو التسييل أو زيادة االستثمار في وثاسق الصندوق .
 .8هذا النوع من االستثمار يساعد المستثمر على اختيار النوع الذي يتناسب مع ظروفو كما
سيت ح ذل أكثر عند الكالم عن أنواع الصناديق االستثمارية ص كأن يختار المستثمر
صندوقا ً غرضو النمو التراكمي ص أو صندوقا ً غرضو توزيع عاسد دوري ص أو يختار
صندوقا ً من النوع الوسط الذي يستهدف النمو التراكمي مع توزيع عاسد عندما يصل الربح
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الرأسمالي للوثيقة اللى حد معين ص وهذك المرونة غير متاحة للمستثمر الفردي خارج نطاق
الصناديق .
 .9تخ ع هذك الصناديق لرقابة مستمرة من قبل جهاز هيئة سوق المال لتصويب أي أخطاء
تحدث من قبل الصناديق في أسرع وقن ممكن .
ب ـ مزايا صناديق االستثمار على المستوى القومي :
 .1صناديق االستثمار تعد احد أدوات التمويل الداخلي لالقتصاد القومي ص ولذا فإن الدول
المختلفة تسعى اللى تدع يم وتنشيط هذك الصناديق بغرض المحافاة على المدخرات الوونية
من خالل توفير قنوات استثمار مأمونة .
 .2المساهمة في جذب رأ
معدالت النمو االقتصادي .

المال المكتنز وتحويلو اللى استثمارات فعالة تسهم في زيادة

 .3مساعدة الدولة في تحقيق أهداف برامج ايصالح االقتصادي وخاصة فيما يتعلق بتوسيع
قاعدة الملكية عن وريق تحويل ملكية القطاع العام اللى قطاع خاص ص وكذل تنشيط قاعدة
الملكية الخاصة للمشروعات العمالقة.
 .4حماية المدخرات الوونية ومنع تسربها لالستثمار في الخارج عن وريق اليجاد قنوات
استثمارية وبعاسد مجز .وبالتالي فإنها تسهم في توظيف هذك المدخرات .
األموال األجنبية مما يسهم في تحقيق

 .5تساهم الصناديق االستثمارية في جذب رؤو
التنمية االقتصادية .
وهناك مزايا تعود على الجهة المصدرة للصندوق من أهمها :
 .1الحصول على موارد ص حيث يحصل البن أمين االستثمار على مصاريف بنكية وعموالت
حفظ األوراق المالية لصالح الصندوق ص كما وتحصل الشركة المديرة للصندوق على
مصروفات الدارية وعواسد رأ مال التأسيس .
 .2الن نشاو الصناديق يعد نوعا ً جديدا ً أو مكمال ً لخدمات البنوك وصوالً بها اللى فكرة البنوك
الشاملة .

المبحث الثاني
ايوار القانوني والفقهي لصناديق االستثمار
أجازت قوانين بعض الدول العربية النشاء صناديق استثمار تهدف اللى استثمار المدخرات
في األوراق المالية وذل في الحدود ووفقا ً لألوضاع التي تبينها الالسحة التنفيذية من هذا
القانون()285ص ولذل سوف نبين أوال الشكل القانوني للصناديق االستثمارية تم نتبعو بالتكييف
الشرعي لها .

المطلب االول :ايوار القانوني للصناديق االستثمارية وعالقتها
التعاقدية
يوجد في الصندوق االستثماري عدة أوراف البد من تحديد عالقة بع هم ببعض :
أـ المساهمون أصحاب حقوق الملكية:
ان العالقة التي تجمع المساهمين هي الشركة فوثاسق االستثمار التي يصدرها
الصندوق مقابل اموال المساهمين ( المستثمرين ) تخول لحملتها حق االشتراك في االرباح
والخساسر الناجمة عن استثمارات الصندوق كل بما يملكة.286
ان العالقة التي تجمع المساه مين هي الشركة فوثاسق االستثمار التي يصدرها الصندوق
مقابل المساهمين (المستثمرين) تخول لحملتها حق االشتراك في األرباح والخساسر الناتجة
عن استثمارات الصندوق كل بما يملكو .وهذا ما قصدك القانون المصري عندما نص على الن
الصندوق االستثماري يتخذ شكل شركة مساهمة( )287ويقصد بالشركة المساهمة بأنها
الشركة التي يقسم رأ مالها اللى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول ص تقتصر مسؤولية
المساهم فيها على أداء قيمة األسهم التي اكتتب فيها وال يسأل عن ديون الشركة الال في
حدودها(.)288
المسددتثمرون مسدداهمون فددي الصددندوق لكددنهم ال يباشددرون الدارتددو وال يقومددون بأنفسددهم
بالمقاولددة مددع المدددير الددذي يختددار ايسددتثمارات لهددم والنمددا يسددندون ذل د الددى مجلددس الدارة
الصددندوق وه دو يقددوم بدددورك بإسددناد ذل د اللددى أحددد البنددوك غالب دا ً او مدددير مددن خددارج حملددة
األسهم .فمديرالصندوق عندسذ وكيل عن أولئ المستثمرين وهدو يحصدل مقابدل وكالتدو علدى
نسدبة مئويددة مدن صددافي موجدودات الصددندوق .فهدي وكالددة بدأجر .الال أن ذلد األجدر ال يكددون
معلوما ً عند مباشرة العمل بل عند النتهاسو289.
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والبن أو شركة التامين المؤسسة للصندوق مع حملة الوثاسق (المساهمين) يمكن أن
يأخذ شكل المشاركة على أسا الن البن أو شركة التامين المؤسسة لصندوق االستثمار
يقومان بالمشاركة في الصندوق وذل عن وريق المساهمة وشراء وحدات منو(.)290
ب ـ مدير االستثمار أو الصندوق:
وهو الجهة التي يعهد الليها بإدارة نشاو الصندوق وهو من الجهات المتخصصة بذل .
فمدير االستثمار ورف أصلي من ال روري وجودك في هذك العالقةص اذ يتم توقيع عقد يدارة
الصندوق يتم فيو تحديد أجرة مدير االستثمار ص وتقوم بعض الصناديق بإعطاء مدير االستثمار
مبلغا ً مقطوعا ً اللى جانب ربح تحفيزي كما سيتم بيانو الحقا ً .ويحدد القانون هذك العالقة
بكونها وكالة بأجر(.)291
فمددددير الصدددندوق ال يدددرتبط بعالقدددة مباشدددرة مدددع المسدددتثمرينص الذ أن عالقتدددو هدددي مدددع
الصندوق ذاتو الذي يمثلو حملة األسهم من الندوع األول .وهدو أجيدر للصدندوق يحصدل علدى
أجرة مقطوعة لقاء ايدارة.
والبد من االشارةج الى انو لكل صدندوق مدن هدذك الصدناديق ايسدتثماريةص وبخاصدة فدي
حال كونو صندوقا ً لألسهم أو السندات وديع يسمى باللغدة األنجليزيدة ( )Custodianوهدو
يحفددظ وثدداسق الصددندوق ويدددير أموالددو ويباشددر عمليددات البيددع فيددو والشددراءص تددودع لديددو
الفواسض من األموال والسيولة التي تتحقق من العمليات .وربما حصل الصندوق من الوديدع
على حساب جار مدين ( )regular Over Draftفي الحاالت التي يحتاج فيها اللدى سديولة
قصيرة األجدل .والوديدع غالبدا ً أحدد المصدارف الكبيدرة المتخصصدة فدي هدذك المسدألة .ولديس
لوظيفددة الوديددع صددفة محددددة فربمددا شددملن جميددع مددا ذكددر وربمددا القتصددرت علددى جددزء مددن
292
ذل .
ومن ال روري هنا أن نفرق بين صناديق االستثمار العادية وبين صناديق االستثمار التي
تنشؤها البنوك وشركات التامين ص حيث أن صناديق االستثمار التي تنشؤها البنوك وشركات
التامين ال تتمتع بالشخصية االعتبارية المستقلة عن الجهة المالكة ص والنما هي أحد األنشطة
الجديدة التي يباشرها البن أو شركة التامين والن لم يمنع هذا ا لقانون بأن يقرر أنو على البن
أو شركة التأمين أن يفرد للصندوق حسابات مستقلة عن األنشطة األخرى أو وداسع العمالء ص
أو أموال أصحاب وثاسق التامين ص وعليو المساك الدفاتر والسجالت الالزمة لممارسة نشاو
الصندوق(.)293
وبالتالي فإن صناديق االسدتثمار التدي تنشدؤها البندوك وشدركات التدأمين يجدوز لهدا أن
تباشر نشاو صناديق االسدتثمار بنفسدها  .وتسدري علدى صدناديق اسدتثمار البندوك وشدركات
()294
التأمين األحكام وايجراءات المقرر لشركات صناديق االستثمار العادية
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والصندوق بهذا الشكل ال يمثل وحدة قانونية ص النما هو وحدة تنايمية ومحاسبية مستقلة
عن البن أو الشركة التي تنشأك  .فموارد األموال الذاتية للصناديق العادية التي تتخذ شكل
شركة مساهمة هي رأ مال الشركة أما بالنسبة للصناديق المنشاة بواسطة البنوك وشركات
التامين فإن الموارد الذاتية للصندوق تتمثل فيما يخصصو البن أو شركة التامين للصندوق
لبدء مباشرة النشاو(.)295

المطلب الثاني /ايوار الشرعي للصناديق االستثمارية
لم يغفل الفقو ايسالمي في جانب المعامالت الشركات ص بل حدد شكلها وقسمها اللى أنواع
عديدة كشركة المل ص وشركة الباحة ص أو شركة عقد على شكل شركة أموال أو شركة وجوك
وغيرها ص وبين الفقو ايسالمي أركان كل شركة وشرووها وأحكامها على أتم وجو  .وذكرت
الفقرة السابقة صاللى أن القانون عد الصندوق االستثماري شركة مساهمة لذا ستحاول هذك
الفقرة تبيان مدى انطباق الشكل القانوني على التكييف الشرعي للصندوق االستثماري .
و من المالحظ أن هناك عالقات حاكمة للصندوق االستثماري يمكن الن تقسم اللى ايتي:
أـ فيما يخص عالقة المساهمين بع هم مع بعض ص فالموارد الرسيسية للصندوق تتكون من
مورد داخلي متمثل في رأ مال الصندوق وهو ما يتم تكوينو في شكل أسهم أو وحدات
متساوية القيمة تؤخذ ممن يرغب بالمشاركة في الصندوقص مما يجعل حملة األسهم شركاء
في الربح بالتساوي كل حسب حصتو في الصندوق االستثماريص وهذا يؤكد الن العالقة بين
أرباب المال النما هي عالقة المشاركة .
ب ـ فيما يخص عالقة أرباب المال بمدير االستثمار أو الصندوق فهي عالقة الم اربة حيث أن
الم ال يكون من قبل المساهمينص والعمل يكون من مدير االستثمار ناير حصة معلومة من
الربح .
ج ـ فيما يخص بعض حاالت النشاء الصناديق حيث يقوم احد البنوك بإنشاء أو تأسيس
الصندوق ويسمى جهة ايصدار فيتولى استصدار الترخيص الالزم من الجهات الرسمية
وتوجيهو دعوة االكتتاب لل جمهور وحفظ األموال المكتتب فيهاص كما يقوم باستثمار جزء من
أموالو في الصندوقص ويشارك المكتتبين في األرباح والخساسر .
ويتم استثمار هذك األموال سواء كان نابعا ً من جهة الصدار او بن مؤسس بطريقتين
(:)296
أـ أن يعهد البن أو جهة ايصدار يحدى الجهات بإدارة نشاو الصندوقص والبحث عن أف ل
مجاالت االستثمارص ولها في سبيل ذل اتخاذ جميع القرارات ايدارية وايستراتيجية المتعلقة
بالصندوق ص كما تقوم بتقييم وتسعير وثاسق االستثمار ص والبالغ المستثمرين بمراكزهم المالية
على فترات دوريةص ويتخذ كافة ايجراءات الالزمة لحماية مصلحة المستثمرينص ويتقاضى
مدير االستثمار أتعابا ً ناير قيامو بعملو ذل  .ويتحمل الصندوق (حملة الوثاسق) أتعاب مدير
االستثمار وغيرها من النفقات ص وهذا كلو يجعل مدير االستثمار أجيرا ً قام باختيارك وتعاقد
معو المؤسسون فال يعد م اربا ًص ألن الم ارب يشارك أرباب المال بنسبة شاسعة من الربح
فال ينبغي أن يحصل على اجر ثابن .
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كما الن الم ارب يتحمل نصيبو من الخساسرصوهو ضياع جهدك ووقتوصبينما أجرة مدير
االستثمار ثابتة في ذمة الصندوق بغض النار عن نتاسجوصفالعالقة بين جهة ايصدار وحملة
الوثاسق في هذك الصور هي عالقة مشاركة تنطبق عليها قواعد شركة العنانص فيستحق كل
منهم ربحا ً بحسب نصيبو من رأ المال أما العالقة بينهما معا ً وبين مدير االستثمار فهي
عالقة الجارة يستحق عليها مدير االستثمار أجرا ثابتا ًص وقد تصرف لو حصة من األرباح مكافأة
بموافقة أصحاب رأ المال  .فإذا تم االتفاق بين أرباب األموال ومدير االستثمار في هذك
الصورة على أن لو حصة شاسعة من الربح فانو ال مانع من اعتبارك م اربا ًص وتكون صيغة
الم اربة المقيدة هي الحاكمة للعالقة بينهماص ويتم ذكر الشروو في نشرة االكتتاب للصندوق ص
وليس هناك مانع من وضع هذك الشروو من قبل الم ارب وفي هذك الحال ال يمل رب المال الال
الموافقة على هذك الشروو أو االمتناع عن المساهمة في الصندوق .كما أن هذك الم اربة تعد
صورة من صور الم اربة التي يتعدد فيها أصحاب رأ المال (أرباب المال) .
ب ـ أما لو قام البن المؤسس أو جهة ايصدار بإدارة نشاو الصندوق فانو يكون شريكا ً
م اربا ًص ومن ثم تكون لو نسبة من الربح باعتبارك شريكا ً بمقدار نسبة رأ مالو في
الشركة ونسبة من الربح باعتبارك م اربا ًص وفي حالة وقوع خسارة يتحملها أرباب األموال
ومن بينهم البن أو جهة ايصدار .
مما تقدم يت حص الن مدير االستثمار او الصندوق قد يتخذ شكل الم اربة فيما الذا فرض
لو حصة شاسعة من الربح ص وقد يكون أجيرا ً خاصا ًص وهناك شكل ثالث قد يتخذك مدير
االستثمار وهو كونو وكيال ً عن المستثمرينص وقد تكون هذك الوكالة بال اجر وقد تكون باجر
وهو الغالبص ويتم تحديد االجر مقابل عمل مدير االستثمار بنسبة محددة من صافي أصول
الصندوق بغض النار عن نتاسجو .
واالختالف األساسي بين الصناديق القاسمة على أسا الم اربة والتي تقوم على أسا
الوكالة هو انو في الم اربة تنقطع صلة المشاركين عن ايدارة الال من خالل ما يوجد في نشرة
االكتتابص وهي الشروو واللواسح المنامة للعالقة بينهماص كما الن الجهة المديرة للصندوق
بصفتها م اربا ً تستحق حصة شاسعة من الربح .
أما الصناديق القاسمة على أسا الوكالة فان للمشارك بصفتو موكال ً دورا ً أساسيا ً في
الدارة عملية االستثمارص الال أن هذا الفرق ليس لو وجود حقيقي بسبب تعلق حقوق المشاركين
ايخرين في الصندوقص فال يستطيع احد المشاركين أن ينفرد برأيو والنما يتم اتخاذ القرار عن
وريق الجمعية العمومية  .فيبقى الفرق الوحيد وهو الن مدير االستثمار باعتبارك وكيال ً يستحق
أجرك بغض النار عن نتاسج الصندوق .
ومن ال روري تحديد أي الطرق التي سوف يسلكها الصندوق قبل بداية عملو هل سيكون
م اربا ً ام أجيرا ً ام وكيال ً ص ويتم ذل عن وريق الي احو في نشرة( )297االكتتاب او الناام
األساسي للصندوق .
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المبحث الثالث
أنواع الصناديق االستثمارية وأحكامها
تختلف الصناديق االستثما رية في أنواعها بحسب أهدافها ص او مكوناتها وكذل من حيث
نوع االستثمارات  .فأما من حيث الهدف فتقسم الصناديق اللى صناديق النمو ص والتي تهدف اللى
تحقيق نمو وويل األجل وعاسد مستقبلي كبير بدال من العاسد الشهري ص وذل من خالل العادة
استثمار األرباح المتحققة بدال من توزيعها ويتسم مدخروا هذك الصناديق بكونهم ممن ال
يعتمدون على أرباح االستثمار في تغطية معيشتهم  .النوع الثاني من حيث الهدفص هي صناديق
الدخل الدوريص وتهدف الدارة هذك الصناديق اللى تحقيق اليراد دوري معقول للمستثمرين .النوع
األخيرص هو صناديق النمو والدخل وهو يهدف اللى تحقيق الهدفين معا(.)298
أما من حيث تداول وثاسقهاص فتقسم اللى صناديق االستثمار ذات النهاية المغلقةص ويقصد بها
تل الصناديق التي ال يجوز لها أن تصدر وثاسق استثمار غير تل التي قام المستثمرون
باسترداد قيمتها من الصندوق نفسو خالل حياة الشركة .وايخر وهي صناديق االستثمار ذات
النهاية المفتوحةص وهي تل الصناديق التي يمكنها الصدار وثاسق استثمار بدال من الوثاسق التي
قام أصحابها باسترداد قيمتها من الصندوق(.)299
وتقسم صناديق االستثمار أي ا بحسب مكونات الصندوق ص وكون أن هذا التقسيم يمثل
أهمية لموضوع البحثص لذا سيتم تناولو بالتفصيل  .حيث تنقسم الصناديق بحسب نوع
المكونات اللى:

المطلب االول /الصناديق االستثمارية لبيع وشراء األسهم
تقوم هذك الصناديق بطرح اسهمها لالكتتاب بين المستثمرينص وبعد جمع األموال تقوم
باستثمارها في شراء وبيع األسهم سواء كانن هذك األسهم محلية او دولية.
وقد تبين أن حكم شراء وبيع األسهم يختلف باختالف أنشطة الشركة فإذا كان نشاو الشركة
حالالً فإن المساهمة فيها بشراء أسهمها أو المشاركة فيها جاسزة شرعاًص أما الن كان نشاو
الشركة محرما ً فإن المساهمة فيها تكون حراماًص وبهذا صدر قرار مجمع الفقو ايسالمي حيث
يقول في القرار  )7/1(63ايسهام في الشركات :
أ ـ بما الن األصل في المعامالت الحل فان تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة
مشروعة أمر جاسز.
ب ـ ال خالف في حرمة ايسهام في شركات غرضها األساسي محرم ص كالتعامل بالربا او النتاج
المحرمات او المتاجرة بها(. )300
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فقرار المجمع ايسالمي ينص على جواز المساهمة في الشركات ذات األغراض الجاسزة
شرعا ًص والبد من التنبيو هنا على ضرورة التأكد من أن الشركة قد وضعن لها متخصصين في
الشريعة كي يحكموا على العقود التي يقومون بإبرامها الذا كانن الشركة قد التزمن في ناامها
األساسي بااللتزام بأحكام الشريعة ايسالمية  .فايمام مال يقول" :ال أحب للرجل أن يقارض
رجال الال رجل يعرف الحالل والحرام "(.)301
كما ينص القرار أي ا ً على عدم جواز المساهمة في النشاء البنوك الربوية او شراء
أسهمها وكذا شركات الخمور واللهو المحرم ص الن أصل النشاء هذك الشركات قد قام على الحرام
فال يجوز المساهمة فيها .
وبالتالي فان هذا الحكم ينعكس على عمل الصندوق االستثماري المتخصص في بيع
وشراء األسهم سواء االسهم الدولية او المحلية  .فإذا كان الصندوق يتاجر في الشركات ذات
النشاو الجاسز شرعا ً فال خالف حينئذ في جواز المساهمة في هذا الصندوق ص كما أن الصندوق
الذا كان يتاجر في الشركات ذات النشاو المحرم شرعا ً فال خالف أي ا ً في عدم جواز
المساهمة في هذا الصندوق .
أما فيما يتعلق بحكم المساهمة في الشركات التي أصل النشاسها حالل ولكن تتعامل أحيانا ً
بالحرام كأن تقرض أو تقترض بفاسدة فمثال  ً:شركات االسمنن او الكهرباء او الزراعة
فالواضح انو ال خالف في أن المساهمة في هذك الشركات أمر جاسز شرعا ًص الن نشاو هذك
الشركات من األمور الجاسزة شرعا ً لكن ماذا لو احتاجن هذك الشركات اللى السيولة ص وسدت
هذا النقص عن وريق االقتراض ألربويص أو كان يوجد عند هذك الشركات سيولة فاس ة عن
حاجتها وقامن بإقراضها بفاسدة ربوية فما الحكم الشرعي في المساهمة في هذك الشركات .
وبهذا الخصوص ذكر قرار مجمع الفقو ايسالمي  )7/1(63فقرة ثالثة في ايسهام في
الشركات نصها األتي :
ج ـ " األصل حرمة ايسهام في شركات تتعامل أحيانا ً بالمحرمات ص كالربا ونحوك ص بالرغم من
أن أنشطتها األساسية مشروعة "ص الال انو صدر قرار  )8\8(77عن مجمع الفقو ايسالمي
بإعادة النار بهذا القرار وولب استكتاب المزيد من البحوث لما لهذا الموضوع من أهمية ص
ولكي يستطيع المجمع من اتخاذ قرار في دورة قادمة ص كما تم تأجيل الموضوع مرة أخرى
لمزيد من الدراسة كما في القرار رقم .)9\4(87
وقد اختلفن أراء الفقهاء المعاصرين بين مؤيد أو معارض لشراء هذا النوع من أسهم
الشركاتص ولذل صدرت عن الحلقة النقاشية المنبثقة عن دعوة مشتركة من مجمع الفقو
ايسالمي والمعهد ايسالمي للبحوث والتدريب التابع للبن ايسالمي للتنمية ص وقد شارك فيها
أكثر من عشرين من العلماء والباحثين توصلوا اللى التوصيات االتية :ـ
أوال ً  :يرى المشاركون في حلقة العمل تأكيد القرار الذي انتهى الليو مجلس مجمع الفقو
ايسالمي في دورتو السابعة المنعقدة بجدة في الفترة  12-7من ذي القعدة1412هـ ونصو :
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"األصل حرمة ايسهام في شركات المساهمة التي تتعامل أحيانا بالمحرمات كالربا ونحوك
بالرغم من أن أنشطتها مشروعة".
ثانيا :يقترح المشاركون أن يستثني من األصل المذكور ما يلي:
أـ ايسهام في الشركات المشار الليها في القرار السابق للقادر على الخراجها من التعامل بالحرام
بإسهامو في الشركةص عند انعقاد أول جمعية عمومية للشركةص على أن يخرج من الشركة الن
عجز عن التغيير.
ب – ايسهام في هذك الشركات في البالد ايسالمية التي غرضها النتاج أمور ضروريةصأو تقديم
خدمات أساسية تتعلق بمرافق عامة ال غنى لألفراد من االنتفاع بنتاسجها ص سواء كانن
الشركة حكومية( القطاع العام ) ص أم أهلية ( القطاع الخاص ) الذا كانن الشركة ال تقترض
بفاسدة الال في الحاالت التي تكون فيها م طرة لهذا االقتراض .
وهذا عندما ال تتوفر في هذك البالد شركات تخلو من هذك الشواسب لتحقيق األغراض المشار
الليها.
ج -مراعاة لدور البن ايسالمي للتنمية في تنمية الدول والمجتمعات ايسالمية فإنو يجوز
للبن المساهمة في شركات المساهمة في البالد والمجتمعات ايسالمية التي تتعامل أحيانا
بالربا شريطة أن يو ضع برنامج محدد لتعديل أوضاعها وفق الشريعة ايسالمية توافق عليو
لجنة الفتوى بالمجمع(. )302
وبعد ذكر ما سبق يرى الباحث أن المساهمة في الصناديق االستثمارية المتخصصة في
األسهمص والتي تساهم في مثل هذك الشركات سواء أكان هدف هذك الصناديق الم اربة لهذك
األس هم عن وريق ارتفاع أسعارها ثم بيعها أو عن وريق االحتفاظ بهذك األسهم وجني األرباح
بعد ذل ص من األمور الجاسزة شرعا الذا ما توفرت الشروو السابق ذكرها صويميل الباحث الى
اعتبار الن هذك الفتوى مؤقتة اللى حين توفر فرص االستثمار ايسالمي غير المشوب بالرباص ألن
الحاجة النما تقدر بقدرها(.)303

المطلب الثاني/الصناديق االستثمارية لبيع وشراء وتأجير العقار
سبق وذكر بان صناديق االستثمار تعد احد األساليب المصرفية الحديثة ص وهي تطبيق
معاصر لعقد الم اربة الفقهي ص وتقوم فكرتها على تجميع أموال المدخرين في أوعية او في
صناديق يتم ورحها كأسهم ص ثم توكيل الم ارب واستثمارها وتنميتها في مجاالت عديدة حسب
وبيعة كل صندوق على نسبة ربح شاسعة بين الطرفين ص ومن هذك الصناديق التي يتم استثمار
األموال فيها الصناديق العقارية أي الصناديق المتخصصة في استثمار األموال في العقار .فهذك
الصناديق تستثمر أموال ها مباشرة في شراء العقارات التجارية والصناعية ص وتنتج عاسدات هذك
الصناديق من دخل هذك االستثمارات العقارية مثل اييجارات والتمويل اييجاري ومن المكاسب
الرأسمالية المحتملة من بيع هذك الممتلكات التي في حوزتها .
وعليو فان الصناديق االستثمارية العقارية تقوم بشراء أراضي او عمارات او بيوت ثم
بيعها لآلخرين أما بصيغة البيع ايني او البيع ايجل عن وريق عقد المساومة او المرابحة
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لآلمر بالشراء ص او أحيانا ً تقوم بتأجيرها لآلخرين واالستفادة من هذا الريع في تحقيق األرباح
وهذك كلها صيغ جاسزة شرعا ً.
فقد ذهب فقهاء الحنفي ة اللى أن المبيع الن كان حاضرا ً اكتفي بايشارة الليو ص ألنها
موجبة للتعريف قاوعة للمنازعة ص وان كان غاسبا ً فان كان مما يعرف باألنموذج ص كالكيلي
والوزني والعددي المتقارب ص فرؤية األنموذج كرؤية الجميع الال أن يختلف فيكون لو خيار
العيب ص او خيار الوصفص والحيوان فيذكر لو جميع األوصاف قطعا ً للمنازعة ويكون لو خيار
الرؤية(.)304
تتعامل هذك الصناديق بصيغة بيع البيوت او الشقق السكنية على المخطط ص أي من قبل
وجودها وبناسها  .وقد تطرق الفقهاء األولون لما يشابو هذا الموضوع فذهب الحنفية والمالكية
اللى جواز البيع على األنموذج او البرنامج ص فان وجدها المشتري على وفق الصفة المكتوبة
جاز عقد البيع والال خير المشتري(.)305
وأكدت مجلة األحكام على ذل بقولها "الن األشياء التي تباع على مقت ى أنموذجها
تكفي رؤية األنموذج منها فقط"(.)306
وذهب الشافعية اللى عدم جواز البيع على األنموذج المتماثل( )307الن الباسع عندما يقول
للمشتري بعت من هذا النوع كذا ص فان البيع يكون باوال ً الن المبيع غير معين كما انو لم يراع
شروو السلم ص واألنموذج الذي رآك المشتري ال يقوم عندهم مقام الوصف في السلم على
الصحيح من المذهب ألنو عند النزاع النما يرجع اللى الوصف باللفظ ص الال أن الشافعية أجازوا
بيع األنموذج المتماثل الذا دخل هذا األنموذج من ضمن المبيع ص الن رؤيتو تكفي عن رؤية باقي
المبيع.
وذهب الحنابلة اللى عدم صحة بيع األنموذج على الصحيح من المذهب لعدم رؤية المبيع
وقن العقد ص وذهب بع هم وهو ما رجحو المرداوي اللى أن بيع األنموذج صحيحص ألنو ي بط
الصفات فكان كذكرها( )308وحقيقة األمر أن الشافعية والحنابلة النما منعوا ذل خشية الجهالة
بالمبيع المف ية اللى النزاع ص فإذا كان األنموذج يزيل الجهالة فان قواعد كال المذهبين ال تأبى
ذل ص ومن رأى النماذج التي تباع فيها السلع في يومنا هذا أدرك أنها توضح المبيع أكثر مما
لو ذكرت صفات السلعة وفق شروو السلم .
صناديق االجارة :
كذل فقد تم أنشاء بعض الصناديق المسماة بصناديق ايجارة وهي عبارة عن صناديق
تستخدم األموال المكتتب فيها في شراء أصول مثل الطاسرات والعقارات والسيارات التي يمكن
تأجيرها ص وتبقى ملكية هذك األصول في يد الصندوق ويتم تحويل اييجار من المستخدمين
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 305هذا كان في السابق والال فان الثياب في عصرنا تعد من البيع على األنموذج ألن المصانع جعلتها متساوية الصفات
الفرق بين ثوب وآخر.
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 307يقصد باألنموذج المتماثل عند الشافعية المتساوي األجزاء كالحبوب ال المثل مغني المحتاج  358/2دار الكتب
العلمية.
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لألصول لصالح الصندوق ص فهل يجوز للصندوق تأجير عين سوف تبنى واخذ األجرة مقدما ً
على هذك العين
()309
قسم الفقهاء ايجارة اللى قسمين :
القسم األول :الجارة واردة على عينص كمن أستأجر دابة بعينها ليركبها أو ليحمل عليهاص أو
شخصا بعينو لخياوة ثوب أو بناء حاسط.
القسم الثاني:ـ الجارة واردة على الذمة صكمن أستأجر دابة موصوفة للركوب أو الحمل فالذي في
الذمة من شروو الوصف ص والذي في العين من شروو الرؤية أو الصفةص وقد ذهب جمهور
الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة اللى جواز الجارة العين الموصوفة في الذمة الذا كان
الوصف مما يمنع التنازع بين المتعاقدينص الال أنهم اختلفوا في بعض الشروو فيما بينهم ص
فذهب المالكية اللى جواز ايجارة الموصوفة في الذمة بشرو أن يشرع فيها كأن يقول :
أستأجرت على فعل كذا في ذمت ص وفي هذك الحال يجوز للمستأجر تعجيل األجرة أوتاجيلها ص
الن قبض األواسل قبض لألواخرج أما الذا لم يشرع فيها حتى تأخر أكثر من ثالثة أيام فان هذك
ايجارة ال تجوز حتى يعجل جميع األجرةص لكي ال يؤدي ذل اللى االفتراق عن كالئ بكالئ صالن
ذمة المؤجر مشغولة بالمنافع وذمة المستأجر مشغولة باألجرة.
أما الشافعية فقد فرقوا بين نوعين الذا ما تمن ايجارة الموصوفة بالذمة بلفظ السلم كأن
يقول  :أسلمن اللي هذا الدينار في دابة تحملني اللى موضع كذا ص ففي هذك الحالة ال يجوز تأجيل
األجرة وال الحوالة بها وال عليها ص بل يجب تسليم األجرة في مجلس العقد كرأ مال السلم ص
ألنو سلم في المنافع .
أما أذا تمن ايجارة الموصوفة في الذمة بلفظ ايجارة كأن يقول :استأجرت من دابة
صفتها كذا لتحملني اللى موضع كذا فوجهان :الوجو األول :كما لو عقدا ايجارة بلفظ السلمص
الوجو الثاني  :أنها عقد الجارة ال تنطبق عليو أحكام السلم ص وهو ما رجحو البعض من
الشافعيةص وسبب الخالف مبني على أن االعتبار باللفظ أو بالمعنىص وعلى هذا فإن ايجارة الذا
كانن في الذمة وتم عقدها بلفظ ايجارة فإن األجرة يجوز فيها شرو التعجيل والتأجيل والتنجيم
ص ومل المؤجر األجرة بنفس العقدصو أستحق استيفاؤها الذا سلم العين اللى المستأجر ص ألن
المنافع موجودة أو ملحقة بالموجودص ولهذا صح العقد عليها ص وجاز أن تكون األجرة دينا ً ص
والال لكان بيع دين بدين(. )310
أما الحنابلة فقد وافقوا الشافعية في التقسيم السابق ما الذا تمن ايجارة الموصوفة في
الذم ة بلفظ السلم أو ايجارة الال أنهم اشترووا الن كانن بلفظ السلم بيان العين الموصوفة
واستقصاء صفات السلم فيها ص كما اشترووا تأجيل المنفعة اللى أجل معلوم كالسلم  .أما األجرة
فأنو يصح شرو تعجيلها أو تأجيلها اللى أجل معلوم كما لو أستأجر سنة تسع وهما في سنة
ثمان وشرو عليو تعجيل األجرة يوم العقد(.)311
أما الحنفية فلم ينصوا فيما بحثن على تقسيم ايجارة اللى الجارة معينة والجارة موصوفة
في الذمة ص بل الن ما يفهم من كالمهم أنهم يفرقون بين األجرة والعين المستأجرة ص ففي األجرة
ينصون على جواز أن تكون مما يوصف في الذمة بشرو بيان مقدارها ووصفها( .)312أما العين
المستأجرة فما يفهم من كالمهم أنهم ال يجيزون أن تكون موصوفة في الذمة وذل بسب
 309صناديق االستثمار االسالميةج عصام خلف العنزي ص 46وما بعدها .
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شرح مجلة األحكام مادة ()464ص السرخسي المبسوو  75/15دار المعرفة .

نارتهم اللى المنفعة :فأوالً  :هم ال ينارون للمنفعة على أنها مال ألنهم يعرفون المال بأنو  :ما
يميل الليو وبع اينسان ويمكن ادخارك اللى وقن الحاجة منقوال كان ام غير منقول ص والمنافع ال
يمكن ادخارها أو حفاها(.)313
ثانيا ً  :يرى الحنفية أن المنافع النما تحدث شيئا ً فشيئا ً فهي معدومة وقن العقد( )314هذا الذا
كانن العين موجودة مشاهدة ص فإذا كانن موصوفة في الذمة فمن باب أولى عدم وجودها ص فهم
(. )315
ال يقدرون وجود المنافع في الحال كأنها عين قاسمة كما هو عند الجمهور
ثالثا  :ذكر بان الحنفية يرون أن المنافع معدومة ص وبالتالي فإن األجرة ال تثبن في الحال الال أذا
أشترو في العقد تعجيلها ص ألنو عقد معاوضة ص والمعاوضة المطلقة الذا لم يثبن المل فيها في
أحد العوضين ال يثبن في العوض ايخر( )316ص وايجارة  :الموصوفة في الذمة لم يثبن فيها مل
للطرف ايخر ألنها الما أنها معدومة أو غاسبة فاألجرة ال تثبن فيو.
ومع أن الحنفية كما يفهم من نصوصهم ال يجيزون ايجارة الموصوفة في الذمة ص الال أنهم
أجازوا في ايجارة على عمل أن يكون العمل موصوفا ً ص كمن استأجر رجالً ليبني لو حاسطا ً
بالجص وايجر وأعلمو وولو وعرضو وعمقو وارتفاعو في السماء ص ألنو عمل معلوم كما أنو
مما تعارف عليو النا على االستأجار عليو ص ويقدر األجير على اليفاسو ص كما أن النزاع الناشئ
عن اختالف البناء النما هو نزاع يسير ال تجري المنازعة فيو باعتبار العادة(. )317
وبقول الجمهور أخذت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ايسالمية حيث نصن
على األتي " :يجوز أن تقع ايجارة على موصوف في الذمة وصفا ً من بطا ً ص ولو لم يكن
مملوكا ً للمؤجر (ايجارة الموصوفة في الذمة) حيث يتفق على تسليم العين الموصوفة في
موعد سريان العقد ص ويراعى في ذل المكان تمل المؤجر لها أو صنعها ص وال يشترو فيها
تعجيل األجرة ما لم تكن بلفظ السلم أو السلف  .والذا سلم المؤجر غير ما تم وصفو للمستأجر
رف و وولب ما تتحقق فيو المواصفات(. )318
وال يخفى بعد بيان ما سبق فاسدة هذا األمر للصندوق االستثماري العقاري حيث تمثل
األجرة المدفوعة مقدما ً للصندوق السيولة الالزمة يقامة المشروع ص وبالتالي استثمار األموال
المتاحة للصندوق على وجو يحقق عواسد مجزية للمشتركين ص الال أنو ينبغي التنبيو على
ضرورة االتفاق مع شركات المقاولة المعروفة باألمانة والخبرة في تنفيذ مثل هذك المشاريع .

المطلب الثالث /الصناديق االستثمارية لبيع وشراء العمالت
قامن الشركات االستثمارية مؤخرا ً بإنشاء صناديق استثمارية متخصصة في بيع وشراء
العمالتص والبد من التفرقة بين بيع العمالت والمتاجرة فيهاص بأن األولى ال يقصد منها الربحص
أما المتاجرة في بيع وشراء العمالت يقصد منها الربح (.)319
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تهدف الصناديق االستثمارية من المتاجرة اللى حصول الربح الناجم عن ارتفاع أسعار
العملة أو انخفاضها ص وبما أن النقود الورقية هي نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة فإنها
تطبق عليها األحكام الشرعية المقررة للذهب والف ة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم
وساسر أحكامها( )320وبالتالي عند المتاجرة بالعملة فإنو ينبغي تطبيق شروو الصرف حال بيعها
وشراسها وهي كالتالي :
 -1تقابض البديلين من الجانبين في المجلس قبل افتراقهما فقد نقل ابن المنذر ايجماع على
ذل حيث قال  " :وأجمعوا أن المتصارفين الذا تفرقا قبل أن يتقاب ا أن الصرف
فاسد"( )321واألصل في ذل قولو –صلى عليو وسلم – "الذهب بالذهب مثال بمثل يدا ً
بيدصوالف ة بالف ة مثال بمثل يدا ً بيد "( )322فإذا حصل التقابض في بعض الثمن دون
بع و وافترقا عل ى ذل بطل الصرف فيما لم يقبض باتفاق الفقهاء( .)323والتقابض يحصل
سواء القبض حقيقيا ً ام حكميا ً(. )324
 -2عدم وجود خيار الشرو  :ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية( )325اللى
أن اشتراو خيار الشرو في عقد الصرف مفسد لوص ألن خيار الشرو يؤدي اللى عدم ثبوت
المل في الثمن والمثمن حتى ينق ي الخيار ص وفي هذا تأجيل للبدلين ص وهو ما نص
النبي-صلى عليو وسلم – على منعو ص فالعقد مع خيار الشرو معلق على تمامو وعدم
تمامو.
أما الحنابلة فذهبوا اللى البطال شرو الخيار وحكموا بصحة العقد كساسر الشروو الفاسدة في
البيع فيصح العقد ويلزم بالتفرق( . )326أما خيار العيب وخيار الرؤية فيثبتان في عقد الصرف ص
ألنهما ال يمنعان حكم العقد وهو مل البدلين فال يمنعان صحة القبض(. )327
 -3عدم وجود اشتراو األجل :أتفق الفقهاء( )328على حرمة تأجيل البدلين أو أحدهما في
الصرف ويجب أن يكون ناجزا ً حاالً ص ومن باب أولى لوتم اشتراو ذل لقولو – صلى
عليو وسلم – " بيعوا الذهب بالف ة كيف شئتم يدا ً بيد " وفي لفظ " الذا اختلفن هذك
األشياء فبيعوا كيف شئتم الذا كان يدا ً بيد"( )329ص وألن قبض البدلين مستحق قبل االفتراقص
واألجل يعدم القبض فيفسد العقد بسببو ؛ وأستثنى المالكية التأخير اليسير من غير مفارقة
320
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 328بداسع الصناسع 459/4ص جواهر األكليل 10/2ص مغني المحتاج 369-368/2ص شرح منتهى ايرادات 73/2ص المغني مع
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البدن ص أو كان التأخير بسبب أمر غالب كسيل ونار وعدو( .)330وعلى هذا ال يجوز التعامل
بالعمالت في السوق ايجلةص ألن التعامل بسوق الصرف ايجل سواء أتم بتبادل حواالت
آجلة أم بإبرام عقود مؤجلة ال يتحقق فيها قبض البدلين كليهما.
 -4التماث ل :وهذا الشرو خاص بنوع خاص من الصرف وهو بيع أحد النقدين بجنسو ص فإذا
بيع الذهب بالذهب ص أو الف ة بالف ة ص يجب فيو التماثل في الوزن والن اختلفا في الجودة
والصياغة ونحوهما(.)331
ونقل أبن المنذر ايجماع على أن بيع األصناف الستة متفاضال ال يجوز ألنو من الربا(.)332
واألصل في ذل قولو – صلى عليو وسلم – " ال تبيعوا الذهب بالذهبص الال مثال بمثلص وال
تبيعوا الف ة بالف ةص الال مثال بمثلص وال تشفوا بع ها على بعضص وال تبيعوا منها غاسبا ً
بناجز"(.)333
 -5أن ال تكون عملية المتاجرة بالعمالت بقصد االحتكارص أو بما يترتب عليو ضرر باألفراد أو
المجتمعات(. )334
فإذا توافرت هذك الشروو في الصرف فأنو يجوز حينئذ للصندوق االستثماري المتاجرة
بالعمالت وجنى الربح الناتج عن الفرق الذي يحصل بين سعر الشراء وسعر البيع لهذك
العمالت.
ورق بيع وشراء العمالت :تتم عمليات بيع وشراء العمالت بإحدى الطرق ايتية:ـ
بيع وشراء العمالت مناجزة :
ذكر سابقا الجماع أبن المنذر على عدم جواز االفتراق في الصرف قبل التقابض والال كان
الصرف فاسداًصوعلى هذا أشترو لبيع وشراء العمالت التقابض حتى يكون ناجزاًص كما البد من
توفر باقي الشروو التي تم ذكرها حتى يكون الصرف صحيحاًص وهنا البد من التعرض للكالم
عن القبض وما يتحقق بو القبض فقد نص قرار مجمع الفقو ايسالمي على األتي :
أوال  :قبض األموال كما يكون حسيا في حالة األخذ باليد ص أو الكيل أو الوزن في الطعام ص أو
النقل والتحويل اللى حوزة القابض ص يتحقق اعتبارا ً وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف
ولو لم يوجد القبض حسا ً  .وتختلف كيفية قبض األشياء بحسب حالها واختالف األعراف فيما
يكون قب ا ً لها .
ثانياً :يعد ومن صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا أو عرفا ً األتي  :ـ
 .1القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل فيما الذا أودع في حساب العميل مبلغ من
المال مباشرة أو بحوالة مصرفية ص أو الذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينو وبين المصرف
في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل ص أو في حالة اقتطاع المصرف ـ بأمر
العميل ـ مبلغا من حساب لو اللى حساب آخر بعملة أخرىص في المصرف نفسو أو غيركص
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لصالح العميل أو لمستفيد آخرص وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة
ايسالمية.
 .2تسلم الص الذا كان لو رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفاسو وحجزك
المصرف"(. )335
كما وقد أشارت هيئة المحاسبة والمراجعة اللى وجود صورة ثالثة هي :ـ
 .3تسلم الباس ع قسيمة الدفع الموقعة من حامل بطاقة االستمان (المشتري) في الحالة التي يمكن
فيها للمؤسسة المصدرة للبطاقة أن تدفع المبلغ اللى قابل البطاقة بدون أجل "(. )336
مما تقدم فإن عملية الصرف تتم مناجزة من خالل الطرق ايتية:
 .1الذا قام الصندوق بتسليم ما لديو من عملة الما بطريقة مباشرة أو عن وريق وكيلو ليتسلم
من الجهة األخرى العملة المطلوبة من الجنس ايخر ص وهذا فيو تقابض حال منجز في
مجلس العقد .
 .2أن يقوم الصندوق بإيداع المبلغ في حساب الجهة التي تم الصرف معها على أن تقوم
الجهة االخرى بالفعل نفسوص وأحيانا يتم تقييد المبلغ لصالح الصندوق ص أي أنو بمجرد
وضع المبلغ في حساب الجهة األخرى تقوم هذك الجهة بقيد العملة المطلوبة لصالح
الصندوق  .بل أحيانا يتم قيد الحقوق المترتبة من الصرف دفتريا ً كما لو كانن عملية صرف
لعميل لو لدى المصرف حسابات أو أكثر بأنواع مختلفة من العمالت ص فالتقابض متحقق
في جميع ورق هذك العملية( )337الما فعليا ً كما في الطريقة األولى أو حكميا ً كما في الطريقة
الثانيةصوفي هذك الحالة يمنع المستفيد من التصرف بالعملة الال بعد أن يحصل أثر القيد
المصرفي أو المحاسبي بإمكان التسليم الفعلي .
بيع وشراء العمالت عن وريق المواعدة :ـ
ف هذا النوع من أنواع التعامل لو أهمية كبرى في عمليات االستيراد والتصديرص فإذا رغب
المستورد تجنب ارتفاع كلفة شراء الدوالر مثال أو هبووو ص فإنو يلجأ اللى عملية وعد
بالمصرف على أسا البرام اتفاق لشراء ما يعادل قيمة االعتماد المفتوح ص وذل بسعر يوم
فتح االعتماد ص وتدعى هذك العملية في العرف المصرفي ( بعملية التغطية)(Coveصلى
عليو وسلم.)338()ing
فصورة المسألة أن يتفق الطرفان على بيع أو شراء العملةص وبسعر يتفق عليو مقدماًص على
أن تنفذ العملية في زمن الحقص ويكون التسليم واالستالم بالنقد في وقن الحق.
فيها:
فهذك العملية ليس ن صرفا والنما وعد بالصرف وهذك مما أختلف الفقهاء ـ رحمهم
فذهب الشافعي وأبن حزم اللى جوازها ص يقول الشافعي في كتاب األم " والذا تواعد الرجالن
الصرف ص فال بأ أن يشتري الرجالن الف ةص ثم يقراها عند أحدهما يتبايعاهاص ويصنعا بها ما
شاءا"()339ص ويقول أبن ح زم " :والتواعد في بيع الذهب بالذهب أو بالف ة ص وفي بيع الف ة
بالف ة ص وفي ساسر األصناف األربعة بع ها ببع ها جاسز ص تبايعا بعد ذل أو لم يتبايعا ص ألنو
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 337المصارف ايسالمية بين النارية والتطبيقج د.عبد الرزاق اللهيتيص ص 160ـ  .364دار أسامة األردن ـ عمان .
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 339األم 27/3ص وبعة الشعب .1968

لم يأت نهي عن شيء من ذل "( )340ص أما المالكية فلم يجيزوا التواعد بالصرف ص يقول أبن
رشد  " :وال يجوز في ال صرف وال في بيع الذهب بالذهب ص والف ة بالف ة مواعدة والخيارص
و ال كفالة ص و ال حوالة صو اليصح الال بالمناجزة"(. )341
وجاء في فتاوى بين التمويل السؤال ايتي:
" ما الرأي الشرعي في مدى جواز االتفاق على بيع أو شراء العملةص وبسعر يتفق عليو مقدما ً
على أن تنفذ العمل ية في زمن الحقص ويكون التسليم واالستالم بالنقد في وقن الحق
الجواب:
فأما مثل هذك المعاملة تعتبر وعدا ً بالبيع فإن أنفذاك على الصورة الواردة في السؤال فال
مانع شرعا و أعلم .وزيادة يي اح هذك المسألة  :أن تنفيذ هذا الوعد على الصورة الواردة
يكون مشروعاًص ولكنو الذا أقترن الوعد بما يدل على أنو عقد بيع بأن دفع بعض الثمن دون
البعض ص فيكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ (المؤجل بالمؤجل) وهو ممنوع مطلقاصوالسيما في
عقد الصرف الذي يشترو لصحتو تقابض كال البدلين في مجلس العقد ويعتبر اشتراو التأجيل
مفسدا ً لو عند جميع األسمة"()342
كما صدر عن الهيئة الشرعية للمجموعة الدولية لالستثمار الجابة عن السؤال  :ما حكم قبول
الوعد بشراء أو بيع العمالت في المستقبل الفتوى  :المانع من الحصول على وعد من أحد
البنوك بأن يبيع ص أو بأن يشتري في المستقبل ص في موعد يتفق عليو ص عملة محددة بسعر
معين ص وذل بشرو أن يكون هذا الوعد غير ملزم شرعا وال قانونا ًص أي يكون للطرف المستفيد
من الوعد الخيار في أن يشتري أو اليشتري وأن يكون من ورف واحدص وليس مواعدة من
ورفين "(. )343
وهذا أي ا ما نصن عليو هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ايسالمية :ـ " تحرم المواعدة
في العمالت الذا كانن ملزمة للطرفين ولو كان ذل لمعالجة مخاور هبوو العملة  .أما الوعد
من ورف واحد فيجوز ولو كان ملزما ً(. )344
وعلى هذا يجوز للصندوق أن يتواعد مع أحد البنوك بأن يشتري منو الدوالر مثال بسعر معين
بعد شهر وخالل هذا الشهر قد يرتفع الدوالرص وبالتالي يكون الصندوق قد استفاد من ارتفاعو
ويقوم بشراء عملة أخرى مما يساعدك على تحقيق الربح.

المطلب الرابع/صناديق السلع

345

ومن الصناديق ايسالمية ما كان نشاوو األسا شراء السلع بالنقدد ثدم بيعهدا باألجدلص
ونارا ً الى خص وصية عمل الصندوقص وضرورة أن تكدون المخداورة فيدو قابلدة للقيدا بدقدةص
وان يكون بيد المدير ما يمكنو من توجيو األموال في الصندوق بطريقة تحقق أكبر قددر ممكدن
من السيولةص التجهن هذك الصدناديق بصدفة أساسدية الدى أسدواق السدلع الدوليدة ولديس تمويدل
العمليات المحليدة الذ يقدوم المصدرف مباشدرة بمثدل ذلد  .ومدن جهدة أخدرى فدإن تطدور أسدواق
 340المحلي ابن حزم 513/8ص دار الجيل ـ بيروتص دار األفاق الجديدة.
 341المقدمات ابن رشد  .507/2دار المغرب ايسالمي .
 342الفتاوى الشرعية في المساسل االقتصادية . 171
 343الفتاوى الشرعية االقتصادية ص. 65
 344المعايير الشرعية ص . 7

 345صناديق االستثمار االسالمية ,محمد علي القري.

السددلع الدوليددة ووجددود جهددات متخصصددة يمكددن االعتمدداد عليهددا فددي تنفيددذ عمليددات الصددندوق
بأجرص تتوافر عليها الخبرات والقوة المالية أضحن تل األسدواق مكاندا ً مناسدبا ً لعمدل صدناديق
السلع .ويحتاج الى تمويل مخزونها .والسلع المقصودة هي السلع األساسدية التدي لهدا أسدواق
بورصة منامة مثل األلمونيوم والنحا والبترول.
ولصناديق ايسثتمار في السلع المباحدة ضدوابط منهدا أنهدا تقتصدر علدى السدلع المباحدة
وتل التي يجوز شراءها بالنقد وبيعها بايجلص فيستثنى من السلع الذهب والف ة .ويمكدن أن
تعمل صناديق السل ع بصيغة البيع ايجلص أو المرابحةص أو السلم وكل تل الصيغ قابلة للتطبيق
في أسواق السلع الدولية.
 -1صناديق المرابحة :
تقددوم صددناديق المرابحددة علددى التمويددل بايجددل بطريددق المرابحددة وبخاصددة فددي أسددواق
السلع الدولية .فيقوم الصندوق بشراء كمية من سلعة الحديد مثالً بالنقدص ثم بيعها الى ورف
ثالدث (غيددر مددن اشددتراها منددو) بايجددل .ويكددون األجدل قصدديرا ً فددي الغالددب يتددراوح بددين شددهر
وسدتة اشددهر .ويسدتفيد مددن عمليدات التمويددل الشدركات المتعاملددة فدي اسددواق السدلع لتمويددل
المخزونص ومصدافي البتدرول لتمويدل حصدولها علدى الخدام وشدركات المدواد األوليدة كالسدكر
ونحوك .وجلي ان أصدول هدذك الصدناديق هدي ديدون تتعلدق بذمدة العمدالء الدذين اشدتروا هدذك
السلع ويتحددد مقددار المخداورة بالتصدنيف االستمداني للمددين .ولدذل يمكدن لمددير الصدندوق
التحكم بمقدار المخاورة بحيث تكون عند المستوى الذي يرغبو المستثمرون.
وتثيدر هدذك الصدناديق الشدكاالً شددرعيا ً اذ ان بيدع الددين ال يجدوز فددي الشدريعة الال الدى مدن هددو
عليو وبشدروو تخرجدو مدن الربدا والغدرر .ولدذل فدان تدوفير السديولة فدي وحددات الصدندوق
للمستثمرين يؤول الى بيع الدين الممنوع.
 -2صناديق السلم :
السلم بيع يؤجل فيو قبض المبيع ويعجل فيو قبض الثمن .وهو من البيوع الجداسزة ومدن
شرووو ان يكون في سلعة قابلة ألن تكون موصوفة في الذمةص فال يجوز فدي معدين وال فيمدا
ال يقدر على تسليمو في األجلص وان يدفع الثمن كامالً في مجلس العقددص وتحديدد أجدل ومكدان
التسليم.
ويمكن توليد الربح من بيدوع السدلم فدي الصدناديق ايسدتثمارية عدن وريدق الددخول فدي
عقددد سددلم محلددو ب دداعة موصددوفة فددي الذمددة كددالقمح أو الشددعير أو الزيددوت...الخ .تسددلم الددى
الصندوق بعد  90يوما ً مثالً .ولكن الصندوق اليرغب حتما ً في تسلم السلعة كما اليجوز لو بيع
ب اعة السلم قبدل القدبض النهدا ديدن والددين اليجدوز بيعدو لغيدر المددين بشدرووو .ولدذل فدان
الصندوق يدخل في عقد سلم مواز أي انو بيع سلعة مماثلة بنفس الشروو وتاريخ التسليم مع
اخددتالف المدددة .أي ان السددلم األول مدتددو  90يوم دا ً والثدداني  30يوم دا ً ويحقددق الددربح مددن فددرق
السعر نتيجة تغيرات األسواقص ومن الزيادة من أجل ألجل.
اشدار الفصدل الدى اهميدة الصدناديق االسدتثمارية فدي النشداو األقتصدادي علدى المسددتوى
العالميص االمر الذي يحتم عكسها على واقع اقتصداديات بلدداننا االسدالميةص لددورها البدارز فدي
حشد المدخرات الصغيرة وتعبئتها نحو االستثمار.
من جهة اخرىص اشار الفصل الى شرعية صور الصناديق االسدتثمارية المقترحدة او القاسمدة
وبالتالي ايجاد منفذ من منافذ الكسب الحالل .
ان تعميم تجربة الصناديق االستثمارية يمكن ان يحدث مزايا توسع دواسر انتشارهاص من
حيث المستثمر ذاتوص والجهدة المسدتثمرة بصدورة مباشدرة وانعكاسدها علدى المسدتوى القدومي
بصورة مباشرة او غير مباشرةص خصوصا ً اذا مدا تمدن االسدتفادة مدن بسداوة االودار القدانوني
النشاء الصناديق وامكانية استحداثها في كثير من المصارف القاسمة ربوية كانن ام اسالمية .

الفصل الرابع
الصناديق الوقفية

الفصل الرابع
الصناديق الوقفية
تتزايد أهمية الوقف يوما ً بعد آخرص خصوصا ً الذا ما نارنا اللى ما وصل الليو الغرب من
تطور في هذا المجالص وتزامنا ً مع هذا التطور لجأت الدول ايسالمية اللى استحداث بعض هذك
األدوات التي من شأنها االرتقاء بدور الوقف وذل من خالل ما يسمى بالصناديق الوقفية التي
باشرتو ماليزيا أوالً ثم حذت الكو ين حذوها وتابعتو ايمارات العربية المتحدة بالشارقة
وغيرها.

المبحث األول  :ايوار التنايمي للصناديق الوقفية.
لكي يتم التمكن من التوصل الى الحكم الفقهي للصناديق الوقفية ج البد من التطرق
ابتداءا ً الى تعريفها ثم التعريج على اوارها التنايميج ومن ثم اهدافهاج وبعدها سيتم تناول
االشكال المتاحة الدارة هذك الصناديق .

المطلب االول  /مفهوم الصناديق الوقفية

.

الن ال يجاد مفهوم محدد للصناديق الوقفية يتطلب منا استعراض بعض التعريفات التي
وردت على ألسن بعض العلماء ومناقشتها فيما بعد.
عرفن األمانة العامة لألوقاف في دولة الكوين أول دولة عربية باشرت هذا المشروع
الصناديق الوقفيةص بكونهاص ايوار األوسع لممارسة العمل الوقفيص ومن خاللها يتمثل تعاون
الجهات الشعبية مع المؤسسات الرسمية في سبيل تحقيق أهداف التنمية الوقفية ويالحظ على
هذا التعريفص أنو تناول الصناديق الوقفيةص من حيث الغاية من النشاسها والمتمثلة في ايوار
األوسع لنشر العمل الوقفيص ومن خالل توسيع المشاركة ما بين القطاعات الجماهيرية

والمؤسسات الحكوميةص وختم التعريف بالغاية األسمى لهذك الصناديق وهو تحقيق أهداف
التنمية الوقفية.346
ويؤخذ على هذا التعريف أنو لم يتطرق اللى الطريقة المكونة النشاء هذك الصناديق وال
الى الكيفية التي تتم بها ادارة الصندوق.
أما الدكتور محمد علي القريص فقد عرف الصندوق الوقفيص بكونوص وعاء تجتمع فيو
أموال موقوفة تستخدم لشراء عقارات وممتلكات وأسهم وأصول متنوعة تدار على صفة
محفاة استثمارية لتحقيق أعلى عاسد ممكن ضمن مقدار المخاور المقبول .ويبقى الصندوق ذو
صفة مالية الذ أن شراء العقارات واألسهم واألصول المختلفة وتمويل العمليات التجارية ال يغير
من وبيعة هذا الصندوق ألن كل ذل النما هو استثمار لتحقيق العاسد للصندوقص فليسن العقارات
ذاتها وال األسهم هي الوقفص ومن ثم فإن محت ويات هذا الصندوق ليسن ثابتة بل تتغير بحسب
سياسة الدارة الصندوقص ويعبر عن الصندوق داسما ً بالقيمة الكلية لمحتوياتو التي تمثل مبلغا ً
نقدياًص وهذا المبلغ هو الوقف وهو بمثابة العين التي جرى تحبيسها.347
ويالحظ على هذا التعريف أنو أشار اللى شكل تشكل الصندوق ولكنو لم يشر اللى مصادر
تكوينوص كذل فإن التعريف قد حدد أسلوب ايدارة على صفة المحفاة االستثمارية.
وهناك مفهومان للمحافظص أحدهما عام ويقصد بو ما يتم ورحو للجمهور من صيغ
استثمارية بحيث ال يتدخل العميل في أسلوب الدارتها الال بالقدر الذي يملكو فيهاص وهي بهذا
المعنى تطابق الصندوق وآخر خاصص وهي المحافظ التي يتم تشكيلها بناءا ً على ولب العميل

( )346تعريف الصناديق الوقفية ,صفحة األمانة ألعامه لألوقاف بدولة الكويت .
 )347(www.elgari.com .الصناديق الوقفية ،بحث منشورعلى موقع محمد علي القري,

وحسب رغبتوص بحيث يحدد العميل وبيعة نشاوها ونسب توزيعهاص أو أنو يفوض الشركة
القاسمة بعمل ما تراك مناسباًص وهي بهذا المعنى تختلف عن الصندوق.348
مما تقدمص فإن هناك اختالف ما بين الصندوق والمحفاة من خالل نوعية المستثمرص الذ
الصندوق يجمع مدخرات صغار المستثمرينص اما في الثاني يكون المستثمر عادة ذو المكانيات
عاليةص ويختلف من حيث أسلوب ايدارةص الذ أن الصندوق يدار من خالل مدير مستقل عن الجهة
المالكةص بينما تكون الدارة المحفاة من خالل العميل مباشرةص فصاحب المحفاة هو المسؤول
عنهاص بينما تكون للصندوق شخصيتو االعتبارية.
من جهة اخرى يالحظ ان التعريف اقتصر الهدف على تحقيق العاسد باقل المخاورج دون
تحقيق الغاية االسمى للوقف والمتمثل بنشر سنة وسد حاجة ماج او تأدية خدمة الفراد المجتمع
 .ومع اشارتو الى سياسة االدارة اال ان التعريف لم يوضح وريقة هذك االدارة.
أما ف يلة الدكتور محمد الزحيليص فقد عرف الصناديق الوقفيةص بكونهاص عبارة عن
تجميع أموال نقدية من عدد من األشخاص عن وريق التبرع واألسهمص الستثمار هذك األموالص
ثم النفاق ريعها وغلتها على مصلحة عامة تحقق النفع لألفراد والمجتمعص بهدف الحياء سنة
الوقف وتحقيق أهدافو الخيرية التي تعود على األمة والمجتمع واألفراد بالنفع العام والخاصص
وتكوين الدارة لهذا الصندوق تعمل على رعايتوص والحفاظ عليوص وايشراف على استثمار
األصولص وتوزيع األرباح بحسب الخطة المرسومة .349ويالحظ على هذا التعريف انو يهدف الى
تحقيق النفع العام وذل عن وريق التبرع والنفع الخاص وذل عن وريق االسهم ج لتحقيق
هدف اسمى وهواحياء سنة الوقف وتحقيق النفع العام.

( )348أساسيات االستثمار العيني والمالي ،ناظم الشمري ،طاهر البياتي ،احمد زكريا صيام ،ص .264
( )349الصناديق الوقفية المعاصرة ،تكييفها ،أشكالها ،حكمها ،مشكالتها ،الدكتور محمد مصطفى الزحيلي ،بحث مقددم
إلى أعمال مؤتمر األوقاف الثاني في جامعة أم القرى للمدة  20-18ذي القعدة ،1427/ص.4

اشار التعريف اي ا الى ضرورة انشاء ادارة للصندوق تعمل على رعايتو وتحافظ على
اصولو وتسعى الى تنميتها عن وريق اس تثمارها  .وتسعى الى توزيع االرباح عن وريق خطة
مرسومة .
وهو ما أميل الليو كونو جامعا ً مانعا ً وتجاوز سلبيات التعاريف السابقة.

المطلب الثاني  :الدارة الصناديق الوقفية
حسب موقع األمانة العامة لألوقاف في الكوين فقد ذكرت بأن الدارة كل صندوق تتم عن
وريق مجلس الدارة يتكون من عدد من العناصر الشعبية يختارهم رسيس مجلس شؤون
األوقاف .ويجوز الضافة ممثلين لبعض الجهات الحكومية المهتمة بمجاالت عمل الصندوقص
وتكون مدة المجلس سنتين قابلة للتجديدص ويختار المجلس رسيسا ً لو وناسبا ً للرسيس من بين
األع اءص كما يعاون مجلس ايدارة مدير ال صندوق يعينو األمين العام من بين موظفي األمانة
العامة (أو من غيرهم)ص ويعد بحكم وظيفتو ع وا ً في مجلس ايدارةص ويتولى أمانة سر
المجلسص كما يجوز وجود مساعد للمدير أو أكثر بحسب حاجة العمل.350
تتمثل واجبات مجلس ايدارة في ايشراف على الصندوق والقرار سياستو وخططو
وب رامجو التنفيذيةص والعمل على تحقيق أهدافو في نطاق أحكام الوقفص واألنامة المرعيةص
والقواعد المتبعة في النشاء الصندوق.
ويدارة الصندوق عالقات تتمثل بايتي :

 -1العالقة مع األمانة العامة لألوقاف: 351
األمانة العامة لألوقاف هي الجهة الرسمية المسؤولة عن القطاع الوقفي في تل الدولة
والتي من خاللها يتم تقديم تسهيالت متنوعة للصناديق تساهم في رفع مستوى األداء والتنسيق
بينهاص وتقلل التكاليف التشغيلية لبرامجها.
( )350موقع االمانة العامه لالوقاف في الكويت  ,إدارة الصندوق.
( )351المصدر نفسه.

حيث تتولى األمانة العامة لألوقاف (الجهة المشرفة على الصندوق) بالترويج
للصناديق الوقفية ومشروعاتهاص وتعرف الجمهور بهاص وتدعو لميقاف (الوقف) على
أغراضهاص وتوفر المقار المناسبة ألعمالها الضافة اللى دعم مالي من مواردها.
وتقدم األمانة للصناديق االستشارات الشرعية والقانونية والخدمات والمالية والفنية
وايعالمية للصناديق الوقفيةص كما تقوم األمانة بمتابعة أجهزة الصناديق الوقفية والرقابة
عليها.

 -2العالقة مع الجهات الحكومية :

تلتزم الصناديق الوقفية بالعمل وفقا ً للنام الرسمية المقررة في تعاونها مع األجهزة

الحكوميةص حيث يمكن أن تتعاون معها في النشاء مشروعات مشتركةص ويشارك في مجالس
الدارة جميع الصناديق الوقفية ممثلون عن الجهات الحكومية ذات العالقة.

 -3العالقة مع جمعيات النفع العام :
تتعاون الصناديق الوقفية مع جمعيات النفع العام ذات األهداف المماثلة وذل من خالل
مشروعات مشتركةص والتنسيق معهاص وعدم الدخول معها في منافسةص ولذل يشارك ممثلو
العديد من جمعيات النفع العام في ع وية مجالس الدارة عدد من الصناديق الوقفية.

 -4عالقات الصناديق بع ها ببعض :
هناك التزام بعدم التدخل أو الت ارب بين الصناديقص والتزام بالتعاون بينها في
المشروعات والتنسيق بين أعمالهاص ولهذا فقد نصن المادة ( )18من الناام العام للصناديق
الوقفية في دولة الكوينص على أن تشكل –في نطاق األمانة العامة -لجنة يشترك في ع ويتها
مديرو الصناديق للتنسيق بين الصناديق وتبادل الخبرات ودراسة الاواهر والمشكالت واقتراح
الحلول المناسبة لها.
الن االنتفاع بفكرة الصناديق الوقفية يحتاج اللى وجود الهيكل التنايمي القادر على
حماية األوقاف النقديةص وأحكام الرقابة عليها وتنايم عمل ناار الوقف واستيعاب المستجدات

الحديثة في ايدارة والقانون لتحقيق هذا الغرض .لذا ينبغي توفر الصفات ايتية في الهيكل
التنايمي مثل: 352

أ -وجود ناام يسمح بتسجيل صناديق الوقف :
تحتدداج صددناديق الوقددف اللددى ناددام خدداص بهددا يبددين وددرق تسددجيلها والهيكددل ايداري
المطلوب لهذا التسجيل وتوثيق جهة االنتفاع بهاص وتحديد المتطلبات الناامية ألغراض الرقابةص
ويجدب أن يت ددمن الناددام نصوصدا ً تتعلدق بتحديددد جهددة التسددجيلص وجهدة الرقابددة وكيددف يتكددون
مجلدددس الدارة الوقدددف ووريقدددة اختيدددار أع ددداسو والميزانيدددات السدددنوية وتددددقيق المحاسدددبين
والمراجعة…الخ.

ب -وجود ناام للناارة على الوقف :
الن صدناديق الوقددف تحتدداج اللددى واليددة شخصدية اعتباريددة كالمؤسسددات الماليددة ونحوهددا
يسمح لها االستمرار واالستقرار .وقد تقبل الفقهاء المعاصدرون الشخصدية االعتباريدة المتمثلدة
في الشركات المساهمة وغيرها وأضفوا عليها األهليدة للتصدرف بمدا يشدبو الشخصدية الطبيعيدة
ويمكددن أن تنشددأ هددذك الشخصددية االعتباريددة لغددرض الدارة الوقددف والناددارة لددو وتخددتص بددذل ص
وربما جعلن الناارة ألحد البنوك الذي يتولى استثمار األموال وتوجيو الريدع اللدى جهدة االنتفداع
ويحتاج هذا اللى ناام خاص يصدر لهذا الغرض.

ج -تطوير ورق الرقابة على الوقف :
تحتاج الصناديق الوقفية اللى أحكام الرقابدة علدى عمدل هدذا الندوع مدن األوقداف والنشداء
جهة مركزية مهمتها األساسية الرقابة الصارمة على هذك الصناديقص الن الصناديق الوقفية هدي
مؤسسددات ماليددة تشددبو المصددارف وشددركات المددال وهددي تحتدداج فددي ناددام الرقابددة عليهددا هدديكالً
شبيها ً بالمصرف المركزي الذي يشرف على القطاع المصرفي.

المطلب الثالث  :األهداف والنتاسج المرجوة من الصناديق الوقفية.353
مع تنامي احتياجات المجتمعص ومع انحسدار دور الدولدة فدي تلبيدة حاجدات المجتمدع فدي
وقتنددا الحدداليص ينبغددي البحددث عددن مصددادر جديدددة وبددداسل حديثددة لسددد الددنقص الحاصددل مددن ذلد
االنحسارص من هنا جاءت الصناديق الوقفيدة التدي تهددف اللدى دعدوة المسدلمين عامدةص وأصدحاب
الخير واألثريداء خاصدةص ورجدال األعمدالص اللدى المسداهمة فدي وقدف أمدوالهم بدالتبرع والتصددق
بمبالغ نقدية مهما بلغ مقددارهاص للحصدول علدى رأ مدال يوجدو نحدو سدد حاجدة تحقدق مصدالح
المسلمينص مما ال يستطيع فرد محدد ويعجز كاهل الدولة عن القيام بهاص فتجمدع األمدوال النقديدة
أو عن وريق األسهمص لتكوين رأ المال الكافي لتلبية وسد تل الحاجة.
فالهدف من الصناديق الوقفية هو المشاركة في الجهدود التدي تخددم أحيداء سدنة الوقدف
عددن وريددق مشددروعات تنمويددة فددي صدديغ السددالمية تلبددي احتياجددات المجتمددع المعاصددرص وولددب
اييقددداف عليهددداص والعمدددل علدددى النفددداق ريدددع األمدددوال الموقوفدددة لتلبيدددة االحتياجدددات االجتماعيدددة
والتنمويددة التددي يحتاجهددا المجتمددع مددن خددالل بددرامج عمددل تراعددي تحقيددق أعلددى عاسددد تنمددويص
وتحقق الترابط بين المشروعات الوقفيةص والتكامل بين الصناديق الوقفيةص وتتجمع كلها لتع دد

()352الصناديق الوقفية في موقع الدكتور محمد علي القري.
( )353تم االست عانة بأهداف األمانة العامة لألوقداف بالكويدت ،موقدع وقفندا ،كدذلن الصدناديق الوقفيدة المعاصدرة ،محمدد
الزحيلي ص  ، 7-6كذلن موقع الدكتور محمد علي القري ،الصناديق الوقفية ،في كتابة هذا المطلب.

المشددروعات األخددرى التددي تقددوم بهددا األجهددزة الحكوميددة وجمعيددات النفددع العددام ويمكددن ايجدداز
االهداف باالتي :
 -1الحيداء سدنة الوقدف بتجديدد الددعوة ال ليدو مدن خدالل مشداريع ذات أبعداد تنمويدة تكدون
قريبة من نفو النا ص وقادرة على تلبية رغباتهم وحاجاتهم.
 -2تجديد الدور التنموي للوقف في الودار تنايمدي يحقدق التكامدل بدين مشداريع الوقدفص
ويراعي األوليات وينسق بينها.
 -3تطوير العمل الخيري من خالل نماذج جديدة يحتذى بو.
 -4تلبية حاجات المجتمع في المجاالت غير المدعومة بالشكل المناسب.
 -5تكوين المشاركة الشعبية في الدعوة اللى الوقف والنشاسو والدارة مشاريعو.
 -6منح العمل الوقفي مرونة مدن خدالل مجموعدة قواعدد تحقدق االن دباوص وت دمن فدي
الوقن ذاتو تدفق العمل وانسيابو.
 -7تلبيددة رغبددات النددا المختلفددة فددي توجيددو تبرعددات تهددم كدالً مددنهمص ويسددعى لتأمين دو
وتطويرك وتنميتوص ليتم النفاق ريع كل صندوق على غرضدو المحدددص مدع تدوفير التدرابط الممكدن
فيما بينهاص وبين المشروعات المماثلة التي تقدوم بهدا األجهدزة الحكوميدة وجمعيدات النفدع العدام
وساسر المؤسسات األخرى.
 -8تهيئة الفرص لجمهور المسلمين للوقفص حيث أن السواد األعام من أفراد المجتمع
ايسددالمي المعاصددر مددن المددوظفين ومددن صددغار التجددار ال يتددوافر عنددد هددؤالء األمددوال الكثي درة
والثددروة التددي تمكددنهم مددن النشدداء األوقدداف المسددتقلة مثددل المدددار وغيرهدداص الال أنهددم يتمتعددون
بمسدتوى جيدد مددن المعيشدةص ودخدول منتامددةج يمكدنهم ادخددار نسدبة مدن دخددولهم الشدهرية وهددم
كسدداسر المسددلمين فددي كددل عصددر ومصددر يحبددون فعددل الخيددرات فالبددد وأن يسددتوعبهم الوقددف
بطريقدةص يمكدن لهدم مدن جهددة المسداهمة بمبدالغ قليلدة تجتمدع لتصددبح كبيدرة مدؤثرةص ومدن جهددة
أخددرى أن يسدداهموا مسدداهمات مسددتمرة عبددر الددزمن ومنتامددة كانتاددام دخددولهم مددن وظدداسفهم
وأعمالهم.
 -9أحكام الرقابة على األوقافص الن صديغة الصدناديق الوقفيدة تمكدن مدن احكدام الرقابدة الشدعبية
والحكومية على األوقافص ذل أن سبل المراجعة المحاسبية ووراسق ال بط في األعمال الماليدة
والمصددرفية قددد تطددورت تطددورا ً عايم دا ً فددي الددزمن الحددديث ممددا يمكددن أن يسددتفاد منددو مددن هددذك
الناحية.
ويبرز دور األوقاف في الوقن الراهن لمسهام في مواجهة المشكالت االجتماعيدة المتكداثرة
والمشاركة في جهود التنمية من خالل التسلح بايدارات الكفوءة الحديثدة وتحسدين عالقتهدا مدع
الدولة .فالوقف يمثل مصدر قوة مزدوجة لكل من المجتمع والدولة فمن خالل توفير المؤسسات
واألنشدطة األهليدة -التدي ظهدرت بطريقددة تلقاسيدة -تدم تلبيدة العديددد مدن الحاجدات المحليدة العامددة
354
والخاصة فأصبحن مصدر قوة للمجتمع.

المطلب الرابع  :الميزانية العامة للصناديق الوقفية.
يمكن وصف الميزانية والتي يطلدق عليهدا الدبعض تسدمية (قاسمدة المركدز المدالي ) بكونهدا
تشددتمل علددى عددرض وتحليددل لمصددادر االمددوال ( االمددوال المقترضددة والمسدداهمات والتبرعددات
والتخصيصات وغيرها) واستثمار هذك االموال فدي مختلدف اصدول الصدندوق ج ويمكدن تلخديص
الميزانية بكونها بيان عن مصادر االموال ج واستخداماتهاج مرتبة وبقا لقواعد متعارف عليها.
تمويل التنمية البشرية,اسامة عبد المجيد العاني,مجلة افاق الثقافة والتراث,مركز جمعة دور الوقف في
الماجد,االمارات العربية,2006السنة الرابعة عشر العدد 54ص. 33
354

وتأتي اهمية الميزانية من حيث كونها شهادة صادقة على نجاح المشروع من عدموج كدذل
فان الوا قفون ينارون الى ميزانية الصناديق الوقفية لمعرفة تحقق شروو وقفهم فهي ال دمان
الوحيد لبيان وصول المبالغ الموقوفة الى الموقوف عليهم  .وككل ميزانية فان الميزانية العامة
للصناديق الوقفية تتكون من ورفين هما االيرادات والمصروفات .

أوالً -اييرادات :

يمكن حصر واردات الصناديق الوقفية بايتي :
األمددوال خاصددةص ورجددال األعمددال

 -1التبرعددات التددي تددأتى مددن األفددراد عامددة وأصددحاب رؤو
بشكل أخص.
 -2مسدداهمات المؤسسددات والشددركات مددن القطدداع الخدداصص والقطدداع العددامص كمؤسسددة التنمي دة
االجتماعيةص أو صناديق التقاعدص مؤسسات التأمين.
 -3تخصيصدددات الدو لدددة مدددن خزينتهددداص أو عدددن وريدددق ضدددريبةص أو ودددابع مخصدددص للصدددناديق
الوقفية.355
 -4ريع الصناديق الوقفية.
 -5ريع االستثمار الوقفي ألموال الصناديق واألنشطة والخدمات التي تقدمها.
 -6تبرع المنامات الدولية كاليونسيفص واليونسكوص ومنامة المدؤتمر ايسدالميص وبند التنميدة
ايسالمي.
 -7مشاركة مؤسسات الوقف ايسالميص وزارة األوقافص واألمانة العامة لألوقاف.
 -8ريع األوقاف الجديدة التي تنفق أغراضها مع أهداف الصندوق.
 -9الهبات والتبرعاتص وايعاناتص والوصاياص التي تنفق مع وبيعدة الوقدفص وأهدداف الصدندوق
وسياسددداتو وأغراضدددوص ويكدددون الوقدددف علدددى أهدددداف الصدددندوق ومجاالتدددوص ولددديس علدددى
الصندوق نفسو.356
وذكددرت األمانددة العامددة لألوقدداف بالشددارقة بعددض واردات الصددناديق الوقفيددة فيهدداص وهددي
المبانيص والدكاكين الملحقة بالمساجدص واألراضيص والمبالغ النقديدة بالمسداهمةص وشدراء قسداسم
األسهم الوقفية.357
وقد ورحن األمانة العامة لألوقاف بالشدارقة مشدروع األسدهم الوقفيدةص وهدو مدن المشداريع
الحديثة التي تبنتها بعض المؤسسات الوقفية في العالم العربي وايسالمي بدءا ً من ماليزيا عدام
 1981مص والهدف منو هو تصميم فكرة الوقف على جميع فئات المجتمع ووبقاتوص وعدم حصدرك
فددي وبقددة المقتدددرينص وقسددمن األسددهم اللددى فئددات تراوحددن مددا بددين ( )100-500درهددم ويكددون
صدداحب القسدديمة حددرا ً فددي اختيددار أي مصددرف وقفددي مددن المصددارف (الصددناديق) التددي تبنتهدداص
وصار لديها أراضي وقفيةص ودكاكينص ومراكز تسدوقص ومسداهمة فدي بنداء أضدخم مركدز تسدوق
للتعدداون مددع البيددوت والبنايد اتص والقيددام بمشدداريع عديدددةص وتقددوم حكومددة المددارة الشددارقة بدددعم
مشاريع الوقف في ايمارة حتى تجاوز  % 90للمشروعات الوقفيةص وفي الكوين صددرت أسدهم
وقفية بقيمة عشرة دنانير.358
( )355نظام الوقف ،ص،113
( )356الوقف اإلسالمي منذر قحف ص  ،303الصناديق الوقفية المعاصرة محمد الزحيلي ص .9
( )357الوقف في الشارقة ص .12
( )358نظام الوقف ص  ،138 ،122مجلة أوقاف العدد  ،5/ص .52

ثانيا ً -المصاريف :

مددن المعددروف السددالميا ً وعربي دا ً تقدددم ايدارة فددي األوقدداف فددي دولددة الكويددنص حيددث أنشددأت
الكويددن مؤسسددة حكوميددة باسددم المصددارف الشددرعية لألوقددافص وهددي ذات الدارة أهليددة لتنادديم
المصاريف الشرعية لألوقاف359ص
وأناون بها االختصاص بالدعوة للوقفص والقيام بكل ما يتعلق بشؤونوص بما فدي ذلد الدارة
أموالددو واسددتثماركص وخاصددة صددرف الددربح الددوقفيص فددي حدددود شددروو الددواقفينص وبمددا يحقددق
المقاصدد الشددرعية للوقددفص والعمددل علددى تنميدة المجتمددع ح دداريا ً وفكريدا ً واجتماعيداًص لتخفيددف
العبء عن المحتاجين في المجتمع كما تحرص على التعاون مع الجهات الرسمية والشدعبية فدي
القامة المشروعات التي تحقق مقاصد الواقفين وغايات الشريعة ايسالمية.360
ثددم يقددوم كددل صددندوق وقفددي بصددرف الريددع والغلددة التددي يجنيهددا مددن االسددتثمار بعددد حفددظ
االحتيدداوي الددالزم بحسددب تقدددير المحاسددبين وأهددل الخبددرة واالختصدداص -يقددوم بصددرف الجددزء
ايخر على المشاريع التي يتبناهاص والجهات التي يرعاهاص واألنشطة التي يشرف عليهداص ضدمن
ناام محاسبي دقيقص للحفاظ على وظيفة الصندوقص وأهداف الوقفص والمدال العدام الدذي أحاودو
الشرع الحنيف برعاية خاصةص واهتمام زاسد.361
ويف ددل االحتفدداظ بجددزء مددن رأ مددال الصددندوقص أو مددن عواسدددكص احتياوي دا ً حسددب مبدددأ
المحاسبة القانونيةص أو االحتفاظ بجزء منها في المصارف ايسالمية أما بصدورة اليدداع أو بأحدد
صيغ االستثمار المشروعة والشاسعة.

( )359موقع وقفنا ،األمانة العامة لألوقاف في الكويت ،المرسوم األميري رقم  ،257في .1414/5/29
( )360انظر نشرة األمانة العامة لألوقاف بالكويت عن المصارف الشرعية لألوقاف ،ص.1
( )361الصناديق الوقفية المعاصرة ص .11

المبحث الثاني  :نماذج الصناديق الوقفية وأنواعها
تنوعددن صددور الصددناديق الوقفيددة فددي الددبالد العربيددة وايسددالميةص وتخ ددع باسددتمرار
للتطور من حيث االستحداث أو الدمج بع ها في بعضص وهي خاضعة لطدور التجربدة والتطدورص
وتسعى لفرض وجودهاص وتحقيق أهدافهاص وسيتم استعراض بع ا ً منها كنماذج.362

المطلب األول  :الصناديق الوقفية بالكوين
أصدرت األمانة العامة لألوقاف الكويتيو قرارات بإنشاء عدد من الصناديق الوقفية363ص
ثم قررت دمج بعض الصناديق عام 2001مص وصارت كالتالي :
 -1الصندوق الوقفي لرعاية المعاقين والفئات الخاصة.
 -2الصندوق الوقفي للثقافة والفكر.
 -3الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومو.
 -4الصندوق الوقفي للتنمية العلمية.
 -5الصندوق الوقفي لرعاية األسرة.
 -6الصندوق الوقفي للمحافاة على البيئة.
 -7الصندوق الوقفي للتنمية الصحية.
 -8الصندوق الوقفي لرعاية المساجد.
 -9الصندوق الوقفي للتعاون ايسالمي.
364
 -10الصندوق الوقفي الووني للتنمية المجتمعية .
وتقددوم األمانددة بايضددافة اللددى تأسدديس الصددناديق الوقفيددة بإنشدداء عدددد مددن المشدداريع
الوقفية التي تكون مرادفة للصناديق أو من منجزات أحد الصناديقص ويكدون لكدل مشدروع لجندة
خاصة وميزانية مسدتقلةص مثدل مشدروع العدادة بنداء المسداجد التراثيدةص ومشدروع وقدف الددعاةص
ومشروع رعاية األنشطة الهادفدة للتعريدف بايسدالم ونشدركص ومشدروع رعايدة ذريدة الدواقفينص
ومشروع رعاية ولبة العلم المحتاجينص ومشروع األضاحيص ومشدروع الفطدار مسدلمص ومشدروع
كفالددة يتدديمص ومشددروع رعايددة األسددر المتعففددةص ومشددروع العنايددة بالمحتدداجينص ومشددروع وقددف
الكويددن ل لدراسددات ايسددالمية التنمويددةص ومشددروع رعايددة الحددرفيينص ومشددروع رعايددة العمددل
التطدددوعيص ومشدددروع بيدددن السدددعادةص ومشدددروع رعايدددة اليتددديمص ومشدددروعات حلقدددات تحفددديظ
القرآن.365
( )362الصناديق الوقفية المعاصرة ،محمد مصطفى الزحيلي ،ص .22-13
( )363نص المرسوم األميري رقم  ،257القاض ي بإنشدا األماندة العامدة لألوقداف بالكويدت علدى الوسدا ل التدي يمكنهدا
العمدل بموجبهددا لتحقيددق أهدددافها ،ومددن ذلدن ات دداذ كد ل مددا مددن شددأنه الحدث علددى الوقددف والدددعوة إليدده ،وإقامددة
المشروعات تحقيقا ً لشروط الواقفين ورغباتهم ،والتنسيق مع األجهزة الرسدمية والشدعبية فدي إقامدة المشدروعات
التي تحقق شروط الواقفين ،وتطبيقات الوقف الشرعية ،وتنمية المتجمع ،انظر نشرة األمانة العامة لألوقاف عن
المصارف الشرعية لألوقاف ص.3
( )364دور الوقف اإلسالمي ،الصريخ ص  ،30أثر الوقف في الدعوة ص  ،485نظام الوقف ،تجربة الكويت ص ،95
.103 ،98
( )365انظر نشرة األمانة العامة لألوقاف بالكويت ،عن المصارف الشرعية لألوقداف ص  ،11ومدا بعددها ،أثدر الوقدف
على الدعوة ص  ، 486وانظر مشاريع وزارة األوقداف األردنيدة ذات الصدياة التنمويدة الشداملة فدي مجلدة أوقداف،
العدد  ،2ص  ،131ثم انظر مشاريع التنسيق الدولي في مجال الوقف ،في مجلة أوقاف ،العدد  2ص .138-135

واستجابة لمتطلبات العصرص تصدر األمانة العامة لألوقاف بالكوين مشروعات مستمرة
ومتطورةص منها مشروع تنمية الدر اسات والبحوث الوقفيدة الدذي قددم برندامجين وهمدا  :تطدوير
الدراسات الوقفيةص ومسابقة الكوين الدولية ألبحاث الوقفص ويكتسدب البرنامجدان صدفة دوليدةص
ومن ذل مشروع الصدار الكشاف البيلوجرافية لألدبيات الوقفيةص وقامن األمانة العامة بالتعاون
مع المعهد ايسالمي للبحوث والتدر يب التابع للبن ايسدالمي بجددة بإنجداز العددد مدن الكشدافات
الوقفيدةص وتندداول فددي المرحلددة األولددى السدعودية واالردن وفلسددطين والمغددرب واليددران والكويددن
ومصر وتركيا والهندد وأمريكداص وأصددرت عددة مجلددات فدي ذلد (عدام  )2002-1999ونشدرت
كتبا ً حول الوقف.
ومددن ذلدد دعددم ولبددة الدراسددات ا لعليددا مددن مختلددف الددبالد ايسددالمية فددي الماجسددتير
والدددكتوراك بالدددعم المددادي لعدددد مددن الطلبددة لتح ددير رسدداسل علميددة فددي الوقددف366ص ومددن ذل د
الصدار دورية دولية للوقف وهي مجلة "أوقاف" وصدر منها ثالث عشر عدددا ً حتدى ذي القعددة
1427هدددـ تشدددرين الثددداني 2007مص بايضدددافة للعددددد التجريبدددي فدددي شدددعبان 1412هدددـ /ندددوفمبر
 2000مص ومعام بحوثها بالعربيةص وفي كل عدد بحث أو اثنان باينكليزية أو الفرنسية.
والمشددروع الددوقفي عبددارة عددن مرفددق عددامص أو ناددام خدداص لتقددديم خدددمات أو أنشددطة
عامةص أو لخدمدة فئدة خاصدة فدي المجتمدع بموجدب نادام معدين يحددد دواعدي تأسيسدو وأهدافدوص
والواركص وناام الدارتو وتمويلوص وارتباوو بصندوقص أو جهة عامة أو خاصة.367

المطلب الثاني  :المشاريع المرافقة للصناديق الوقفية

أوالً  :مشاريع الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومو بالكوين :

يهدف هذا الصندوق اللى خدمة كتاب تعالى وحفاو في الصددورص مثلمدا توالدن عليدو
العصور بالحفظ والرعايةص وتنقسم رعاية الصندوق اللى عدة محاورص وهي :
 -1خدمة المصحف الشريف عن وريق وباعتوص ورعاية المصاحف المسموعة والمقروءة.
 -2خدمة العلوم ذات الصلة المباشرة بالقرآنص عن وريق نشر الكتب المتعلقة بو.
 -3االهتمددام بالمختصددين فددي علددوم القددرآن الكددريم بالرعايددة العلميددة واالجتماعيددةص وتددذليل كددل
السبل لتحقيق أهدافهم السامية.
 -4تشجيع النشء والشباب من الجنسين على حفدظ القدرآن وتالوتدو وحسدن تجويددكص مدن خدالل
مسدددابقة سدددنويةص لمقبدددال علدددى كتددداب تدددالوةً وحفادددا ً وتجويددددا ً وتددددبراًص مدددع التنسددديق
المشترك بين الهيئات القاسمة على تناديم مسدابقات للمسداعدة فدي تنشدئة جيدل مدن القدراء
والحفاةص وبلغ قيمة المخصدص المدالي للمسدابقة فدي عدام 2001م مبلدغ  300ألدف ديندار
كويتي.368
ومن نشاو الصندوق الوقفي للقرآن خالل عام 2004م الصدار تسجيل قرآني (جزء تبارك)
ودعم أنشطة لجنة منازل القرآن بكلية الشريعة والدراسات ايسالمية بجامعة الكوين بمبلدغ 10
آالف دينددار كددويتيص ودعددم مشددروع حلقددات المتميددزين التابعددة لجمعيددة الحيدداء التددراث ايسددالمي
بمبلغ عشرة آالف دينارص ودعم مبرة المتميزين لخدمة كتاب والعلوم الشرعية بمبلدغ 2500
( )366انظر نبذة تعريفية عن األمانة لألوقاف بدولة الكويت ص  ، 9-8مجلة أوقاف الصدادرة عدن األماندة العامدة ص
 7ومدا بعددها ،ويتضدمن عمدوم ال يدرات ،و دمدة كتداب  ،وحفظده ،ورعايدة ذوي االحتياجدات ال اصدة ،وعمدارة
المساجد ،ونشر الثقافة اإلسالمية ،ورعاية طالب العلم ،ورعاية الفقرا والمحتاجين ،والترابط األسري ،والتعريف
باإلسالم ونشره ،والرعاية الصحية والتنمية المجتمعية ،وإغاثة المجتمعات اإلسالمية.
( )367نظام الوقف ص .104
( )368انظر نشرة األمانة العامة لألوقاف ف ي الكويت عن المصارف الشرعية لألوقاف ص.9

دينار كويتي ص لتأسيس مركز لحفدظ القدرآن الكدريمص والعدداد تقريدر شدامل عدن الصدندوق الدوقفي
للقرآن وعلومو وأنشطتو للمدة (2002-2004م).369

ثانيا ً  :مشاريع الصندوق الوقفي لرعاية المساجد بالكوين :

يقوم الصندوق الوقفي لرعاية المسداجد بخطدوات موفقدة فدي سدبيل المسداهمة فدي دعدم
جهود وزارة األوقاف والشؤون ايسالميةص وعلى األخص قطاع المساجدص لالرتقاء بدور العبادة
باعتبارها بيوت ص وعنوان وحدة األمة ايسالمية لتؤدي رسالتها السامية.
وتتمثددل مسدداهمات الصددندوق فددي عمددارة المسدداجدص بايضددافة اللددى اينشدداءات المتعددددة
المكملددة لعمددارة المسدداجدص وتزويددد المسدداجد بددالمرافق واألثدداث والمفروشددات الالسقددة بمنزلددة
المسد جد ورسددالتو السدداميةص ورعايددة العدداملين بالمسدداجد بتحمددل جددزء مددن رواتددبهم ومكافددآتهمص
ورعاية األنشطة والفعاليات التي ينهض بها قطاع المساجد من خالل القامة المنتددياتص والصددار
المطبوعاتص وتنايم اللقاءات والمحاضراتص وتبني البرامج لتدريب العاملين بالوظداسف الدينيدة
لرفددع كفدددا ءتهمص واالرتقددداء بقددددراتهمص وتزويددددهم بمددا يعيدددنهم علدددى أداء رسدددالتهم مدددن العلدددوم
والمهارات التي ال غنى عنها للداعية المسلم.370

ثالثا ً  :مشاريع الصندوق الوقفي للمحافاة على البيئةص بالكوين :

أنش دئ هددذا الصددندوق بتدداريخ  1995/4/17مص لتنسدديق السياسددات والبددرامج فددي مجددال
البيئةص ولمساندة األجهزة الحكوميدة واألهليدة األخدرى فدي مجدال مكافحدة التلدوث والعدادة تأهيدل
البيئة.
وحدد الصندوق أهدافو المعبرة عن الغرض من النشاسو بما يلي :
أ -المساهمة في مشاريع المحافاة على البيئة وتح يرها وتنميتها.
ب -المشاركة في تدريب الكوادر الوونية العاملة في مجال البيئة.
ج -المساهمة في مشاريع العادة تأهيل البيئة.
د -المساهمة في تنفيذ المشاريع المرتبطة بمكافحة تلوث البيئة.
هـ -نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع.371
ويعمل هذا الصندوق على القيام باألمور ايتية :
أ -دعم مشروع الدارة النفايات الخطرةص بإنشاء محرقة للدتخلص مدن النفايدات الخطيدرة
لجامعة الكوينص ومعهد الكويدن لألبحداث العلميدةص والهيئدة العلميدة للتعلديم التطبيقديص ومددار
وزارة التربية.
ب -مسابقة جاسزة المحافاة على البيئة والتي تتكون من جاسزتين للتصميم البيئديص والشخصدية
البيئية (سنة 1997م).

رابعا ً  :مشاريع الصندوق الوقفي للتنمية العلمية بالكوين :

( )369انظر مجلة االوقاف ص  ، 18 ،14عدد اص للمتلقي الوقفي الحادي عشر ،الصادر عن األمانة العامة لألوقاف
2005م.
( )370قددام الصددندوق عددام 2001م بفددرم مددا يقددارب  130مسددجدا ً ،ومسدداعدة  600طالددب وطالبددة مددن أبنددا األ مددة
والمؤذنين ،كما ساهم بدعم  238نشاطا ً دينيا ً وثقافيا ً ،و صص ما يقرب من مسدة ماليدين و ( )180.401ديندار
كويتي للصرف على أغراضه.
ومددن أعمددال هددذا الصددندوق مشددروا إعددادة بنددا المسدداجد التراثيددة ،وشددمل المشددروا  51مسددجدا ً تراثي دا ً قددديما ً،
و صص لذلن ( )1.680401د.ن عام 2001م.
( )371دور الوقف اإلسالمي ،ص .32

أنشددأ هددذا الصددندوق بتدداريخ 1995/3/28م مددن أجددل االهتمددام بدددعم العلددم وتددوفير سددبل
الممارسات التطبيقية للعلوم المختلفة بين أفراد المجتمعص وخاصدة الشدباب مدنهمص ودعدم جهدود
تنمية البحث العلمي في المجاالت المؤدية اللى مزيد مدن التنميدة العلميدة والممارسدات التطبيقيدة
لها.
وقد حدد الصندوق أهدافو بما يلي :
أ -رعاية المبدعين في المجاالت العلمية.
ب -ايسهام في توفير متطلبات البحث العلمي.
ج -غر االهتمام بالجوانب العلمية لدى النشء.
د -تقديم الخدمات العلمية والقامة المؤتمرات وتنايم اللقاءات التي تحقق ذل .
هـ -دعم الجوانب العلمية في المؤسسات التعليمية.
و -التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات العلمية داخل الكوين وخارجها.
ن -التأكيد العالميا ً على االهتمام الديني ايسالمي بالعلم والعلماء في شتى المجاالت العلمية.
ح -الدعوة للوقف على األغراض العلمية.372

خامسا ً  :مشاريع الصندوق الوقفي للتنمية الصحية بالكوين :
قام الصندوق الوقفي للتنمية الصحية بالكوين بعدة مشاريعص أهمها :
دعم خمسة بحوث وبية (سنة  1996م) بتوفر األجهزة والمعدات التكنولوجية الطبية .
373

المطلب الثالث  :الصناديق الوقفية بالشارقة
صدر المرسوم األميري رقم  2لسنة 1996م من صاحب السمو الشديخ الددكتور سدلطان
بددن محمددد القاسددمي حدداكم الشددارقةص فددي تأسدديس األمانددة العامددة لألوقدداف فددي الشددارقةص لتقددوم
بالدعوة للوقف والقيام بكل مدا يتعلدق بشدؤونوص بمدا فدي ذلد الدارة أموالدو واسدتثمارها وصدرف
ريعها في حدود شروو الواقفينص بما يحقق المقاصد الشرعية للوقفص وتنمية المجتمع ح اريا ً
وثقافيا ً واجتماعيداًص ولتخفيدف العدبء عدن المحتداجينص ويحيداء سدنة الوقدفص وتفعيدل دورك فدي
تنمية المجتمع وفق الثوابن الشرعية ومعطيات الحاضرص ومتطلبات المستقبلص وذلد مدن خدالل
صناديق وقفيةص سماها المرسوم مصارفص وهي :
 -1مصرف رعاية وصيانة المساج د الوقفيص وذل بدعوة المسلمين اللى بنداء المسداجد والوقدف
عليهاص وذل من خالل األموال الموقوفة للبناء والصيانة وتوفير الكتب والمصدادر الدينيدة
وتوفير الرعاية المناسبة للقاسمين على المساجد.
 -2مصرف خدمدة القدرآن الكدريم والعلدوم الدينيدة الدوقفيص وذلد بإنشداء مراكدز لتحفديظ القدرآن
ووباعتدددوص ونشدددر المفددداهيم الصدددحيحة المسدددتمدة مدددن الكتددداب والسدددنةص ووباعدددة الكتدددب
والنشرات الدعويةص وتحقيدق المخطووداتص وتشدجيع ودالب المراكدزص ودعدم البداحثين فدي
علوم القرآن.
 -3مصرف سد حاجات األسر الفقيرة الوقفي لتغطية حاجاتهم ونقاسصهمص سواء كاندن ماديدة أو
اجتماعية.
 -4مصرف رعاية المسلمين الجدد الوقفيص وذل بطبع النشرات والكتيبات بلغات مختلفةص وتخصيص دعاة من
جنسيتهم للعمدل علدى دعدوتهمص واالهتمدام بهدمص ومتدابعتهمص ومددّهم بالكتدب واألشدروةص وتعلديمهم اللغدة
العربية وتوظيف قدراتهم.

( )372دور الوقف اإلسالمي ص .31
( )373دور الوقف اإلسالمي ،الصريخ ص .35

 -5مصدددرف دار العجدددزة الدددوقفي بتقدددديم الددددعم المدددا لي والعيندددي للعجدددزة والمسدددنين فدددي دولدددة
ايمارات.
 -6مصرف خدمة الحجاج الوقفيص يظهار هذا النس ودعموص لخدمة الحجاج وتذليل الصعوبات
أمامهمص والمدادهم بالمساعدات.
 -7مصرف االستثمار الوقفيص لتعزيز األصول الوقفيدة وتنميتهدا واسدتثمارها فدي مشداريع تقدوم
بتنفيذهاص حتى بلغدن قيمدة األمدوال المسدتثمرة فدي البنايدات بالشدارقة مداستي مليدون درهدم
حتى عام 2004م.
 -8مصرف رعاية المعوقين والفئات الخاصة الوقفيص للمساعدة في التأهيدل النفسدي والصدحيص
والمساهمة في التدريب والتأهيل المهنيص وتدوفير األجهدزة والمعددات الطبيدة التعوي ديةص
والنشاء دور للرعاية واييواء.
 -9مصرف خدمة البيئة والحدد مدن التلدوث البيئدي ص وذلد مدن خدالل نشدر الدوعي البيئديص ودعدم
مشاريع حماية البيئةص والقامة الندوات الشدبابية للمشداركة فدي المحافادة العامدةص وغيرهدا
من الفعاليات التي تهدف اللى حمايدة البيئدة 374ص وتطدرح األماندة العامدة لألوقداف بالشدارقة
مشرو ع األسهم الوقفيةص لتعميم الوقف على جميع فئات المجتمع ووبقاتو(.)375

المطلب الرابع  :نماذج أخرى للصناديق الوقفية

أوالً  :صندوق الوقف بالبن

ايسالمي للتنمية :

تددم النشدداء هددذا الصددندوق عددام 1977مص وبلغددن قيمددة األصددول الصددافية لددو فددي مددار
1999م ما قيمتو  1.213مليار دوالر أمريكيص وبلغ الددخل الصدافي للصدندوق ( )42.35مليدون
دوالر أمريكي في عام (1998-1999م) مقابل ( )55.26مليون دوالر أمريكي في عدام (-1997
1998م).
وتم صرف اليرادات الصندوق على عدة مجاالت منها :
أ -برنامج متكامل حول التعاون الفني في الدول األع اء بالبن .
ب -برنامج ا لمنح الدراسية للمجتمعات ايسالمية في الدول غير األع اء.
ج -برنامج المنح الدراسية للنابغين في مجاالت التقنية العالية.
د -برنامج المنح الدراسية لدرجة الماجستير في العلوم والتقنية لصالح الدول األقل نمواً.
هـ -برنامج ا نشاء مدار ومعاهد فنيةص حيث أن نسبة المعاهد الفنية اللى المددار هدي %40
فقط.376

ثانيا ً  :صندوق الوقف الخيري وصندوق الحج بماليزيا :
أنشدأت الجامعدة ايسدالمية العالميدة بماليزيدا صددندوق الوقدف الخيدري كقسدم مدن أقسددام
الجامعة بتاريخ  1999/3/15ص وهو عبارة عن وكيل قدانوني يقدوم مدن خدالل نشداوات وفعاليدات
( )374نشرة الوقف في الشارقة نشر األمانة العامة لألوقاف بالشارقة ،ص 8وما بعددها ،مجلدة أوقداف ،العددد  5ص
.77 ،51
قسمت األمانة قيمة األسهم إلى ف ات  500درهم 200 ،درهم 100 ،درهم ،ويكون صاحب القسيمة حرا ً في ا تيار 375
أي مصدرف وقفددي مدن المصددارف التدي تبنتهددا ،وانظدر المصددارف الوقفيدة فددي اإلمدارات عامددة ،ومشدروا األسددهم
الوقفيددة فددي الشددارقة فددي تحقيددق لصددحيفة العددالم اإلسددالمي ،مكددة المكرمددة ،العدددد  1855تدداريخ 1425/7/7ه د -
 2004/8/23–.1994/9/7ص ،5وفي صحيفة ال ليج العدد  ،9242تاريخ 1425/7/22ه
( )376دور الوقف اإلسالمي ،الصدريخ ص  ، 40-39وانظدر تفصديل العمدل لكدل برندامج فدي نفدع المرجدع ص  41ومدا
بعدها.

مختلفددة بجمددع الت برعددات والمسدداعدات لحسدداب الصددندوق الجددامعي مددن أجددل تطددوير العمليددة
التعليميددة والثقافيددة فددي الجامعددةص ويسدداعد الطلبددة لتددأمين دخددل خدداص لهددمص وتطددوير األنشددطة
األكاديمية والعلميةص وتوفير المنح والقروض والمساعدات لحاجات الطلبةص والحث على اسدتالم
الوقف من مختلف الممتلكات العين يدة والمعنويدة كالنقدد واألسدهم مدن داخدل ماليزيدا أو خارجهداص
ومن غاياتو العليا اليجاد شبكة عالمية لبنداء األمدة ايسدالمية وتقويدة رابطدة األخدوة بدين الطلبدة
المسلمين وسدد حاجداتهم والبدراز الهويدة الح دارية للجامعدة ايسدالمية العالميدة وتعيدين وكدالء
لصندوق الوقف377ص كما يحسن ايش ارة اللى صدندوق الحدج التعداوني المداليزي الدذي بددأ بدرا
مددال مقدددارك عشددرات الدددوالرات ويقددوم اليددوم بالتعامددل بمليددارات الدددوالراتص ويسددتثمر أموالددو
بشكل ممتاز ويحقق أهدافو بدرجات مثالية.378

ثالثا ً – تجربة دولة قطر

379

وقد حذت قطر حذو الكوين فدي انشداء الصدناديق الوقفيدةج بمسدمى المصدارف الوقفيدةج
وأنشأت مصارف متعددة في هذا المجال .
احدها :للتنمية العلمية والثقافية.
وثانيها  :لخدمة القرأن والسنة .
وثالثها  :للرعاية الصحية.
ورابعها  :للبر والتقوى.
وخامسها  :لرعاية المساجد .
وسادسها  :لرعاية االسرة والطفولة.
وحددت لكل مصرف اهدافا ً ووساسل تحقق احياء سنة الوقف وتنمية المجتمع

رابعا ً – تجربة حكومة عجمان

380

فقد اصدر حاكم عجمان سمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي مرسدوما ً اميريدا ً رقدم 96/1
بأنشاء صندوق الوقفج يقوم على ادارتة مجلس امناء مكون من خمسة اع داء يعيدنهم الحداكم
كل ثالث سنوات.
وقد قام الصندوق بمهمتة لتحقيق مايلي :
 -1احياء سنة الوقف بالصورة التي تعزز قناعة المحسن بالوقف الخيري .
 -2تطوير ريع االوقاف بالتركيز على المساجد ومراكدز تحفديظ القدرأن الكدريم وتجهيدز
موتى المسلمينج وتمويل الدورات التدريبية العلمية .
 -3توثيق الصلة بالواقفين ومتابعة تزويدهم بالمعلومات والبيانات التفصيلية الخاصدة
باالصول الموقوفة ومصادر ريعها .
 -4تنمية ريع االموال الموقوفة باقامة مشاريع وقفية جديدة .
 -5تبصير وتسهيل مشاركة المحسنين في اوقاف حديثة داسمة او مؤقتة .
كما حدد لنفسو اوارا ً عاما لتحقيق اهداف الصندوق وهي:
 -1االشدددراف علدددى االوقددداف المحليدددة واسدددتثمارها وتنميتهدددا وفدددق احكدددام الشدددريعة
االسالميةج وااللتزام بشروو الواقفين.
( )377انظر دور الوقف في مجال التعليم والثقافة ،دولة ماليزيا المسلمة نموذجا ً ص  41وما بعدها.
( )378دور الوقف في مجال التعليم والثقافة ص .87
دور الوقف في العملية التنموية وعالقتة بمؤسسات النفع العام  ,للدكتور احمدد بدن عبدد العزيدز الحدداد ,دا درة )(379
االوقاف والشؤون االسالمية بدبي ,دولة االمارات العربية المتحدة بدون تاريخ ص .144
المصدر نفسه (380).148 -145/

 -2االهتمام بالمساجد من حيث عمارتها وصيانتها وناافتها.
 -3رفع مستوى العاملين بالمساجد من الناحية الثقافية والدينية .
 -4االهتمام بالقرأن الكريم من حيث انشاء مراكز للتحفيظ.
 -5السعي على ا قامة المكتبات الشرعية والثقافية في المساجد بحسب حاجتها .
 -6االهتمام بشؤون موتى المسلمين وتجهيزهم ودفنهم .
 -7القيام بتوفير ما تحتاج الية المقبرة من مواد ومستلزمات .
 -8المسدداهمة فدددي اعمددال الخيدددر المتعددددة كمسددداعدة ولبددة العلدددمج ونجدددة المنكدددوبين
ومعونة المدار والمستشفياتج وأصحاب الحاجات الطارسة ..
وقدد اصدبح للصدندوق نشداو ملحدوظ فددي تحقيدق هدذك االهددافج واصدبح يمتلد مشدداريع
وقفية عقارية تحقق ريعا ويباًج ووالما استمر على هذا النهج فانو سيحقق تقددما ً كبيدرا ً
لتحقيق اهدافو.
من خالل هذة التجارب الوقفية نستطيع ان نقول  :ان تفعيدل دور الوقدف مدن خدالل هدذك
المشاريع الوقفية يحقق نه ة راسعة الحياء سنة الوقفج والعودة بو الدى سدالف عهددك
في نه ة االمة دينيا ً واقتصاديا واجتماعيا .
ذل الن هذة الصدناديق اثبتدن فاعليتهدا ونفعهداج النهدا تقدوم علدى اسدس مدروسدة
تح ى برقابة الدولةج اضافة الى ما يتمتع بو القاسمون عليها من وثاقة ونزاهةج فلو ان
كل دولة تبنن مشاريع – الصناديق الوقفيةج وخصصن لهدا جانبدا ً مناسدبا ً مدن اعالمهداج
لعدداد للمجتمددع خيددر كثيددرج ولكددان ذل د عون دا ً لهددا علددى مشدداريعها التنمويددةج وخدددمتها
االجتماعية.

المبحث الثالث  :التكييف الفقهي للصناديق الوقفية
ان استصدار الحكم الشرعي للصناديق الوقفية يتكون من خالل بيان التأصيل الفقهي لها
وتحليل عناصرهاص وبيان مواقف الفقهاء في كل منها.

المطلب األول  /أركان الوقف وانطباقها على الصناديق الوقفية
قبل التطرق اللى أركان الوقف ص البد من ايشارة اللى أن أهمية الصناديق الوقفية ص النما
تستمد مقوماتها من خالل كونها تجديد للدعوة اللى الوقفص بعد السبات الذي أصابو صومحاولة
ايذاءك من جهات مختلفةص بعدما أثيرت ضدك الشبهات.الن قيام الصناديق الوقفية تمثل الحياء
للسنة وتجديد للدعوة اللى بأسلوب عصري ص ومراعاة للتطور في الحياة والتقنيات وايدارة
والمؤسسات.

أوالً -العين الموقوفة :

سبق وأن ذكر في الفصل األولص أن الفقهاء قد وضعوا شرووا ً عدة للعين الموقوفة ص
حيث تمثلن في كون العين الموقوفة ماال متقوما وأن تكون معلومة وكذل كونها ملكا للواقف
وناجزة.
وتبين أي ا ً ص أن المال المتقوم يتحقق أذا ما توافر فيو شروان وهما الحيازة والمكانية
االنتفاع بها  .وأما الشرو األول فان األسهم التي سيتم وقفها في هذك الصناديق بالتأكيد ستكون
ملكا َ للموقوف عليهم ص حيث ذكر أن الهدف من الصناديق هو تجميع األموال اليسيرة.
وبالتأكيد فأن هدف الصندوق يسعى اللى تحقيق منفعة أو خدمة معينة حسب نوعو وكما
تم ذكرك في صور الوقفص لذا فإن األسهم الموقوفة في هذا الصندوق أو ذاك ستحقق منفعة ما
حسب وبيعة الصندوق المنشأ وبالتالي يتحقق شروا المال المتقوم.
الشرو الثاني وهو أن يكون معلوماًص وقد تبين أي ا ً من خالل الفصل الثاني بأن السهم
معلوم المقدار علما ً مجمال يعطي المساهم صورة تقريبية عن مقدار أسهمو وما تمثلو في
الصندوق كجزء من ممتلكاتو.
أما في كون أن أسهم الصندوق ملكا ً للواقف ص فهذا أمر جلي ص الذ أن المساهم يمتل
حصتو في الصندوق ملكا تاما ً ال نزاع فيو .
وقد أتفق الفقهاء على خالف من المالكية على عدم جواز التأقين في الوقفص والواضح
أن وقف أسهم الصندوق يمكن أن يكون ناجزا ً ص الذ باستطاعة الواقفص أن يحدد مقدار األسهم
التي يريد وقفها دون تعليق وباخراجها من ملكو في الحال.

ثانياً -:الموقوف عليو :

وقد تبين أن المقصود بالموقوف عليوص الجهة المستفيدة من الوقفص ولما كانن غاية
الوقف القربةص فقد حدد لها العلماء شروو تمثلن بايتي :

أ -أن يكون الجهة الموقوف عليها جهة بر :
وقد تبين من المبحث السابق ص ومن خالل استعراض صور الصناديق الوقفية المعاصرةص
استهدافها لتحقيق خدمات لجهات بر مختلفة حسب نوع الصندوق  .وأن المساهم في
الصندوق الوقفي يحقق الحكمة التي شرع من أجلها الوقفص كونو صدقة جاريةص يرجو فيها
العبد واعة سبحانو .

ب -أن تكون الجهة الموقوفة غير منقطعة :
لو تم السقاو الشرو على واحد من الصناديق التي استعرضن في المبحث السابق وليكن
مثال الصندوق الوقفي لرعاية البيئة .
الواضح أنو ال خالف بين الفقهاء على صحة الوقف معلوم االبتداء واالنتهاء غير
المنقطع 381ص ومن خالل دراسة حالة البيئةص يت ح للقاصي والداني استمرار المخاور التي
الفصل األول/المبحث الثاني من الرسالة )381( .

تتعرض لها البيئة من جراء ز يادة حاالت التلوث التي تجابو المعمورةص األمر الذي يتطلب توفير
المال الالزم لمعالجة االختالالت وسد العجز الناقص في توفير المصادر المالية الالزمة للحد من
ظاهرة التلوث .

جـ  -أن ال يوقف على نفسو :
وقد رجح البحث 382عدم جواز الوقف على الواقف نفسو على رأي مال رحمو  .ومن
المعلوم أن المنفعة المتحققة من الصناديق الوقفية ال تستهدف شخصا بعينوص وبالتالي فأن
منفعتها ستكون على فئة مستهدفة من خالل نوع الصندوق دون شخص بعينو .

د -أن يكون على جهة يصح ملكها وتملكها :
وهذا أمر متحقق في الصناديق الوقفيةص فاألسهم المطروحة لالكتتاب توضح الجهة المراد
تملكها وبما أن الهدف من هذك الصناديق هو تحقيق منفعة يبتغي فيها مرضاة ص لذا فأن
األسهم الموقوفة ستدخل ضمن ما أجازك الفقهاء .

ثالثا -الواقف:383
الواقف هو المتبرع بالمالص ويحق لو أن يشترو في وقفو ما شاء مما ال يخالف الشرعص
أو مما ال يخالف مصلحة الوقف أو الموقوف عليهم ص سواء كان الشرو متعلقا ً بالجهة
الموقوف عليهاص وتخصيصها بمجال معينص أو صفة معينةص أو ما يتعلق بالناظر والمشرف على
تنفيذ الوقف .
ويجب االلتزام بشرو الواقفص وعبر الفقهاء جميعا أن شرو الواقف كنص الشارعص أي
وجوب االلتزام بوص والتقيد بتنفيذكص وعدم الخروج عليو.384
والذا شرو الواقف في وقفو أن يصرف المال في جهة معينةص فيجب االلتزام بشرووص
وحصر صرف الريع على هذك الجهة .
ويدخل في شرو الواقف  :تعيينو ناظراًص فإذا شرو الواقف النار على وقفو أو لغيركص
عنو كان يلي أمر صدقتو -أي وقفو -ثم
وجب العمل بشروو 385ص لما روي أن عمر رضي
جعلو على حفصة تليو ما عاشنص ثم يليو أولو الرأي من أهلها. 386
ويجوز مخالفة شرو الواقف استثناء في حاالتص وهي :
 -1أذا أصبح العمل بالشرو في غير مصلحة الوقفص كأن ال يوجد من يرغب بالوقف الال على
وجو مخالف لشرو الواقفص حتى ال يتعطل .
 -2الذا أصبح العمل بالشرو في غير مصلحة الوقف عليهم كاشتراو أن يبقوا بدون زواج مثال .
 -3أذا أصبح العمل بالشرو يفوت غرضا للواقفص كاشتراوو ايمامة لشخص معينص وياهر أنو
ليس أهال يقامة الصالة .
 -4أذا اقت ن ذل مصلحة أرجح كما أذا أوقف أرضا للزراعة فتعذرتص وأمكن االنتفاع بها في
البناءص فينبغي العمل بالمصلحةص الذ من المعلوم أن الواقف ال يقصد تعطيل وقفو وثوابو .
( )382المصدر نفسه ص  23من هذة الرسالة .

( )383الصناديق الوقفية المعاصرة ص . 30

فتح القدير  ، 58/5الشرح الصاير للدردير  ، 119/4الدذ يرة للقرافدي  ،326/6المهدذب  ، 683/3المنهدا وماندي المحتدا  ،385/2الوقدف فدي الشدارقة ص ، 15شررط الواقرف ()384
وقضايا االستبدال ،عبد هللا صالح حامد مجلة أوقاف العدد  5ص  181وما بعدها  ،األحكام الفقهية ص ، 81الوقف اإلسالمي ص. 115
المنها وماني المحتا  ،394/2المحلي ، 109/3االنوار  ، 654/المجموا  ،333/16المهذب )385( . 683/3
هذا األثر رواه أبو داوود  ، 105/2والبيهقي )386( . 160/6

ومن الواضح أن هذك الشروو ال يمكن تجسيدها من كل المساهمين في الصندوقص مما يعطل
أدارة الصندوق فيما أذا أراد كل مساهم استخدام حقوقوص مما يتطلب توفر الوالية على الوقف
وهذا ما سيتم تناولو في المطلب الالحق .

رابعا:الصيغة :
) رجح أن
ذهب الجمهور اللى أن الوقف ال يصح الال بالقول ص الال أن أحمد ( رحمو
الوقف يحصل بالفعل مع القراسن الدالة عليو  .ومن المعلوم أن القبال الواقف على شراء األسهم
وتملكها تمثل الصيغة الدالة على تحقق الوقف في الصناديق الوقفية.

المطلب الثاني  /الوالية على الوقف وتخصيصو
أوال:الوالية على الوقف :
الن الدارة الصندوق والقاسمين عليو يتولون رعاية الوقف والوالية عليو ابتداء وانتهاءص
لتنفيذ األهداف التي وجد من أجلها .
والوالية على الوقف حق مقرر شرعا على كل عين موقوفةص لتأمين حفاها أوالً ُُص ثم
استثمارها وتشغيلها واستخراج الريع والغلة منها ثانياًص ثم لصرف ثمارها على الجهات
المحددة فيها ثالثاًص ثم لحماية الوقف وللدفاع عنو والمطالبة بحقوقو رابعا ً .
والن كل موقوف البد لو من متول يدير شؤونوص ويحفظ أعيانوص ويستثمرك على الوجو
387
المشروعص ثم يصرف غلتو اللى مستحقيو على مقت ى وثيقة الوقفص وحسب شروو الواقف
.
ويسمى المتولي على الوقف ناظراص أو قيماًص أو متولياًص والوالية على الوقف الما أن تكون
أصلية للواقف نفسو باشتراوها لنفسوص والما أن تكون للموقوف عليهمص والما أن تكون للقاضيص
والما أن تكون بالتوكيل أو التفويض يخر بوالية الوقفص وأهم شرو في المتولي على الوقف
الكفاية بالقوة والقدرة والخبرة في التصرف في واجباتو. 388
وتقوم وزارات األوقاف اليومص أو األمانات العامة لألوقاف بالوالية على الوقف بواسطة
مؤسستهاص وأقر العلماء ذل جميعاص وساد في العالم العربي وايسالميص والدارة صندوق الوقف
هي الحدى المؤسسات الرسميةص أو الحكومية لتولي الوالية على الوقف بكافة أنواعها وجوانبها
.
وايدارة أو الوالية جماعية للاروف المعاصرة ولتعدد االختصاصات والمجاالت اليومص
وهذا جاسز شرعا ويعرف بتعدد ناار الوقفص ل مان التعاون أوالًص ثم التكامل ثانياًص ثم الرقابة
على بع هم ثالثاًص ثم لتحمل المسؤولية وتوزيعها عليهم رابعا ً ص وهذا ما جرى عليو العمل
وتعارفو النا في مختلف ايدارات والمؤسسات المعاصرة. 389

ثانيا :تخصيص الوقف :
ان الصناديق الوقفيةص أو المصارف الوقفيةص عبارة عن تخصيص الوقف في بعض
الجوانب الخيريةص ليتم رعايتها أوال ص واينفاق عليها حصرا ً .
والن تخصيص الوقف بجانب معين أو جهة خيرية جاسز باتفاق الفقهاءص ويتبع شرو الواقف
عند الوقف .
حاشدددية ابدددن عابددددين ،458/4مواهدددب الجليدددل  ،25/6منتهدددى اإلرادات،12/2روضدددة الطدددالبين  ،348/5األندددوار  ،654/1الحددداوي  ،397/9المنهدددا وماندددي المحتدددا ،293/2

()387

المهذب ،390/3الوقف في الشريعة ،صالح ص ،87مجلة اوقاف ،العدد 5ص 118،135وما بعدهما ،ابحداث نددوة نحدو دور تنمدوي للوقدف ،بحدث اسداليب اسدتثمار األوقداف وأسدع إدارتهدا،
الدكتور نزيه حماد ص.179

فتح القدير  ،61/5حاشية ابن عابدين  ،378/3 ،531/3مواهب الجليل  ،37/6المهذب ،690/3المغني  ،529/5كشاف القناع  ،459/2الوقف في الشريعة ص  ، 89نظام الوقف ص ()388
 ،133مفتاح الدراية ص ،46األحكام الفقهية ص  ،819إدارة وتثمير ممتلكات االوقاف ،بحث إدارة الوقف في اإلسالم ص 203وما بعدها ،للدكتور عبد الملك السيد.
انظر موضوع إدارة الوقف البعيد عن الدولة إال في العصور األخيرة ،والمطالبة بعدم صالحية الدولة إلدارة الوقف في :الوقف اإلسالمي ص )389( . 183،167،121

تعالى) عن الواقف ( :ولو أن يخص صنفا من الفقراء
قال الكمال أبن الهمام (رحمو
دون صنف) 390ص وأكد المالكية جواز تخصيص الوقف على شخص أو أشخاص أو فئةص سواء
في الوقف الذري (األهلي) أو الوقف الخيري 391ص وأكد ذل الشافعية بالوقف على جهة بر
المساجد والفقراءص واألقاربص والمجاهدينص وكل سبيل ال ينقطع392وقال مثل ذل الحنابلة.
ولذل يحتاج المسلمون اليوم اللى تنايم فقهي لصور جديدة من الوقف حسب التخصصات
والتغيرات التي حصلن في الممارسات والنشاوات المالية واالقتصادية للمجتمعات ايسالميةص
بعد ابتكار مفهوم المؤسسة والصناديقص وابتكار أساليب جديدة في ايدارة واالستثمار ألموال
الوقف ونشوء أهداف وقفية تفصيلية جديدةص مع وجوب تطوير فقو الوقف المعاصرص وحسب
أغراض الواقف المتنوعة. 393

فتح القدير  ،38/5وانظر فتح القدير  69/5فصل الموقوف عليهم ،وفيه إذا ذكر مصرفا ً فيهم تنصيص على الحاجة فهو صحيح ()390( . )71/5
الكافي )391( . 426،424/2
المهذب  ،674/3المنهاج ومغني المحتاج )392( .379/2

الوقف اإلسالمي ص 125وما بعدها )393( .

المبحث الرابع  :العقبات التي تواجو الصناديق الوقفية
الن حداثة تجربة الصناديق الوقفية تواجو باستمرار مشاكل تصاحب فعلها التنفيذي مع
مرور الزمن وتقادم العهد  .وهذك مسألة وبيعية ترافق كل تجربة حديثة ما تلبث أن تتالشى مع
استقرار المسيرة واالنتقال بخطى ثابتة.

المطلب األول  /ضعف مواكبة المستجدات والتشريعات
أوال -ضعف مواكبة المستجدات :
يتفق علماء األمة ايسالمية على أن األوقاف واجهن حملة تدميرية على يد السالوين
الذين أرادوا حماية ممتلكاتهم خوفا من زوال سلطانهم لكثرة االضطرابات واالنقالبات  .وساهم
االحتالل واالستدمار الغربي الذي عم عالمنا ايسالمي في ومس معالم هذا القطاعص ثم جاء من
يريد ايثراء على حساب الشعبص وبلغ بو جشعو لالستحواذ على اموال األوقاف وضمها اللى
ملكو بحجة أو بأخرى .
ويزداد األمر تفاقما ً في المستجدات الوقفيةص وحيث أن كثيرا من المسلمين الذين يؤيدون
الوقف ويرغبون بو يقتصرون على الجوانب الفقهية القديمة المعروفةص كالمساجد ورعاية
الفقراء فقط ويلتزمون غالبا ً ايراء الراجحة في المذاهب الفقهيةص مع محدودية الفهم لدور
الوقفص ومنها عدم جواز وقف النقودص بايضافة اللى المستجدات التي أجتهد بها علماء العصرص
ومنها الصناديق الوقفيةص التي ال يعرفها الال القليلص وال يقبل عليها الال األقل وال تزال معدومة في
كثير من البالد العربية وايسالميةص ويقف وراء ذل كثير من علماء المذاهب الذين يحرصون
على التعصب المذهبيص وااللتزام بأقوال القدماءص أو بقول مذهب معينص ولو كان ضيقا ومشددا
في مجال وقفي كاالستثمار واالستبدال.394
وا لعمل على حل هذك المشكلة هو بذل أقصى الجهد يحياء سنة الوقف أوال ص والدعوة اللى
التطوير واالجتهادص والقامة الندوات والمؤتمرات والدعايات للوقف المعاصرص وللصناديق
الوقفيةص وأهميتهاص والحاجة الليهاص وبيان أهدافهاص واتفاقها مع المبادئ العامة للوقف في ثبوت
األجر وا لثوابص وفي تحقيق غايات الوقف الشرعيةص ونشر التجارب المطبقة عمليا في بعض
البالد ايسالمية ص وعرض ايثار الطيبة والناجحة للصناديق الوقفيةص وعقد دورات شرعية
لشرح الصناديق الوقفية وأهميتهاص في تغطية حاجات المسلمين العامة والخاصة ص ومراعاة
التطورات المعاصرةص و بيان التنايم الجديد للوقفص وعمل حملة العالمية واسعة لذل ص فايعالم
اليوم يمثل السلطة الرابعةص ويلعب دورا ً بارزا ً في الحياة.395

ثانيا :ضعف النصوص التشريعية :
بعد ايعالن عن الصناديق الوقفية البد من السحة تبين هدف الصندوقص ومصادرك الماليةص
ومصارفو التي يلتزم بها.
وغالبا ما تكون هذك الالسحة قاصرة على بعض الجوانبص وقد أغفلن جوانب أخرىص وقد
تكون نارتها آنيةص بحسب الواقع القاسمص والاروف المحيطةص وعند التطبيق ينكشف النقص في
الالسحةص وعدم استيعابها لمختلف األمورص أو غياب مراعاة النص للمستجدات ص أو عدم دخول
التطور الراهنص مما ي طر القاسمون عليها للتعديلص وايضافة والتجديد ص وهذك المشكلة من
سنة الحياةص ومن وبيعة العمل البشري عامة الذي ال يعرف الكمال وينشأ ضعيفا ً ثم ال يلبث أن
ينمو وينتشر.
( )394صناديق الوقفية المعاصرة  ،محمد الزحيلي ،ص . 35
( )395دور الوقف في مجال التعليم والثقافة ص . 71،63

ومن الطبيعي أن تذكر الالسحة مصادر ومصارف أموال الصندوقص ثم يكتشف الغموض
في بعض العبارات ص وقد يقع اختالف في تفسيرها ص ومدى عمومها ص أو شمولها لجهات
وجوانب أخرىص وهذا أمر عادي أي اص وقد يحدث تعارض بين نصوص المؤسسات وقانون
الوقف في الدولةص أو أنامة وزارة األوقاف أو تعارض بين النص للوقف العامص والوقف
الخاص في بلد أو ص ندوق ص والحاجة لتدخل الق اء أحيانا لحل هذك المنازعات.396
الن مواجهة هذك المع لة يتطلب زيادة الجهد والعمل والسعي لصياغة الالسحة على أف ل
صورة مع العموم والوضوح والتحديدص والمرونةص بعد الدراسة المتأنية واالستفادة من
الصناديق السابقةص أو التجارب القريبةص سواء داخل البلد أو خارجوص ثم بعد ذل تقوم بالتعديل
وايضافة كما هو شأن جميع المؤسساتص والمشاريعص واألنامة.397

المطلب الثاني  /مشكالت االستثمار وايدارة
أوال :الخلل في استثمار أموال الصندوق :
يكون استثمار أموال الصندوق الوقفي من أهم المشكالت العملية عند التنفيذ والتطبيقص
ويواجو القاسمون على الصندوق صعوبات في كيفية االستثمارص ومجاالت االستثمارص واختيار
المتعاونين مع الصندوق في االستثمارص ويقترن ذل باألمانة والصدق وايخالص والخوف من
تعالىص والتحرز من الحرام. 398
يكتنف االستثمار خطر الخسار ةص أو ضعف الريع والغلةص أو زيادة النفقاتص أو اختال
األموالص وتسعى الصناديق الوقفية عادة اللى تحقيق أعلى عاسد تنمويص وهذا مجرد أمل
ووموحص ولكن يأتي التنفيذ والتطبيق العملي دون ذل ص أو خالفوص والوسيلة لحل هذك المشكلة
يتوقف على خبرة وتدريب القاسمين على الصناديق والخ اع االستثمارات لدراسات الجدوى
االقتصادية .
وقد تكون مشكالت استثمار أموال الصندوق في اختيار الطريقة المناسبةص والصيغة
الناجحةص مثل ايدارة المباشرةص والوكالة بأجر لهيئة أو جهة مختصة بايدارة والتشغيل يدارة
مشاريع الصندوق وايشراف عليهاص وصيغة بيع حق استثمار المشاريع اللى جهة متخصصة
مقابل بدل محدد تدفعو للمؤسسة. 399
ويمكن السناد استثمار أموال الوقف وتنمية موارد الصناديق الوقفية ومدخراتها اللى
جهات اقتصادية متخصصة في االستثمار والتمويل والتجارة مع مراعاة الجوانب الشرعية
واالستثمارية معاًص و التوسع في عالقة الصندوق في المؤسسات التجاريةص ورجال األعمالص
لدعم مشاريع الوقف التجاريةص ويجب تطوير عملية االستثمار ألموال الصناديق الوقفيةص وأال

مجلة أوقاف ،العدد  5ص  ، 68/ 66دور الوقف في مجال التعليم والثقافة ص )396( . 67
مجلة أوقاف ،العدد  5ص )397( . 67
الصناديق الوقفية  ،المعاصرة  ،ص)398( . 36
مجلددة أوقدداف ،العدددد  5ص  ، 68دور الوقددف فددي مجددال التعلدديم والثقافددة ص  ، 84،78 ، 64/63إدارة وتثميددر ممتلكددات األوقدداف  ،بحددث الوسددا ل ألحديثدده ()399
للتمويل واالستثمار ص . 92،187
الفصل األول/المبحث الثاني من الرسالة .

تكون جامدة ومقتصرة على وساسل تقليديةص فالحياة االقتصادية في تطوير داسمص ويجب نقل
رؤو األموال اللى مشاريع مناسبة لكل وقن.400

ثانيا :هيمنة الدولة على الصناديق الوقفية:

تخ ع الصناديق الوقفية لتدخل السلطات الحكومية في شأنهاص بدءا ً من المراقبةص ثم
التفتيش ثم التعديلص ثم الم ايقةص ثم فرض بعض القيود واألحكام واألشخاص على الصندوقص
وقد يكون هذا في مصلحة الصندوقص وقد يكون العكسص وقد يراد منو تغيير وجهة الصندوق
اللى اتجاك آخر.
وقد تنشئ الدولة مباشرةص أو باييحاء غير المباشرص صناديق مماثلةص أو مؤسسات تهدف
لنفس أغراض الصندوق لتشل فعاليتوص وتغدق الدعم المادي والمعنوي على األولص وتتجاهل
الثاني وتغض الطرف عنوص وقد تعمل بطرق شتى لمساءة اليو وتشويو سمعتوص أو التدخل
فيوص وهو ما حدث كثيرا في التاريخ.401

ثالثا  :االستغالل وسوء ايدارة:

يواجو العمل الجماعيص والمؤسسات العامة غالبا ً مرض االستغاللص سواء من العاملين في
الصناديق أو من خارجو
وقد يقع ابتزاز أو خيانة أمانةص أو س رقاتص أو تقصيرص أو سوء الدارة من المشرفين على
الصندوق والموظفين فيوص يؤدي ذل  -أحيانا -اللى تهديد الصندوقص وتعري و للدمار
وايفال ص وقد يكون بعض العاملين في الصندوق الوقفي غير أكفياءص وليس لديهم الخبرة
الكافيةص أو االختصاص في أدارة عملو ص وقد ي اف اللى ذل قلة العمالة المؤهلة والمدربة على
أدارة الوقف ص وغياب الموظفين المهرة في الوقف والدارة الصناديق.402
أن حل هذك المشكلة يتطلب القامة الدورات للعاملينص وتطوير الكفاءات والكوادر الميدانيةص
والتدريب المستمرص والصدار نشرات ومجلدات ودوريات مختصة في موضوع الوقف والعمل
الوقفي وايدارة والتنايمص واالستفادة من الخبرات المتنوعةص والتجارب الوقفية في العالمين
العربي وايسالميص والدخال الحوسبة الشاملة في أعمال الصناديقص واستحداث الدارات للتنمية
واالستثمارص وتطوير الصيغ لتنمية الممتلكات الوقفيةص وتنويع المشروعات الوقفيةص وتطوير
ورق تنفيذها وفق نار معاصر يستوعب المستجدات في مجاالت ايدارة واالستثمار المتنوعص
ويراعى األبعاد الدينية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والتقنية. 403
أت ح من خالل هذا الفصل أن الصناديق الوقفية هي أحدى المنجزات الحديثة للوقفص
قامن على أسا أنشاء الدارات متخصصة لرعاية وجوك البر والنفع العام للمجتمع والدولة
واألفراد وتهدف لتحقيق الصالح العام .وتعددت صور الصناديق الوقفية حسب الغاية التي
ترعاها ص ويمكن أن تتجدد باستمرار مع وجود الرغبة لسد حاجة من حاجات المجتمع مرضاة
 .من جهة أخرى فقد أثبن الفصل انطباق أركان الوقف على عمل الصناديق الوقفية ويمثل
دعوة موفقة يحياء سنة الوقف وتطويرك .
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الفصل الخامس
نحو صناديق وقف استثمارية
المبحث األول  /استثمار الوقف حكمو وضوابطو
المطلب االول/بين صندوقين
من خالل قراءة الفصلين الثالث والرابع من هذك الرسالةص تت ح معالم كل من الصندوق
االستثماري والصندوق الوقفي  .ولو عقدت مقارنة بين الصندوقين ص لتبين وجود بعض
االختالفات على رغم من التشابهات الموجودة فيما بينها .
فالغاية من النشاء كل صندوق تختلف مابين االثنين فالغاية من النشاء الصندوق
االستثماري تتمثل في تجميع المدخرات وربطها بأسواق المال بقصد استثمارها في األوراق
المالية أو أي مجاالت اقتصادية  .أما غاية الصندوق الوقفي فهو الحياء سنة الوقف بتجديد
الدعوة الليو من خالل مشاريع ذات أبعاد تنموية قريبة من المجتمع وقادرة على تلبية رغباتهم
وحاجاتهم .
الهدف المرجو من الصندوق االستثماري هو تحقيق عاسد اقتصادي للصندوق يتحول
ريعو اللى المساهمين في الصندوق االستثماريص وتهدف الصناديق الوقفية اللى الهدف ذاتوص الال
أن المستفيدين من ريع أو عاسد الصناديق الوقفية هم الجهة الموقوف عليهم والمنشأ الصندوق
ألجلهم .
أما من حيث المشروعيةص فال خالف في أن كل من الصندوقين مشروعةج ما التزمن
ب وابط الشريعة ايسالمية من حيث أحكام البيوع ومراعاة الحالل والحرام .
الدارة الصندوق االستثماري تستند اللى وجود مجلس الدارة يتكون من حملة األسهم من
النوع األول وهم بدورهم يسندون ذل اللى مدير يقوم بتوجيو األسهم حسب نوعها لتحقيق
المرجو منهاص فيكون المدير وكيالً عن المستثمرين  .أما الدارة الصندوق الوقفي فتسند اللى
مجلس الدارة أي اص الال انو يتكون من عدد من العناصر الشعبية يختارهم رسيس مجلس شؤون
األوقاف ويحدد للصندوق مدير يعينو األمين العام لشؤون األوقاف من موظفيوص ويتولى مجلس
ايدارة القرار سياسات وخطط وبرامج الصندوق في نطاق أحكام الوقف .
الدعوة اللى تشكيل الصندوق االستثماري يكون الما عن وريق المصارف ايسالمية أو
الشركات االستثمارية ايسالمية المختلفة ويكون شكلو قريبا ً اللى شكل الشركات المساهمة من
نوع خاص .
بينما تتم الدعوة لالكتتاب في الصناديق الوقفية عن وريق الدارة األوقاف العليا في الدولة
.
مكونات الصندوق االستثماري هو األسهم االستثمارية ويستطيع صاحب السهم بيعو
ونقل ملكيتو والخروج من الصندوق متى شاء .وال ابط لذل هو سعر السهم في األسواق
المالية يحددك الوضع المالي للصندوق ودرجة قبولو في السوق المحلية .
أما الصندوق الوقفي في م اللى جانب األسهم الوقفيةص تبرعات يمكن قبولها من جهات
البر المختلفةص أضف اللى ذل عدم قدرة صاحب السهم التحول عنو أو بيعو على رأي جمهور
العلماء .
ويمكن تصفية الصندوق االستثماري عن وريق بيع أسهمو في األسواق المالية وفقا ً
لقواعد تل األسواقص بينما ال يمكن تصفية الصندوق الوقفي الال من خالل تشريع من رساسة
األوقاف في ذل البلدص يشير بموجبو السماح اللى تحويل األسهم الموقوفة اللى جهة أخرى عم ً
ال
بشروو الواقفينص وعلى وفق شروو استبدال الوقف .

من جهة أخرى فانو ينبغي النار اللى مسألة تنمية أمالك األوقاف على النها ق ية جديدة
حديثةص سواء أكانن جدتها من حيث العوامل التي أدت الليهاص أم من حيث أهميتها وحجمها في
الواقع االجتماعي واالقتصادي المعاصرص وان كانن قديمة بطبيعتها وأصولها وجذورها (.)404
وعلى قدر علمي المتواضع ص فان الفقهاء السابقون لم يتطرقوا في بحثهم لمواضيع
الوقف وأحوالو اللى الفراد بحث عن زيادة رأ مال الوقف نفسو عن وريق أعمال تنموية
مقصودة تت من استثمارا ماليا جديدا ي اف اللى أصل المال الموقوف .
الالص أنهم ( الفقهاء )ص قد تحدثوا عن صورتين مهمتين من صور تنمية مال الوقف .
أولهما حفر بئر في ارض الوقف الزراعية من اجل التمكين من زراعتهاص أو لزيادة مردودهاص
بتحويلها من ارض تزرع بعالً اللى ارض مسقيةص وال ش أن الوساسل التي كانن متوفرة لحفر
ايبار لم تكن لتجعل تكلفة حفر البئر عاليةص بحيث يمكن تغطيتهاص في العادة من اليرادات السنة
نفسها(. )405
ومن الواضحص الن هذك العملية هي عملية تنموية دونما أدنى ش ص ألنها ستؤدي اللى رفع
النتاجية األرض وقيمتها الرأسمالية  .أما الصورة الثانية فهي صورة الضافة وقف جديد اللى مال
وقف سابق .
الن النار لحال األوقاف منذ سنها اللى وقتنا الحاضر ص سياهر أنها ال تخلو من ثالث
حاالت :
 -1أوقاف مخططة :
وهي أوقاف يزمع الواقفون وقفهاص الال أنهم يبحثون عن صيغ معاصرةص تحقق لهم ضمان
استمرارية استثمار أوقافهمص وتنميتها .
والواضح من شروو الوقف وأركانو ص الن للواقف أن يوقف من مالو القابل للوقف ما شاء
 . ومن أهم ما
ص وان يشترو ما شاء من الشروو التي ال تخالف كتاب وسنة رسول
يسمح للواقف هو أن يشترو في وقفو ما ي من بقاءكص وتنميتو والحفاظ عليوص كأن يجعل جزءا
من غلتو لعمارتو وصيانتو والحفاظ عليوص أو أن يحيل اللى الناظر حسب ما يراك ليختار ما يراك
مجديا لمصلحة الوقف من وساسل االستثمار المباحة .
 -2أوقاف قاسمة منصوص عليها :
وهي تل األوقاف القاسمة والتي نص الواقفون في شرووهم على استثمارها بصيغ
استثمارية نافعة مجديةص وخصوا في شرووهم جزء من ريع أوقافهم لتنمية أصول أوقافهم .
 -3أوقاف قاسمة غير منصوص عليها :
وهي تل األوقا ف القاسمة ولكنها جاءت بمعزل عن شروو الواقف فيما يتعلق باستثمارها .
الن هذا األمر يحتم البحث في حكم استثمار هذك األوقاف بصيغ استثمارية مناسبة.وعلية
فان المطالب االخرى ستبحث في حكم استثمار أصول الوقفص وحكم استثمار ريع الوقفص أو في
تخصيص جزء من ريع الوقف لتنميتو .

المطلب الثاني /حكم استثمار أصول األوقاف
ال يخفى على احد في أن األمدوال الموقوفدة المدا أن تكدون عقدارا أو غيرهدا  .فأمدا األصدول
الموقوفددة عقددارا ً فددالمرجو منهددا وحسددب شددرو الواقددف المددا لالنتفدداع والمددا أن تكددون موقوفددة
لالسدتغالل  .فددان كانددن موقوفددة لالنتفدداع بهددا ص فددان الوقددف يتحقددق بددالتمكين مددن تلد المنفعددة .
فمثال ً الن كان الموقوف مسجدا ً فبالصالة فيو ص وان كانن مقدابر فبدالتمكين مدن الددفن فيهدا ....
وهكذا .
،ص. 221
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وان كان غرض الواقف كما يفهم في شروو توزيع غلة الوقف أو ريعو على جهة الوقدف
ص فاألصل أن يستثمر بايجدارة وهدذا ال ندزاع فيدو بدين العلمداء والعمدل عليدو عندد المسدلمين مدن
عصورهم األولى دون نكير ص فاألصل في أصول األوقداف أن يتبدع فيهدا غدرض الواقدف وشدروو
وان يستثمر في ضوء ذل بالوسيلة المناسبة (. )406
أما الذا كان المدال الموقدوف منقدوال كالعتداد والسدالح وايالت وغيرهدا ص فاسدتثمارك يكدون
بتمكدين الموقدو ف عليددو مدن اسدتخدامها واالنتفدداع بهدا ص الال الذ تعطلدن منفعتهددا فيمدا وقفدن لددو ص
فيجدوز بيعهدا وتصدرف فدي جدنس مدا وقفددن لدو  .كمدا يجدوز اسدتثمار ايالت والددواب الموقوفددة
ونحوهدا  -الذا لدم يكدن هنداك مسدتفيدا مدن الموقدوف علديهم  -بإدخالهدا فدي مشدروعات بدأُجرة أو
بنسبة معينة من هذا المشروع .
الن األصل هو استثمار األوقاف على الجهات العامة أو الموقوفة لالستثمار وتوزيدع الغلدة
على معينين بالوسيلة المجدية ومما يدل على مشروعية استثمار أصول األوقاف ما يأتي(: )407
 .1الن الوقف هو تحبيس األصل وتسبيل الثمرة أو الغلة أو الريع .
وهذا يفيد أن الموقوف عليهم ال يملكون رقبة الوقفص والنما لهم منفعتو وغلتو  .وال يمكن
الحصول على الغلة الال باستثمار الوقف بوسيلة من وساسل االستثمار المناسبة .
 .2الن استثمار أموال الوقف وريق من ورق المحافاة على هذك األوقاف من االضمحالل
والخراب ص فاستثمار العقار بتأجيرك وريقة من ورق المحافاة عليو وصيانتو ص وبقاؤك
لزمن أوول يحقق الغرض منو .
 .3تحقيق قصد الشارع من الوقف ص وغرض الواقف منو ونفع الموقوف عليهم وما يترتب
على ذل من فاسدة للمجتمع .
أما قصد الشارع من الوقف فهو فتح باب للقربة يتقرب بها اللى ص واليجاد مورد مالي
لسد حاجات المجتمع وأما نفع الموقوف عليهم ففي تنمية مورد من مواردهم تقوم بكفايتهم
وتلبي حاجاتهم .وأما الفاسدة العاسدة على المجتمع فبما يتحقق من خالل استثمار األوقاف
وتنميتها من أثار جليلة للمجتمع تتمثل في ازدهار األوقاف مما يتيح للمجتمع بفئاتو المقصودة
بالوقف سد حاجاتو والقيام بكفاياتو .
 .4ما ثبن من أن رسول (صلى علو وسلم) والخلفاء الراشدين كانوا يستثمرون أموال
الصدقة ص حيث كان يخصص الحمى للحفظ والرعي والدر والنسل كما دل عليو حديث
عليو وسلم) ال يقسم الصدقة على
العرنيين ص فانو يدل على أن النبي (صلى
المستحقين( )408حال وصو لها والنما ي ع لها الرعاة وتستثمر ص ومثلو ما ورد عن عمر
رضي عنو انو حمى الربذة لنعم الصدقة(.)409
والذا جاز استثمار أموال الزكاة وهي اخص من األوقاف وأضيق نطاقاًص فانو يجوز
استثمار أموال الوقف على جهات البر المختلفة .

المطلب الثالث  /استثمار ريع الوقف
( )406استثمار أموال األوقاف ص عبد
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اوجب الفقهاء العمل بشرو الواقفص سيما بما يتعلق بصرف غلة وقفو ص لذا فإن صرف
غلتو واجب ما لم يخالف النصوص والقواعد الشرعية  .فإن شرو الواقف في وقفو توزيع غلتو
على شخص أو جهة معينة أو في أعمال البر فاألصل أن توزع هذك الغلة فورا في مصرفها
المشترو في الوقف  .ولكن ما هو عليو الحال لو زادت اليرادات الوقف عن حاجة مصرفو ص أو
فيما الذا اشترو الواقف تخصيص جزء من ريع وقفو لعمارتو تشير األدلة التي سيتم ذكرها
الحقا اللى عدم وجود مانع من استثمار ذل الريع بالوسيلة المالسمة  .أما األدلة على ذل فتتمثل
باألتي :
()410
.
 .1حديث عروة البارقي رضي عنو
ندص الحددديث علدى الن عددروة أتجددر فدي مددال ولددم يكدن مددوكال فدي االتجددار ص ممددا يددل علددى جددواز
استثمارات مال الغيرص بغير الذن مالكو أذا أقرك على ذل .
وقياسا ً على جواز استثمار المال الخاص ص جاز لمن يلي األوقاف سواء كان ناظرا ً عاما ً
أو خاصا ً ص الن يستثمر األوقاف بما يعود بالمنفعة على الوقف والموقوف عليو .
 .2ما رواك ايمام مال في مووأك من اتجار عبد وعبيد ابني عمر رضي عنهم بمال
من أموال ص وقد أقرهما عمر ومن ح ر من الصحابة ص ومما يدل على جواز استثمار
أموال واألوقاف منها(.)411
 .3ق يا استثمار أموال الوقف من قبل الناظر على أموال اليتامى من قبل الولي  .وحيث قد
اتفق الفقهاء على جواز استثمار أموال اليتامى( )412فيما يعود عليهم بالمصلحة وهي
مملوكة لهم فإنو يجوز استثمار أموال الوقف فيما يعود عليهم بالمصلحة.
بل الن الرسول  قد أمر الولي باالتجار في مال اليتيم (وال يتركو حتى تاكلو الصدقة)
وهذا يشير اللى جواز االستثمار بأموال األوقاف قياسا .
 .4ما فعلو عمر رضي عنو حيث لم يقسم أرض العراق ومصر والشام بين الفاتحين والنما
وقفها وتركها بأيدي أهلها يزرعونها وضرب عليهم الخراج ص بقصد تأمين موارد ثابتة
للدولة  .وهذا أي ا يشير اللى جواز استثمار األوقاف لمصلحة الموقوف عليهم(. )414
()413

ص نصوا على الن ناظر الوقف ملزم ببناء ما تخرب منو وترميمو
 .5الن الفقهاء رحمهم
وصرف جزء من الريع في عمارتو ص بل يبدأ بها قبل توزيع الريع على الموقوف عليهم ص
شروو الواقف في شروو ص ام لم يشتروو  .وذل ضمان الستمرارية استثمار الوقف ص
ليكون مصدرا مدرا للغلة(. )415

المطلب الرابع  /استثمار جزء من ريع الوقف لتنمية أصلو
()410البخاري في صحيحو كتاب المناقب .
()411مال المووأ كتاب القراض.
()412أحكام القرآن للجصاص  93/2المغني . 338/6
()413

سنن الترمذي باب الزكاة /زكاة مال اليتيم تسلسل .580

( )414كتاب االمول ألبي عبيد ص.137-134
( )415استثمار أموال الوقف  ،عبد هللا بن موسى العمار  ،ص.218

ذكر سابقا ص انو ال ينبغي الخروج عن شروو الواقف والعمل بمقت اها بما ي من
مصلحة الوقف والموقوف عليهم  .وفي ضوء جهدي القاصر ص فاني لم أجد ما يشير صراحة
اللى أن الفقهاء قد أجازوا تنمية أصل الوقف ص بل الن بع هم قد منع ذل ص الذ يقول ابن الهمام في
فتحو بعد حديثو عن عمارة الوقف ص بأن العمارة الالزمة ( النما هي بقدر ما يبقي الموقوف بها على
الصيغة التي وقف عليها ) ص ويؤكد ذل بقولو (فأما الزيادة فليسن مستحقة )(.)416
لذا يعد أمر تنمية أصل الوقف من المستجداتص التي ينبغي البحث فيهاص عليو فإن هذا
المطلب سيتناول موضوع فيما الذا أورد الواقف شرو التنمية صراحة أو ضمنا ً أو فيما الذا لم يذكر ذل
.
 .1الذا ذكر الواقف في صيغة وقفو تنمية أصلو بجزء من غلتو  .وهنا على ناظر الوقف ان ينار في
هذا الشرو وتأثيرك على مستقبل الوقف ومصلحة الواقفين ص فإن كان ذل ايجابيا كان على الناظر
لزاما العمل بشرو الواقف بمقت اك .

 .2الذا ما نص الواقف في شروو على عدم تنمية أصلو بجزء من غلتو ص بل يصرف جميع
الريع في عمارة ما تهدم في الوقف وتوزيع الباقي على جهة مصرف الوقف  .وحينئذ فالذي
ياهر ـ و أعلم ـ هو التباع شروو ص وعدم
جواز تنمية األصل بجزء من غلة الوقف ص مراعاةً لشرو الواقف ص فيما ال يخالف النصوص
الشرعية(. )417
 .3أن ينص الواقف في شرو وقفو على أن النار في تنمية األصل بجزء من الغلة للناظر ص الن
رأى المصلحة في ذل فعلو ص والال فال ص وحينئذ ص فعلى الناظر التباع ما تقت يو مصلحة
الوقف فيعمل في موجبها ص مع مراعاة ال وابط التي البد منها عند استثمار الوقف .
 .4أن ال يذكر الواقف في صيغة وقفو قيد يسمح أو يمنع تنمية أصل وقفو  .والراجح هنا ـ و
أعل م ـ هو التباع المصلحة في ذل والنار اللى هذا الجانب من جميع االعتبارات التي تكتنف
الوقف من حيث مصلحة أصل الوقف ومصلحة الموقوف عليهم .
فالقاعدة التي ينبغي التي ال نحيد عنها هي أنو ال يصح تخصيص أي جزء من اييرادات
ينماء رأ مال الوقف ص الال بموافقة الموقوف عل يهم ص ألن حق الموقوف عليهم متعلق بهذك
اييراداتص أي ا .هذا هو األصل أو المبدأ العام في النماء أموال األوقاف(. )418
الال ص أنو يمكن النار في تنمية مال الوقف من اليراداتو في بعض الحاالت ص التي تتولد عن
الاروف واألحوال المستجدة مما قد يشكل استثناءات لهذا المبدأ ص حيث تعد المصلحة هي
الفيصل في القيام بالتنمية من عدمها .

المطلب الخامس  /ضوابط استثمار الوقف
يحكم استثمار األموال الوقفية مجموعة من ال وابط العامة المستنبطة من مصادر
()419
الشريعة ايسالمية ص والتي تتمثل بايتي :
( )416الفتح القدير .280/6
()417استثمار أموال الوقف عبد

.

العمار ص220

()418الوقف ايسالمي صمنذر قحفصص222

.

()419استثمار أموال الوقف ص حسين حسين شحاتو ص 160-159صاستثمار أموال الوقفص خالد عبدد
.
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 -1أسا المشروعية ص ويقصد بذل في أن تكون أموال الوقف مطابقة ألحكام ومبادئ الشريعة
ايسالمية والتي تعد المرجعية األولى في هذا النشاو ص حيث يتم تجنب استثمار األموال الوقفية
في المجاالت المحرمة شرعا ً ومنها  :اييداع في البنوك بفواسد ص أو شراء أسهم شركات تعمل
في مجاالت الحرام او شراء ما يسمى باالسهم ا لممتازة كونها من الرباص أو االستثمار في بالد
تحارب ايسالم والمسلمين أو تتعاون مع من يحاربهم .
 -2أن ال يؤدي االستثمار اللى مخالفة شرو الواقفص فمثال لو شرو الواقف عدم االستثمار فال يجوز
للناظر االستثمارص ولو شرو الواقف وجها معينا لالستثمار وجب على الناظر التقيد بهذا الوجوص
الن شرو الواقف كنص الشارع فال تجوز مخالفتو .
 -3أن يهدف االستثمار اللى تحقيق النفع األكبر للجهات الموقوف عليهم والسيما الطبقات الفقيرة
منهمص الذ ينبغي أن يوجو االستثمار نحو مشروعات تحقق نفعا ً للطبقة الفقيرةص وتوفر فرص
عمل ألبناسها بما يحقق التنمية االجتماعيةص الن ذل من مقاصد الوقف الخيرية واالجتماعية .
 -4يجب ترتيب المشروعات االستثمارية المراد تمويلها من أموال الوقف وفقا لسلسة األولويات
ايسالميةص ال روريات فالحاجيات فالتحسيناتص وذل حسب احتياجات المجتمع ايسالمي
والمنافع التي سوف تعود على الموقوف عليهم .
 -5توثيق العقودص ويقصد بذل أن يعلم كل ورف من أوراف العملية االستثمارية مقدار ما سوف
يحصل عليو من عاسد أو كسبص ومقدار ما سوف يتحمل من خسارة الذا حدثنص وان يكتب ذل
في عقود موثقة حتى ال يحدث جهالة أو غررا ً أو يؤدي اللى ش وريبة ونزاع .
 -6أن يكون االستثمار مأ مونا غير محفوف بالمخاور حفاظا على أحوال الوقف من ال ياعص
واالستثمار المحفوف بالمخاور عند االقتصاديين نوعان :
أ  -االستثمار يجال وويلة في مشروعات معرضة للخطر مثل مشروعات المجازفة في ميادين
عمل مستحدثة .
ب -االستثمار في مشروع جديد يقوم بو أشخاص غير أصحاب رأ المال .
وال يقصد بذل انتفاء المخاورة بدرجة قطعية فان ذل متعذر في االستثمار فكل استثمار
يواجو درجة من المخاورص ولكن المقصود أال تكون المخاور عالية .
ويمكن تقليل المخاور بإتباع ايجراءات ايتية:
أ -التاكيد على دراسات الجدوى االقتصادية ومعاييرها بخصوص االستثمار الموال الصندوق .
ب -أن يكون االستثمار مع جهة عندها خبرة كبيرة بإدارة األموال واستثمارها ولها سمعة ويبة
عند المستثمرين معروفة بنجاحها .
ج -أن يكون االستثمار مع جهة يوثق بها ويطمئن لها الناظرص وان يكون القاسمون على
االستثمار معروفين باالستقامة والصالح.
 -7المتابعة والمراقبة وتقويم األداء من المسؤول عن استثمار الوقف سواء كان ناظر أو مديرا ً أو
مؤسسة أو هيئة أو أي صفة أخرى بمتابعة عمليات االستثمار لالومئنان من أنها تسير وفقا للخطط
والسياسات والبرامج المحددة مسبقاًص وبيان أهم االنحرافاتص وبيان أسبابها وعالجها أول بأولص
وهذا يدخل في نطاق المحافاة على االستثمارات وتنميتها بالحق .

.

المبحث الثاني  :صيغ تمويل األوقاف عن وريق االكتتاب العام
الن األسلوب المتبع في تكوين صندوق الوقف وكذل صندوق الوقف االستثماري المقترح
يكددون عددادة عددن وريددق الدددعوة لالكتتدداب العددام وقبددل البدددء فددي اسددتعراض األشددكال المقترحددة
لتمويل صناديق الوقدف االسدتثمارية صالبدد مدن ايشدارة اللدى الجهدة التدي تتدولى الدارة الصدندوق
جويقتددرح فددي هددذا المجددال أن تبقددى ايدارة بكاملهددا فددي يددد ندداظر الوقددف ممددا يمكنددو مددن الصدددار
الحصص أو األسهم التي سيت منها الصندوق وحسب نوعو .
وينبغددي الن يت ددمن عددرض ايصدددار(the pصددلى عليددو وسددلم )ospectusصثددم عقددد
االكتتاب بعدكصوكالتين هما :وكالة من مشتري الورقة المالية لناظر الوقف باسدتعمال نقدودك فدي
عمليدة البناءصووكالددة أخددرى مددن المشددتري تقددر وتقبدل الدارة الندداظر للمشددروع الددوقفي الددذي تددم
420
تمويل بناءك بأموال أصحاب الحصص واألسهم.
وسدديتم تندداول بعددض األشددكال المقترحددة لتمويددل األوقدداف عددن وريددق االكتتدداب العددام فددي
المطالب الالحقة .

المطلب األول/األسهم الوقفية
اقترحدن هددذك الطريقددة وهددي فكددرة الصدددار اسددهم وقفيددة وورحهددا لالكتتدداب العددام مددن قبددل
بعدض مددن البدداحثين المعاصددرين .فطرحهدا الدددكتور( مندذر قحددف) كوسديلة تمويددل ألمددوال قاسمددة
وتناولهددا الدددكتور (محمددد عبددد الحلدديم عمددر) كوسدديلة ينشدداء أوقدداف جديدددة صوكددذل ورحهددا
الدكتور(عبد العمار) .
يقصد المساهم من شراء األسهم الوقفية صاالشتراك فدي وقدف األسدهم فدي مشدروع وقفدي
421
معين .أما معالم فكرة وقف األسهم عن وريق االكتتاب العام فتتجلى في ايتي :
 -1أن تتبنى جهة أو مؤسسة خيرية أو الدارة حكومية صكوزارة األوقاف صأو حتى فرد معين فكرة النشاء مشروع
وقفددي خيددري خدداص أو عددام يخدددم المجتمددع بددأي نددوع مددن الخدددمات الخيريددة كمددا تددم ذكددرك فددي الصددناديقج أو
المشاريع الوقفية أو مشروع استثماري يصرف ريعو في وجوك البر معينة أو عامة.

 -2دراسة هذا المشروع أو ذاك دراسة وافية بالتخطيط لدو وتقددير تكلفتدو صومدن ثدم تحديدد رأ
المال الالزم لهذا المشروع الوقفي صوأخذ األذن الالزم ألقامتو من جهة االختصاص .
-3الصدار أسهم وقفية على غرار األسهم في الشركات المساهمة وعلى غرار صدكوك االسدتثمار
يوزع عليها رأ المال لتصبح هذك األسهم ذات قيم اسمية متساوية .
 -4يعرف عامة النا بهذا المشروع عن وريق وسداسل األعدالم المختلفدةج وعدن وريدق الصددار
نشددرة اكتتدداب تعددرف النددا بالمشددروع واهدافددو ووبيعتددوج ومصددرفوج ووريقددة ادارتددو ووريقددة
االكتتاب فيوج وتح ديد الجهة المعنية لتلقي االكتتاب من العامة  ....الخ .
 -5تبدأ الجهة المعنية باستقبال المساهمات العامة ج وتعطيهم اليصاالت بقدر أسهمهم .
 -6يدعى بعد ذل جميع المساهمين الجتماع تأسيسي لتكدوين مجلدس الدارةج وتعيدين مددير عدام
لهددذا المشددروع الددوقفي عددن وريددق االختيددار (االنتخدداب) .وينتخددب مددن يلددزم للقيددام بمهددام ه دذا
المجلسج كناسب للمدير أو الرسيسج وأمينا للمجلس ج وممثال ماليا ً ...الخ .
ومن ثم يتولى مجلدس ايدارة ورسيسدو مهمدة القامدة المشدروع واسدتثماركج وتوزيدع غلتدو
في مصارفو المحدودة بالوكالة عن المساهمين .
وعلى هذا فالعالقة بين المساهمين ومجلس ايدارة عالقة وكالة كونو وقفدا ً خيريدا ً الال اندو
يمكن الن تنشأ عالقة م اربة بين ناظر الوقف الذي هو رسيس مجلس ايدارة وبدين مؤسسدة أو
420
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شخص الستثمار الوقف أو جانب منوج الذا كان من النوع االستثماري الذي يقصد ريعدو لتوزيعدو
في مصارف الوقف .
 -7وبعد االنتهاء من تنفيذ مشروع الوقف يبدأ في االنتفاع بو في مصارفو ألمحددة .
فإن كان المشروع لالنتفاع المباشرج فتح للمسدتحقينج وان كدان باالسدتثمار فدي الجدارة أو
غيرها اسدتثمر علدى حسدب مدا حددد فدي نشدرة ايصددار المدا عدن وريدق مجلدس ايدارة ج أو عدن
وريق الرجاع العاسد اللى المساهم على حسب أسهمو ليوزعو في مصارفو .

أسباب ودوافع مثل هذك المشروعات الوقفية: 422
بعد النار فيما كتب من ورح اصل هذك الفكرة وبعد الدراسة والتأمل تتبين أهميتها وشدة
الحاجة الليها وال سيما في هذا العصر لما يأتي :
 -1اخدتالف أنمداو الحيدداة فدي هدذا العصددر ج وتندوع الخددمات التددي يحتاجهدا المجتمدع ج ممددا
يستدعي التفكير في مشروعات وقفية تفي بهذك الخدمات المتنوعة.
 -2الن غالددب النددا فددي المجتمعددات المختلفددة يعيشددون حيدداة اقتصددادية متوسددطة أو دون
المتوسطة ج بحيث ال يستطيعون ايسهام في األوقاف مع أهميتها في المجتمع ج ومع ما
ترتب عليها من الف اسل  .وفتح المجدال لعامدة الندا وغدالبيتهم ممدن ذكدرج للمسداهمة
في مشروعات وقفية نافعة ولو بجزء يسير عن وريق المساهمة بما يسدتطيعونج يفدتح
المجال لشريحة كبيرة جدا في المجتمع لمسهام في هذك المشروعات.
 -3الن تبندددي مشدددروعات وقفيدددة وورحهدددا لعامدددة الندددا لالكتتددداب يفدددتح ايفددداق يقامدددة
مشروعات و قفية كبيرة تسهم السهاما فاعال في سد حاجات المجتمع المختلفة.
 -4فددي هددذك المشددروعات وأمثالهددا الحيدداء لسددنة الوقددف بأسدداليب معاصددرة يتقبلهددا النددا
ويستطيعون ايسهام فيها .
 -5الن الدول بدأت تفتح المجال للقطاعات الخاصة لمسهام في الكثير من مجاالت الخدمات
المختلفة كالكهرباء واالتصاالتج والتعليم والصحة  ....وحيث الن القطاع الخداص – فدي
الغالب – يبحث عن الربح واالستثمارج وليس كل فئات المجتمع يستطيع دفع رسوم هذك
الخدمات الذا أسندت للقطاع الخاصج ففتح المجال ينشاء مشدروعات وقفيدة عدن وريدق
االكتتاب الميسر لكل واحدج يسهل القيام بهذك الخدمات أو ببع ها لغير المستطيع.
 -6تنادديم التبرعددات الصددغيرة المختلفددة التددي ال يمكددن مددن خاللهددا النشدداء مشددروعات ذات
جدوى كبيرة في المجتمعج لها أثرها الواضح في مجاالت البر المختلفة .
 -7الن القامة هذك المشروعات على النحدو المطدروح أبعدد عدن تالعدب المتالعبدين باألوقداف
الباحثين عن م صالحهم الشخصية ألنو عن وريق القامة هذك المشروعات الوقفيدة تسدند
الناددارة علددى الوقددف اللددى مجلددس يختددار مددن المسدداهمينج والشد الن الناددرة الجماعيددة
ليسن كالفردية .

كيفية الصدار األسهم :
سبقن ايشارة اللدى فكدرة وأسدباب ودوافدع مثدل هدذك المشدروعات مدن حيدث تكوندوج كفكدرةج اللدى
الصدار أسهمو ودعوة النا لالكتتابج ثم الدراسة والتنفيذ  .....يمكن ان يتدولى الصددار األسدهم
واحد من هوالء :
 -1جهة حكومية كوزارة الشؤون ايسالميةج أو وزارة األوقاف .
 -2جهة خاصة كمؤسسة أهلية ج أو جمعية خيرية .
 -3فردج بحيث يدر شخص ما فكرة النشاء مشروع وقفدي علدى النحدو السدابقج ودراسدتو
ويخطط لو ويدعو لالكتتاب فيوج ثم يدعو المساهمين اللى اجتماع لتوكيلو أو غيرك للقيام
بتنفيذ المشروع والناارة عليوج أو تكوين مجلس الدارة للقيام بذل .
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حكم وقف األسهم عن وريق االكتتاب :
يرى الباحث جواز وقف األسهم عن وريق االكتتاب العام لما يأتي :
 -1ال ن المساهمة في المشروع الوقفي عن وريق االكتتداب مشداركة فدي وقدف معدينج وقدد سدبق
ذكركج انو يجوز وقف الجزء المشاع في عين مشتركةج ومنو يعدرف جدواز مبددأ المشداركة فدي
الوقف بحيث يتعدد الواقفون لوقف واحد .
 -2انددو يجددوز وقددف األسددهم فددي الشددركات المسدداهمة المباحددة بنددا ًء علددى ج دواز وقددف األسددهم
الشاسعة في العين المشتركة لما سبق عرضو مدن شدروو صدحة الوقدف الراجعدة اللدى الموقدوفج
وأنهددا تنطبددق علددى األسددهم فددي الشددركات المسدداهمةج فيجددوز وقددف األسددهم ابتدددا ًء عددن وريددق
االكتتاب من باب أولى .
 -3مددا سددبقن ايشددارة الليددو مددن األسددباب والدددوافع اللددى النشدداء مشددروعات وقفيددة عددن وريددق
االكتتاب في األسهمج وما يؤدي اليو هذا األسلوب من فتح مجداالت جديددة معاصدرة للوقدف .وان
ذلد وريددق ينشدداء مشددروعات وقفيددة كبيددرة تسددهم فددي خدددمات جليلددة متنوعددة للمجتمددعج قددد ال
يستطيع األفراد النشاء أوقاف مماثلة لها.
 -4وما يترتب على جواز هذا النوع من األوقاف مدن فدتح المجدال أمدام ذوي الددخل المحددود أن
يسهموا في األوقاف ولو بقليل.

المطلب الثاني  /أشكال أخرى مقترحة لالكتتاب العام
أوال :سندات األعيان المؤجرة:423
سندات االعيدان المدؤجرة هدي صدكوك او اوراق ماليدة تمثدل اجدزاء متسداوية مدن ملد بنداء
مؤجر .حيث يقوم متولي الوق ف بإصددار هدذك السدندات وبيعهدا للجمهدور وبسدعر يسداوي نسدبة
حصة السند من البناء الى مجمدوع تكلفدة البنداء المزمدع انشداؤك .فلدو كاندن كلفدة البنداء عشدرة
ماليين دينار وقسم البناء الى مليون وحدة صدر فيها مليون سند اعيان مؤجرة ج لكان سعر بيع
السند الواحد عند اصدارك من ناظر الوقف هو عشرة دنانير.
ويت من السند اذنا ً لمتولى الوقف من حملة السندات بالبناء على الوقف .كما يعطي السند
توكيال ً من حاملدو لنداظر الوقدف بالبنداء علدى ارض الوقدف للمشدروع االنشداسي المحددد وبكلفدة
محددة .بحيث يقوم الناظر بالبناء وكالة عن حملة السندات .كما يت من السند اي ا ً اتفاقدا مدع
الوقف لتأجيرك المبنى عند اكتمالو بأجرة محددة متفق على مقدارها والمواعيد الدورية لدفعها.
وتوكيال للناظر بتسليم المبنى للوقف نفسوج مع التصدريح بقبدول ذلد ج بداألجرة المحدددة المتفدق
عليها بدءا ً من تاريخ اكتمال البناء وصيرورتو في حالة يصلح فيها االستعمال.
واليجددوز تددداول هددذك السددندات قبددل ان يحددول اكثددر مددا تمثلددو مددن حالددة النقددود الددى حالددة
االمدددوال العينيدددة والحقدددوق .اي ان علدددى النددداظر ان يعلدددن للجمهدددور تددداريخ بددددء جدددواز تدددداول
السندات.
بالرغم من ان حقيقة هذك السندات هي انها تمثل حصة فدي ملكيدة اعيدان ماديدة مدؤجرةج اال
انها تصبحج في السوقج اشدبو بسدندات الخزيندة 424ج مدن حيدث تثمينهدا عندد التدداولج النهدا تبداع
بسعر سوقي يتأثر تحديدك بالفرق بين عاسدها المحدد مسبقا ً وعاسدية الفرصة البديلة في السوق
الماليددة  .والسددبب فددي هددذا التشددابو هددو ان هددذك السددندات تمددنح الحددق لحاملهددا بالحصددول علددى
االجرة المحددة مسبقا .
423
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 424سندات الخزينة هي سندات بقيم مالية تصدرها وزارة الخزانة والمالية ،متساوية وهي تمثل قرضا ً من حامل السند
للحكومة .بالقيمة االسمية للسند .وتدفع الحكومات على هذه السندات فوائد .بمعدل محدد مسبقا ً ومكتوب على السند نفسه .

ويمكن لهذك السندات ان تصدر بآجال متعددة  .فمنها ما يمكن اصدارك بحيث يكون السدند
داسما يحتسب فيو ضمنا ً تكلفة تجديد االصل الثابن الذي تمثلو السندات .ويكون عقد األجارة فيو
يجال وويلة متجددة على مبدأ عقود األجارة المترادفة كما هو معروف في الفقة االسالمي .
كما يمكن أن تصدر السندات بآجال محددةج تنتهي الما بشراء األصل الثابن بسدعر السدوق
من قبل ناظر الوقف ج او بتحويلو الى وقف بعد عشرين سدنة مدن التدأجير مدثالًج فيكدون ذلد فدي
اصل عقدد اصددار سدندات ايجدارة وهدو مدا يسدمى عدادة علدى وفدق المصدطلح الشدرعي االجدارة
المنتهية بالتملي .

ثانيا ً -أسهم التحكير:425

اسهم التحكير هي درجة بين سندات االعيان المؤجرة وأسدهم المشداركة .النهدا تشدبو كدالً
من اسهم المشاركة وسندات األجارة من بعض الوجوك .فهي تشبو سندات االعيان المؤجرة فدي
انها تمثل حصصا ً متساوية من ملكية بناء ملتزم بعقد اجارة لمدة االستثمار  .وهذا البناء يقام –
بطريقة التوكيل – على ارض الوقف .
وهي تشبو اسهم المشاركة فدي ان عواسددها تمدثال الدربح الصدافي الدذي هدو الفدرق بدين
االيددرادات والمصددروفات للمشددروع االسددتثماري  .فهددي غيددر محددددة مسددبقا ً – خالفددا ً لعاسدددات
االعيان المؤجرة.
ولكن اسهم التحكير مرتبطة – مدن جهدة اخدرى – مدع الوقدف بأسدهم اجدارة علدى االرض
تقتطددع بموجبدددو اجددرة االرض – لصدددالح الوقدددف – مددن عاسددددات المشدددروع بكاملددو ج مدددن اجدددل
الوصول الى معرفة عاسدات المشروع الصافية التي تستحق الصحاب اسهم التحكير .
ف أسدهم التحكيددر هددي اذن اسدهم تمثددل حصصددا متسداوية فددي بندداء يقدوم علددى ارض وقفيددة
مسددتاجرة مددن الوقددف بعقددد ايجددار وويددل االجددل هددو عقددد التحكيددرج وبددأجرة محددددة لكامددل فتددرة
العقد . 426ويدير الناظر استثمار البناء وكالة عن اصحابو ولصالحهم  .ويدوزع االربداح الصدافية
على اصحاب االسهم وبالتالي ج فان ناظر الوقف – بصفتو وكيال ج بأجر او بدون أجر ج الصحاب
اسهم التحكير – يقوم ببناء االنشاءات على ارض الوقف ج ثم ادارة واستثمار الوقف ج ثدم ادارة
استثمار المشروع باكملو (ارضا ومبنى)ج ثم يقتطع االجرة المتفق عليها لالرض لصالح الوقدف
ج ويوزع العاسد الصافي على اصحاب اسهم التحكير .
ويمكن ان تكون اسهم التحكير داسمة او محددة المدة ج تنتهي بشدراسها بسدعر السدوق مدن
الوقف او بوقفها بنص في اصل العقد ج بعد استعادة اصل رأ المال النقددي والعاسدد المرغدوب
بو من خالل االقساو االيرادية.

ثالثا ً -سندات المقارضة: 427

تقوم فكرة سندات المقارضة علدى عقدد الم داربة شدأنها شدأن الوداسدع االسدتثمارية لددى
المصدارف االسدتثمارية ج ففددي سدندات المقارضدة يتقبددل نداظر الوقدف االمددوال النقديدة – بصددفتو
م اربا ً -كما يتقبل البن ايسالمي الوداسدع النقديدة االسدتثمارية  .ولكدن نداظر الوقدف يقبدل هدذك
األموال ويصدر فيها وثاسق متساوية القيمة ج كل سند بمئة دينار مثالً.
فسندات المقارضة هي اذن سندات بقيمة اسمية متسداوية تمثدل رأ المدال م داربة مدع
الوقف  .ويستحق اصحابها ارباح المشروع الوقفي حسب االتفاق و ويتحملدون الخسداسر حسدب
حصصهم في را مال المشروع .
425
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 426يمكن ايضا ان ينص عقد التحكير على مراجعة مقدار االجرة باتفاق الطرفين كل خمس سنوات مثالً او على ان يتجدد
العقد كل سنة بحيث تزيد اجرة كل سنة عن التي قبلها بنسبة معلومة.
 427الوقف االسالمي ,منذر تحف ,ص .277 - 275

ويستعمل الناظر هذك االموال في استثمار محدد متفق عليو مع أربابهدا  .وهدذا االسدتعمال
هددو تنميددة امددوال الوقددف كددأن يبنددي مستشددفى علددى ارض الوقددف ثددم يسددتعملها تجاري دا ً  .ويقددوم
بحسدداب الددربح او الخسددارة فددي اخددر كددل دورة ماليددة ج وتوزيعهددا علددى الحسدداب ج ريثمددا تنتهددي
الم اربة حيث يتم حساب الربح والخسارة النهاس يدة وتوزيعهدا حسدب االتفداق ج ثدم يعيدد القيمدة
االسمية ناضة عند انتهاء الم اربة الى اصحاب سدندات المقارضدةج وذلد بتن ديض 428أمدوال
الم اربة .
فدداذا كددان حسدداب االربدداح عددن كددل مدددة ماليددة دوريددة صددحيحا ً ودقيقدا ً ج بحيددث يعكددس جميددع
ااالرباح العادية ج الرأسمالية ج فان القيمدة الحقيقدة لسدند المقارضدة ينبغدي ان تلتقدي مدع القيمدة
االسمية عند تاريخ حساب االرباح والخساسر ج الى بعد توزيدع االربداح ( او الخسداسر ) مباشدرةج
كما يحصل فعال بالنسبة للوداسع االستثمارية لدى البنوك االسالمية ج التي ترد بقيمتهدا االسدمية
عند انتهاء المدة المالية المحددةج وبعد توزيع االرباح والخساسر.
( كدددددددددددددددل ذلددددددددددددددد يعندددددددددددددددي اندددددددددددددددو اذا مدددددددددددددددا تدددددددددددددددم احتسددددددددددددددداب االربددددددددددددددداح )
( أو الخساسر) بالمعنى الشرعي عند انتهاء كل مدة مالية ج فإن القيمة االسمية بعد دفدع االربداح
عند نهاية كل مددة تمثدل القيمدة الحقيقدة لسدند المقارضدةج فيصدبح عندد شدراءك مدن السدوق ج او
اوفاؤك بالقيم ة االسمية سيانج الن القيم االسمية ستكون متماثلة مع القيمة الحقيقية في السوق
ج شددأنو فددي ذلد شددأن الوداسددع االسددتثمارية ذات االجددلج التددي تددرد بقيمتهددا االسددمية عنددد انتهدداء
آجالها على اسا التن يض الحكمي ج أي بعد احتساب االرباح بشكل تقديري صحيح.
ومن جهة أخرى فان العوا مل التي تؤثر عل سعر سند المقارضة في السوق الماليدة منهدا
ما هو حقيقي يرتبط بالوضع المالي واالقتصادي للمشروع نفسوج وبيئتو االقتصادية التدي يعمدل
ضمنها  .وهذك العوامل كلها مما ينبغي ان يؤخدذ بعدين االعتبدار عندد اجدراء التن ديض الحكمدي
الالزم لحساب االرباح والخساسرج في جميدع اندواع عقدود الم داربةج سدوا ًء منهدا مدا كدان بشدكل
وداسع استثماريةج ام بشكل سندات مقارضة .
اما العوامل التي تبنى على التوقعات والتخمينات فهي مما يختلف فيو النا ج ولكنها تؤول
الددى الواقددع الفعلددي مددع العددالن االربدداح الفعليددة 429ج ممددا يجعددل سددعر السددوق يددؤول الددى القيمددة
اال سمية م افا اليها االرباح المتوقعة قبدل اعالنهدا  .وبمعندى اخدر ج فدان القيمدة السدوقية تدؤول
الى القيمة االسمية عند تاريخ احتساب االرباح ودفعها ج شريطة ان يكون التن يض الحكمي قد
اخذ بعين االعتبار العوامل الداخلية في المشدروع نفسدو والعوامدل االقتصدادية المحيطدة بدو مثدل
اتجاهات السوق فيما يتعلق بمنتجاتو وأصولو.
البد من االشدارة الدى ان العبدرة فدي العقدود والمعدامالت هدي المعداني والمقاصدد ج ال االلفداظ
والمباني ج فالمعول عليو في الجواز والتحريم هدو السدالمة مدن المحداذير الشدرعية او وجودهدا.
فجددواز االكتتدداب بالسددندات مبنددي علددى سددالمتها مددن المحدداذير الشددرعية .وتحددريم السددندات لمددا
يترتب عليها من القرض بالفاسدة ج ال لكون اسمها سندات.
وقدد اجداز مجمدع الفقدو االسدالمي اصددار مدا يعدرف بصدكوك االسدتثمار وسدندات المقارضددة
ب ددوابط معينددة تنتفددي فيهددا المحدداذير الشددرعية التددي تددرد علددى السددندات الربويددة ج وتحقددق بهددا
 428التنضيض  -:تحول العروض الى نقد (سيولة) وهي مأخوذة من النض وهو الذهب والفضة ,او تحويل اصول
الصندوق الى نقود حقيقية حكماً.
 429الواقع ان التوقعات السوقية وعوامل الطلب والعرض على سندات المقارضة يمكن ان تكون شبيهة جدا ً بتلك التي تؤثر
على أسعار االسهم وتقييمها السوقي .واذا اريد لسندات المقارضة ان تبقى مرتبطة بقيمتها االسمية مثل الودائع
المصرفية ,فال بد من ربطها بحق معلوم للوقف باطفائها بالقيمة االسمية عند نهاية كل فترة محاسبية .الن مثل هذا
الربط يمنع عوامل السوق من دفع االسعار بعيدا ً عن القيمة االسمية مضافا ً اليها الربح المتوقع او محسوما ً منها الخسارة
المتوقعة.

قواعد وض وابط الم اربة الشرعية  .وف ل ان يطلق على سندات المقارضة صكوك االستثمارج
بدل سندات المقارضة .

المبحث الثالث  :السقاو تجربة الصناديق االستثمارية على الصناديق
الوقفية
سبقن ايشارة اللى أن هناك صور للصناديق االستثماريةص عرضن في الفصل الثالثص
وتبين الن تق سيمها حسب المكونات يشتمل على أنواع هي (الصناديق االستثمارية لبيع وشراء
األسهمص الصناديق االستثمارية لبيع وشراء وتأجير العقارص الصناديق االستثمارية لبيع وشراء
العمالتص وصناديق السلع) .
وذكر المبحث السابق بعض الصور المقترحة على ألسن العلماء المعاصرين ينشاء
أوقاف جديدةص أو دعم أوقاف قاسمة وتمثلن في (األسهم الوقفية وسندات األعيان المؤجرة
واسهم التحكير وسندات المقارضة) وجميعها من صيغ االكتتاب العام .
وبمراجعة ضوابط استثمار الوقف في المبحث األول من هذا الفصل تبين مراعاة كون
االستثمار مأمونا ً غير محفوف بالمخاور قدر ايمكان .
لذاص ارىص تأسيسا ً على عدم تعريض أموال الوقف اللى ال ياع والمخاورةص استبعاد بعض
صور الصناديق االستثمارية المتمثلة في ( صناديق االستثمار لبيع وشراء األسهم وصناديق
االستثمار لبيع وشراء العمالت) بالرغم من مشروعيتهاص ذل الرتفاع درجة المخاورةص الذ أنها
تكون عرضة لتقلبات األسعار في األسواق الماليةص ان ضمان درجة أمان عالية ألموال الوقف
وعدم تعري ها لمخاور الهبوو المفاجئ أو االرتفاع على وفق أحوال السوقص حتم على الباحث
التوصية بذل و اعلم .
يتبقى من صور صناديق االستثمار (الصناديق االستثمارية لبيع وشراء وتأجير العقارص
وصناديق بيع السلع) ويالحظ على صناديق بيع وشراء وتأجير العقار اقترابها مما ورحو
الدكتور منذر قحف حول تمويل األوقاف القاسمة والمتمثلة بسندات األعيان المؤجرة أو أسهم
التحكير أو سندات المقارضةص وذل الذا ما أريد تأجير مشاريع قاسمة .
لكن ما هو عليو الحال لو أن هيئة ما أرادت ورح أسهم وقفية جديدة لالكتتاب العام وأريد
منها النشاء عقار أو شيء ما هذا ما سيعالجو المطلب القادم .

المطلب األول  /حكم تغيير األصل النقدي الموقوف اللى أصل آخر

هذا المطلب يتطلب تسليط ال وء على مسألتين(: )430
األولى :شروو الواقف ين :اتفق الفقهاء على وجوب مراعاة شروو الواقفين وااللتزام بها
ووضعوا في هذا الشأن ضابطا ً مشهورا ً يعتبر المنهج الفقهي المتبع في شروو الواقفينص وهو
قولهم( :الن شرو الواقف كنص الشارع)ص أي في الفهم والداللة وفي وجوب العمل بوص لكن هذا
ال ابط ليس على عموموص بل من الشروو ما هو صحيح ومقبول يجب احترامو والعمل
بمقت اكص ومنو ما هو باول ومردود ال اعتبار لوص والكلية الفقهية في ذل ص هي :أن كل شرو
وافق مقت ى العقد ولم ينافوص ولم يخالف نصا ً شرعيا ً فإنو شرو صحيح  .وهذا القدر متفق
عليو بين الفقهاء()431ص غير أنهم اختلفوا في تطبيق هذك القاعدةص بين موسع في الشروو التي
تخالف مقت ى العقد وبين م يق()432ص والذي يهمنا هنا هو رأي الموسعين من الفقهاء الذين
يربطون شروو الواقف بالمصلحةص وعلى رأسهم الحنفية الذين قالوا :الن كل شرو كان فيو

()430
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( )431حاشدية ابدن عابددين 343/4ص 350ص 386ص 389ص عقدد الجدواهر الثميندة 41/3ص روضدة الطدالبين 334/5ص والمغندي
353/5ص 366ص ومجموع الفتاوى . 43،47 /31
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تفوين لمصلحة الوقف أو المستحقين فهو شرو باول( )433ص واستثنى الحنفية من شرو الواقف
الواجب ايتباع مساسل ص منها  :ما لو شرو الواقف أن ال يؤجر وقفو أكثر من سنة والنا ال
يرغبون في استئجارك سنة ص أو كان في الزيادة نفع للفقراء ص فللقاضي المخالفة دون الناظر .
()434
ومنها أي ا :ما الذا شرو الواقف عدم االستبدال ص فللقاضي االستبدال الذا كان أصلح
.
()436
()435
ص وبعض
ص وبعض الشافعية
واليو ذهب أي ا بعض من متأخري المالكية
الحنابلةص وعلى رأسهم شيخ ايسالم ابن تيمية ص رحمو تعالى ص الذي قال  -في باب الوقف -
تعالى  ( : -ويجوز ص بل
( :ويدار مع المصلحة حيث كانن) ()437ص وقال ابن القيم  -رحمو
ورسولو منهاص وانفع
يترجح ص مخالفتها  -يعني شروو الواقف -اللى ما هو أحب اللى
للوقوف والموقوف عليوص ويجوز اعتبارها والعدول عنها عند تساوي األمرين وال يتعين
الوقوف معها) (. )438
الن هذك العبارة هي األقرب اللى الواقع ص اعتبارا ً لمصلحة الوقف ودرء المفسدة عنها ص
وقد اختارك عامة الباحثين المعاصرين ص ممن تيسر االوالع على أراسهم ص وبو اخذ قانون
الوقف الكويتيص حيث جاء في مادتو (:14يجب العمل بشرو الواقف ص ويجوز بقرار من اللجنة
مخالفة الشرو الصحيح الذا أصبح العمل بو في غير مصلحة الوقف ص أو الموقوف عليهم ص أو
كان يفوت غرضا ً للواقف ص أو اقت ن ذل مصلحة أرجح ) (. )439
المسألة الثانية  :مدى جواز استبدال العين الموقوفة :
هناك صور وحاالت للموقوف تحدث عنها الفقهاء بإسهاب ص ولهم في ذل تفصيالت
كثيرة ليس هذا مجال اليرادهاص والذي يهم في البحث هو جواز استبدال الوقف العامر مع كونو
يمكن االنتفاع بو .
لم أر خالفا ً بين الفقهاء في أن الوقف العامر ال يجوز استبدالو ص لكن بعض الفقهاء
استثنوا من هذا المنع مساسل أجازوا فيها استبدال الوقف العامر ص وعلى رأ هذك المساسل
المسوغة لالستبدال وجود مصلحة حقيقية في ذل .
تعالى -يرى ومن وافقو من الحنفيةص أن المساسل التي
فالقاضي أبو يوسف -رحمو
يجوز فيها مخالفة شرو الواقف جواز االستبدال للقاضي الذا كان ذل أصلح للوقف  .وفي
الموضع نفسو (:استبدال الوقف العامر ال يجوز الال في مساسل :
األولى  :لو شرو الواقف ..............
الثانية  :أن يرغب النسان فيو ب بدل أكثر غلة وأحسن وصفاص فيجوز على قول أبي يوسف -
رحمو  -وعليو الفتوىص كما في فتاوى قارئ الهداية ) (.)440
()433

()434

()435

حاشية ابن عابدين 343/4ص 350ص 386ص 389ص وأحكام الوقف 146-144
األشباك والنااسر البن نجيمصص 225ص . 226
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( )436يدل على ذل ما جاء في مغني المحتاج . 385/2
()437

مجموع الفتاوى . 261/31

()438

أعالم الموقعين . 292/3

()439

مشروع قانون الوقف الكويتيصص172

.

( )440األشباك والنااسر البن نجمصص225صوذكر نحوك في البحر الراسق.241/5

.

أما ابن عابدين فقد أشار اللى صور لالستبدالص فذكر منها  (:أن ال يشتروو أي ا – أي لم
يشترو الواقف االستبدال– ولكن فيو نفع في الجملة ص وبدلو خير منو ريعا ً ونفعاًص وهذا ال يجوز
خالفص كما أشار
استبدالو في األصح المختار ) ( )441ص ويبدو أن في المفتى بو في هذك المسألة
ً
الليو ابن عابدين نفسو(. )442
تعالى -ومن وافقو أي ا اللى جواز استبدال
وذهب شيخ ايسالم ابن تيمية -رحمو
تعالى-ص ومما قالو
الوقف العامر للمصلحة الراجحة ص ورأى انو مذهب ايمام احمد -رحمو
في هذا الشأن  (:أما قول القاسل  :ال يجوز النقل وايبدال الال عند تعذر االنتفاع فممنوع ص ولم
يذكروا على ذل حجة ص ال شرعية وال مذهبية ص فليس عن الشارع وال عن صاحب المذهب
النفي الذي احتجوا بوص بل قد دلن األدلة الشرع ية وأقوال صاحب المذهب على خالف ذل ) اللى
أن قال ( :والذا ثبن في نصوصو -يعني نصوص احمد -وأصولو جواز البدال المسجد للمصلحة
الراجحة فغيرك أولى ص وقد نص على جواز بيع غيرك أي ا للمصلحة ال لل رورة )(.)443
ومن خالل ما تقدم فان تغيير األصل النقدي اللى غيرك كالعقار ص-مثال-أما أن يكون بقصد
االستثمار في العقارات مؤقتاص فهذك الصورة ال الشكال في جوازها ص بل لقد أوصى بعض
الباحثين االقتصاديين الجهات القاسمة على الدارة األوقاف النقدية بالعمل قدر ايمكان على
تحويل األصول النقدية اللى األعيان واستثمارها استثمارا مباشرا ص نارا لما يواجو االستثمار
في النقود من مخاور اكبر من االستثمار في العقارات ( )444ص وال تكون العقارات وقفا بعينها
مكان النقد ص كما جاء ذل ضمن قرار مجمع الفقو ايسالمي  15/6 /140ص والصادر عام
1425هـ .
واما فيما يخص صناديق السلع ص فإن الباحث ال يرى مانعا في تحويلها اللى صناديق
وقفية استثمارية الذا ما توفرت الشروو ايتية :
 .1ضبط ومراعاة المخاورة وتوخي الدقة فيها اللى ابعد الحدود .
 .2أن تكون مسألة البيع والشراء خاضعة ألحكام الحالل والحرام في الشريعة ايسالمية .
 .3أن تكون هناك حسابات دقيقة تحدد األرباح والخساسر .
 .4أن تكون هناك جهة (ناظر) مسؤولة عن هذا الصندوق .
 .5تحديد الجهات التي توزع عليها األرباح سلفا ً .
 .6يمكن أن يكون شكل الصندوق كما ذكر بخصوص األسهم الوقفيةص وكذل من حيث
تحديد العالقة ما بين الواقفين والناظر والمدير .

المطلب الثاني  /ال وابط الشرعية للوقف الجماعي وأهميتو
من خالل ص ما تم ورحو من أشكال لوقف األسهم عن وريق االكتتاب العام ص ات ح أنها
تمثل صورة من صور الوقف الجماعي  .ويرى الباحث ضرورة األخذ بمقررات منتدى ق ايا
الوقف الفقهية الثالث المنعقد في دولة الكوين للمدة /13-11ربيع األول  1428الموافق -28
 2007/4/30والتي توصلن اللى ايتي :
()441

حاشية ابن عابدين. 384/4

()442

المرجع نفسو . 388/4

()443

مجموع الفتاوى 220/31ص وينار أي ا ً ما قبلو وما بعدك .

()444

.
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 .1الوقف الجماعي  :هو اشتراك أكثر من شخص أو جهة في وقف مال على جهة من
جهات البرص محددة أو مطلقة .
 .2الوقف الجماعي صورة من صور التعاون على البر والتقوىص وفيو تجميع للحصص
الصغيرة واألنصبة المحددة في الشركات والمواريث والحقوقص لخدمة مشروعات
الخير المتعددةص وفيو تشجيع على الوقف بين قطاعات عري ة من النا ص ويؤ ّمن
مصادر لتمويل مشروعات الخير من غير موازنات الدولص وقد يخص منطقة أو دولة
أو أكثر من ذل .
 .3من صور الوقف الجماعي :االشتراك في بناء المساجد والمدار
الوقفيةص واألسهم الوقفيةص والصناديق الوقفية .

واألربطةص والصكوك

 .4تأصيل الوقف بالصورة الجماعية هو تماما ً كتأصيل الوقف الفرديص الال أن صورتو أعم
وأشملص ويحكم امرك في الوار القاعدة المعتمدة( :شرو الواقف كنص الشارع) ما يتفق
عليو الواقفون من شروو فيما بينهمص أو عن وريق اشتراكهم في النشاء وقفية أ َعْلنن
عن شروو النشاسها جهة مهتمة .
 .5يطبق على الوقف الجماعي ما قررك فقهاؤنا من أحكام للوقف الفرديص ويمكن للواقفين
فيو أن يحددوا شرووا ً خاصة بهذا الوقف النفاقا ً لغلتوص أو الدارة لشؤونوص أو النهاء لو .
دور الوقف في النشاء قطاع متميز: 445
الوقف فكرة تقوم على تنمية قطاع ثالث متميز عن كل من القطاع الخاص والقطاع
الحكوميص وتحميل هذا القطاع مسؤولية النهوض بمجموعة من األنشطةص ال تحتمل
الممارسة السلطوية للدولةص كما انو يفيد أبعادها عن الدوافع الربحية للقطاع الخاص .
الن نمو التكوين االقتصادي لناام الوقف كان يعني – في معام المراحل التاريخية –
نموا لقطاع ( االقتصاد االجتماعي) من ناحيةص وكان يحد من المكانية توسع اقتصاد السوق
الرأسمالي في المجتمع العربي من ناحية اخرىص ألن دخول بعض الموارد االقتصادية في
داسرة الوقف كان يعني خروجها من ناام السوق .في الوقن نفسوص عدم خ وعها يلياتو
المعروفةص وبخاصة في قطاع السلع والخدمات حيث كان الهدف الرسيسي للوقف (الخيري)
هو توفيرها مجانا ً او بأسعار رمزية من خالل انشاء وتمويل مؤسسات ومرافق عامة تقدم
انواعا ً مختلفة من الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية واالمنيةص او ما يمكن ان يطلق
عليو (السلع العامة) التي يحتاجها المجتمع بمختلف فئاتو.
تميز الناام االسالمي عن غيرك باخراجو لقسم من الثروة االنتاجية في المجتمع من
سيطرة كل من القطاع الخاص والقطاع العام في آن معا ً وتمثل ذل بالوقف .وتوجيو تل
 445دور الوقف في تمويل التنمية البشرية,اسامة عبد المجيد العاني,مجلة افاق الثقافة والتراث,مركز جمعة
الماجد,االمارات العربية المتحدة,السنة الرابعة عشر,العدد, 54لسنة 2006ص 33

االموال لالرتقاء وااليفاء بمتطلبات الحاجات االساسية لالنسان وتطوير التنمية البشرية
للجيل الحالي و ضمان استمرارها لالجيال المقبلة .ولقد قررت الشريعة السمحة ان تجعل
الوفاء بهذك الحاجات حاجة بشريةص ال تقتصر على المسلمين دون غيرهم بل تغطي جميع
افراد المجتمعص بمختلف دياناتهم ونحلهم.
ان بروز قطاع ثالث من شأنو ان يخفف من كاهل الدولة في توفير الخدمات
االجتماعية وفي الوقن ذاتو يحد من الربح الالمعقول للقطاع الخاص ويجعل لو منافسا ً
يلزمو بان تكون اسعارك معقولة عند تقديم الخدمة المطلوبةص وبالمحصلة فان المستفيد من
ذل سيكون هو المجتمع وذل عن وريق حصولو على خدمات مجانية عن وريق الوقف
او بأسعار معقولة من القطاع الخاص وتفرغ الدولة لسد المتطلبات االخرى التي اغفلن
من القطاعين السابقين.

المطلب الثالث /اثر تصفية الصندوق على تأبيد الوقف
الن الصيغ التي تدم عرضدها فيمدا يخدص االكتتداب العدامج قدد تكدون موقوفدة بأكملهداج أو قدد
تكون على شكل أسدهم موقوفدة فدي شدركات مسداهمة لغدرض بيدع السدلع أو لغدرض الدربحج وقدد
أشير اللى الجازة الفقهاء لذل .
لكن السؤال الذي يثير نفسوج هو ما هو حال الوقف لو أريد تصدفية الصدندوق الدذي ي دم
فيو أسهم موقوفة اللى جهة ما .
ابتداءاًج البد من ذكر انو سبق ايشارة اللى أن الفقهاء قد اجمعوا على تأبيد الوقدف ج علدى
خالف من المالكية الذين يجيزون التأقين فيو .
الن قسمة الصندوق ال تؤثر ج من حيث المبدأ ج على وقفية األسهم ج بدل هدي موقوفدة علدى
التأبيد – اللهم الال الذا كان الواقف قدد اخدذ بقدول مدن أجداز عددم التأبيددج ووقفدو اللدى حدين تصدفية
الشركة -ج وقد قال ابن الهمام – رحمو  : -لو اقتسم الواقف وشريكو المشداع ج فوقدع نصديب
446
الواقف في محل مخصوص كان هو الوقف ج وال يجب عليو أن يقفو ثانيا.
لكن ما يمكن أن يثار هندا هدو أن وقدف األسدهم سديتوقف عدن الريدع بعدد قسدمة الصدندوق
وانحاللو مؤقتاًج بال ش ج فهل يأخذ في هذك الحالة حكم الوقف الذي تعطل ريعوج وبالتدالي يحكدم
عليو باال نتهاء بناء على راي بعض الفقهاء ج على ما تقدم
كال ج الن هناك فرقا ً ظاهرا بدين الدوقفين ج فدالوقف الخدرب الدذي تحددثوا عدن انتهاسدو انمدا
يعود الخراب الى عينهاج بحيث لم تعد صالحة لالستفادة منهدا البتدةج بخدالف وقدف االسدهم الدذي
تعطل ريعو فقط دون اصلوج فهدذا تعطدل مؤقدن حتدى يددبر النداظر امدرك ثانيدةج فدان امكدن النداظر
وقفو بحصة من االعيان والنقود في شركة مماثلة فعلج والال استبدلو بأصل آخدر جكالعقدار – بعدد
القيام بما يلزم من تحويل االعيان الى نقود جوما شدابو ذلد الن االسدتبدال يجدوز عندد المصدلحة
الراجحةج ف ال عن ال رورة وان ادى ذل الى ق لة الريع والنفعةجصديانة لمقصدود الواقدف عدن
ال ياع مع امكان تحصيلوج ومع االنتفاع بو -وان قل -ال ي يع المقصود.447
وان تعددذر االمددران ج لقلددة حصددة الوقددف اصددال او مددا اذا كانددن الشددركة قددد تكبدددت خسدداسر
كبيرة ج فان ما بقى من حصة الوقف ي م الى وقف اخر مماثدل فدي مصدرفو للوقدف االول ج كمدا
قال االمام احمد – رحمو تعالى – من ان الفر الحبيس للجهاد اذا كبرت فلم تصدلح للغدزوج
انها تبداع ويشدترى بثمنهدا غيرهدا تكدون موقوفدة علدى الجهدة نفسدهاج واذا لدم يدف ثمدن الفدر
الحبيس لشراء فر اخرى اعين بو في شراء فر حبيسج يكدون بعدض الدثمنج الن المقصدود
اسدتبق اء منفعددة الوقددف الممكدن اسددتبقاؤها وصدديانتها عدن ال ددياعج وال سددبيل الدى ذلد اال بهددذك
الطريق 448ج بل لقدد ذهدب بعدض فقهداء المالكيدة الدى ان أنقداض الحدبس يجدوز نقلهدا لوقدف عدام
المنفعةج ولو كان غير مماثل لألول. 449
ومجمل القول ان وقف االسهم شانو شان غيرك من االوقاف الخيرية وقف مؤبد وال يحكدم
بانتهاسو بمجرد تصفية الشركة ج بل ينتفع بو ما امكنج اللهم اال ان يصل في قلة النفع الى حدد ال
يعد نفعا في عرف النا ج فيكون ذل كالعدم .450
( )446ينظر :فتح القدير  ,212/6والبحر الرائق .123/5
( )447النقود واالوراق المالية ,ناصر الميمان,ص.149
()448

ينظر المغنى .369/5

( )449تنظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .91/4
()450

ينظر المغنى .369/5

وقد نص قانون االوقاف الكويتي في مادتو ( )52على انو (ال ينتهي الوقف الخيري اال اذا
كان مؤقتا بزمن محدد وانق ن مدتو)451ج و اعلم .
دي الهددينص الال أنددو غيددر
ان تحويددل الصددناديق الوقفيددة الددى صددناديق اسددتثمارية لدديس بالشد ْ
مستحيلص الذ يتطلب ذل اعادة النار في ايوار القانوني للصناديق الوقفية وكذل تعميق توعية
الجمهور بتشكيل مثل هذك االنواع من الصناديق .
لقدددد لخدددص هدددذا الفصدددلص أوجدددو ا لتشدددابو واالخدددتالف مدددابين كدددل مدددن الصدددندوق الدددوقفي
والصندوق االستثماريص وكان مدن المهدم قبدل الخدوض فدي الجدراء هدذا التحويدلص عدرض وجهدة
نار الشرع في استثمار اصول الوقف الذي تبين مشروعيتوص وكذل مشروعية استثمار ريعدو .
أما تخصيص جزء من االيرادات ينمداء رأ مدال الوقدف فتبدين عددم جدوازك الال بعدد استحصدال
موافقة الموقوف عليهم مع وجود بعض االستثناءات ت بطها المصلحة .
كما عرض الفصل صيغ االكتتداب العدام المقترحدة لتكدوين الصدناديق الوقفيدة االسدتثمارية
والمتمثلة باالسهم الوقفية او سدندات االعيدان المدؤجرة او اسدهم التحكيدر او سدندات المقارضدة
وخصوصية كل نوع من ذل .
ولمعالجة بعدض االشدكاليات التدي تعتدرض تكدوين الصدناديق الوقفيدة االسدتثمارية ص كدان
البددد مددن معرفددة آراء الفقهدداء فددي تغييددر االصددل النقدددي للوقددف الددى أصددل اخددر والددذي ات ددح
مشروعيتو  .وحيث ان الصناديق الوقفية االستثمارية هي من صور الوقف الجماعي لذا توجدب
عل ى الباحث تبني مقررات منتدى الوقف الفقهي الثالث بهذا الخصوص  .وبقصد تبيان مسدتقبل
الصندوق الوقفي االستثماريص بين الفصل اثر تصفيتو على مسألة تأبيد الوقف .

الخاتمة
الحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصدالحاتج والصدالة والسدالم علدى سديدنا محمدد المبعدوث رحمدة
للكاسنات وآلو وصحبو أهل التقى والمكرمات وبعد:
اليخفى على احد الوضع الذي تمر بو امتندا ايسدالميةج بدل يكداد يعجدز اللسدان عدن الوصدف
ويكل القلم عن التعبير عما آل ال ليو الحدالج فدالتخلف ظداهر فدي كافدة المجداالت وهنداك تدردي فدي
احوال النا وتفشي للجهل والمرض والفقر ج بل ان جدل شدعبنا ايسدالمي يقدع تحدن مدا يسدمى
بخط الفقر .هذا الطرح اليراد منو التيأيس او البكاء على االواللج فالجراح يشرو القرح حتى لو
كان مؤلما ليخرج االذى ليتعافى المريض .
ان الوضددع الددراهنج يحددتم علددى ابندداء المجتمددع ايسددالمي (حكامددا ومحكددومين) البحددث عددن
السبل الكفيلدة للنهدوضج ومحاولدة ب عدث دينندا الدى الحيداة مجدددا بعدد ان ظدل قابعدا فدي المسداجد
لفتدرات ودوالج واالسدتفادة ممدا وصددل اليدو العدالم فدي تطددوير لالسدس التدي أرسديناها وأهملناهددا
ومنها الوقف  .ال ذ بينن الرسالة النتاسج الناجحة التي حققتها تجربة الصدناديق الوقفيدة ودورهدا
في سد بعض الخدمات ال رورية لخدمة المجتمع .
لقد كانن رحلة هدذك الرسدالة مدع الوقدف واسدتطالع آفاقدو عبدر فصدول خمسدةج غداص فيهدا
الباحددث فددي امهددات الكتددب الفقهيددة وواكددب البحددوث المعاصددرة ومقددررات المجمعددات الفقهيددة
والف ل في ذل يعود الى سبحانو أوالً وأخيرا ً.
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كان البد للباحث من معرفة اراء الفقهاء حول الوقدف وحكمدوج اركاندو وشدرووو وكدان ذلد
في الفصل االولج وانسجاما مع تزايدد الحاجدة الدى االمدوال الموقوفدة وتندامي دورهدا فدي الحيداة
االقتصداديةج اعتمدد الباحددث تعريدف الوقددف الدذي يدنص علددى كوندو ( الحددبس المؤبدد او المؤقددن
للمال بنية االنتفاع منو او من ثمرتو على وجوك البر عامة كانن او خاصة) .
وسار الباحث مع الجمهور في عدهم اركان الوقف اربعة وهي العدين الموقفوفدة وشدرووها
فددي ان تكددون مدداالً متقومدداج معلومددةج وملكددا للواقددف وندداجزة .امددا الددركن الثدداني الموقددوف عليددو
وشرووو من حيث كوندو علدى جهدة بدرج وان تكدون تلد الجهدة غيدر منقطعدة وان اليوقدف علدى
نفسو وعلى جهة يصح ملكها وتملكها .الواقف وهو الركن الثالدث للوقدف البدد لدو مدن ان يكدون
مالكا ً لالهلية .اخر االركان الصيغةج وأ خذ الباحث برأي الجمهور على ان الوقف ينعقد بالقول او
بالفعل الدال عليو  .اما حكم الوقف فهو الجواز دل عدل ذلد احاديثدو  وفعدل الصدحابة رضدوان
عليهم اجمعين .
وكددون موضددوع الرسددالة صددناديق الوقددف االسددتثمارية التددي تشددتمل مكوناتهددا علددى النقددود
واالسهم أفرد الباحث الفصل الثاني الذي كان بعنوان احكام وقف النقود .
وظهر في الفصدل ان الفقهداء رحمهدم قدد عرفدوا النقدود مدن خدالل وظاسفهدا االقتصداديةج
باعتبارها مقياسا لتقدير قيم السلع والخدمات ج واشار قسدم اخدر مدنهم الدى كونهدا اداة لالدخدار.
بينما عرف االقتصاديون النقود اما في حدود الصفات او بوظاسفها او بكليهما معا.
وبعددد عددرض اراء الفقهدداء فددي جددواز وقددف النقددد مددن عدمددو وعددرض ادلددة كافددة االوددراف
وتحليلها والرد عليهاج توصل الباحث الى جواز وقف النقود واشباهها المقصود بها (ذهبا كانن
او ف ةج ورقية او على شكل اسهم) ج وهو المعتمد عند المالكية وقدول عندد الحنفيدة والشدافعية
والحنابلة.
ومع كون قيمة النقد عرضة للتغيير السباب مختلفةج فقدد اعتمدد الباحدث الدرأي الدذي يجدوز
رفع المبلغ المسمى عند الوقف ال ى ما يساوي قيمتدوج وذلد عندد انخفداض قيمدة النقدد ج وبقداءك
على المسمى في حال ارتفاع قيمة النقد  .وتماشيا مع ذل فقد اتفق الباحث مدع القداسلين بجدواز
اسددتثمار بعددض االمددوال الموقوفددة لتكددوين مخصصددات لمواجهددة تغيددر قيمددة النقددود فددي حددال
استثمارها .
وبين الباحث الحكم على جواز وقف االسهم النطباق شروو واركان الوقف عليو.
وات ح اي اج بأن اسهم الوقف شانها شان ساسر اسهم الشركات مدن حيدث تدداولها بدالبيع
والشراء جعلى حسب ما تقت يو مصلحة الوقدف ج وال اثدر لوقفيدة السدهم فدي حكدم تدداولها ج بدل
حكمها باق على جواز تداول االوراق المالية .
ومدددع شددديوع ظددداهرة الصدددناديق االسدددتثمارية عالميدددا ودروهدددا فدددي تدددداول رؤو االمدددوال
وانتقالهددا عبددر ارجدداء المعمددورةج وظهددور هددذك الصددناديق فددي بعددض دولنددا االسددالمية ونجدداح
تجربتهاج عمد الفصل الثالث الى استعراض هذك التجربة من حيدث تحديدد المفهدوم اوال وعدرض
االوار القانوني والفقهي لها وبيان انواعها وحكمها ج وكان ذل في الفصل الثالث من الرسالة.
وتوصل البحث الى ان الصدناديق االسدتثمارية عبدارة عدن مؤسسدة ماليدة علدى شدكل شدركة
مساهمةج تتولى تجميع المدخرات مدن الجمداهير  .بموجدب صدكوك او وثداسق اسدتثمارية موحددة
القيمةج يعهد بها الى جهة اخرى الدارتها وفق احكام الشريعة االسالميةج السدتثمارها نيابدة عدن
المدخرين لتحقيق اعلى عاسد من الربح باقل مخاورة وفق شروو متفق عليها .
واستكماال لمالمح الصورة ج كان البد من عرض تجربة الصناديق الوقفية التي تجاوزت في
عمرها العقد مدن الدزمن ووبقهدا الدبعض مدن دولندا العربيدة واالسدالمية وحققدن نتداسج محمدودة
تفيد المجتمع بشكل عام عن وريق سدد بعدض احتياجاتدو فدي مجداالت مختلفدة وحسدب تخصدص
تل الصناديق.
وظهر من خالل الفصل الرابع وهو الصناديق الوقفية ج انها عبارة عن تجميع امدوال نقديدة
مدن عدددد مددن االشدخاص عددن وريددق التبدرع او االسددهم ج السددتثمار هدذك االمددوال ج ثددم انفاقهددا او

انفدداق ريعهددا وغلتهددا علددى مصددلحة عامددة تحقددق النفددع لالفددراد والمجتمددع ج بهدددف احيدداء سددنة
الوقف وتحقيق اهدافو الخيرية التي تعود على المجموع .
هنا حاول الباحث االستفادة من الصناديق االستثمارية وتجربتها ونتاسجها وحداول اسدقاوها
علدى تجربدة الصدناديق الوقفيدة المعاصدر ةج وذلد فدي الفصدل الخدامس الدذي جداء بعندوان (نحددو
صناديق وقف استثمارية) وكان لزاما ابتداءا تبيان اوجو الشدبو واالخدتالف بدين الصدندوقين ثدم
عدرض احكدام الفقهداء فددي اسدتثمار الوقدف او ريعدو او زيددادة اصدلو.وقد رجدح الباحدث الشددكلين
االولين منوج مع التحفظ على زيادة االصل االعند وجدود مصدلحة او بموافقدة الموقدوف علديهم ج
وحفاظددا علددى ضددمان نجدداح االسددتثمارج اشددار الباحددث الددى بعددض ضددوابط اسددتثمار الوقددف لعددل
ابرزها تجنب المخاورةالعالية.
اما شكل تكون صدناديق الوقدف االسدتثماري فاندو يكدون عدن وريدق االكتتداب العدام امدا عدن
وريق االسهم الوقفية او سندات االعيان المؤجرة او اسدهم التحكيدر او سدندات المقارضدة .وقدد
عدرض الباحدث اراء الفقهدداء فيهدا واالدلددة علدى مشدروعيتها  .وقددد توصدل الباحددث الدى امكانيددة
اسددتخدام تجربددة صددناديق االسددتثمار فددي بيددع وشددراء وتددأجير العقددار فددي الصددناديق الوقفيددة
االستثمارية من خالل تبيان اراء الفقهاء في جواز تغ يير االصل النقدي الموقوف الى اصل اخرج
والجواز نفسو يسري الى صناديق السلع .
ولكون صناديق الوقف االستثماري هي من صور الوقدف الجمداعي اعتمدد الباحدث مقدررات
منتدى الوقف الفقهي الثالث المنعقد بالكوين وبين اهميتو .ثدم بدين مدآل تصدفية الصدندوق علدى
تأبيد الوقف.
واذا كان البد من توصيات فان الباحث يرى:
 -1دعددوة البدداحثين اقتصدداديين وفقهدداء الددى المزيددد مددن البحددث والتحقددق فددي مسدداسل وقددف
النقود واالسهم وما شابههاج لمعرفةحكم الشرع الحنيدف فيدو ووضدع ضدوابط تتقيدد بهدا
جميع الجهات القاسمة بناارة االوقاف الخيرية.
 -2السعي النشاء دليل شرعي الستثمار اموال الوقف فدي ضدوء صديغ ومجداالت االسدتثمار
االسددالمية المعاصدددرةج ومحاولددة الجمدددع بددين الفتددداوى الفقهيددة المختلفدددة .بمددا يسددداعد
المؤسسات الوقفية الجديدة في البالد االسالمية على تطوير استثمارها.
 -3الدعوة الى تفعيدل هيئدة اسدتثمار امدوال الوقدف فدي العدراق ومواكبدة مسدتجدات العصدر
واال ستفادة من تجربة االمانة العامة لالوقاف في الكوين بصدفتها المنسدق العدام للوقدف
ايسالمي .
 -4االهتمددام بكفدداءة العدداملين فددي االوقدداف والتمحدديص فددي اختيددارهم مددن حيددث امددانتهم
والسعي الى االرتقاء بمستواهم العلمدي والعملدي مدن خدالل اشدراكهم بالددورات الالزمدة
لذل .
 -5السعي النشاء صناديق وقف استثمارية في العراق ويمكن كخطوة اولدى السدعي النشداء
صناديق وقفية شبيهة بما هو عليو الحال في تجارب بعض الدول االسالمية.
 -6بث الوعي بالوقف واهميتو والسعي الحياء سنتو من خالل :
أ -اعالميا :
 -1من خالل نشر الكتب والمطويات.
 -2اعدددددداد البدددددرامج والحمدددددالت التثقيفيدددددة عدددددن وريدددددق االجهدددددزة المرسيدددددة
والمسموعة.
 -3اقامة الندوات العلمية.
ب -شرعيا  :وذل من خالل محاضرات وخطب علماء الدين .
ت -اكاديميا  :وذل من خالل
 -1ادخددال مقددررات الوقدددف فددي المنددداهج الدراسددية لطلبدددة الكليددات والمعاهدددد
الشرعية.

 -2تشجيع كتابة الرساسل واالواريح في موضوع الوقف ومستجداتو.
 -3عق د المؤتمرات والندوات العلمية المتعلقة بالوقف .
 -4انشددداء مكتبدددة تحددداول تجميدددع مراجدددع ومخطوودددات واالصددددارات الحديثدددة
المتعلقة بالوقف كي تكون منهال للباحثين .
 -7استصدار القوانين والتشريعات الالزمة لالرتقاء باالوقاف وصيانتها من عبدث العدابثين
و توفير االور الالزمة لتفعيلها وتعميم تجربتها .
وفي الختام ج فان ما سطرتو في هذك الرسالة هو جهد المقلجوقد بذلن فيو جهددي جفدان
كنن قد وفقن في ما قصدتو فتل منة من تعالى وف ل منوج وان كانن االخرى فاستغفر
العايم ج واخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين .

المصادر والمراجع
 -1القران الكريم

كتب التفسير
 -2أحكام القران للجصاص ( احمد بن علي الرازيص أبو بكر توفي 370ه ).
 .3تفسير الطبريص جامع البيان في تأويل أي القرآنص تحقيق محمود شاكر ص دار المعارف ص
القاهرة 1960 /م
كتب الحديث
 .4سنن أبي داود ج سليمان بن األشعث السجستاني االزدي (ت275/ه) تحقيق محمد محي
الدين عبد الحميد دار الفكر ج بيروت .
 .5سنن ابن ماجة ج محمد بن يزيد القزويني ج أبو عبد
الباقي دار الفكر بيروت .

(ت275/ه) تحقيق محمد فؤاد عبد

 .6سنن الترمذيج محمد بن عيسى السلمي أبو عيسى ت279/ه ص تحقيق احمد محمد شاكر
وآخرونص دار الحياء التراث العربي /بيروت.
 .7السنن الكبرى ص البيهقي ص احمد بن الحسين بن علي بن موسى ص أبو بكر (ت458 /ه)
تحقيق محمد عبد القادر عطا ( مكتبة دار الباز ـ مكة المكرمة ص 1414هـ 1994م ) .
 .8صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان تأليف األمير عالء الدين علي بن بلبان الفارسي
(توفي739/ه)حققو شعيب االرنؤووج مؤسسو الرسالة جو1993/ 2/
 .9صحيح البخاري ج محمد بن السماعيل الجعفيج أبو عبد المتوفي  265ه ج تحقيق
مصطفى ديب البغا و 2ج دار ابن كثير ج اليمامةج بيروت ج 1407ه 1987/م .
 .10صحيح مسلم ج مسلم ابن الحجاج القشيريج أبو الحسين ج ايمام (ت261/ه) تحقيق محمد
فؤاد عبد الباقي (دار الحياء التراث العربي -بيروت) .
 .11فتح الباري ج العسقالنيج احمد بن علي بن حجر الشافعيج أبو الف ل (ت852/ه) تحقيق
محمد فؤاد عبد الباقي و محب الدين الخطيب ( دار المعرفة بيروتج1379ه) .
 .12الفتح الرباني لترتيب مسند ايمام احمد الشيباني (توفي 275/ه)احمد عبد الرحمن البنا
الشهير بالساعاتي جو1371/1ه
ص ايمام (المتوفي 179هـ) تحقيق محمد
 .13المووأص مال  /ابن انس االصبحيص أبو عبد
فؤاد عبد الباقي (دار الحياء التراث العربي-مصر ) .

كتب الفقو الشافعي
 .14ألشباك والنااسر في قواعد وفروع فقو الشافعية للسيووي جالل عبد الرحمن ( توفي
911/ه ) المكتبة التوقيفيةج تحقيق وو عبد الرؤوف وعماد البارودي القاهرةج بدون تاريخ .

.15األمج ايمام محمد بن الدريس الشافعي (توفي204/ه) مطبعو كتاب الشعب
 . 16الحياء علوم الدينص أبو حامد محمد بن محمد بن احمد الغزالي الطوسي(ت 505/ه)ص دار
الخير بيروت و.4
. 17تحفة المحتاج بشرح المنهاج ص احمد بن حجر الهيثمي(توفي 972/ه)ص دار صادر (
تصوير) بيروت .
-18تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف للمناوي عبد الرؤوف ت 1013 /هـ ج (وبعة
مركز البحوث والدراسات مكتبة نزار مصطفى الباز ج مكة و1418 / 1ه )
 . 19حواشي الشروانيص الشرواني عبد الحميد ( دار الفكر-بيروت ).
-20روضة الطالبين لممام يحيى بن شرف الدين النووي ت 676ه  1277/م مخطوو  /مكتبة
األسد الوونية .
 -21مغني المحتاج اللى معرفة معاني الفاظ المنهاجج للشيخ شمس الدين محمد بن محمد
الخطيب الشربيني (ت 977/هـ) ج تحقيق على محمد معوض وعادل احمد عبد الموجود ج
دار الكتب العلمية ج و. 1994/1
 -22المجموعص النوويص يحيى ابن شرفص أبو زكريا (ت676/ه) تحقيق محمود مطرحي
(و21دار الفكر بيروتص1417ه 1996 -م) .
-23المهذب في فقو ايمام الشافعي ألبي السحاق الشيرازي المتوفي 476/ه تحقيق الدكتور
محمد الزحيليج دار القلم دمشقج و.1996/1
 . 24نهاية المطلب في دراية المذهب ص عبد المل بن عبد بن محمد الجويني ص أبو المعالي ص
ركن الدين ص المام الحرمين ت478/ه1085/م مخطوو  /مكتبة األسد الوونية.

الفقو الحنفي
-25أحكام الوقف ج احم د بن عمر بن مهير الشيبانيج الحنفي أبو بكر الخصاف ت 261ه /
875م مخطوو مكتبة األسد الوونية .
 . 26األشباك والنااسر البن نحيمج بيروت دار الكتب العلمية ج و1413/1ه.1993/
-27السدددعاف فدددي احكدددام األوقدددافج البدددراهيم بدددن موسدددى بدددن أبدددي بكدددر الحنفدددي ج برهدددان الددددين
الطرابلسي ت922/ه 1216 /م مخطوو  /مكتبة األسد الوونية .
 -28البحر الراسق شرح كنز الدقاسق ج زيد الدين بن البدراهيم بدن محمدد المصدري ج الحنفدي ج ابدن
نجيم ت970/ه 1563م ج مخطوو ج مكتبة األسد الوونية .
 -29بداسع الصناسع في ترتيب الشراسعج ايمام عالء الدين أبي بكر بن سدعود الكاسداني الحنفدي (
تددوفي 587ه ) ج دار الحيدداء التددراث العربدديج خرجهددا وحققهددا محمددد عدددنان بددن ياسددينج دار
بيروتج لبنان و1ج .1997
 -30تندوير االبصددار ج مددع الدددر المختددار مددع حاشددية ابدن عابدددينج محمددد أمددين بددن عمددر بددن عبددد
العزيدز بددن عابددين الدمشددقي ت1252/ه بيدروت و1409/2ه . 1988/و دار الحيدداء التددراث
العربي
 . 31درر الحكام  /شرح مجلة األحكام ص علي حيدر ص وبعة دار الكتب العلمية  -بيروت .
 . 32العناية على الهدايةص البابرتي محمد بن محمود ( ت 786/ه ) دار الفكر – بيروت.

 -33الفتداوى الهنديددة المسددماة بالفتدداوى العالمكيريددةج وبهامشددو فتدداوى قاضدديخيان جوهددو ايمددام
فخر الددين حسدن بدن منصدور االوزجنددي ت295/ه /و/2المطبعدة الكبدرى األميريدة ببدوالق
مصر المحمية1310/ه.
 -34فتح القدير ج ابن الهمام ج محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام ( توفي
681/ه) دار الفكر بيروت – و. 2
-35المبسوو جشمس الدين السرخسي توفي(490ه ) جدار المعرفة بيروت 1406 / 1986
 -36الهدايددة شددرح بدايددة المبتددديجبرهان الدددين الميرغيندداني جمددع نصددب الرايددة تخددريج أحاديددث
الهدايةججمال الدين الزيلعيجاعتنى بها أيمن صالح شعبانجدار الحديث جو1جالكوين 2006
-37وقددف هدداللج هددالل بددن يحيددى بددن مسددلم البصددري المعددروف بهددالل الددرأي (تددوفي 245ه)و1
مطبعة مجلس داسرة المعارف العثمانية – حيدر آباد الركن – 1355ه نقدال عدن محمدد عبيدد
الكبيسي .

الفقو المالكي
 . 38التاج وايكليل على أنوار التنزيلص للبي اويص محمد بن أبي بكرص المقدسيص الشافعيص
كمال الدين أبو المعالي 906ه1501/م محطوو/مكتبة األسد الوونية
 -39تبددين المسددال شددرح تدددريب السددال اللددى اقددرب المسددال جعبد العزيددز آل مبدداركجدار الغددرب
ايسالمي
-40جواهر ايكليل شرح مختصر العالمة الشيخ خليل في مذهب ايمام مال المام دار التنزيل ج
للعالم الشيخ صالح عبد السميع األبي األزهريج المكتبة العصريةج بيروت جو.2000/1
-41ح اشددددية الدسددددوقي علددددى الشددددرح الكبيددددر للعالمددددة شددددمس الدددددين الشدددديخ محمددددد عرفددددة
الدسوقي(توفي1230/ه) على الشرح الكبير ألبدي البركدات سديدي احمدد الددرديرج دار الفكدر
للطباعة والنشر والتوزيعج بيروتج1998جو.1
-42الخرشددي علددى مختصددر سدديدي خليددلج ألبددي عبددد محمددد بددن عبددد بددن علددى الخرشددي
المالكي ت1101/ه وبهامشو حاشية الشيخ على العدويج على بدن احمدد الصدعيدي العددوي
المالكيج دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
-43الددذخيرةج القرافددي احمددد بددن الدريددس بددن عبددد الددرحمن شددهاب الدددين ت684/ه جمطبعددة دار
العرب ايسالميةجبيروتجو.1994/1
 .44رسالة الحطاب في حكم ب يع األحبا أبو زكرياص يحيى بن محمد الحطاب المالكي (توفي
بعد932ه) مخطووة في دار الكتب المصريةص نقال عن محمد عبيد الكبيسي .
-45الشرح الصغير احمد بن محمد بن احمد الدردير ت1201/ه وبعة دار المعارف
بن محمد بن عبد البر
 . 46الكافي في فقو أهل المدينة للمالكي ص أبي عمر يوسف بن عبد
النمري القروبي ت463 /ه ص دار الكتب العلمية ص بيروتص و. 1987 / 1
 . 47المدونة الكبرى ايمام مال أبو عبد مال بن انس بن مال المام دار الهجرة وصاحب
المذهب المالكي ت 179ه رواية سحنون التنوفي (توفي 240 /ه) عن عبد الرحمن بن
القاسم العتقي (توفي191/ه) دار صادر – بيروت
 . 48المقدمات الممهدات ابن رشد (الجد) تحقيق محمد حجي دار الغرب ايسالمي بيروت و/ 1
. 1988
-49مواهب الجليل لشرح مختصر خليلج ألبي عبد محمد بن محمد بن عبد الدرحمن المغربدي
المعددروف بالحطدداب الرعينددي ت954/هج تحقيددق زكريددا عميددراتج دار عددالم الكتددب للطباعددة
والنشر والتوزيع ج السعودية وبعة خاصة. 2003 /

الفقو الحنبلي

 .50االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ ايسالم ابن تيمية اختارها عالء الدين أبو الحسن علدي
بن محمد بن عبا البعلي الدمشقي ت 803 /ه ج دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .
 51االقناع في فقو االمام احمد بن حنبل ج شرف الدين المقدسي ج تصحيح وتعليدق عبدد اللطيدف
محمد موسى السبكيجار المعرفة ج بيروت ج . 1990
 . 52اينصاف  /المرداوي ص علي بن سليمان ص أبو الحسن ت885/ه ص تحقيق محمد حامد الفقي
دار الحياء التراث العربية -بيروت .
-53الحاوي الكبيرج عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسدمج البصدري ج الحنبلدي ت 648ه1285/م
مخطووج مكتبة األسد الوونية .
 .54شدرح منتهدى ايراداتج دقداسق أولدي النهدى لشددرح المنتهدىج الشديخ منصدور بدن يدونس بددن
الدريس البهوتي (توفي 1051/ه ) تحقيدق عبدد بدن المحسدن التركديج مؤسسدة الرسدالةج
و1ج 2000
 . 55الفروع للشيخ شمس الدين المقدسي أبي عبد محمد بن مفلح (توفي673ه) راجعو عبد
الستار احمد فراجص عالم الكتبص و 1985/4بيروت.
 . 56كشاف القناع على متن ايقناع للشيخ الفقيو منصور بن يونس بن الدريس البهوتي تحقيق
محمد أمين الغناوي عالم الكتب صبيروت و1997/ 1
-57مجموع الفتاوى جشديخ ايسدالم بدن تيميدة(ت 728/ه)جمدع وترتيدب عبدد الدرحمن بدن محمدد
النجديجمطابع الرياض ج1383ه
 .58المغنى البن قدامة (ت630/ه) ويليو الشرح الكبير البن قدامة المقدسي ت683/هـ تحقيدق
محمد شرف الدين خطاب والسيد محمد السيد ج دار الحديث القاهرة و. 1996/1
 .59مطالددب أولددي النهددى شددرح غايددة المنتهددى مصددطفى السدديووي الرحيبددانيج وبعددة المكتددب
ايسالمي – دمشق -و. 1961/1
 .60كتاب الوقوف في مساسل ايمام احمدجاحمد بن حنبل الشيباني ج (ت241/ه) تحقيدق عبدد
بن احمد بن علي الزيد جمكتبة المعارفجمصر

الفقو الزيدي
 .61شرح األزهار ( المنتزع المختار من الغيث المدرار ) مع تعليقات الشوكاني أبو الحسن عبد
بن فتاح ( توفي877/ه ) مطبعة المعارف – مصر سدنة 1340ه نقدال عدن أحكدام الوقدف
الكبيسي .
 .62البحر الزخار الجامع لمذهب علماء األمصدار ج احمدد بدن يحيدى المرت دى وجدواهر األخبدار
تخدددريج أحاديدددث ا لبحدددر الزخدددارج محمدددد بدددن يحيدددى بدددن محمدددد التميمدددي البصدددري 957ه/
1550م/مخطوو مكتبة األسد الوونية .

الفقو الااهري
 .63المحلدي  /أبدي محمدد بددن احمدد بدن سددعيد بدن حدزم ت456/هدـ ج تحقيددق لجندة الحيداء التددراث
العربي جدار الجيل جبيروت.

الفقو الجعفري
 .64شراسع ايسالم في مساسل الحال ل والحرامج المحقق الحلي ج أبو القاسم نجم الددين جعفدر بدن
الحسن ت 676/هـ جالخراج وتعليق وتحقيدق عبدد الحسديين محمدد علدي بقدال ج انتشدارات دار
التفسير و1419/ 1ـ القسم الثاني  /العقد .
-65هداية األنام لشريعة ايسالم ج محمد الحسن البغدادي ألنجفيج مطبعة النجف.

كتب فقهية اخرى

 . 66ايجماع ابن المنذرص محمد بن البراهيم بن المنذر النيسابوري (ت318/ه) تحقيق فؤاد
عبد المنعم احمد .
 . 67االختيارات العلمية في المساسل الفقهية لألمام محمد بن علي الشوكاني ت250/هص تأليف
أبي الحسن عبد الرحمن محمد العيزري مراجعة القاضي العالمة محمد بن السماعيل
العمرانيص مكتبة التيسيرص دار ابن حزم/و2005/1
 . 68اعالم الموقعين عن رب العالمينص ابن القيم محمد بن أبي بكر الزرعي ص أبو عبد
ت751ه تحقيق وو عبد الرؤوف دار الكتب العلمية ص و1991 / 1م
 .69األموال ص أبو عبيد القسم بن سالم ت224هص تحقيق محمد خليل حرا ص دار الفكر بيروت
1988
 .70تحفة االحوذي ص المباركفوري ص محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العالء
ت1353ه (دار الكتب العلمية – بيروت) .
 . 71الفقو االسالمي وادلتو جوهبة الزحيليج دار الفكرجو1404/2ه .
 .72المختصر النفيس في احكام الوقف والتحبيسج أبو عبد الرحمن محمد عطيةج دار ابدن حدزم
لبنان و.1995/1
 . 73المعايير الشرعية صادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ايسالمية /
مطبوعات رساسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بقطر .1991
 . 74الموسوعة الفقهية ص مطبوعات وزارة األوقاف الكويتية .
 .75الوجيز في اصول الفقو ج عبد الكريم زيدان ج بغدادجو.1972/3
 .76المنثور في القواعدج الزركشي ت794ه ج تحقيق تيسير فاسق احمد محمود وزارة األوقاف
االسالميو الكوينج و3ج 1982
 .77نيل االووارج محمد بن محمد بن علي الشوكاني (ت1255/ه) دار الجيل ج بيروت . 1973

معاجم اللغو
 .78أسا

ال بالغة ج الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد ج دار صادر ج بيروت ج

1979
محمددددددد مرت دددددى الزبيددددددي (ت1205/ه) مطددددددابع دار صدددددادر بيددددددروت

 .79تددددداج العدددددرو
1386ه1966/م
 .80القددامو المحدديطج الفيددروز ابدداديج محمددد بددن يعقددوبج مجددد الدددين (ت817/ه) دار الفكددر
بيروت 1983/
.81لسان ال عرب البن مناور ج محمدد مكدرم ايفريقدي المصدري ج أبدو الف دل ت711/هج و1جدار
صادرج بيروت ج 1300ه)
 .82مختار الصحاحج الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القدادر (ت721/ه) تحقيدق محمدد محمدود
الخاور وبعة جديدة ج مكتبة لبنان ناشرونج بيروت (1415ه 1995م ) .
.83المصباح المنير احمد بن محمد بن علي المقري الفيومي (ت770/ه) مصدرج دار المعدارف /
بدون تاريخ
 .84مقاييس اللغةج ابن فار ج وبعة دار الجيلج بيروت

مؤلفات اخرى
 . 85األسهم والسندات وأحكامها في الفقو ايسالميص احمد بن محمد الخليل دار ابدن الجدوزي –
السعودية 2003 /
 .86اثر الوقف على الدعوة اللى تعدالىص خالدد بدن هددوب بدن فدوزان المهيددبصدار الدوراق –
بيروت 1425ه2005/م .

 .87أحكام الوقف في الشريعة ايسالميةج محمد عبيد الكبيسيج وزارة األوقاف والشؤون
الدينية العراق  /دار الشؤون الثقافية بغداد 2001/
 . 88أساسيات االستثمار العيني والماليص ناظم الشمريصواهر البياتي احمد زكريا صيام شركة
المكتبات الكويتية.
 . 89الت خم في االقتصاديات المتخلفةص دراسة تطبيقية لالقتصاد المصري ص نبيل الروبي
مؤسسة الثقافة الجامعيةص ايسكندرية ص 1973
 . 90دراسات في النقود والنارية النقديةص عبد المنعم السيد عليص مطبعة العاني بغداد  /و 2
ص1979
 . 91دليل لالستثمار في صناديق االستثمار ص وكالة األنباء الكويتية ص 1996م
 . 92دور الوقف في العملية التنموية وعالقتو بمؤسسات النفع العامص للدكتور احمد بن عبد
العزيز الحدادص دار األوقاف والشؤون ايسالمية ص ايمارات العربية دبيص بدون تاريخ .
 . 93دور الوقف في مجال التعليم والثقافةص دولة ماليزيا المسلمةصنموذجا الدكتور سامي محمد
الصالحاتص نشر األمانة العامة لألوقاف الكوين 1424ه2003/م .
 . 94صناديق االستثمار ايسالمية ص عز الدين محمد خوجة ص  1963م.
 .95الفتاوى الشرعية في المساسل االقتصادية صادر عن الهيئة الشرعية لبين التمويل
الكويتي . 1989 -1979
 .96محاضرات في الوقفج محمد أبو زهرة ج دار الفكر العربي الطبعة الثانية. 1971 /
 .97المحاسبة المالية ص عبد الباسط رضوان وآخرون ص مؤسسة دار الكتابص الكوين ص 1987
 . 98المقدمة ص ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد ت1406/م دار الفكر بيروت و 2ص .1988
 . 99مقدمة في النقود والبنوك محمد زكي شافعي ص دار النه ة العربية1982 /
 . 100المعامالت المالية المعاصرة ص وهبة الزحيلي ص دار الفكر المعاصر – بيروت و/1
1423هـ
 . 101المصارف ايسالمية بين النارية والتطبيق ص عبد الرزاق الهيتي ص دار اسامة صاألردن
صعمان .
 . 102ناام الوقف في التطبيق المعاصرص محمد احمد مهدي ص المعهد ايسالمي في البن
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لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما
تنفقوا من شئ فإن بو عليم .
ومن اهل الكتاب من ان تأمنو بقنطار يؤدك
الي ج ومنهم من ان تأمنو بدينار اليؤدك الي اال
ما دمن عليو قاسما.
وشروك بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيو
من الزاهدين.
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فابعثوا احدكم بورقكم هذك الى المدينة فلينار
ايها ازكى وعاما ً فليأتكم برزق منو وليتلطف
وال يشعرن بكم احدا.
والذين يكنزون الذهب والف ة وال ينفقونها في
سبيل فبشرهم بعذاب أليم .
فساهم فكان من المدح ين .
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االحاديث
نص الحديث
التسلسل -
أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا البراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان عن -
1
بن عجالن عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال جاء رجل الى
رسول صلى عليو وسلم فقال يا رسول عندي دينار فما
اصنع بو قال انفقو على نفس قال عندي آخر فما اصنع بو قال
انفقو على أهل قال عندي آخر قال انفقو على ولدك قال عندي
آخر فما اصنع بو قال انفقو على خادم قال عندي آخر فما اصنع
بو قال أنن اعلم صحيح بن حبان
أخبرنا الحسين بن الدريس األنصاري أخبرنا أحمد بن أبي
2
بكر عن مال عن السحاق بن عبد بن أبي ولحة انو سمع أنس
بن مال يقول كان أبو ولحة أكثر أنصاري بالمدينة ماال وكان
أحب اموالو اليو بيرحاء وكانن مستقبلة المسجد وكان رسول
صلى ع ليو وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها ويب قال أنس
فلما نزلن هذك ايية { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } قام
أبو ولحة الى رسول صلى عليو وسلم فقال يا رسول
ان يقول في كتابو { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون }
وان أحب اموالى الى بيرحاء وانها صدقة هلل أرجو برها وذخرها
عند ف عها يا رسول حيث شئن فقال رسول صلى
عليو وسلم بخ ذاك مال رابح بخ ذاك مال رابح وقد سمعن ما قلن
فيها وانى أرى ان تجعلها في االقربين قال أبو ولحة افعل يا
رسول فقسمها أبو ولحة في أقاربو وبني عمو

الصفجة
22

27

-

3

4

أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا هدبة بن خالد حدثنا حماد بن
سلمة عن ثابن عن أنس قال لما نزلن هذك ايية { لن تنالوا البر
حتى تنفقوا مما تحبون } قال أبو ولحة يا رسول ان يسألنا
من اموالنا فإني أشهدك أني قد جعلن أرضي وقفا قال رسول
صلى عليو وسلم في قرابت فقسمها بين حسان بن ثابن وأبي
بن كعب
حدثنا موسى بن السماعيل حدثني السماعيل بن جعفر المدني عن -
العالء بن عبد الرحمن عن أبيو عن أبي هريرة عن النبي صلى
عليو وسلم قال  :الذا مات اينسان انقطع عملو اال من ثالث
علم ينتفع بو أو صدقة تجري لو أو ولد صالح يدعوا لو

5

حدثنا عمرو بن علي :حدثنا يحيى :حدثنا سفيان قال :حدثني أبو
السحاق قال :سمعن عمرو بن الحارث قال:ما ترك النبي صلى
عليو وسلم الال بغلتو البي اءص وسالحوص وأرضا تركها صدقة.

6

حدثنا قتيبة بن سعيد :حدثنا محمد بن عبد األنصاري:
حدثنا ابن عون قال :أنبأني نافعص عن ابن عمر رضي
عنهما:أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبرص فأتى النبي صلى
عليو وسلم يستأمرك فيهاص فقال :يا رسول ص الني أصبن
أرضا بخيبرص لم أصب ماال قط أنفس عندي منوص فما تأمر بو
قال( :الن شئن حبسن أصلها وتصدقن بها) .قال :فتصدق بها
عمر :أنو ال يباع وال يوهب وال يورثص وتصدق بها في الفقراءص
وفي القربىص وفي الرقابص وفي سبيل ص وابن السبيلص
وال يفص ال جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروفص ويطعم
غير متمول .قال :فحدثن بو ابن سيرينص فقال :غير متأثل ماال.
وقال عثمان :قال النبي صلى عليو وسلم( :من يشتري بئر
رومة فيكون دلوك فيها كدالء المسلمين).

8

أخبرنا أبو عبد الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قاال ثنا أبو -
العبا محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان المؤذن ثنا عبد
بن وهب عن سليمان بن بالل عن جعفر بن محمد عن أبيو أن
علي بن أبي والب قطع لو عمر بن الخطاب رضى تعالى
عنهما ينبع ثم اشترى علي بن أبي والب رضى تعالى عنو اللى
قطيعة عمر رضى تعالى عنو أشياء فحفر فيها عينا فبينا هم
يعملون فيها الذ تفجر عليهم مثل عنق الجزور من الماء فأتى علي
وبشر بذل قال بشر الوارث ثم تصدق بها على الفقراء
والمساكين وفي سبيل وابن السبيل القريب والبعيد وفي السلم
وفي الحرب ليوم تبيض وجوك وتسود وجوك ليصرف تعالى
بها وجهي عن النار ويصرف النار عن وجهي وروينا من وجو
آخر عن أبي جعفر أن عمر وعليا رضى تعالى عنهما وقفا
أرضا لهما بتابتال

7

27

28

-

28

-

28

28

29

9

ثنا عبد قال ثنا علي قال ثنا أبو السحاق الفزاري عن
المغيرة عن البراهيم ال حبيس الال حبيس في سبيل من
سالح أو كراعج

10

-

29

-

87

حدثنا صدقة بن الف ل :أخبرنا السماعيل بن علية قال :حدثني
يحيى بن أبي السحاق :حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال :قال
أبو بكرة رضي عنو:
قال رسول صلى عليو وسلم( :ال تبيعوا الذهب بالذهب الال
سواء بسواءص والف ة بالف ة الال سواء بسواءص وبيعوا الذهب
بالف ةص والف ة بالذهبص كيف شئتم).
11

حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد بن
عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر حمى الربذة لنعم الصدقة

12

حدثنا عبد بن يوسف :أخبرنا مال ص عن نافعص عن أبي
سعيد الخدري رضي عنو:
أن رسول صلى عليو وسلم قال( :ال تبيعوا الذهب بالذهب
الال مثال بمثل وال تشفوا بع ها على بعضص وال تبيعوا الورق
الورق بالورق الال مثال بمثلص وال تشفوا بع ها على بعضص وال
تبيعوا منها غاسبا بناجز).
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة .ثنا سفيان بن عيينةص عن شيب بن
غرقدةص عن عروة البارقي؛ أن النبي صلى عليو وسلم أعطاك
دينارا يشتري لو شاة .فاشترى لو شاتين .فباع الحداهما بدينارص
فأتى النبي صلى عليو وسلم بدينار وشاةص فدعا لو رسول
بالبركة .قال :فكان لو اشترى التراب لربح فيو.
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120
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أبددي بددن كعددب ,بررن قرريس بررن علبيررد النجررار  -أبررو منررذر  -األنصرراري
الخزرجرري كرران قبررل اإلسررالم ْح ابررر ًا مررن أحابررار اليهررود ،مطلعراً علررى
الكتب القديمة ولما أسلم كان من كتراب الروحي .شرهد العقبرـة و بردرا
وبقيررة المشاهررـد وجمررع القررران فرري حيرراة الرسررـول -صررلى هللا عليرره
وسلم -وكان رأساً في العلم وبلغ في المسلمين األوائل منزلة رفيعة،
حتى قال عنه عمر بن الخطاب (أبي سيد المسلمين).
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ابددن االثيددر,عننز النندين أبنني الحسننن علنني الشننيباني ( 555-630هننـ)
المعروف بابن األثير الجزري ،مؤرخ عربي إسالمي كبير ،عاصنر
دولة صالح الندين األينوبي ،ورصند أحنداثها ويعند كتابنه الكامنل فني
التاريخ مرجعا لتلك الفترة من التاريخ اإلسالمي.
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احمد بن حنبل ,هو االمام ابي عبد هللا أحمد بن حنبل بن هالل الذهلي
الشيباني المزوزي الوائلي ولد في بغداد سنة 164هـ فني شنهر ربينع
االول780/م وتنقّننل بننين الحجنناز والننيمن ودمشننق .سننمع مننن كبننار
المحدثين ونال قسطا ً وافرا ً من العلم والمعرفة ،حتنى قنال فينه اإلمنام
الشافعي" :خرجت من بغداد فما خلّفت بها رجالً أفضل وال أعلم وال
أفقَهَ من ابن حنبل".
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ابن الحاجب ج هوعثمان بن عمنر بنن ابني بكنر بنن ينونس ,ابنو عمنر
جمننال النندين الملقننب ب(ابننن الحاجننب) فقيننه مننالكي ,مننن كبارعلمنناء
العربية,كردي االصل  ,ولد ونشأ في القاهرة وسكن دمشق  ,وتنوفي
باالسنننكندرية  .ومنننن مؤلفاتنننه ( :الكافينننة) فننني النحنننو ,والشنننافية فننني
الصننننرف  ( .ومختصننننر الفقننننه) مخطننننوط والمختصننننر االصننننولي
المشهور.ولد سنة (570هـ) وتوفي سنة(646هـ).
األذرعي  ,إسحاق بن إبراهيم حدث عن محمند بنن الخضنر بنن علني
الرافقني وأظنننه نسننبة إلنى أذرعننات الشننام ,األذم َرعني اإلمننام المحنندث
الربَّاني القندوة أبنو يعقنوب  ،إسنحاق بنن إبنراهيم بنن هاشنم  ،النهندي
َّ
األذرعي شيخ دمشق  .ارتحل  ،وسمع بمصر من  :يحيى بنن أينوب
 ،ومقنندام بننن داود  ،وأبنني يزينند القراطيسنني  ،والنسننائي  ،وسننمع
بحمننم مننن  :موسننى بننن عيسننى بننن المنننذر  ،وبدمشننق مننن  :أبنني
زرعننة النصننري  .حنندث عنننه  :ابننن جميننع  ،وابننن منننده  ،وتمننام
الرازي  ،وأبو عبند هللا بنن أبني كامنل  ،وعبند النرحمن بنن عمنر بنن
نصر  ،وأبو محمد بن أسحاق نصر  ،وخلق سواهم

10
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أنس بن مال  ,بن النَّضر الخزرجي األنصناري هنو صنحابي جلينل،
ولد بالمدينة ،وأسلم صنغيرا ً وكنناه الرسنول محمند بنأبي حمنزة .خندم

-5

25
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الرسول عليه الصالة والسنالم فني بيتنه وهنو ابنن  10سننين .دعنا لنه
النبي « :اللهم أكثنر مالنه وولنده وبنارك لنه  ،وأدخلنه الجننة» ،فعنا
طويال ،ورزق من البنين والحفدة الكثير .وروى كثيرا من األحادينث
عن رسول هللا.
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البخاري امنام اهنل الحنديث هنو أبنو عبند هللا محمند بنن إسنماعيل بنن
إبراهيم بنن المغينرة بنن بردزبنه البخناري وكلمنة بردزبنه تعنني بلغنة
بخنارى "النزراع .ولنند فني يننوم الجمعنة الرابننع منن شننوال سننة أربننع
ني فنني
وتسننعين و م ننة للهجننرة .ويننروى أن اإلمننام البخننارى قنند عمن َ
صغره ,فرأت أ ّمه رؤيا جائها فيها الخليل إبراهيم وقال لها يا هذه قند
رد هللا علننى ابنننك بصننره لكثننرة بكائننك فأصننبحت وقنند شننفى ابنهننا.
واشتهر اإلمام البخارى بقوة حفظه ودقتنه فني الرواينة وصنبره علنى
جمننع الحننديث .كانننت بخننارى كنننذاك مركن ًنزا مننن مراكننز العلننم تمتل ن
بحلقننات المحن ندّثين والفقهنناء ،واسننتقبل حياتننه فنني وسننط أسننرة كريمننة
ذات دينن ومننالك فكننان أبننوه عال ًمننا محن ندّثًا ،عنن ننرف بننين الننناس بحسننن
عا وصنال ًحا
الخلق وسعة العلم ،وكانت أمه امرأة صالحة ،ال تقل ور ً
عن أبيه .والبخاري ليس منن أرومنة عربينة ،بنل كنان تركني األصنل
(أو فارسي األصل) .وأول من أسلم من أجداده هو "المغيرة بنن بنرد
زبة" ،وكان إسالمه على يد "اليمنان الجعفني" والني بخنارىك فننسنب
إلى قبيلته ،وانتمى إليها بالوالء ،وأصبح "الجعفي" نسبًا له وألسرته
من بعده.

28
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جددابر ,جننابر بننن عبنند هللا بننن عمننرو بننن حننرام األنصنناري السننلمي
الصحابي ابن الصحابي  ،أحد أكثر الصحابة رواية عن النبني صنلى
هللا عليننه و سننلم  .أسننلم أبننوه عبنند هللا بننن عمننرو بننن حننرام فنني بيعننة
العقبنة و كننان أحنند النقبنناء اإلثننني عشنرة  ،و أسننلم جننابر صننغيرا ً فنني
ذلك الوقت  ،و عا بناء الدولة اإلسالمية في مقتبلها  ،استشهد أبوه
فني أحند تاركنا ً لنه أخنوات صنغيرات و ديننا ً ثقنيالً  ،تنزوج جنابر ثيبنا ً
ترعى أهله  ،و رافق النبي صلى هللا عليه و سنلم فني كنل حركاتنه و
سكناته.

38
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أبددو بكددر الصددديق ,عبنند هللا بننن أبنني قحافننة عثمننان بننن كعننب التيمنني
القرشي  ،هو صحابي ممنن رافقنوا النبني محمند بنن عبندهللا مننذ بندء
اإلسننالم ،ويعتبننر الصننديق المقننرب لننه .أول الخلفنناء الراشنندين وأحنند
العشرة المبشرين بالجنة عند أهنل السننة والجماعنة .أمنه سنلمى بننت
صخر بن عامر التيمي .ولد سننة  51ق.هنـ ( 573م) بعند عنام الفينل
بحوالي ثالثة سنوات .كنان سنيدا ً منن سنادات قنريش وغنينا منن كبنار
موسريهم ,وكان ممن رفضوا عبادة األصننام فني الجاهلينة ،بنل كنان
حنفيا ً على ملنة إبنراهيم .وكنان منن أوائنل منن أسنلم منن أهنل قنريش.
وهو والد عائشة بنت أبي بكر زوجة الرسنول محمند صنلى هللا علينه
وسلم .ساند النبي بكل ما يملك في دعوته ،وأسلم على يده الكثير منن
الصحابة.سنننمي بالصنننديق ألننننه صننندق النبننني فننني قصنننة اإلسنننراء

29

والمعننراج ,وقيننل ألنننه كننان يصنندق النبنني فنني ك نل خبننر يأتيننهك وقنند
وردت التسننمية فنني كيننات قركنيننة وأحاديننث نبويننة عننند أهننل السننننة
واألواه .وعن سنبب تسنميته أبنو بكنر
والجماعة .وكان يدعى بالعتيق
ّ
قيننل لحبننه الشننديد للجمننال.بويع بالخالفننة يننوم الثالثنناء  2ربيننع األول
سنة 11هـ ،واستمرت خالفته قرابة سنتين وأربعنة أشنهر .تنوفي فني
يوم االثنين في الثاني والعشرين من جمادى األولى سنة ثالث عشرة
مننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن الهجننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرة.
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البيهقديج أبنو بكنر أحمند بنن الحسنين البيهقني  ,فقينه شنافعي وحنناف
وجردي و
ننر م
كبينننر .كنننان معروفنننا بشنننيخ خرسنننان النيسنننابوري ال نخسن َ
خسروجرد (خسروگرد) قرينة منن ناحينة بيهنق .ولند فني شنعبان فني
سنننة  384هننـ.اشهر مؤلفاتننه السنننن الكبننرى ,تننوفي فنني عاشننر شننهر
جمننادى األولننى  ،سنننة ثمننان وخمسننين وأربننع مائننة فغسننل وكفننن ،
وعمننننل لننننه تننننابوت  ،فنقننننل ودفننننن ببيهننننق  ،وهنننني ناحيننننة قصننننبتنها
نخس َمر مو نجرد  ،هي محتده  ،وهني علنى ينومين منن نيسنابور  ،وعنا
أربعا وسبعين سنة.

29

-11

الترمذي ,هو أبو عيسنى محمند بنن عيسنى بنن سنورة بنن موسنى بنن
الضننحاك السننلمي الترمننذي .ولنند فنني مطلننع القننرن الثالننث الهجننري
(العصر الذهبي لتدوين السنة النبوية المباركة حيث ظهنرت فني هنذا
القرن كتب الصحاح و منها جامع الترمذي)ولد بترمذ في ذي الحجة
سنننة  209هننـ فنني بننالد مننا وراء النهننر (نهننر جيحننون) أرض علمنناء
الحديث المشهورين محمد بن إسماعيل البخاري  ،مسلم بنن الحجناج
النيسابوري وبالضبط في قرية من قرى مدينة ترمذ تسمى بوغ بينها
و بين ترمذ ستة فراسخ ،أما نسبته بالسلمي نسبة إلى بني سنليم قبيلنة
من غيالن  .الجامع للسنن و هو المؤلف النذي اشنتهر بنه و مكننه منن
لقب اإلمام  .توفي اإلمام الترمذي رحمه هللا في بلدته بوغ في رجب
سنة  279هـ و قد أصبح الترمذي ضريرا في كخر عمره.قال محدث
خراسان  :الحاكم أبو أحمد  :سنمعت عمنران بنن عنالن يقنول  :منات
البخاري ولم يخلف بخرسان مثل أبي عيسى في العلم و النورع بكنى
حتى عمى.

28
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ابن تيمية ,أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد هللا ،تقي الندين
أبو العباس ( ،الملقب بشيخ اإلسالم ولند فني 661هنـ هنو أحند علمناء
المسلمين .ولد في حران وهي بلدة تقع في الشنمال الشنرقي منن بنالد
الشننام فنني جزيننرة ابننن عمننرو بننين دجلننة والفننرات .وحننين اسننتولى
المغول على بالد حران وجناروا علنى أهلهنا ،انتقنل منع والنده وأهلنه
إلى دمشق سننة 667هنـ فنشنأ فيهنا وتلقنى علنى أبينه وعلمناء عصنره
العلننوم المعروفننة فنني تلننك األيننام .كانننت أمننه تسننمى تيميننة وكانننت

26

واعظننة فنسننب إليهننا وعننرف بهننا .وقنندم مننع والننده إلننى دمشننق وهننو
صننغير .قننرأ الحننديث والتفسننير واللغننة وشننرع فنني التننأليف مننن ذلننك
الحنين .بَعنندَ صننيته فني تفسننير القنركن وانتهننت إلينه اإلمامننة فني العلننم
والعمننل وكننان مننن مذهبننه التوفيننق بننين المعقننول و المنقننول .دخننل
السجن في شنعبان سننة 726هنـ ومكنث فني السنجن إلنى ان توفناه هللا
في  26منن ذي القعندة سننة 728هنـ ،حينث منرض بضنعة وعشنرين
يوما ولم يعلم أكثر النناس بمرضنه وفوج نوا بموتنه .ذكنر خبنر وفاتنه
مننؤذن القلعننة علننى منننارة الجننامع وتكلننم بننه الحننرس علننى األبننراج
فتسامع الناس بذالك واجتمعوا حول القلعة حتى أهل الغوطة والمرج
وفتح باب القلعة فامتألت بالرجال ،وكانت جننازة عظيمنة جندا وأقنل
ما قيل في عدد مشيعيه خمسون ألفا ،ودفن في دمشق.
-13

جعفر بن محمد,سادس أئمة أهل البينت اإلمنام أبني عبندهللا جعفنر بنن
محمد بن علي بن الحسين بن أمير المؤمنين ولد اإلمام الصادق عليه
السننالم يننوم الجمعننة عننند طلننوع الشننمس ويقننال يننوم األثنننين لننثالث
عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع األول سنة ثالث وثمانين وقنالوا سننة
ست وثمانين وقيل في السابع عشر منه.

29
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ابن حجر ,احمد بن بن علي بن محمد بن حجر ,االنصاري الشنافعي
ولننند فننني 773هنننـ.فقيه مشنننارك فننني اننننواع العلوم,شنننارح صنننحيح
البخاري ,توفي في 852هـ.
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ابن حزم ,اإلمام األوحد  ,البحر  ,ذو الفننون والمعنارف أبنو محمند
علي بن أحمد بن سنعيد بنن حنزم بنن غالنب بنن صنالح بنن خلنف بنن
معدان بن سنفيان بنن يزيند الفارسني األصنل  ,ثنم األندلسني القرطبني
اليزيدي مولى األمير يزيند بنن أبني سنفيان بنن حنرب األمنوي ,نائنب
أمينر المنؤمنين أبني حفنم علنى دمشنق  ,الفقينه الحناف  ,المنتكلم ,
األديننب  ,الننوزير الظنناهري  ,صنناحب التصننانيف فكننان جننده يزينند
مولى لألمير يزيد أخي معاوية  .وكان جده خلَف بن معندان هنو أول
من دخل األندلس في صحابة ملك األندلس عبند النرحمن بنن معاوينة
بن هشام المعروف بالداخل  .ولد أبو محمد بقرطبنة فني سننة أربنع
وثمانين وثالث مائة.

27
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حسان بن ثابن ,هو أبو الوليد حسان بن ثابت بنن المننذر الخزرجني
األنصاري من أهل المدينة ،ومن بني النجار أخنوال عبندالمطلب بنن
هاشم جد النبني محمند منن قبيلنة الخنزرج ،وينروى أن أبناه ثابنت بنن
المنذر الخزرجي كان من سادة قومه ،ومن أشرفهم،كما كان شناعرا ً
معتبننرا ً يفنند علننى ملننوك كل غسننان فنني الشننام قبننل إسننالمه ،ثننم أسننلم
وصار شاعر الرسول بعند الهجنرة .تنوفي أثنناء خالفنة علني بنن أبني

27

طالب بين عامي  35و  40هـ.
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حكيم بن حزامج بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كنالب
أبو خالد القرشي األسدي  .نو نلد حكيم في جوف الكعبنة  ،وعنا م نة
وعشنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرين سننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة .
قال البخاري في تاريخه  :عا ستين سنة في الجاهلية  ،وستين فني
اإلسالم أسلم يوم الفتح  ،وحسن إسالمه  ،وغزا حنينا ً والطائف .

29
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الحميدي ,هو عبدهللا بن الزبينر بنن عيسنى بنن عبيند هللا بنن أسنامة ،
أبو بكر القرشي األسدي الحميندي المكني (ت219/هنـ ) شنيخ الحنرم
وصاحب " المسند" . ...

29
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ابددو حنيفددة النعمددان ,أو النعمننان بننن ثابننت بننن النعمننان بننن زوطنني
المولود سنة (80هـ  699م) .ولند فني الكوفنة وكاننت كننذاك حاضنرة
من حواضر العلنم ،تمنوج بحلقنات الفقنه والحنديث والقنراءات واللغنة
والعلننوم ،وتمتلن مسنناجدها بشننيوخ العلننم وأئمتننه ،وفنني هننذه المدينننة
قضى أبو حنيفة معظم حياته متعلما وعالما ،وتردد فني صنباه البناكر
بعند أن حفن القنركن علننى هنذه الحلقات،وبعند مننوت شنيخه حمناد بننن
أبي سليمان كلت رياسة حلقة الفقه إلى أبي حنيفة ،وهو فني األربعنين
من عمره،وتوفي أبو حنيفة في بغداد بعند أن منأل الندنيا علمنا وشنغل
الناس في ( 11من جمادى األولى  150هـ =  14منن يونينو 767م)
ويقننع قبننره فنني مدينننة بغننداد بمنطقننة األعظميننة فنني مقبننرة الخيننزران
على الجانب الشرقي من نهر دجلة.

7
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الخصداف ,احمند بنن عمنر بنن مهنر الشيباني,الخصناف(ابو بكنر) ولند
181هننـ فقيننه ,محنندث,عالم بالراي,عننارف بمننذهب ابنني حنيفة,متقنندم
عند المهدي,توفي ببغداد  261هـ .

23

– 21

ّللا الخرشني المصنري ،الفقينه
ّللا ،أبنو عبند ّ
الخرشي ,محمد بن عبد ّ
المالكي .ولد في 1010هـ وتصدّر للتدريس بالجامع األزهر وانتهنت
إليه مشيخة المالكية ورئاستهم بمصر ،وأقبل عليه الطلبنة .تنوفّي فني
ذي الح ّجة سنة إحدى ومائة وألف
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ابن خلدون  ,عبد الرحمن بن محمد بن خالند منؤرخ وعنالم اجتمناع
تونسي ترك تراثا مازال تأثيره ممتدا حتى اليوم ولد في مدينة تنونس
عام 1332م 732 /هـ ويعد من كبار العلماء الذين أنجتبهم تونس ،إذ
قنندم نظريننات كثيننرة جدينندة فنني علمنني اإلجتمنناع والتننأريخ  ،بشننكل

40

خاص في كتابيه :العبر والمقدمة .وقند عمنل فني التندريس فني جنامع
الزيتونةالمعمور بتونس ثم في جامعة القرويين ثم في جنامع االزهنر
فنني  ،وغيرهننا مننن محافننل المعرفننة التنني كانننت تنسننج علننى منننوال
الزيتوننة  .وقند عمنل ابنن خلندون فنني مجنال القضناء أكثنر منن مننرة،
وحاول تحقيق العدالة االجتماعينة فني األحكنام التني أصندرها .تنوفي
في 808هـ 1406/م.
-23

ابو داود ,أبو داود سليمان بن األشعث بنن إسنحاق بنن بشنير األزدي
السجسنتاني المشننهور بننأبي داود ,إمنام أهننل الحننديث فني زمانننه وهننو
صاحب كتابه المشهور بسننن أبني داود.ولند أبنو داود سننة  202هنـ،
وتنقننل بننين العدينند مننن منندن اإلسننالم ،ونقننل وكتننب عننن العننراقيين
والخراسننننانيين ،والشنننناميين ،والمصننننريين .وجمننننع كتنننناب السنننننن
وعرضننه علننى اإلمننام أحمنند بننن حنبننل فاسننتجاده وأستحسنننه ،ولنننم
يقتصننر فنني كتابننه علننى الحننديث الصننحيح بننل شننمل علننى الحننديث
الحسن والضعيف والمحتمل وما لم يجمع على تركه ،وقند جمنع فينه
 4800حديث أنتخبها من  500ألنف حنديث ،وكنان يقنول« :الشنهوة
الخفية حب الرياسة» .وعده الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فني طبقنات
الفقهاء من جملة أصحاب اإلمام أحمد بن حنبل .وتنوفي فني البصنرة
سنة  275هـ.
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الدردير ,اإلمام العالم العالمة أوحد وقته فنى الفننون العقلينة و النقلينة
شيخ أهل اإلسالم و بركة األننام ابنو البركنات الشنيخ أحمند بنن أحمند
بن أبى حامد العدوي المالكي األزهري الخلوتي الشهير بالدرديرولند
ببنننى عنندي بصننعيد مصننر – وهننم نسننل سننيدنا عمننر بننن الخطنناب
الصحابي الجليل رضي هللا عنه و جلهم مالكية المنذهب – سننة سنبع
و عشرين و مائة و ألف ( 1127هـ) و حف القركن و جوده و حبنب
إلينه طلنب العلنم فنورد الجنامع األزهنر و حضنر دروس العلماءولمنا
توفى الشيخ على الصعيدي تعنين الشنيخ سنيدي أحمند الندردير شنيخا
على المالكية و فقيها و ناظرا على وقف الصنعايدة بنل و شنيخا علنى
النرواق بناألزهر بنل شنيخا علنى أهنل مصنر بأسنرها فنى وقتنه تعلنل
أياما و لزم الفنرا مندة حتنى تنوفى فنى ثالنث شنهر ربينع األول منن
سنننة  1201هننـ و صننلى عليننه بنناألزهر بمشننهد عظننيم حافننل و دفننن
بزاويتنه التني أنشنأها بخنط الكعكينين بجنوار ضنريح سنيدي يحني بنن
عقب.
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ابن رشد ,محمد وليد أحمد بن رشند األندلسني البربنري أبنو الوليند "
الحفينند " ( 595 -520هننـ 1198-1126م) ،المعننروف بننابن رشنند،
عالم مسلم ولد في قرطبة باالندلس ،من أسرة عرفنت بنالعلم والجناه.
وتننوفي فنني مننراكش .يع ندّ ابننن رشنند فنني حقيقننة األمننر ظنناهرة علميننة
مسلمة متعنددة التخصصنات ،فهنو فقينه منالكي ،وهنو قاضني القضناة

49

فني زمانننه ،وهننو ذاتننه طبيننب نطاسني تفننوق علننى أسنناتذته .ولنند سنننة
 520هجرية،توفي سنة  1198ميالدية.
-26

الزبير ,الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بنن عبند العنزى بنن قصني
بن كنالب ،أبنو عبند هللا . ،ولند سننة  28قبنل الهجنرة ،وأسنلم وعمنره
خمننس عشننرة سنننة ،كننان ممنننن هنناجر إلننى الحبشننة ،و هنناجر إلنننى
المدينننة ،تننزوج أسننماء بنننت أبنني بكننر .شننهد بنندرا ً وجميننع غننزوات
الرسول مع الرسنول وكنان ممنن بعنثهم عمنر بنن الخطناب بمندد إلنى
عمرو بن العاص في فتح مصر وقد سناعد ذلنك المسنلمين كثينرا ً لمنا
في شخصيته من الشجاعة والحزم .ولما مات عمر بن الخطاب على
يد أبي لؤلؤة كان الزبير من الستة أصحاب الشورى الذين عهد عمر
إلى أحدهم بشؤون الخالفة من بعده.
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الزحيلدددي,محمننند مصنننطفى الزحيلي,سنننوري الجنسية,حصنننل علنننى
الليسنننانس,في الشنننريعة  ,و البكلورينننوس فننني الحقوق,والننندبلوم فننني
القنانون والماجسنتير فني الفقنه المقارن,والندكتوراة فني الفقنه المقنارن
من جامعةاالزهر,شارك بالتدريس في عدد من الجامعات االسنالمية
والعربية,يعمل حالينا عميندا لكلينة الشريعةوالدراسنات االسنالمية فني
جامعة الشارقة.
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الزركشي ,محمد بن مهادر بن عبدهللا الزركشي ,ولد  745هـ,عالم
بفقه الشافعيةواالصول,تركي االصل مصري المولد والوفاة,من
تصانيفه المنثور,توفي 794هـ
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,ولنند زفننر بننن الهننذيل سنننة ( 110هننـ 728م) فنني العننراق ،وال
زفددر ن
يعرف على وجنه الدقنة موضنع والدتنه ،وإن رجنح بعنض البناحثين
أن تكون الكوفة هي محل ميالده .وزفر من أصل عربي عريق فني
أرومتننهك فننأبوه الهننذيل بننن قننيس مننن أسننرة عريقننة النسننب ،كريمننة
الحسب ،تنتسنب إلنى قبيلنة تمنيم ،التني اشنتهرت بالفصناحة والبينان.
وزفننر كلمننة عربيننة تطلننق علننى الرجننل الشننجاع ،كمننا تطلننق علننى
الرجل الجواد .لما تننوفّني أبنو حنيفنة النعمنان سننة (150هنـ=767م)
خلفه في حلقته زفر بن الهذيل بإجماع تالمذة اإلمام دون معارضة،
ولم تطل به الحياة ،فتوفي شنابًا فني الثامننة واألربعنين فني أحند أينام
شهر شعبان من سنة (158هـ775م).
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الزهدددري  ,هنننو أبنننو بكنننر محمننند بنننن مسنننلم بنننن عبننند هللا بنننن شنننهاب
ن
الزهننري ،مننن بننني نزهننرة بننن كننالب ،كبيننر المحننديثين وإمننامهم بننال
منننازع ،تزخننر كتننب الحننديث السننتة وخاصننة الصننحيحين بأحاديثننه
دون الحنديث ،وأحند أكنابر
المسندة .تابعي من أهل المديننة ،أول منن ّ

50

الحفنناظ والفقهنناء .كننان يحفنن ألفننين ومننائتي حننديث نصننفها مسننند،
وروي عنه أنه كان يسنير ومعنه األلنواح والصنحف ،ويكتنب كنل منا
يسمع .والزم بعض صغار الصحابة وعلماء التابعين ،فمن الصحابة
أمثال:أنس بن مالك ،وسهل بن سعد الساعدي ،ومنن التنابعين ،فقهناء
المدينة السبعة ،وعبيد هللا بنن عمنر ،وغينرهم منن كبنار التابعين.قنال
االمام أحمد بن حنبل :أصح األسنانيد الزهنري عنن سنالم بنن عبند هللا
عن أبيه .توفي ليلة الثالثاء لسبع عشرة ليلة خلنت منن شنهر رمضنان
سنة  124هـ ودفن بشغب،كخر ّحد الحجاز وأول حد فلسطين.
-31

ابو زهرة ,محمد أحمد مصطفى احمد المعروف بنأبى زهرة،ولند (6
ذوالقعدة 1315هنـ1394-هنـ) وتنوفي ( 29منارس 1974-1898م)،
ولد في المحلة الكبرىدرس القركن في احدى كتاتيب حفن القنركن .ثنم
انتقننل إلننى المسننجد االحمنندى بطنطننا السننتكمال تعليمننه وبعنند ثننالث
سنوات في المسجد االحمدى انتقل إلنى مدسنة القضناء الشنرعى سننة
1335هنننـ 1916م حينننث درس فيهنننا ثمنننان سننننوات ثنننم تخنننرج سننننة
1343هـ 1924م وحصل على عالمية القضاء الشرعى ثم اتجه إلنى
دار العلننوم ليننتمكن مننن معادلتهننا سنننة 1346هننـ 1927متنندرج فنني
الوظائف من مدرس للعربية في المدارس الثانوينة إلنى للتندريس فنن
الخطابة في كلينة أصنول الندين ثنم كلينة الحقنوق .بعندها بندأ بتندريس
الشريعة االسالمية وتدرج في كلية الحقوق من رئاسة قسنم الشنريعة
االسنننالمية ثنننم منصنننب الوكالنننة حتنننى احينننل للتقاعننند سننننة 1378هنننـ
1958اختينننر عضنننو فننني مجمنننع البحنننوث االسنننالمية سننننة 382هنننـ
1962م بعد صدور قانون االزهر.
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زيد بن ثابن ,بن الض ّحاك األنصاري من المديننة المننورة ،ينوم قندم
نبي االسنالم محمند بنن عبندهللا للمديننـة كنان يتيمنـا ً (والنده تنوفي ينوم
بنعاث) و سنه ال يتجاوز إحدى عشرة سنة ،وأسلـم منع أهلنـه وباركنه
الرسننول محمنند بالدعاء.كلفننه الخليفننة ابننو بكننر رضنني هللا عنننه بجمننع
القننران .قننال ابننن سننيرين( :غلننب زينند بننن ثابننت الننناس بخصننلتين،
بننالقركن والفننرائض) .تننوفي زينند بننن ثابننت سنننة ( 45هننـ) فنني عهنند
معاوية.
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سعيد بن زيد ,هو سعيد بن زيد بن عمرو بن النفيل قنال أبنو النعنيم :
و أما سعيد ين زيد فكان بنالحق قنواالً و لمالنه بنذاالً و لهنواه قامعنا ً و
قتاالً و لنم يكنن ممنن يخناف فني هللا لومنة الئنم وكنان مجناب الندعوة,
أسلم قبل عمر بن الخطاب هو و زوجته فاطمة بننت الخطناب و هني
كانت سبب إسالم عمر رضي هللا عنه و كان من المهاجرين األوائل
هو أحد العشرة المبشرين بالجنة لما جاء عن النبي صلى هللا علينه و
سلم أنه قال  :أبو بكر فني الجننة و عمنر فني الجننة-...النى ان وصنل
اليه-و سعيد بن زيد في الجنة .وتوفي سعيد سنة خمسين أو احندى و
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خمسنين و هننو ابنن بضننع و سننبعين سننة و قيننل تننوفي سننة ثمنناني و
خمسين بالعقيق من نواحي المدينة و األول أصح .
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أبددو سددعيد الخدددري  ,سننعد بننن مالننك بننن شننيبان بننن عبينند األنصنناري
.ولد فني السننة العاشنرة قبنل
الخزرجي  ،مشهور بكنيته (أبو سعيد ) ن
الهجرة  .قال اإلمنام الصنادق ( علينه السنالم )  ( :كنان منن أصنحاب
رسننول هللا ( صننلى هللا عليننه وكلننه )  ،وكننان مسننتقيما ً )  .وقننال ابننن
كثيننر  :كننان مننن نجبنناء الصننحابة  ،وفضننالئهم  ،وعلمننائهم  .وقننال
الخطيننب البغنندادي  :وكننان أبننو سننعيد مننن أفاضننل األنصننار  ،وحف ن
عننن رسننول هللا ( صننلى هللا عليننه وكلننه ) حننديثا ً كثيننرا ً .وفاتننه :تننوفي
الخنندري ( رضننوان هللا عليننه ) سنننة  74هننـ  ،ودفننن بننالبقيع  ،وقيننل
غير ذلك .
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السيووي  ,عبد النرحمن بنن الكمنال أبني بكنر بنن محمند سنابق الندين
الخضيري األسيوطي المشهور بإسنم جنالل الندين السنيوطي849( ،
هـ 1445/م 911-هـ 1505/م) من كبار علماء المسلمين.
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شافعي ,محمد زكي شافعي,من مواليد المنصورة في  30اب 1922
حصنل علننى شننهادة النندكتوراة فني االقتصنناد عننام  1950مننن جامعننة
برنستون االمريكية,حصل علنى االسنتاذية عنام , 1960شنغل العديند
من المناصب العلمية ابرزهنا وزينر االقتصناد المصنري عنام 1976
,له العديد من المؤلفات
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االمددام الشددافعي ,احنند االئمننة االربعننة عننند اهننل السنننة واليننه نسننبة
الشننافعية كافننة  .وهننو ابوعبنند هللا محمنند بننن ادريننس بننن العبنناس بننن
عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبني .حفن الشنافعي وهنو ابنن
ثالث عشنرة سننة تقريبنا كتناب الموطنأ لالمنام مالنك ورحلنت بنه امنه
الىالمدينة ليتلقى العلم عند االمام مالنك  .والزم الشنافعي االمنام مالنك
ست عشرة سنة حتى توفي  .توفي الشافعي فني كخنر ينوم منن رجنب
()204هـ وعمره ( )54سنة
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ابن شبرمة ,وهو عبد هللا بن شبرمة ،بن طفيل ،بن حسان ،الضنبي.
وهو عم عمارة بن القعقاع ،ولكنن عمنارة أسنن مننه .وكخنر أصنحابه
موتننا أبننو بنندر السننكوني ,اإلمننام العالمننة  ،فقيننه العننراق ابننن شننبرمة.
قاضي الكوفة .وثقه أحمد بنن حنبنل ،وأبنو حناتم النرازي ،وغيرهمنا.
وكان من أئمة الفروع ،وأما الحديث ،فمنا هنو بنالمكثر مننه ،لنه نحنو
من ستين أو سنبعين حنديثا .قنال أحمند بنن عبند هللا العجلني :كنان ابنن
شبرمة عفيفنا ،صنارما ،عناقال ،خيّننرا ،يشنبه النسناك .وكنان شناعرا،

22

كريما ،جوادا.
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الشددددددددددربيني ,محمنننننننننند بننننننننننن احمنننننننننند الشننننننننننربيني القنننننننننناهري
الشنننننننننننافعي,المعروف(بالخطيب الشربيني,شنننننننننننمس الدين)فقينننننننننننه
,مفسننر,متكلم,نحوي ,مننن تصننانيفه (مغننني المحتنناج بشننرح المنهنناج)
توفي 977هـ
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القاضي شريح ,هو الفقيه أبو أميَّة ،شنريح بنن الحنارث بنن قنيس بنن
الجهنم الكنندي  ،قاضني الكوفنة .ويقنال  :شنريح بنن شنراحيل أو ابنن
شرحبيل  .ويقال  :هو منن أوالد الفنرس النذين كنانوا بناليمن  .يقنال :
له صحبة  ،ولم يصح ك بل هو ممنن أسنلم فني حيناة النبني -صنلى هللا
عليه وسلم -وانتقل من اليمن زمن الصديق  .حدث عنن عمنر وعلني
 ،وعبند النرحمن بنن أبني بكنر  .وهنو ن مَنز نر الحنديث . .عنا مائنة
وثماني سنين .وقال المدائني والهيثم :توفي سنة ثمان وسبعين

22
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االمددام الشددعبي ,هننو عننامر بننن شننراحيل بننن عبنند بننن ذي كبننار أبننو
عمرو الهمداني ثم الشعبي,ولد فني خالفنة عمنر بنن الخطناب رضني
هللا عنه لست سنين خلت منهنا ،وقينل ولند سننة إحندى وعشنرين.قنال
ابنن سنعد :كنان الشنعبي ضن يال نحيفنا ،ولند وأخ لنه توء ًمنا -شنيوخه:
حدث عن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبي موسى األشعري
وأبي هريرة وأبي سعيد وعائشة وميمونة وأم سلمة أمهات المنؤمنين
وابن عمر وعبد هللا بن عمرو والبراء بن عازب وجنابر بنن عبند هللا
في نحو خمسين من الصحابة .يقول :أدركتن خمسنمائة منن أصنحاب
النبني صننلى هللا عليننه وسننلم  ،وحنندث عننن غيننرهم مننن التننابعين مثننل
علقمنننة واألسنننود وعبننند النننرحمن بنننن أبننني ليلنننى والقاضننني شنننريح
وغيرهم.

29
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ابن ابي شيبة  ,عبد هللا بن محمند بنن القاضني أبني شنيبة إبنراهيم بنن
عثمننان بننن نخ َوا مس نت َى اإلمننام العلننم  ،سننيد الحفنناظ ،وصنناحب الكتننب
الكبار " المسند " و" المصنف "  " ،والتفسير,توفي  325هـ

29
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االمام الشوكانيج أبو علي بدر الندين محمند بنن علني بنن محمند بنن
ّللا بن الحسن بن محمد بن صالح بن إبراهيم بن محمند العفينف
عبد ّ
ّللا تعالى ـ ينوم اإلثننين
بن محمد بن رزق  ،الشوكاني  ,ولد ـ رحمه ّ
الثامن والعشرين من ذي الحجه سنة  1173هجريه في بلدة " هجرة
شوكان " تفقه الشوكاني في أول حياته على مذهب اإلمنام " زيند بنن
علنني بننن الحسننين " وبننرع فيننه  ،وفنناق أهننل زمانننه تننوفي اإلمننام
الشننوكاني رحمننه هللا ليلننة األربعنناء  ،لننثالث بقننين مننن شننهر جمننادى

10

اآلخننرة  ،سننننة ( 1250هنننـ 1834 /م ) ،عنننن سننن ّ ع
ت وسنننبعين سننننة
27وسبعة أشهر  ،وصن نلّي علينه فني الجنامع الكبينر بصننعاء  ،ود نفنن
بمقبرة خزيمة المشهورة بصنعاء  ،رحمه هللا تعنالى رحمنة واسنعة ،
وجزاه عنا كل خير
-44

ابددو ولحددة ,زينند ابننن سننهل ابننن حننرام بننن عمننرو بننن زينند البخنناري
الخزرجي انصاري  .من اوائل من اسنلم منن اهنل المديننه وهنو احند
النقباء االثني عشر الذين بايعو رسول هللا صنلى هللا علينه وسنلم عنند
العقبننه .كننان حليمننا كريمننا تقيننا .شننهد المشنناهد كلهننا .وركننب البحننر
مجاهدا وهو ابن سبعين سنة وتوفي في البحر سنة  32هـ .

27

-45

ابددن عرفددة ,هننو أبننو عبنند هللا محمنند بننن محمنند بننن محمنند بننن عرفننة
الننورغمي ،ولنند سنننة 716هننـ1316/م وتننوفي سنننة 803هننـ1400/م.
فقيه مالكي وإمنام جنامع الزيتوننة وخطيبنه ،فني العهند الحفصني.تفقّه
على القاضي ابن عبد السالم الهنواري وأخنذ عننه االَون صنول ،وأخنذ
القراءات عن محمد بن محمد بن حسن بنن سنالمة االَنصناري .ابتندأ
ودرس بجامع الزيتونة.
الخطابة سنة 772هـ والفتوى سنة 773هـّ .

9

-46

ابن عابددينج محمند أمنين بنن عمنر بنن عبندالعزيز عابندين الدمشنقي
( 1198هننـ 1252-1784/هننـ )1836/فقيننه الننديار الشننامية ،وإمننام
الحنفيننة فنني عصننره .ولنند فنني دمشننق عاصننمة سننوريا .مننن مؤلفاتننه
الكثيرة:رد المحتار على الدر المختار (خمس مجلندات) تعنرف باسنم
حاشية ابن عابدين

17
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ابن عبا  ,هو عبد هللا بن عباس بن عبد المطلنب بنن هاشنم بنن عنم
النبي محمد صل هللا علية وسلم  ،حبر األمة وفقيهها وإمام التفسير ،
ولد ببني هاشم قبل عام الهجرة بثالث سنين  ،وكان النبي محمد دائم
الدعاء البن عباس فندعاأن يمنأل هللا جوفنه علمنا وأن يجعلنه صنالحا.
وكان النبي محمد يدنيه منه وهو طفل ويربّت على كتفنه وهنو يقنول:
" اللهننم فقهنننه فنني الننندين وعلمننه التأوينننل".وتوفي رسننول هللا محمننند
وعمر ابن عباس ال يتجاوز ثالث عشنرة سننة ،وقند روي لنه 1660
حدبثا.وكان عبد هللا بن عباس مقدما عند عثمان بن عفان ،وأبنو بكنر
الصديق  ،ثم جعله علي بن أبي طالب واليا على البصرة .توفي بجر
هذه األمة الصحابي الجليل عبد هللا بن عباس سنة  68هـ بالطنائف ،
وقد نزل في قبره وتولى دفنه علي بنن عبند هللا و محمند بنن الحنفينة،
والعباس بن محمند بنن عبند هللا بنن العبناس و صنفوان ،و كرينب  ،و
عكرمة  ،و أبو معبد مواليه.

32
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عبد بن عمر بن الخطاب ،ويكنى بأبي عبند النرحمن ،أمنه زيننب
بنت مظعون ،ولد بعد البعثة بعامين وأباه الزال على الكفنر ،ومنا إن
أصبح يافعا كان هللا قد هدى والده عمر بن الخطاب ،فأخنذ ينهنل منن
اإلسالم عن الرسول محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم مباشنرة،
حيننث كننان يتبعننه كظلننه.هاجر للمدينننة المنننورة مننع والننده وهننو ابننن
عشننرة أعننوام وهننناك اجتهنند فنني حف ن القننركن .وشننارك فنني غننزوة
الخندق عندما سمح له يذلك وهو ابن خمسنة عشنر عامنا منن العمنر،
كما شنارك فني بيعنة الرضنوان .وخنرج إلنى العنراق وشنهد القادسنية
ووردَ المنندائن  ،وشننهد اليرمننوك  ،وغننزا إفريقيننة
ووقننائع الفننرس َ ،
مرتين.

28
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عبيددد بددن عمددر ,ت  37هننـ)هننو عبينند هللا بننن عمننر بننن الخطنناب
القرشنني العنندوي ،وأمننه أم كلثننوم بنننت جننرول الخزاعيننة وهننو أخننو
حارثة بن وهب الصحابي المشنهور ألمنه.ولند فني عهند النبني صنلى
هللا عليننه وسننلم ،وكننان مننن شننجعان قننريش وهننو القائننل:أنننا عبينند هللا
عمنننننر  ---خينننننر قنننننريش منننننن مضنننننى ومنننننن غبنننننر
سنننننماني
ً
حاشا نبي هللا والشيخ األغر.خنرج إلنى العنراق غازينا فني زمنن أبينه
مع أخيه عبد هللا،
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عبددد بددن مسددعود  ,هننو عبنند هللا بننن مسننعود بننن غافننل بننن حبيننب
الهدلي  ,االمام الحبر  ,فقيه االمة ,ابو عبد الرحمن الهدلي  ,المكي ,
المهننناجري ,البننندري ,حلينننف بنننني زهرةرضننني هللا عننننه .كنننان منننن
السابقين االولين  ,ومن النجباء العالمين,شهد بندراً,وهاجر الهجنرتين
 ,وكان يوم اليرموك على النفل  ,ومناقبنه غزينرة ,روى علمنا ً كثينرا ً
.كان عبد هللا رجالً نحيفا ً احمنش السناقين ( رفينع السناقين) قصنيرا ً ,
شنديد االدمنة ,وكنان ال يغينر شنيبه .كنان عبند هللا لطيفنا ً فطننا ً  .وكنان
معدودا ً في اذكياء العلماء  .مات ابن مسعود بالمديننة  ,ودفنن بنالبقيع
سنة اثنين وثالثين.
عبد بن سليمان بن محمد بن منيدع ،ماجسنتير منن المعهند العنالي
للقضاء والتابع لجامعة اإلمنام محمند بنن سنعود عنام  1389هنـ عمنل
مدرسا في مدرسة شقراء االبتدائية مدة ثالث سنوات ابتداء منن عنام
 1369هننـ ،مدرسننا فنني المعهنند العلمنني فنني المجمعننة وشننقراء عننام
 1375هننـ و  1376هننـ ،ثننم أمينننا لنندار الكتننب السننعودية عننام 1377
هـ ،ثم عضوا في اإلفتاء من كخر عام  1377هـ حتى عام  1396هـ
 ,عضو هي ة كبنار العلمناء ،وعضنو فني المجلنس األعلنى لألوقناف،
وعضو في المجلنس األعلنى لرعاينة األربطنة ،وعضنو فني المجلنس
األعلنى لنندار الحننديث الخيرينة بمكننة المكرمننة ،وعضنو فنني المراقبننة
والفتننوى فنني مجموعننة مننن المصننارف اإلسننالمية .لننه مجموعننة مننن
الكتب

27
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60
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عبد بن موسى العمدار ,أسنتاذ الفقنه فني كلينة الشنريعة جامعنة
اإلمام .حصل علىالبكالوريوس في الشنريعة والماجسنتير والندكتوراة
من  /كلية الشريعة جامعة اإلمنام .لنه العديند منن المؤلفنات والبحنوث
العلمية واألستاذ بقسم الفقه في كلية الشريعة في جامعة اإلمنام محمند
بننن سننعود اإلسننالمية والمستشننار غيننر المتفننرغ فنني وزارة الشننؤون
اإلسننالمية  .ويشننارك النندكتور كعضننو فنني مجلننس اإلدارة بالجمعيننة
الفقهينننة السنننعودية والمجلننننس العلمننني فننني جامعننننة اإلمنننام و لجنننننة
المعننادالت فنني عمننادة الدراسننات العليننا فنني جامعننة اإلمننام ومجلننس
الكلية

125
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ابو عبيد ,القاسم بن سنالم,االمام الحناف ,المجتهند,ذو الفنون.ولند
في  157هـ,سمع اسماعيل بن جعفر,وقرأ القران علنى الكيسنائي,من
كتبه االموال والناسخ والمنسوخ.
العددويج علني بنن احمند بننن مكنرم الصنعيدي .فقينه مالكيمصننري
كننان شننيخ الشننيوخ فنني عصننره  .ولنند سنننة (1112هننـ) تننوفي سنننة
(1189هـ).

39
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عثمددان بدددن عفددان ( 35 - 23هنننـ655 -643 /م ) ثالننث الخلفننناء
الراشنندين ،وهننو أحنند العشننرة المبشننرين بالجنننة ،ومننن السننابقين إلننى
اإلسنالم .وكنيتنه ذو النننورين .وقند لقننب بنذلك ألننه تننزوج أثنتنين مننن
بنات الرسول  :رقية ثم بعد و فاتها أم كلثوم.

28
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عروة البارقي ,عروة بن الجعد  /وقيل ابن أبني الجعند -البنارقي،
وقينننننننننل األزدي .قالننننننننننه ابننننننننننن منننننننننننده وأبننننننننننو نعننننننننننيم.
صحابي جليل سكن الكوفنة ،روى عننه الشنعبي ،والسنبيعي ،وشنبيب
بننن غرقنندة ،وسننماك بننن حننرب ،وشننريح بننن هننان  ،وغيننرهم.
وكان ممن سيره عثمان رضي هللا عنه ،إلى الشنام منن أهنل الكوفنة،
وكننان مرابط نا ً ببننراز الننروز ،ومعننه عنندة أفننراس منهننا فننرس أخننذه
درهننننننننننننننننننننم.
بعشننننننننننننننننننننرة كالف
وقال شبيب بن غرقدة :رأيت في دار عروة بن الجعند سنبعين فرسنا ً
مربوطنننننننننة للجهننننننننناد فننننننننني سنننننننننبيل هللا عنننننننننز وجنننننننننل.

120
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علددي بددن ابددي والددب اشننهر مننن ان يعننرف  .ابننو الحسنننين  .اميننر
المؤمنين  .ابن عم النبي صلى هللا عليه وسلم وزوج البتول .اول من
اسلم من الصبيان  .ولد قبل الهجرة بثالث وعشرين سننة  .هنو رابنع
الخلفاء الراشدين  .اشتهر بالشجاعة والعلم  .توفي شهيد سنة اربعين
هـ .

27
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10
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عمددر بددن الخطدداب ,اشننهر مننن ان يعرف,هننو بننن نفيننل العنندوي
الخليفنننة الثننناني,اعز هللا بنننه االسنننالم وكاننننت خالفتنننه عصنننر فتنننوح
وعدل,توفي سنة  23هـ ودفنن بجنوار صناحبه رسنول هللا صنلى هللا
عليه وسلم.

28

-59

عمرو بن الحارث بن المصطلق ,أخو جويرية أم المؤمنين .يعد فني
الكوفيين ،قاله ابن منده وأبو نعيم هكذا ،ورويا عنه أننه قنال" :قنبض
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ولم يخلف ديننارا ً "..الحنديث ،وروينا
أيضا ً عنه في قراءة ابن مسعود.

28
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عمددرو بددن العدداص بددن واسددل  .ابننو عبنندهللا السننهمي  .داهيننة قننريش .
يضرب به المثل في الفطننة والندهاء والحنزم  .هناجر مسنلما  .اوائنل
سنة  8للهجرة  .فرح النبي صلى هللا عليه وسلم بقدومنه وامنره علنى
بعض الجيش  .له احاديث تبلغ اربعين  .توفي ليلة الفطر سنة  43هـ
عمرجمحمدددد عبدددد الحلددديمج اسنننتاذ المحاسنننبة فننني جامعنننة االزهنننر
ومدير مركنز صنالح كامنل لالقتصناد االسنالمي فني الجامعنة نفسنها.
شننارك فنني العدينند مننن المننؤتمرات والننندوات العلمي نة لننه العدينند مننن
البحوث والمؤلفات

29

-62

الغزالي ,حجة االسالم  .ابنو حامند  ,محمند بنن محمند الغزالني  .ولند
سنة  450هـ بطوس الزم امام الحرمين حتى صار انظر اهل زمانه
،اشننتغل بالتصنننيف والتنندريس والعبنناده الننى ان تننوفي بطننوس سنننة
 505هـ .
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ابن فدار  ,وهنو أبنو الحسنين أحمند بنن فنارس بنن زكرينا القزوينني
ي أي إمننام لغننة وأدب.
الننرازي ( 329-395هننـ 1004-940/م) لنغَ ن نو ّ
قنرأ عليننه بنديع الزمننان الهمنذاني والصنناحب بنن عبنناد وغيرهمنا مننن
أعيان البيان .أصله من قزوين  ،وأقام مدة في همنذان ،ثنم انتقنل إلنى
الري فتوفي فيها وإليها نسبته .من مؤلفاته معجم مقاييس اللغة.

6
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قحددف ,منننذر,باحث فنني اقتصنناد االسننالني,من موالينند دمشننق 1940
,حاصنننل علنننى شنننهادة الننندكتوراة فننني االقتصننناد منننن جامعنننة يوتنننا
االمريكية,شنننارك فننني العديننندمن المنننؤتمرات العلمية,لنننه العديننند منننن
الدراسننات والبحنننوث والمؤلفات,يعمننل بصنننفة باحننث فننني االقتصننناد
االسالمي,في معهد البحوث والتدريب التابع للبننك االسنالمي للتنمينة
بجدة
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ابن قدامدة  ,هنو أبنو محمند عبندهللا بنن أحمند بنن محمند بنن قدامنة بنن
مقنندام بننن نصننر المقدسنني الج َّمنناعيلي والدمشننقي الصننالحي الحنبلنني
شيخ المذهب اإلمنام بحنر علنوم الشنريعة المطهنرة ـ رحمنه هللا .ولند
بج َّماعيننل مننن عمننل نننابلس فنني فلسننطين سنننة  541هننـ  ،وقنندم إلننى
دمشق مع أهله وعائلته واقاربه وكنان عمنره  10سننين تلقنى علومنه
مننن كبننار مشننايخ دمشننق وعلمائهننا  .حف ن القننركن دون سننن البلننوغ
وكتنب الخنط الملنيح ،
وحف مختصر الخرقي وتعلنم اصنول الندين ،
َ
وتتلمننذ علننى ينند كبننار مشننايخ دمشننق واعالمهننا فنبننغ  ،ثننم سننافر إلننى
بغداد هو وابن خالتنه الحناف عبندالغني المقدسني ـ رحمنه هللا ـ سننة
إحدى وستين  ،وأقاما بها أربع سننوات يندرس علنى شنيوخها .وعناد
الى دمشق .توفى رحمه هللا ينوم الفطنر عنام  620هجرينة ودفنن فني
دمشننق بجبننل قاسننيون خلننف الجننامع المظفننري  ،وقنند شننيعته دمشننق
بجنازة حافلة .
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القددري ,محمنند علننني إبننراهيم القنننري ,مننن مواليننند 1369هننـ  -مكنننة
المكرمننة ,حاصننل علننى شننهادة النندكتوراةفي االقتصنناد مننن جامعننة
كاليفورنيننا االمريكية,عضننو العدينند مننن المجمعننات الفقهية,لننه العدينند
مننن المؤلفننات والبحننوث العلمية,اسننتاذ االقتصنناد اإلسننالمي فنني كليننة
االدارة واالقتصاد/جامعة الملك بن عبد العزيز.
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مال د  ,إنننه اإلمننام مالننك بننن أنننس إمننام دار الهجننرة ،وصنناحب أحنند
المنننذاهب الفقهيننننة األربعننننة فنننني اإلسننننالم وهننننو المننننذهب المننننالكي،
وصاحب كتب الصحاح في السننة النبوينة وهنو كتناب الموطنأ .يقنول
اإلمام الشافعي :إذا ذكر العلماء فمالنك الننجم .أبنو عبند هللا مالنك ابنن
أنس بنن مالنك بنن أبنى عنامر بنن عمنرو بنن الحنارث بنن غيمنان بنن
خثيل بن عمرو بن الحنارث وهنو ذو أصنبح بنن عنوف بنن مالنك بنن
زيد بن شداد بن زرعة وهو حمير األصنغر الحمينري ثنم األصنبحي
المدني حليف بني تنيم منن قنريش فهنم حلفناء عثمنان أخني طلحنة بنن
عبيد هللا أحد العشرة المبشنرين بالجننة .وتنوفي صنبيحة أربنع عشنرة
من ربيع األول سنة تسع وسبعين ومائة فصلى علينه األمينر عبند هللا
بننن محمنند ب ن ن إبننراهيم بننن محمنند بننن علنني بننن عبنند هللا بننن عبنناس
الهاشمي.
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الماوردي  ,أبو الحسن علي بن محمد بنن حبينب البصنري المناوردي
أكبر قضاة كخر الدولة العباسية  ،صناحب التصنانيف الكثينرة النافعنة
 ،الفقيننه الحنناف  ،مننن أكبننر فقهنناء الشننافعية و الننذي ألّننف فنني فقننه
الشافعية موسوعته الضخمة في أكثر من عشرين جز ًءا.تعلم على يد
علماء منهم الحسن بن علني بنن محمند الجبلني المحندث ،ومحمند بنن
عندي بننن نز َحننر المقننريء ،ومحمند بننن المعلننى األزدي  ،وجعفننر بننن

19

محمننند بنننن الفضنننل البغننندادي وأبنننو القاسنننم عبننند الواحننند بنننن محمننند
الصننننيمري القاضنننني بالبصننننرة أبننننو حامنننند أحمنننند بننننن أبنننني طنننناهر
اإلسفرايني ببغداد.ولد الماوردي في البصرة عام  364هجرية ،ألب
يعمل ببيع ماء النورد فنسنب إلينه فقينل "المناوردي" .ارتحنل بنه أبنوه
إلننى بغننداد ،وبهننا سننمع الحننديث ،ثننم الزم واسننتمع إلننى أبنني حامنند
اإلسننفراييني .اتهننم المنناوردي بننناالعتزال و لكننن انتصننر لننه تلمينننذه
الخطيننب البغنندادي فنندافع عنننه ودفننع عنننه االدعنناء .تننوفي فنني يننوم
الثالثاء سلخ شهر ربيع األول من سنة  450هـ ،و دفن منن الغند فني
مقبننرة بنناب حننرب ،و كننان قنند بلننغ  86سنننة  ،و صننلى عليننه اإلمننام
الخطيب البغدادي
-69

المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بنن أبني زكرينا
يحيننى بننن الحسننن بننن سننعيد الهننذلي الحلّنني ،والمعننروف بننالمحقّق،
وبالمحقّق الحلّي ،أحد علماء اإلمامية ،ولد سنة 602هـ.أخذ العلم من
كبار علماء عصره ،حتى بلغ مرتبة عالية ،فكان مرجع أهل عصنره
في الفقه ،وانتهت رئاسة الشيعة اإلمامية إليه في عصره.
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المروزي ,مالك أبو إسحاق المروزي اإلمام الكبير  ,شيخ الشافعية ,
وفقينه بغنداد أبنو إسنحاق إبنراهيم بنن أحمند المنروزي  ,صناحب أبني
.
العبننننننننناس بنننننننننن سنننننننننريج  ,وأكبنننننننننر تالمذتنننننننننه
وتخرج به أئمنة كنأبي زيند
اشتغل ببغداد دهرا  ,وصنف التصانيف ,
َّ
المنروزي  ,والقاضني أبني حامند أحمند بنن بشنر المنروروذي مفتني
البصننرة  ,وعنندة  .شننرح المننذهب ول َّخصننه  ,وانتهننى إليننه رئاسننة
.
المننننننننننننننننننننننننننننذهب
ثم إنه في أواخر عمره تحول إلى مصنر  ,فتنوفي بهنا فني رجنب فني
تاسعه  ,وقيل في حادي عشره سنة أربعنين وثنالث مائنة ود نفنن عنند
ضريح اإلمام الشافعي ولعله قارب سبعين سنة
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المقدسي ,شرف الدين المقدسي,موسى بن احمد بن موسى بنن سنالم
بنن عيسننى بننن سنالم الجحنناوي المقدسنني ثنم الدمشننقي الصالحي,شننيخ
االسالم,ابو النجا شرف الدينمفتي الحنابلة بدمشق ـ تنوفي سننة 968
هـ

18
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ابن المنذر  ,هو محمد بن إبراهيم بن المننذر النيسنابوري ،ويكننى أبنا
بكر ابن المنذر ،ومشهور بابن المنذر.

87

حدَّد الزركلي ،في كتابه األعالم ،مولدَه في سنة 242هـ ،ورحل ابن
المنذر إلى مصر طلبا ً للحديث والفقه ،والتقى بالربيع بن سليمان (ت
 270هـ) صاحب الشافعي وتلميذه ،فوقنف علنى كتنب الشنافعي التني

11

سرت البنن المننذر التلمنذة علنى يند أعلنم فقهناء
صنّفها في مصر .وتي ّ
عصننره بننأقوال الصننحابة والتننابعين :اإلمننام محمنند بننن عبنند هللا بننن
الحكم ،الذي وصل إلى منصب مفتي الديار المصرية ومات في سننة
 268هـ .مات ابن المنذر رحمه هللا بمكة المكرمة على التحقيق سننة
 318هـ.
الميمددوني  ,اإلمننام العالمننة  ،الحنناف  ،الفقيننه أبننو الحسننن  ،عبنند
- 73
الملك بنن عبند الحميند بنن عبند الحميند بنن شنيخ الجزينرة ميمنون بنن
مهران  ،الميموني الرقي  ،تلميذ اإلمنام أحمند  ،ومنن كبنار األئمنة .
سمع  :إسحاق بن يوسف األزرق  ،وحجناج بنن محمند  ،ومحمند بنن
عبنند الطنافسنني  ،وغيننرهم وروح بننن عبننادة  ،ومكنني بننن إبننراهيم ،
.
وعفننننننان  ،وخلقننننننا كثيننننننرا
وعبنننننند هللا القعنبنننننني ،
حدث عننه  :النسنائي فني "سنننه" ووثقنه  ،وأبنو عواننة ،وكخنرون .
.
وكننننننننان عننننننننالم الرقننننننننة ،مفتيهننننننننا فنننننننني زمانننننننننه
منات فني شنهر ربينع األول  ،سننة أربنع وسنبعين ومنائتين وهنو فني
عشر المائة -رحمة هللا عليه.
-74
ابن نجيم ,زين الين ابراهيم محمد بن محمند المصنري الحنفني الشنهير
بننابن نجيم,فقيننه اصننولي مننن تصننانيفه.البحر الرائننق فنني شننرح كنننز
الدقائق ,توفي 970هـ
النساسي  ,هو اإلمام الحاف الثبنت شنيخ اإلسنالم ناقند الحنديث أبنو
- 75
عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بنن سننان بنن بحنر الخراسناني
النسائي صاحب السنن.
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ولند بنسنا فنني سننة 215هننـ وطلنب العلننم فني صننغره فارتحنل إلننى
قتيبة في سنة 230هـ فأقام عنده بمدينة بغالن سنة فنأكثر عننه ،ومنن
شيوخه إسحاق بن راهويه وهشام بن عمار ويروي عن رفقائنه .قنال
الدار قطني خرج النسائي حاجا فامتحن بدمشق وأدرك الشهادة فقنال
احملوني إلى مكة فحمل وتوفي بها وهو مدفون بنين الصنفا والمنروة
وكانت وفاته في شعبان سنة 303هـ قال وكان أفقه مشايخ مصر في
عصره وأعلمهم بالحديث والرجال.
النووي ,االمام محيي الدين ابو زكريا يحيى بن شنرف بنن منري
بن حسن بن حسين بن محمد بن جزام الجزامي الحنوراني الننواوي
الشافعي.صنناحب التصنننيفات التنني سننارت بهننا الركبننان ,واشننتهرت
باقاصي البلدان .ومنن أهنم كتبنه شنرح صنحيح مسنلم" و"المجمنوع"
شنننرح المهنننذب ،و"ريننناض الصنننالحين تهنننذيب األسنننماءواللغات"،
والروضة وروضة الطالبين وعمدة المفتين وفي سنة  676هنـ رجنع
إلنى نننوى بعنند أن ردّ الكتننب المسننتعارة مننن األوقنناف ،وزار مقبننرة
شيوخه ،فدعا لهم وبكى ،وزار أصنحابه األحيناء وودّعهنم ،وبعند أن
زار المقنندس والخليننل ،وعنناد إلننى نننوى فمننرض بهننا وتننوفي فنني 24
رجب.
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هالل الرأي  ,هالل بن يحيى بن مسلم البصري من اعيان الحنفينة
- 77
سننمي (هننالل الننرأي)  ,الشننتهاره بننه  .وكننان علننى مننذهب الكننوفيين
ورأيهم  .توفي سنة 245هـ.
ابددن الهمددام ,محمنند بننن عبنند الواحنند بننن عبنند الحمينند بننم مسننعود
-78
السواسنني االصل،,االسننكندري ثننم القنناهري,الحنفي المعننروف بننابن
الهمننام كمننال النندين ولنند فنني عننام 790هننـ عننالم مشننارك فنني الفقننه
واالصنننول والتفسنننير وعلنننم الطبيعنننة ,منننن تصنننانيفه شنننرح الهداينننة
وسماه(فتح القدير المعجز الفقير)توفي 861هـ
 -79ابو هريدرة  ،عبند النرحمن بنن صنخر الدوسني  ،صنحابي جلينل منن
المكثرين حفظنا للحنديث عنن رسنول هللا صنلى هللا علينه وسنلم  ،قندم
المدينة واسلم سنة  7هـ ،اصنبح والينا عليهنا منده  ،ثنم اسنتعمله عمنر
رضي هللا عنه عن الحرين  ،توفي سنة  59ه
 -80ابو يوسف ,هو اإلمام المجتهد العالمة المحدث قاضي القضناة  ،أبنو
يوسف  ،يعقوب بن إبراهيم بن حبينب بنن حبنيش بنن سنعد بنن بن َجينر
بنن معاوينة األنصناري الكنوفي  ، .مولند أبني يوسنف فني سننة ثنالث
عشرة ومائة .وعن أبي يوسف قال  :صحبت أبا حنيفنة سنبع عشنرة
سنةبلغ أبو يوسف من رئاسة العلم منا ال مزيند علينه  ،وكنان الرشنيد
يبالغ في إجالله ,تنوفي أبنو يوسنف ينوم الخمنيس خنامس ربينع األول
سنة اثنتين وثمانين ومائة
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