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 تنمية الوقف واستثماره في الفقو اإلسالمي
  جامعة مصراتة  –كلية الدراسات اإلسالمية   – طاىر علي زلمد الشاوش .أ
 

 المقدمة
  وصحبو ومن اتبعو واىتدى ّٔداه.احلمد ، والصالة والسالم على نبينا زلمد رسول ا، وعلى آلو      

 أما بعد:
فإن الوقف يعترب من أفضل الطاعات والصدقات اجلارية، وأعظمها أجرا وأبقاىا أثرا، وقد طالت خدماتو قطاعات      

سلتلفة من آّتمع؛ فكم أسهمت موارده ُب تعمًن ادلساجد وادلعاىد وادلكتبات، ودعم العلماء والدعاة، والبحث العلمي، 
اتاجٌن وادلرضى ... ، وتكفلت األوقاف بتمويل العديد من احلاجات واخلدمات األساسية والعامة للمجتمع شلا خفف و 

 العبء على الدول وموازناهتا.
وشلا لو األثر البالغ للنهوض بالوقف، واستمراره بأداء رسالتو على أكمل وجو حسن تنمية أموالو، واستثمار موارده،      
من دخلو، وٓنافظ على قوتو، لذلك ٓنظى مسألة استغالل أموال الوقف وتنميتو باىتمام بالغ من الفقهاء وعلى اليت تزيد 

 اختالف مذاىبهم، وُب كل عصورىم.
وخالصة القول: إن تتبع تاريخ الوقف وتطوره عرب العصور اإلسالمية ادلختلفة يدل على تطور ىذه ادلؤسسة، بل      

سلمٌن وٓنّضرىم، ومدى ففافيتهم، ويكشف عن الكنوز وادلكنونات الثمينة لفقو ىذه الشريعة يكشف أيضًا عن رقّي ادل
 الغراء ُب معاجلتها لقضايا العصر ومستجدات احلياة ونوازذلا، وتطلع ادلسلمٌن دلواكبة كل جديد ومفيد.

ىل يضطلع , القدمية واحلديثة، إفكالية البحث: إن الغرض من ىذا البحث ،ىو دراسة إمكانية تطوير صيغ تنمية الوقف
الوقف اليوم ألداء دوره التكافلي والتنموي كما أراده الواقف؟ وىل ىذه الصيغ تكفل احلفاظ على استمراره وزيادة ريعو ّنا ال 

 يتعارض مع مقاصد الشريعة؟.
أصبو من خالذلما  منهج البحث: لإلجابة عن إفكالية البحث يتطلب مين أن أنتهج منهجا وصـفيا وآخـر استقرائيا

 الوصول إىل أىداف ىذا البحث وللسًن احلـسن ألقسامو ومباحثو.
وُب إطار السعي الستعادة الوقف دلكانتو وأداء دوره الفاعل ُب الدول وآّتمعات اإلسالمية ادلعاصرة، يأٌب ىذا      

)تنميًة واستثماراً( ٓنت عنوان: " تنمية الوقف  البحث ادلتواضع وىو جهد ادلقل ليسهم ُب ْنلية بعض ادلسائل ادلتعلقة بالوقف
 "، وكل ذلك اقتضى أن يُرّتب البحث على مقدمة وٕنهيد وثالثة مباحث وخإنة. ُب الفقو اإلسالمي واستثماره

 أما ادلقدمة: فتشمل احلديث عن أعلية الوقف، ودوره ُب احلياة، وإفكالية البحث، وخطة البحث.
 ف الوقف لغة واصطالحا، ومشروعيتو، وتعريف االستثمار.وأما التمهيد: فيشمل تعري

 وأما ادلبحث األول: فيشمل طرق االستثمار القدمية.

 وأما ادلبحث الثاين: فيشمل طرق االستثمار احلديثة.
 وأما ادلبحث الثالث: فيشمل طرق استثمار النقود الوقفية.

 اليت توصل إليها الباحث. والتوصيات وأما اخلإنة: فتشمل أىم النتائج
 تمهيد

إن موضوع األوقاف ىو موضوع لو أعلية كربى ُب الوقت الذي ػلتاج فيو العامل اإلسالمي إىل جهد كبًن ليلج ٗنيع 
ميادين العمل اخلًني، وُب الوقت الذي تقوم فيو ادلؤسسات اليت تسمى مؤسسات خًنية ُب الغرب َنمع األموال وتنميتها 
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و العامل اإلسالمي من خالذلا، ُب ىذا الوقت ضلن جديرون بأن ننظر إىل ىذه ادلؤسسة اخلًنية اليت تسمى واستثمارىا وغز 
بالوقف واليت ىي مؤسسة فريدة، ىذه ادلؤسسة اليت كانت ُب وقت من األوقات حصنًا يلجا إليها طالب العلم والفقهاء 

قامت بو األوقاف ُب ٓنصٌن الثغور وُب فك أسارى ادلسلمٌن  ويلجأ إليها الفقراء ويلجأ إليها ادلرضى، أضف إىل ذلك ما
 وفدائهم، إىل غًن ذلك من ادليادين اليت وجلتها األوقاف.

لذلك وغًنه من األعلية الكربى ذلذه ادلؤسسة، سنسلط الضوء على جانب من جوانبها، ونافذة من نوافذىا، وىو جانب 
 ضوع غلدر بنا التعريف بالوقف ومشروعيتو، ومعىن االستثمار، وذلك كما التنمية واالستثمار، وقبل احلديث عن صلب ادلو 

 ىو احلبس وادلنع، وٗنعو وقوف. ، فالوقف لغة:الوقف ُب اللغة أوال:

 .(1)فوقف الدار وضلوىا حبسها ُب سبيل ا، ووقف األرض للمساكٌن وقًفا، أي حبسها
التأبيد، ويُقال: َوَقَف فالٌن أرضو وقفاً مؤبَّداً، إذا جعلها حبيساً ال تباع و ُب لسان العرب: "واحلبس ادلنع، وىو يدل على 

 .(2)وال تورث"

 .(3)وقيل للموقوف )وقف( تسمية بادلصدر، ولذا ٗنَُِع على )أوقاف( كوقت وأوقات
شللوكاً ألحد من الوقف ىو حبس العٌن والتصدق بادلنفعة، ّنعىن حبس األصل من أن يكون صطالح: الوقف ُب اال ثانيا:

ف أو الناس، فال يباع وال يشرتى وال يوىب وال يورث؛ بل تصرف منفعتو وريعو ُب أوجو اخلًن ادلتعددة؛ اليت قد ػلددىا ادلوقّْ 

 .(4)قد يطلقها

  .(5)احلنفية : حبس العٌن على حكم ملك ا والتصدق بادلنفعة فعند

 .(6)الزماً بقاؤه ُب ملك معطيو ولو تقديراً وعند ادلالكية: إعطاء منفعة فيء مدة وجوده 

 . (7)بس مال ميكن االنتفاع بو مع بقاء عينو بقطع التصرف ُب رقبتو على مصرف مباححالشافعية: وعند 

 .(8)احلنابلة: ىو حبس األصل وتسبيل الثمرةوعند 
فهو من التربعات ادلندوبة، الوقف عند اجلمهور غًن احلنفية سنة مندوب إليها،  مشروعية الوقف وحكمتو أو سببو ثالثا:

يَا أَيُـَّها  ﴿ وقولو تعاىل: ،(9)﴾ بِِو َعِليمٌ  اللَّوَ  فَِإنَّ  َفْيءٍ  ِمنْ  تـُْنِفُقوا َوَما ۚ   ٓنُِبُّونَ  شلَّا تـُْنِفُقوا َحّتَّى  اْلربَّ  تـََناُلوا َلنْ ﴿تعاىل: لقولو
ِإالَّ  ِبآِخِذيوِ  َوَلْسُتمْ  تـُْنِفُقونَ  ِمْنوُ  اخْلَِبيثَ  تـََيمَُّموا َواَل  ۚ   اأْلَْرضِ  َلُكْم ِمنَ  َأْخَرْجَنا َوشلَّا َكَسْبُتمْ  َما طَيَّْباتِ  ِمنْ  أَْنِفُقوا آَمُنوا الَِّذينَ 

                                                           
 ( مادة وقف.2/205(، القاموس ايط )265( ادلصباح ادلنًن للفيومي )ص:1)
 ( مادة حبس.6/44منظور)( لسان العرب البن 2)
 ( مادة وقف.9/333( هتذيب اللغة )3)
 (.73( مادة ْنر، وادلفردات للراغب األصفهاين ) ص: 1/420( مادة ْنر، ولسان العرب البن منظور )1/42( ادلصباح ادلنًن للفيومي )4)
 (.3/13( اذلداية للمرغيناين )5)
 (.6/18( مواىب اجلليل فرح سلتصر خليل للحطاب )6)
 (.2/376( مغىن اتاج للشربيىن )7)
 (.5/597( ادلغين البن قدامة )8)
 (.92( آل عمران )اآلية:9)
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يدٌ  َغيِنّّ  اللَّوَ  أَنَّ  َواْعَلُموا ۚ  ِفيِو  تـُْغِمُضوا أَنْ  فهو بعمومو يفيد اإلنفاق ُب وجوه اخلًن والرب، والوقف: إنفاق ادلال ُب  ،(1)﴾٘نَِ
 ُب جهات الرب.

الصالة وقولو عليو  (2)«إن فئت حبَّست أصلها، وتصدقت ّٔا»ولقولو صّلى ا عليو وسلم ُب حديث عمر: 
بعده، أو ولد صاّب يدعو  ، انقطع عملو إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم ينتفع بو منإذا مات اإلنسان»والسالم: 

 والولد الصاّب: ىو القائم ُنقوق ا تعاىل وحقوق العباد.  (3)«لو
وأكثر أىل العلم من السلف ومن بعدىم على القول بصحة الوقف، وكان وقف عمر مئة سهم من خيرب أول وقف ُب 

ا صّلى ا عليو وسلم لو مقدرة إال اإلسالم على ادلشهور. وقال جابر رضي ا عنو: ما بقي أحد من أصحاب رسول 
 وقف.

والوقف من خصائص اإلسالم، قال النووي: وىو شلا اختص بو ادلسلمون، قال الشافعي: مل ػلبس أىل اجلاىلية داراً وال 
 أرضاً فيما علمت.

على االستحسان ويالحظ أن القليل من أحكام الوقف ثابت بالسنة، ومعظم أحكامو ثابت باجتهاد الفقهاء باالعتماد 
 واالستصالح والعرف.

 .وحكمة الوقف أو سببو: ُب الدنيا بر األحباب، وُب اآلخرة ٓنصيل الثواب، بنية من أىلو
 أركان الوقف رابعا:

الواقف: وىو احلابس لعينو، إما على ملكو، وإما .(4)وموقوف، وموقوف عليو، وصيغة أربعة وىي: واقف، أركان الوقف
للمال الذي يقفو، سلتاراً غًن مكره، بالغاً  ادلتربع، ويشرتط أن يكون أىاًل للتربع أي مالكاً ملكاً صحيحاً على ملك ا. أي 

 .(5)غلوزوا وقف الكافرإال أن ادلالكية مل  عاقاًل، غًن زلجور عليو ، ولو كان كافراً كما قال ٗنهور الفقهاء
كالفقراء وادلساجد وادلدارس أم معينًا كشخص أو  كان جهة قربةوادلوقوف عليو: ىو اجلهة اليت تستفيد من الوقف سواء أ

 .(6)ُب الوقف على النفس، فأجازه احلنفية واحلنابلة ومنعو غًنىم أفخاص بأعياهنم، وقد اختلف الفقهاء
ويشرتط   الذي وقفو الواقف فامتنع التصرف بو وصارت منفعتو مستحقة للجهة ادلوقوف عليها، وادلوقوف: ىو الشيء

  .كونو شلا يدوم نفعو ولو مااًل ِنالف ادلطعوم
  .الدالة على إرادة الواقف وقصده للوقف وىي نوعان: صرػلة وكناية والصيغة: ىي العبارة

فالصرػلة مثل: وقفت، وحبست، وسبلت، مّت أتى بواحدة من ىذه الثالث صار ادلال موقوفًا من غًن إضافة أمر زائد؛ 
 رف االستعمال بٌن الناس.ألن ىذه األلفاظ ثبت ذلا ع

                                                           
 (.267( البقرة )اآلية:1)
ابن ( نقلو الشافعي، عن سفيان، عن العمري، عن نافع، عن 3/148(، وقال ُب التلخيص احلبًن للرافعي )6/231( النسائي، كتاب األحباس، باب كيف يكتب احلبس )2)

 ابن عمر بو، ورواه ُب القدًن، عن رجل، عن ابن عون، عن نافع باللفظ الثاين، وىو متفق عليو من حديثو، ولو طريق عندعلا غًنه.
 (.3/1255( البخاري، كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاتو )3)
 (.2/73( اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب فجاع )4)
 (.2/98(، حافيتا قليويب وعمًنة )2/206(، جواىر اإلكليل )4/78الشرح الكبًن ) ( حافية الدسوقي على5)
 (.9/159(، حافية الصاوي على الشرح الصغًن )18/349( الفتاوى اذلندية للشيخ نظام )6)
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وأما ألفاظ الكناية فهي: تصدقت وحرمت وأبدت، فليست صرػلة ألن لفظة الصدقة والتحرًن مشرتكة، فإن الصدقة 
 تستعمل ُب الزكاة واذلبات، والتحرًن يستعمل ُب الظهار واإليالء.

ذا توّلد منو فيٌء آخر، وٖنّر الّرجل مالو: االستثمار لغة مصدر استثمر يستثمر، وأصلو من الثمر، وٖنر الّشيء: إ خامسا:

 .(1)أحسن القيام عليو وظلّاه ، وٖنر الّشيء: ىو ما يتوّلد منو، وعلى ىذا فإّن االستثمار ىو: طلب احلصول على الّثمرة
استخدام األموال ُب اإلنتاج إما مبافرة بشراء اآلالت، وإما بطريقة غًن مبافرة كشراء  وُب معجم الوسيط: االستثمار

 .(2)األسهم والسندات

 .(3)"اجلهد الذي يقصد منو اإلضافة إىل األصول الرأمسالية :"وعرف االقتصاديون االستثمار بأنو
الغلة اليت تصرف ُب أوجو الرب  ادلنافع أواستخدام مال الوقف للحصول على  :ستثمار الوقف بأنووميكن أن يعرف ا

 .(4)ادلوقوف عليها
لفظ االستثمار لفظ حديث فلم يرد ُب أقوال الفقهاء، إال أن بعض الفقهاء ذكر ألفاظ متقاربة مثل لفظ "التثمًن" ف

"الرفد: تـثمًن ادلال، فقالوا: الرفيد ىو القادر على تثمًن أموالو وإصالحو، والسفيو ىو غًن ذلك، وقال اإلمام مالك: 

 ، وأرادوا بالتثمًن االستثمار.(5)وإصالحو فقط"
 تعريف االستثمار الوقفي سادسا:

عرف األستاذ الدكتور عبد احلليم عمر استثمار الوقف بأنو: استخدام مال الوقف للحصول على ادلنافع أو الغلة اليت 

 .(6)تصرف ُب أوجو الرب ادلوقوف عليها
 الستثمار الوقف طرق القديمةالمبحث األول: ال

إن استثمار أموال األوقاف واستغالذلا ُب وجوه االستثمار ادلتعددة اليت حبست من أجل استغالذلا فيها مع اافظة على 
أصوذلا أمر واجب، ولوال ىذا الوجوب دلا بقيت األوقاف نفسها، فاألوقاف إظلا وجدت لتحقيق أغراضها، فإذا تركت ومل 

 قيق أغراضها، فإن وجودىا نفسو يصب  غًن ذي معىن.تستعمل ُب ٓن
وإدارة الوقف ينبغي عليها االستفادة من النظم ادلعاصرة، وطرق التخطيط ادلايل والنقدي واستخدام القوائم والتقارير ادلالية 

بد من مالحظة ادلواءمة بٌن اليت تسهم ُب إيضاح ادلركز ادلايل للمؤسسات الوقفية، ؤندم أغراض تنميتو واستثماره، بيد أنو ال
ىذه النظم وبٌن طبيعة الوقف، واليت ال تعتمد على اجلانب ادلادي وحده، وإظلا ميتد أفقها إىل اجلانب الروحي الذي فرع 

 .(7)الوقف أساسا خلدمتو وإفباعو

                                                           
 (، مادة ٖنر.1/504( لسان العرب البن منظور )1)
 (، مادة )ث م ر (.1/100( ينظر: ادلعجم الوسيط )2)
 (.113التحليل االقتصادي الكلى لعويس )ص:( 3)
 (.23( االستثمار ُب الوقف لعمر )ص:4)
 (.2/281( بداية آّتهد البن رفد )5)
 (.04( ضوابط استثمار الوقف ُب الفقو اإلسالمي خلطاب )ص:6)
 (.1/92استثمار موارد األوقاف )( 7)
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ا األنصاري من وألن الغالب ُب زمنهم كان االستثمار عن طريق اإلجارة، فقد استغربوا دلا أفتاىم زلمد بن عبد 
أصحاب زفر َنواز وقف الدراىم والدنانًن، وادلكيل ادلوزون، وكان مصدر استغرأّم أن ىذه األفياء ال ميكن إجارهتا، وذلذا 
أسرعوا فسألوه، وكيف نصنع بالدراىم؟ فأجأّم: تدفعوهنا مضاربة وتتصدقون برُنها، وتبيعون ادلكيل وادلوزون بالدراىم 

 ، ولعل من أبرز تلك الطرق ما يلي:(1)دلضاربة ٍب تتصدقون بالرب وتتاجرون فيو با
 أوال: اإلجارة

اليت تناوذلا الفقهاء ُب مذاىبهم بالتفصيل، واالنتفاع بإجارة الوقف زلل اتفاق بٌن من طرق استثمار الوقف  اإلجارة
يلتقون أهنم والناظر ُب أحكامها عندىم غلد  الفقهاء، ولكنهم اختلفوا ُب بعض التفاصيل من حيث مدة اإلجارة وأجر ادلثل،

ٗنيعاً ُب الرتكيز على مراعاة مصلحة الوقف، وإن اختلف تقدير تلك ادلصلحة من مذىب إىل آخر، فاحلنفية يرون أن تكون 
عليها كما يفتون بإبطال اإلجارة دلدة طويلة، إال إذا ٘نلت   ،مدة اإلجارة سنة ُب الدار وثالث سنٌن ُب األرض الزراعية

وينبغي ُب األجرة أن تكون أجرة ادلثل فإن اطلفضت عن ذلك  ث مل يتأت تعمًنه إال عن طريقها، حاجة لعمارة الوقف ُني

 .(2)كثًناً فال ْنوز، وإن كان اطلفاضها يسًناً فال يؤثر
ويتفق ادلالكية مع احلنفية ُب وجوب النظر إىل ما ىو األصل  للوقف من حيث ادلدة، لكنهم وسعوا دائرة مدة اإلجارة، 
وفرقوا بٌن ما إذا كان الوقف على معينيٌن، وناظر الوقف من ادلوقوف عليهم، وادلوقوف دارًا وادلستأجر ليس شلن ترجع إليو 

الدار ألكثر من سنة، وإن كانت أرًضا زراعية فال غلوز لو أن يؤجرىا ألكثر من ثالث  الدار فال غلوز ذلذا الناظر أن يؤجر
سنوات، وعلة ذلك أن اإلجارة تتفسخ ّنوتو، وأجاز ٗناعة من فقهائهم تأجًن العقار ادلوقوف فرتة طويلة إذا مل يكن على 

لناظر اللقاين، واألجهوري وأتباعو تطويل مدة معينيٌن، بينما يرى ٗناعة من علماء ادلالكية منهم القاضي ابن باديس وا
، وادلقرر عندىم ُب األجرة أجرة اإلجارة إذا كان الوقف خرباً وتعذرت أو تعسرت إعادتو من غلتو أو من كرائو بشرط إصالحو

و، أما إذا كان ادلثل، وال تفسخ اإلجارة عندىم إذا زادت أجرة ادلثل بعد أن ًب العقد بأجرة ادلثل اليت كانت سائدة ُب وقت

 .(3)العقد قد ًب أصالً بأقل من أجر ادلثل فتقبل الزيادة ويفسخ ذلا العقد األول
والشافعية يشرتطون ُب األجرة أن تكون أجرة ادلثل، وإذا ًب العقد عندىم ال يفسخ بزيادة األجرة أو بعرض زيادة ُب 

فاع قيمة ادلبيع بعد ٕنام البيع ، ومقابل األص  جواز الفسخ األص ، لوقوعو ُب وقتو وفق ادلصلحة ادلقررة فكان فبيهًا بارت

 .(4)لتبٌن وقوع األول على خالف ادلصلحة
واحلنابلة يرون أن الناظر لو أجر العٌن ادلوقوفة من أجرة ادلثل فإنو يضمن الفرق بٌن القيمتٌن: أجر ادلثل واألجر الواقعي 

  .(5)الذي أجر بو مع تصحي  اإلجارة وعدم فسخها
 
 

                                                           
 (.29)ص: الدراية ألحكام الوقوف والعطايا للنيل( 1)
 (.151(، الوقف ُب الشريعة اإلسالمية للصاّب )ص:7/299بحر الرائق البن صليم )( ال2)
 (.4/133(، حافية الصاوي على الشرح الصغًن )4/96( حافية الدسوقي على الشرح الكبًن )3)
 (.7/403( احلاوي ُب فقو اإلمام الشافعي )4)
 (.5/403( هناية اتاج للشربيين )5)
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 ثانيا: االستبدال
ادلقصود باالستبدال عند الفقهاء إخراج العٌن ادلوقوفة عن اجلهة اليت وقفت عليها ببيعها على أن يشرتى بثمنها ىذا عيناً 
أخرى تكون وقفًا عوضًا عنها أو مقايضتها ّٔذه العٌن مبافرة إذا خربت العٌن ادلوقوفة أو تعطلت بعض منافعها، وكان ىذا 

 . (1)ة الوقفالفعل دلصلح
دلالكية والشافعية أفدىم ُب ذلك، فاحلنفية مينعون من بيع ادلسجد ويبقى االستبدال، واوالفقهاء ٔنتلف وجهات نظرىم 

 مسجداً مع خرابو ُب ادلفّت بو عندىم، ويرى اإلمام زلمد منهم رجوعو إىل الواقف أو ورثتو.
ذلك للواقف وحده إذا فرطو لنفسو، ولو ولغًنه إذا كان الشرط أما ادلوقوف غًن ادلسجد فيجيزون بيعو ويكون احلق ُب 

على ذلك، ويكون للقاضي إذا سكت الواقف عن الشرط أو هنى عن البيع، ولكنو يتقيد ُنالتٌن علا: حالة الضرورة ادللحة  
تفعاً بو لكي ميكن أن وحالة ادلصلحة الراجحة وىي ما إذا كان ادلوقوف من، كأن يعرض لألرض ما غلعلها غًن صاحلة للزراعة

 .(2)يستبدل بو ما ىو أكثر نفعاً 
ب، إال أن يشرتى منو بقدر احلاجة لتوسعة مسجد أو طريق، أما العروض فادلالكية مينعون بيع العقار حّت لو ٔنرّ 

 .(3)القاسمبن خالفا الواحليوانات ، فيجوز بيعها وصرف ٖننها ُب مقابلها إذا مل تعد ذات فائدة على رأي ابن ادلاجشون، 
والشافعية مثلهم ال غليزون التصرف ُب ادلساجد، وإن ٔنرب ادلسجد وخيف عليو السقوط نقض وبىن احلاكم بأنقاضو 

، وُب غًن ادلسجد أيضًا ال غليزون بيع العقار، أما ادلنقول فيجيزون بيعو ويصرف ٖننو مسجدًا آخر إن رأى ذلك وإال حفظو

 .(4)دلصاّب ادلسجد
ية ال مييلون للبيع ٕنسكًا ّنا روى نافع عن ابن عمر، قال: أصاب عمر أرضا ِنيرب، فأتى النيب صلى الشافعوباجلملة فإن 

إن » ا عليو وسلم فاستأمره فيها، فقال: إين أصبت أرضا كثًنا مل أصب ماال قط أنفس عندي منو، فما تأمر فيها؟ قال:
تباع وال توىب، فتصدق ّٔا ُب الفقراء والقرىب، وُب الرقاب، وُب  فئت حّبست أصلها وتصدقت ّٔا، فتصدق ّٔا على أنو ال

 .(5)«على من وليها أن يأكل أو يطعم صديقا، غًن متمول فيو  -يعين  -سبيل ا وابن السبيل والضيف، ال جناح 
إذا كان ٖننو يوُب  أما احلنابلة فيجوز البيع عندىم مطلقًا ُب أي وقت ٔنرب وتعطلت منافعو، ويبدؤون ُب البيع بالبعض

بعمارة اجلزء اآلخر وإال يباع الكل، وعند فراء بدل الوقف ال يشرتطون أن يكون من جنس ادلوقوف األول ألن ادلقصود 

 .(6)ع إال أن ينعدم النفع كليةادلنفعة، إال أهنم ال غليزون البيع لقلة النف

                                                           
 (.244(، الوقف اإلسالمي لقحف )ص/09الوقفية فقها للعبادي )ص: ( صور استثمار األراضي1)
 (.3/384( حافية ابن عابدين )2)
 (.4/69(، فرح من  اجلليل للشيخ عليش )6/131( ادلنتقى للباجي )2) 
 (.5/394( هناية اتاج للرملي )4)
( نقلو الشافعي، عن سفيان، عن العمري، عن نافع، عن ابن 3/148احلبًن للرافعي ) (، وقال ُب التلخيص6/231( النسائي، كتاب األحباس، باب كيف يكتب احلبس )5)

 ابن عمر بو، ورواه ُب القدًن، عن رجل، عن ابن عون، عن نافع باللفظ الثاين، وىو متفق عليو من حديثو، ولو طريق عندعلا غًنه.
 (.5/631( ادلغين البن قدامة )6)
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إلغاء صفة الوقف عن األراضي والعقارات اليت بيعت أو ومع ذلك فإنو ال ينبغي التوسع ُب االستبدال ألنو سيؤدي إىل 
فإذا ّنتويل الوقف  وآباؤىم بذلك،استبدل ّٔا،  وبالتايل قد يفاجأ الناس بزوال صفة الوقف عن أراضي وقفوىا واعتزوا ىم 

 ية ُنجة أن غًنىا أحسن منها.يزيل عنها صفة الوقف
 كرا: الحثالث
عقد إجارة يقصد بو استبقاء األرض سلّصصة للبناء والغرس، أو ألحدعلا ُب يد ادلستأجر الذي يسمى ) زُلتِكرا (، ما  

 .(1)دام يدفع أجرة ادلثل الرأمسالية
واحلكر ُب باب الوقف وسيلة اىتدى إليها الفقهاء لعالج مشكلة تتعلق باألراضي والعقارات ادلوقوفة اليت ال تستطيع 

الوقف )أو الناظر( أن تقوم بالبناء عليها أو زراعتها، أو أهنا مبنية لكن ريعها قليل إذا قسنا ُنالة ىدم بنياهنا، ٍب البناء إدارة 
عليها، ففي ىذه احلالة أجاز الفقهاء احلكر، وحق القرار وىو عقد يتم ّنقتضاه إجارة أرض للمحتكر دلدة طويلة، وإعطاؤه 

غرس مع إعطائو حق االستمرار فيها ما دام يدفع أجرة ادلثل بالنسبة لألرض اليت تسلمها دون حق القرار فيها ليبين، أو ي
 .مالحظة البناء والغراس

 وأكثر العلماء على جواز التحكًن بشروط ثالثة:
 أحدىا: خراب األرض ادلوقوفة وتعطيل االنتفاع ّٔا.

 لعمارتو.والثاين: أال يكون لدى مصلحة الوقف غلة أو سيولة نقدية 

 . (2)والثالث: أن يتعذر اقرتاض القدر اتاج إليو الستثمار األرض بأقل من أجر تلك ادلدة
وحقيقتو أنو يوجد عقار موقوف خرب وال يوجد ٕنويل ذاتى إلعماره، فيتم االتفاق مع شلول على أن يتوىل إعمار الوقف  

َنانب ٕنويل اإلعمار قيمة إغلارية ألرض الوقف عبارة عن جزئٌن: من مالو، ويربم معو عقد إجارة طويلة األجل يدفع ّنوجبو 
اجلزء األول: مبلغًا كبًناً يعادل قيمة األرض، واجلزء الثاىن مبلغاً رمزياً يدفع بصفة دورية طوال مدة احلكر، وتظل األرض ملكا 

ها تصرف ادلالك ُب ملكو باالنتفاع للوقف أما ما أقيم عليها من بناء فيكون ملكًا للممول ويسمى )اتكر( يتصرف في
ولو خرب العقار فهل غلوز للناظر إذا  »:والبيع واذلبة واإلجارة للغًن وتورث عنو. وجاء صورتو واضحة َب قول أحد الفقهاء

كراً تعذر عوده من غلة أو أجرة أن يأذن دلن يعمره من عنده على أن البناء يكون للمباىن معاً وخلوا وغلعل َب نظًن األرض ح

 .(3)«يدفع للمستحقٌن أو خلدمة ادلسجد؟ أفّت بعضهم باجلواز
فحقيقتو إذا أنو عقد إجارة، حيث ميلك ادلستحكر ادلنفعة ّنوجب العقد طوال ادلدة ادلتفق عليها، وإذا انتهت ادلدة 

حكّْر 
ُ
دلستحكر إذا كان قائما بعد إال أن الفقهاء ذكروا أن بناء ا –ىذا ىو األصل  –انفسخ العقد، وعادت ادلنفعة إىل ادل

 .(4)انتهاء ادلدة، فليس للُمحكّْر إخراجو إذا رضي يدفع أجرة ادلثل

                                                           
 (.131قف ُب الشريعة اإلسالمية للصاّب )ص:(، الو 4/297( كشاف القناع للبهوٌب )1)
 (.11( استثمار األوقاف ُب الفقو اإلسالمي أبو ليل )ص:2)
 (.113( التحليل االقتصادي الكلى لعمر )ص:3)
 (.4/127الشرح الصغًن للدردير ) (4)
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الشرعي، على عقار الوقف ادلتوىن، الذي يعجز الوقف  وىو عقد إجارة مديدة، بإذن القاضي ،الطريقة الثانية: اإلجارتان
مؤجلة ضئيلة سنوية  جرةمعجلة تقارب قيمتو تؤخذ لتعمًنه، وأعن إعادتو إىل حالتو الطبيعية من العمران السابق، بأجرة 

 .(1)، ومن ىنا مسي ىذا باإلجارتٌنيتجدد العقد عليها
األكرب منها يصرف لتعمًن الوقف،  و تتمثل ُب التعاقد مع شلول الستئجار الوقف مقابل أجرة تقسم إىل جزئٌن، اجلزء 

احلق ُب استيفاء منفعة الوقف بعد تعمًنه مدة  اإلجارة، ويكون للممولواجلزء اآلخر يدفع على أقساط دورية طوال مدة 
ادلنفعة بنفسو أو بالتأجًن للغًن كما يورث ىذا احلق عنو،  يسرتد فيها ما قدمو من ٕنويل ّنا للمستأجر من حقوق َب ٓنصيل

تيب مبلغ آخر عليو يؤخذ منو ومقتضى ىذا العقد أن يؤخذ من ادلستأجر إجارة معجلة تقرب من قيمة عقار الوقف مع تر 
آخر كل سنة باسم إجارة مؤجلة، وتصرف اإلجارة ادلعجلة على تعمًن الوقف، أما اإلجارة ادلؤجلة فالغرض منها اإلعالم بأن 

 . (2)ادلوقوف مؤجر، ولسد الطريق أمام ادلستأجر بادعاء ملكيتو لو مع مرور الزمن
 المزارعة والمساقاة  ا:رابع

لألرض السليخ دلدة طويلة يُتفق عليها، يلتزم فيها ادلستأجر بزراعة األرض باألفجار والغراس وكذلك ىو عقد تأجًن 
بالتسوير، ويكون لو خالل مدة اإلجارة االنتفاع ّٔذه األفجار والغراس، وبعد انتهاء مدة اإلجارة يعود األمر جلهة الوقف، 

 .(3)أرضاً مشجرّةوميكن ْنديد اإلجارة عند ذلك بأجر ادلثل باعتبارىا 
ادلزارعة وىي أن تتفق إدارة الوقف )أو الناظر( مع طرف آخر ليقوم بغرس األرض ادلوقوفة، أو زرعها على أن يكون ف

 الناتج بينهما حسب االتفاق إما بالنصف، أو الربع أو غًنه. 
ىي خاصة بالبساتٌن، واألرض اليت فيها األفجار ادلثمرة حيث تـتفق إدارة الوقف ( أو الناظر) مع طرف آخر  :و ادلساقاة

وال ٔنتلف ادلزارعة أو ادلساقاة ُب باب الوقف عنهما ُب  ،ليقوم برعايتها وسقيها على أن يكون الثمر بينهما حسب االتفاق

 . (4)غًنه
 مار الوقفالمبحث الثاني: الطرق الحديثة الستث

ْندر اإلفارة إىل أن وجو االستحداث ُب ىذه الصيغ ىو إجراءات التطبيق أما من حيث األساس فهى مبنية على صيغ 
ولكن ىذه الصيغ والطرق أخذت أفكاال أخرى، وطرقا إسالمية مستقاه من العقود الشرعية ادلسماة والواردة ُب كتب الفقو، 

 ولعل من أبرز تلك الطرق ما يلي: ُب اآلونة األخًنة،عدة ال سيما بعد عصر التطور العلمي 
  أوال: صكوك المقارضة

وىى صيغة تقوم على عقد ادلضاربة الشرعى بٌن جهة الوقف بصفتها مضاربا و٘نلة الصكوك بصفتهم أرباب أموال، 
إلعمارىا والبناء عليها فيتم إعداد دراسة  وتصوير ذلك يظهر ُب حالة وجود أرض وقف غًن مستغلة وال يوجد ٕنويل ذاتى

جدوى يتحدد فيها ادلبلغ الالزم للبناء ويتم تقسيمو إىل فئات صغًنة تصدر ّٔا جهة الوقف صكوكًا كل صك بقيمة إمسية من 
ومن فئات ادلبلغ ويتم طرحها لالكتتاب العام بواسطة بعض ادلؤسسات ادلالية وعلى أن يأخذ الوقف صكوكا بقيمة األرض، 

رلموع ادلبلغ يتم إقامة ادلبىن وتأجًن وحداتو، ومن قيمتو اإلغلارية ادلتجمعة يتم دفع عائد حلملة الصكوك ّنن فيهم جهة 
                                                           

 (.1/596( ادلدخل الفقهي العام للزرقا )1)
 (.106)ص:  ( الوقف ُب الشريعة والقانون لألستاذ زىدي يكن2)
 (.5/422(، ادلغين البن قدامة )2/326(، مغين اتاج للخطيب للشربيين )3/372( حافية الدسوقي على الشرح الكبًن للدردير )3)
 (.5/40(، ادلغين البن قدامة )9/462(، فت  القدير مع العناية على اذلداية )23/17( ادلبسوط للسر خسي )4)
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الوقف كل ُنسب صكوكو منسوبة إىل إيرادات التأجًن مع استحقاق جهة الوقف حصة مضارب مقابل اإلدارة، وُب نفس 
كوك عن طريق دفع قيمتها إىل أصحأّا من العائد الذى ٓنصل عليو حّت تستهلك الوقت يتم دورياً اسرتداد جهة الوقف للص

)يتم إطفاؤىا( ُب هناية ادلدة وتصب  ملكية ادلباىن َنانب األرض ملكية خالصة للوقف،  على أنو ميكن تداول ىذه الصكوك 

 (1)األسلوب بشكل عام ُب مؤٕنره الرابع ىذا قد ناقش رلمع الفقو اإلسالمي الدويلو  ُب السوق الثانوية لألوراق ادلالية،
( باإلجازة مع وضع ضوابط زلددة لكيفية تطبيقو من حيث إصدار الصكوك وتداوذلا 5/4) 30وأصدر حولو القرار رقم 

 .(2)والعالقات بٌن أطرافها
تماد ُب التمويل ُب حد ذاتو أسلوب مناسب ُب ظل ادلتغًنات ادلعاصرة واالع« صكوك ادلقارضة»وميكن القول إن أسلوب 

قراطية التمويل ىذا فضاًل على أن عبء التمويل يتم سداده من اإليرادات بشكل دورى إىل جانب فكرة دمي بشكل عام على

 .(3)وضحها قرار آّمع وابط الفقهية لعقد ادلضاربة واليتتوفًنه أداة ٕنويلية ميكن تداوذلا مع االلتزام بالض
 االستصناعثانيا: 

" ادلذاىب ويسمى عندىم  كان يدخل ُب نطاق السلم عند باقي  عند احلنفية، وإن وىو من العقود الشرعية ادلسماة 
مار الوقف تتم ٓنت ما يسمى ُب التطبيق ادلصرَب اإلسالمي وصورتو الّت ميكن أن يطبق ّٔا إلع " السلم ُب الصناعات

تسليم الثمن ُب رللس العقد عند ويلزم فيو  "، االستصناع التمويلى"  وأحياناً  "االستصناع واالستصناع ادلوازى" ادلعاصر 
اجلمهور، أو خالل ثالثة أيام عند مالك، ولكن الذي يهمنا ىنا ىو االستصناع الذي أجازه ٗناعة من الفقهاء منهم 

 .(4)احلنفية
ىو  -أن عقد االستصناع " على:  (66/3/7) والذي أقره رلمع الفقو اإلسالمي ُب دورتو السابعة حيث نص قراره رقم

 ." ملزم للطرفٌن إذا توافرت فيو األركان والشروط -عقد وارد على العمل والعٌن ُب الذمة 
وعقد االستصناع ميكن إلدارة الوقف أن تستفيد منو لبناء مشروعات ضخمة ونافعة حيث تستطيع أن تتفق مع البنوك 

ع العقارية على أرض الوقف أو غًنىا، وادلصانع وضلوىا عن طريق االستصناع، على ٕنويل ادلشاري أو ادلستثمرين اإلسالمية
وتقسيط ٖنن ادلستصنع على عدة سنوات، إذ أن من شليزات عقد االستصناع أنو ال يشرتط فيو تعجيل الثمن، بل غلوز 

 .تأجيلو، وتقسيطو شلا أعطى مرونة كبًنة ال توجد ُب عقد السلم
وإجراءات تطبيق ىذه الصيغة ُب إعمار الوقف تتلخص ُب االتفاق ادلبدئى مع مقاول لبناء عقار على أرض وقف، ٍب 

وادلمول بصفتو  ،اللجوء إىل طرف ثالث ميول عملية البناء ُب إطار عقد استصناع يربم بٌن جهة الوقف بصفتها مستصنعا
ويدفع لو قيمة البناء حسب نسبة  ،قد استصناع موازى مع ادلقاول للبناءٍب يقوم ادلمول بإبرام ع ،مقابل مبلغ معٌن ،صانعا

اإلٕنام من واقع ادلستخلصات ادلعتمدة، وعلى أن تكون قيمة عقد االستصناع األول بٌن جهة الوقف وادلمول أكرب من قيمة 
للممول، وتقوم جهة الوقف بالسداد عقد االستصناع ادلوازى ادلنعقد بٌن ادلمول وادلقاول، والفرق بينهما يعد ّنثابة رب  

                                                           
ٗنادى اآلخرة  23-18( بشأن سندات ادلقارضة وسندات االستثمار ُب ادلؤٕنر الرابع ادلنعقد َندة 5/4) 30اإلسالمي القرار رقم  ( قرارات وتوصيات رلمع الفقو1)

 .71-67نشر دار القلم بدمشق ص  -م1988فرباير 11-6ىـ ادلوافق 1408
 .451م، ص ـ1994 -ىـ1415( إدارة وتثمًن األوقاف 2)
 (.5/61)( ادلغين البن قدامو  3)
 (.6/218البناية فرح اذلداية للبابرٌب ) (4)



 

058 
 

مع إبقاء  ،للممول على أقساط دورية طويلة األجل ٓندد بالشكل الذى تتمكن فيو من السداد من عائد أو غلة تأجًن ادلبىن
 جزء منها للتوزيع على ادلستحقٌن.

ضمن ادلعايًن الشرعية صدر بشأنو معيار فرعى « االستصناع واالستصناع ادلوازى»وعقد االستصناع وفق ىذا التصور 

كما أنو طبق   ،وأجازتو وفق ضوابط معينة (1)الّت أصدرىا آّلس الشرعى ّٔيئة ااسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية

. واستخدام  (2)فعاًل ُب ٕنويل إنشاء العديد من ادلباىن اخلاصة بواسطة ادلصارف اإلسالمية ومنها مصرف قطر اإلسالمى
 ويل إعمار الوقف بادلملكة األردنية.كذلك َب ٕن

 االستثمار في األوراق المالية الجائزة شرًعا ثالثا: 
مثل األسهم العادية للشركات، والصكوك اإلسالمية الصادرة عن ادلؤسسات ادلالية يعد االْنار ُب ىذه األوراق ادلشروعة 

بشرط اإلسالمية، وسندات ادلشاركة ُب الرب  واخلسارة ذات الطبيعة اآلمنة وادلستقرة، وصكوك صناديق االستثمار اإلسالمية 
أن نسبة تعاون مع أعداء األمة اإلسالمية، و ت الة ذلا تعمل ُب آّال ادلشروع، وأهنا الشركات ادلصدر  ىذه أنالتحقق من 

 .ادلخاطر مقبولة وليست عالية
 االستثمار في المؤسسات المالية اإلسالمية رابعا:
الودائع االستثمارية  واليت يطلق عليهامن خالل احلسابات االستثمارية ألجل التوفًن االستثماري ٓنت الطلب، وذلك 

 األجل ادد ادلطلقة، وذات األجل ادد ادلقيدة.ألجل، والشهادات االستثمارية ذات 
 خامسا: التأجير التمويلى

اتفاقية  ىى(3)وصورهتا الّت تطبق ّٔا ُب الواقع " اإلجارة ادلنتهية بالتمليك" ويسمى أيضًا ُب التطبيق ادلصرَب اإلسالمى 
ثالثية بٌن مالك للعٌن وشلول ومستأجر، يقوم ادلمول بشراء العٌن من ادلالك وُب نفس االتفاقية يستأجرىا ادلستأجر مقابل 

واالتفاق  ،وعائد على التمويل ُب صورة الرصيد ُب ذمة ادلستأجر بسعر الفائدة السائد ،أجرة ٓندد ّنا يكفى لتغطية ٖنن العٌن
أو بثمن  ،إما مقابل ما دفعو من أقساط ،على أن تؤول ملكية العٌن ُب هناية مدة اإلجارة إىل ادلستأجر ،ُب ذات االتفاقية

أو غًن رمزى يتفق عليو، وعلى ذلك فإن ىذه الصيغة وإن كانت إجارة من حيث الشكل القانوىن فإهنا من حيث  ،رمزى

 .(4)اجلوىر بيع واإلغلار ساتر لو
سالمية تطبيق ىذه الصيغة عدلت فيها بأن فصلت ُب االتفاقية بٌن عملية التأجًن ُب وحينما أرادت بعض البنوك اإل

ومستو  (5)صورة عقد مستقل مع إبرام عقد وعد بالتمليك حينها، ٍب إبرام عقد البيع تنفيذاً ذلذا الوعد عند انتهاء مدة اإلجارة
ظلت العملية ُب  ، وبالتايلبما يتم َب النظم األخرىاإلغلار ادلنتهى بالتمليك، مع بقاء كيفية ٓنديد قسط اإلجارة حس

( وأنو إذا فسخت اإلجارة إغلار أكرب من قسط اإلغلار العادي )التشغيليألن ادلستأجر يدفع قسط  ؛جوىرىا بيعاً من األصل

 .(6)8/8كما نص على ذلك ادلعيار الشرعى َب البند   داد ىذه الزيادة،فللمستأجر احلق ُب اسرت 

                                                           
 .192-181ص  -م2003 -ىـ1424 -(11ادلعيار رقم ) -ىيئة ااسبة وادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية -ادلعايًن الشرعية (1)
 (.2/938( االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية ادلعاصرة للسالوس )2)
 م.1995لسنة  100يلي ادلصري رقم ( قانون التأجًن التمو 3)
 الذى عاِب العملية ُنسب اجلوىر على أهنا بيع. 17ادلعيار ااسىب رقم  –معايًن ااسبة الدولية الصادرة عن االٓناد الدوىل للمحاسبة  ( 4)
 .164-141صـ -( الصادر عن آّلس الشرعى ّٔيئة ااسبة9( ادلعيار الشرعى رقم )5)
ادلنعقدة ّنركز « التأجًن التمويلى من منظور إسالمي»( حول: 7ُنث مقدم إىل احللقة النقافية رقم ) –التأجًن التمويلى من منظور إسالمى  –( د. زلمد عبد احلليم عمر 6)

 م.1998ّنركز صاّب كامل لالقتصاد اإلسالمي َنامعة األزىر سبتمرب 
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 اركة المنتهية بالتمليكالمشسادسا: 
" وىى صيغة يتم االتفاق فيها بٌن جهة الوقف وشلول على أن يتم إنشاء مبىن على  ادلشاركة ادلتناقصة وتسمى أيضا " 

ٍب يقسم  ،أرض وقف، ويكون الطرفان فركاء معاً، جهة الوقف باألرض وادلمول بتكاليف إقامة ادلبىن ويتم استغاللو بالتأجًن
عائد اإلغلار بينهما ُنسب االتفاق، على أن تتعهد جهة الوقف بشراء حصة الشريك ادلمول ُب الشركة دوريًا كل فرتة من 
نصيبها ُب عائد اإلغلار إىل أن تنتهى مدة الشركة فتنتقل كامل ادللكية للوقف، وىذه الصورة ًب إقرارىا بواسطة آّلس الشرعى 

تطبيقها ُب ٕنويل إعمار الوقف وفق الضوابط العامة  كما ميكن  طبق ُب بعض ادلصارف اإلسالميةوت (1)ذليئة ااسبة
وما ورد بشأهنا ُب ادلعيار الشرعى الصادر عن آّلس الشرعى، كما يستند جواز صيغة ادلشاركة  ،للشركات ُب الفقو اإلسالمي

شاع والشركة ُب الوقف، وُب ذلك جاءت أقوال عديدة منها ٔنصيصا ُب الوقف إىل ما قرره ٗنهور الفقهاء من جواز وقف ادل

، وجاء أيضا (2)"لو وقف نصف أرض أو نصف دار مشاعا على الفقراء فذلك جائز ُب قول أىب يوسفو  :لدى احلنفية
ا تعاىل عنو وقف مائة سهم من خيرب  رضيألن عمر بن اخلطاب  ؛ويص  وقف مشاع من عقار ومنقول"  :لدى الشافعية

ويص  وقف ادلشاع ؤّذا قال مالك والشافعى وأبو "  :وأما لدى احلنابلة فذلك جائز كما جاء ،(3)" رواه الشافعي مشاعا

 .(5)وذلك َب باب الشركة ،وىو جائز أيضاً لدى ادلالكية َب صورة وجود عقار بعضو وقف وبعضو ملك ،(4)" يوسف
  B. O. T سابعا: البوت

على أرض شللوكة جلهة معينة وإدارة ادلبىن  Buildingوىى صيغة ٕنويلية مستحدثة تعىن قيام جهة شلولة بالبناء  
Operation  واحلصول على إيراداتو حّت اسرتداد التمويل ادلقدم منها ٍب ٓنويل أو نقلTransfer ة ُب هناية ادلدة ادللكي

 .(6)للجهة األصلية
 استثمار النقود الوقفيةالمبحث الثالث: طرق 

َب الوقت ادلعاصر، فإذا كان من أجاز وقف النقود من الفقهاء القدامى قد مثلوا لصيغ  صيغ استثمار النقود ادلوقوفةتتعدد 
 أخرى مع التقدم التكنولوجي استجدت طرق الوقت ادلعاصر ، فإنو ُباستثمارىا بإقراضها قرضًا حسنًا أو دفعها مضاربة

 :ود منها ما يليالستثمار النق
 اإليداع المصرفى أوال: 

، وبالتايل ليست مناسبة ألموال ويوجد منها نوعان علا: احلسابات اجلارية وىذه ال تغل عائداً وىي حسابات ادلصارف، 
أو للتوزيع على  الغالت واستخدامها لإلنفاق اجلاريحالة فت  حساب جارى للنقدية ادلتحصلة من  الوقف إال ُب
البنوك غًن  اإليداع ُب ومن ادلقرر أنو ال غلوز ،ٓنصل على عائد أما النوع الثاين: فهي حسابات االستثمار واليت ادلستحقٌن،

لسبيل إىل استثمار أموال الوقف ُب ىذا النوع ىو فت  حساب وا ،(7)ألن ما تدفعو فائدة ربوية زلرمة فرعاً  ؛اإلسالمية
 .إطار حسابات االستثمار ادلطلقة أو حسابات االستثمار ادلقيدة استثماري ُب بنك إسالمي سواء ُب

                                                           
  (.220ّٔيئة ااسبة )ص:  الشرعيّٓلس الصادر عن ا 12رقم  ( ادلعيار الشرعي1)
 (.12/36) ( ادلبسوط للسرخسي2)
 (.2/377) لخطيب الشربيين( مغين اتاج ل3)
 (.5/643) ( ادلغىن البن قدامة4)
 (.3/364)على الشرح الكبًن للدردير  حافية الدسوقي (5)
 ، لعبد احلليم.من منظور إسالمي .B.O.T(ُنث نظام الـ 6)
 .197-196( 3/9) 86قو اإلسالمي الدويل رقم قرار رلمع الف(7)
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 ثانيا: االستثمار في األوراق المالية
 :األوراق ادلالية كثًنة ومتنوعة منهاو  
ٓنققها ىذه  األسهم: وىى وثيقة تثبت حقًا ُب حصة ُب ملكية فركة مساعلة مع احلق ُب نصيب من األرباح اليت -1

 عاً.الشركة، وىى جائزة فر 
م 1981ًب استحداث ىذه الصورة أول مرة ُب ادلملكة األردنية اذلامشية بقانون ّٔذا االسم سنة : ادلقارضة سندات -2

ليكون بداًل إسالميًا عن سندات التنمية اليت تقوم على الفائدة ُب تنمية األراضي الوقفية وما يشبهها وقد أعددت فيو ُنثا 
اإلسالمي ُب دورتٌن، وعلى ضوء ذلك نظم آّمع بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية ندوة مستقالِّ ُقدم ّٓمع الفقو 

مستقلة حول ىذا ادلوضوع.. انتهت إىل عدد من التوصيات ِنصوصها..وقد اقرتحت الندوة ُب توصياهتا ىذه واليت تبناىا 
 تعمًن األراضي الوقفية. آّمع بعد ذلك ُب دورتو اخلامسة صيغاً أخرى ميكن االستفادة منها ُب

وتقوم فكرة ىذه السندات على إصدارىا بقيمة إٗنالية تكفي إلعمار ادلشروع الوقفي ُنيث يعلن ُب نشرة إصدار ىذه 
السندات عن قيمة كل سند وعددىا، حيث يوزع دخل ادلشروع على ىذه السندات على أن تكون نسبة منو لسداد قيمة 

التخصصي إطفاء السند تباعاً، والنسبة األخرى تكون رُناً حلامل السند. وميكن ٔنصيص نسبة من السند تدرغلياً، أو بالتعبًن 
ؤنصص من البداية سندات جلهة الوقف بقدر قيمتها على أاّل يكون  ىذا الدخل جلهة الوقف إذا مل غلر تقوًن األرض،

فظة على ملكية العٌن ادلوقوفة وإعمارىا ّنا يؤول ِنصوص السندات ادلخصصة جلهة الوقف إطفاء باعتبار أن القصد ىو اا

 .(1)ُب النهاية دلصلحة ادلوقوف عليهم. شلا يعرف تفصيلو بالعودة إىل البحوث اخلاصة بادلوضوع
يستثمر األموال  : وىى وثيقة تثبت حقًا لصاحبها ُب صاَب موجودات الصندوق الذيوثائق صناديق االستثمار -3

األوراق ادلالية وتقسيم العوائد بٌن ٘نلة الوثائق، واالستثمار  أو غًن ادلبافر بالتعامل ُب مار ادلبافر،آّمعة عن طريق االستث
ّٔذا األسلوب من حيث األصل جائز فرعًا ولكن ّنراعاة أن ال تشتمل زلفظة األوراق ادلالية بالصندوق على سندات ذات 

 صكوكها. عامل ُباستثمار إسالمية ميكن الت فائدة، ويوجد منها صناديق
غًن جائزة  يدفع عنها فوائد ربوية وبذلك فهي األوراق ادلالية احلكومية، وىى عبارة عن سندات حكومية وأذون خزانة -4
 فرعاً.
صكوك ادلراُنة والسلم واإلجارة وادلقارضة: وىى أوراق مالية تصدرىا بعض ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية وبعض  -5

 .(2)ية أخرى، وىذه جائزة فرعاً احلكومات بل وجهات وقف

   .(3)وإذا نظرنا إىل ادلوضوع من جانب استثمار أموال الوقف فإنو ميكن ذلك مع التقيد بضوابط التعامل َب ىذه األوراق

   .(3)األوراق
 مار بأسلوب المشاركة أو المضاربةاالستث ثالثا: 

ية، أما نطاق األوراق ادلال أسهمها فهذا يدخل ُبركات أو فراء تأسيس الش كة ادلقصودة ىنا غًن ادلساعلات ُبإن ادلشار  
تشارك فيها جهة الوقف ُنصة من  ، وعلى األخص فركة ااصة اليتتقوم على أساس فركات األفخاص ادلشاركة ىنا فهي

                                                           
 (.17( صور استثمار األراضي الوقفية فقهاً وتطبيقاً )ص:1)
 لتمويل عجز ادلوازنة. اإلجارةم، ومنها صكوك السلم وصكوك 2001( لقد أصدرت حكومة شللكة البحرين بعض ىذه األوراق بإفراف مؤسسة نقد البحرين منذ عام 2)
 (.63)ص: 63رقم  الفقو اإلسالمي الدويلقرار رلمع  (3)
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ة وعاد ،يدير العمل ويتم توزيع األرباح بٌن الطرفٌن حسب االتفاق م الشريك اآلخر حصة أخرى وىو الذيمال الوقف ويقد

 .(1)ما تكون الشركة دلدة قصًنة األجل أو لعمليات قليلة
والذى يكيف على أنو  ،ببنك إسالمي ه الفقرة ال يدخل فيها اإليداع ُب حساب استثماريىذ وادلقصود بادلضاربة ُب

والطرف اآلخر تقدم التمويل  ا مثل ادلشاركة ولكن جهة الوقف ىي اليتوِنالف سندات ادلقارضة، وإظلا ادلقصود ىن ،مضاربة
احلرفيٌن وصغار التجار لإلسهام التعامل مع ادلهنيٌن و  ر، وميكن اتباع ىذين األسلوبٌن ُبإدارة االستثما يقدم عملو وخربتو ُب

معاجلة مشكلة البطالة وبشرط دراسة جدوى العملية للتأكد من رُنيتها، وحالة العميل للتأكد من مدى قدرتو على العمل  ُب
 العائد. الوقف شلثلة ُب مالو وَب نصيبو ُبى خربتو وأمانتو وصدقو للتمكن من اسرتداد حقوق ؤنصصو فيو ومد

 شراء مصانع أو مشروعات تجارية قائمة رابعا:
مثل فراء مصانع أو فركات عمالقة ذلا   نظارة الوقف،  تعمل ِنربة ومهنية ٓنت وإدارهتا بواسطة إدارة فنية متخصصة  

للوقف، وىذه الصيغة ميكن استخدامها َب استثمار أموال الوقف بعد دراسة اجلدوى  مضمون تحقيق رب اسم ْناري كبًن، ل

  .(2)ادلتكاملة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.268)ص:( الشركات َب الشريعة اإلسالمية 1)
 (.41)ص: عمرل وَب غالتو وريعو الوقف ( االستثمار ُب2)
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 الخاتمة
 من خالل ىذه الدراسة ادلتواضعة طللص إىل التايل:

ضمانات التعمًن، أو ػلرص الفقو أن يكون ادلوقوف دائمًا صاحلاً لالستثمار، وذلك بفضل ما يوفره من  -1
 البدائل األخرى ُب حال ٔنربو وأيلولتو إىل حال ال يستفاد منو فيها.

غلب على إدارة الوقف القيام باألعمال اليت ٓنافظ على ادلوقوف وتضمن بقاءه واستمراره، ليستمر نفع  -2
 ادلوقوف عليهم وثواب الواقف.

صحيحة، وال ٔناف حكما فرعيا، وال تناُب  على إدارة الوقف تنفيذ فروط الواقفٌن طادلا صدرت غلب  -3
 مقتضى الوقف، وٓنقق مصلحة معتربة.

كذلك األخذ ّنا يتمافى من طرق التنمية احلديثة أو غًنىا حسب طبيعة ادلال ادلوقوف، وّنا ػلقق  -4
 الفائدة ادلرجوة.

 ويوصي الباحث من خالل دراستو ّنا يلي:
 إىل مصلحة الوقف، وحسن استثمار موارده وإن كانت أضعف دليال.ينبغي أن يتخًن من اآلراء الفقهية أقرّٔا  -1
ينبغي أن يراعى ُب استثمار الوقف اجلدوى االقتصادية للمشروع االستثماري، ومدى إسهامو ُب خدمة آّتمع  -2

 وتوفًن مصاحلو الضرورية واحلاجية.
جديدة ذلا تتمافى مع ادلصلحة  النظر ُب األحباس ادلؤجرة بالصيغ التقليدية وزلاولة استحداث طرق تنمية -3

  العامة ؤندم غرض الواقف.
 

 وا ويل التوفيق...
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