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احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده ملسو هيلع هللا ىلص، وبعد:

فإن قطــاع الوقف مما تعتز به األمة اإلســالمية يف العرص احلــارض؛ فقد حقق 

الوقف -عىل مدى القرون املاضية- قفزة ونقلة نوعية لالقتصاد اإلســالمي؛ حتى 

اســتحق -بجدارة- أن يكون ركيزة أساســية من ركائز االقتصاد اإلسالمي؛ فهو 

يتميز بالثبات واالستمرار.

ويف إطار بيان وإيضاح الدور الذي يقوم به الوقف يف تنمية االقتصاد اإلسالمي 

خّصص »منتدى فقه االقتصاد اإلســالمي 2017م« حمورًا خاّصًا عن الوقف وأثره 

يف تنمية االقتصاد اإلسالمي.

ومن إحدى ثامر هذا املنتدى املبارك يأيت بحثي هذا.

إشكالية البحث:

تكمن إشكالية البحث يف اإلجابة عن عدٍد من التساؤالت، من أمهها:

1- ما املراد بالوقف؟ وما حكمه؟ وما هي أركانه؟ وما هي أبرز أنواعه؟

2- ما حكم استثامر أموال الوقف؟ وما هي ضوابطه؟ وما هي آلياته؟

3- ما الدور الذي يقوم به الوقف يف تنمية االقتصاد اإلسالمي؟

أمهية البحث:

ها وأجدَرها به؛  هذا املوضوع - اآلن - من أهم ما يلزم بحثه، إن مل يكن هو أمهَّ

وذلك لألمور اآلتية:
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1- كرب حجم املؤسسات الوقفية، وانتشارها يف معظم دول العامل، واستحواذها 

عىل حجم هائل من املوارد املالية.

2- تنامي دور الوقف، وتزايد نشاطاته يف الوقت املعارص.

3- تزايــد االهتــامم باملؤسســات الوقفية مــا أدى إىل تعظيــم عوائدها عىل 

االقتصاد اإلسالمي.

4- اإلمكانية الكبرية التي يمكن أن يؤدهيا الوقف يف تنمية االقتصاد اإلسالمي.

5- املكانة املرموقة التي حيظى هبا الوقف لدى الباحثني االقتصاديني.

6- لفت نظر الــدول إىل االهتامم بقطاع الوقف؛ ليخفــف عنها األعباء امللقاة 

عىل عاتقها.

أهداف البحث:

هيدف البحث إىل حتقيق مجلة من األهداف، من أمهها:

1- التأصيل الرشعي للوقف.

2- إبراز دور الوقف يف دعم االقتصاد اإلسالمي وتنميته.

3- تقديم االقرتاحات والتوصيات املالئمة يف هذا املجال.

أسباب اختيار املوضوع:

تتلخص أسباب اختيار املوضوع يف النقاط اآلتية:

1- طــرح هذا املوضوع كأحــد موضوعات منتدى فقه االقتصاد اإلســالمي 

2017م.
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2- الرغبة الذاتية يف بحث ودراسة موضوعات الوقف، وخصوصًا املوضوعات 

ذات األثر الكبري يف الواقع.

3- أمهية املوضوع وعظيــم الفائدة العلمية املرتتبة عىل بحثه؛ لتعلقه باالقتصاد 

اإلسالمي.

اجلهود والدراسات السابقة يف املوضوع:

نظــرًا ملا يقوم به الوقف من دور كبري يف تنمية االقتصاد، فقد اهتمت بدارســته 

الكثري من اهليئات واجلهات الرسمية؛ ومن َثمَّ تم تقديم العديد من األبحاث املتعلقة 

باملوضوع، ومن أشهرها وأمهها:

1- أثر الوقف يف التنمية االقتصادية واالجتامعية.. مع دراســة تطبيقية للوقف 

يف اليمن، رســالة ماجســتري خمطوطة، أعدها عبدالعزيز علون سعيد عبده، بكلية 

الرشيعة والدراسات اإلســالمية، جامعة أم القرى، 1417هـ/ 1997م، وتقع يف 

)303( ثالثامئة وثالث صفحات.

2- أثر الوقف يف التنمية االقتصادية، د. عبداللطيف بن عبداهلل العبداللطيف، 

بحث مطبوع ضمــن أعامل مؤمتر األوقاف األول- جامعــة أم القرى، 1422هـ، 

املجلد الســادس )أثر الوقف يف تنميــة املجتمع(، ويقــع يف )45( مخس وأربعني 

صفحة.

3- الوقف والتنمية االقتصادية، د. عبداهلل بن سليامن بن عبدالعزيز الباحوث، 

بحث مطبوع ضمن أعامل مؤمتر األوقاف األول، املجلد الســادس، ويقع يف )38( 

ثامن وثالثني صفحة.
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4- أثر الوقــف يف التنمية االقتصادية، د. حممود بــن إبراهيم اخلطيب، بحث 

مطبوع ضمن أعامل مؤمتر األوقاف األول، املجلد الســادس، ويقع يف )27( ســبع 

وعرشين صفحة.

5- نحو صندوق وقفي للتنمية املســتديمة، د. أسامة عبداملجيد العاين، بحث 

صدر ضمن أعامل منتدى فقه االقتصاد اإلســالمي 2015م، ويقع يف )53( ثالث 

ومخسني صفحة.

غري أن هذه الدراســات قد تناولت املوضوع من بعض جوانبه وأمهلت جوانبه 

األخرى، كام يبدو مــن عناوين بعضها وحجمها، ومــن فصول ومباحث البعض 

اآلخــر؛ فأحببت أن أمجع ما يتعلق بالوقف وأثره يف تنمية االقتصاد اإلســالمي يف 

بحث واحد شامل متكامل، وأسأل اهلل السداد والتوفيق.

لكن ال يفوتني - يف هذا الصدد - اإلشارة إىل أنني قد أفدت من تلك الدراسات؛ 

فاقتبست منها وعزوت إليها، معرتفًا بالفضل -يف ذلك- ألهله.

فرضية البحث:

تأسيسًا عىل إشكالية البحث فإنه يسعى إىل حتقيق الفرضيات اآلتية:

 1- أن الوقــف مســتحب وهو مــن أعظم القربــات التي يتقرب هبــا العبد 

إىل اهلل تعاىل.

2- أن الوقــف ليس مقصــورًا عىل األغنياء؛ فقد يشــارك الفقري فيه يف صورة 

وقف مجاعي.
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3- أن الوقف آلية متويل مستقرة ومستمرة ومتجددة.

4- إمكانية توسيع دائرة الوقف باستحداث أنواع وقفية جديدة.

5- أن الوقف يقوم بدور كبري يف دعم االقتصاد اإلسالمي وتنميته.

منهج البحث:

نظرًا لطبيعة البحث فلم أقترص عىل منهٍج واحٍد من مناهج البحث، بل اعتمدت 

عىل عدٍد من املناهج، وهي: االســتقرائي، واالستنباطي، والوصفي التحلييل. وقد 

توخيــت يف تناول البحث الســهولة وإيضاح النقاط التــي تناولتها بإجياز غري خملٍّ 

ما أمكن.

خطة البحث:

مــن أجــل اإلجابة عن إشــكالية البحــث وحتقيــق أهدافه جعلتــه يف متهيد 

ومبحثني وخامتة:

التمهيد: يف التعريف بالوقف.

املبحث األول: التأصيل الرشعي للوقف:

ويضم أربعة مطالب:

املطلب األول: مرشوعية الوقف.

املطلب الثاين: أركان الوقف.

املطلب الثالث: أنواع الوقف.

املطلب الرابع: مرشوعية استثامر أموال الوقف وضوابطه وآلياته.
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املبحث الثاين: أثر الوقف يف تنمية االقتصاد اإلسالمي:

ويشتمل عىل مخسة مطالب:

املطلب األول: أثر الوقف يف تنمية القطاعات االقتصادية.

املطلب الثاين: أثر الوقف يف توزيع الثروات والدخول.

املطلب الثالث: أثر الوقف يف حتمل جزء من األعباء املالية للدولة.

املطلب الرابع: أثر الوقف يف معاجلة الكثري من املشاكل االقتصادية.

املطلب اخلامس: األثر الرتاكمي للوقف يف االقتصاد اإلسالمي.

اخلامتة: وتشتمل عىل أهم النتائج التي توصل إليها البحث، وبعض التوصيات 

واملقرتحات حول املوضوع.

واهلل أســأل أن جيعله لوجهه خالصــًا، وأن ينفع به؛ إنه ســميع الدعاء وأهل 

الرجاء، وهو حســبنا ونعم الوكيــل، وصىل اهلل عىل نبينا حممــد وعىل آله وصحبه 

وسلم، واحلمد هلل رب العاملني.

•     •     •
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متهيد يف التعريف بالوقف

ملا كان موضوع البحث عن اجلانب التأصيــيل للوقف وأثره يف تنمية االقتصاد 

اإلسالمي، كان من املناسب أن أبتدئ بتعريف الوقف؛ حتى أبني عىل ذلك أحكامه؛ 

ألن تصور اليشء أساس لَفهم ما يتعلق به من أحكام؛ إذ »احلكُم عىل اليشء فرٌع عن 

ِره«)1(، والتعريف باليشء ينبغي أن يسبَق اخلوض فيام يتعلق به من أحكام. تصوُّ

تعريف الوقف:

1- الوقف يف اللغة:

الوقف مصدر وقف، ويســتعمل الزمًا بمعنى ســكن، ومتعديًا بنفسه بمعنى 

حبس، ومتعديًا بعن بمعنى منع، يقال: وقفت الدار وقفًا حبستها يف سبيل اهلل)2(.

2- الوقف يف اصطالح الفقهاء:

اســتنبط الفقهاء تعريفهم للوقف من اخلصوصيات التــي أكّد عليها النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

وأصحابه ريض اهلل عنهم، وما أدى إليه فهُمهــم؛ ومن َثمَّ اتفق الفقهاء عىل وجود 

ق بمنفعتها لوجٍه من وجوه اخلري، ثم اختلفوا يف  عني مال يمكن االنتفاع هبا أو التصدُّ

مسألتني مها: من يملك عني املال بعد الوقف؟ وهل الوقف الزم ال يمكن للواقف 

الرجوع عنه؟ أم أنه جائز الرجوع عنه؟

)1( التقرير والتحبــري يف رشح التحرير، البن أمري حاج، 2/ 226، 3/ 18، ورشح الكوكب املنري، 
البن النجار احلنبيل، ص15، وحاشــية العطار عىل رشح جالل الديــن املحيل، 1/ 295، 2/ 

.360
)2( انظر: املصباح املنري، ص669 مادة: )وقف(، ط. دار الكتب العلمية- بريوت، ط1، 1414هـ/ 

1994م.
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فذهــب أبو حنيفــة يف تعريفه للوقــف بأنه »حبس العني عــىل ملك الواقف، 

والتصدق باملنفعة بمنزلة العارية«)1(.

بل لقد نص أبو حنيفة عىل أنه »ال يزول ملك الواقف عن الوقف إال أن حيكم به 

احلاكم، أو يعلِّقه بموته، فيقول إذا متُّ فقد وقفت داري عىل كذا«)2(.

وذهب الصاحبان- أبو يوسف وحممد بن احلسن- إىل أن الوقف »حبس العني 

عــىل حكم ملك اهلل تعاىل«)3(. أي »فيزول ملك الواقف عنها إىل اهلل تعاىل عىل وجه 

تعود منفعته إىل العباد«)4(.

وعّرف املالكية الوقف بأنه »إعطاء منفعة يشء مدة وجوده، الزمًا بقاؤه يف ملك 

معطيه، ولو تقديرًا«)5(.

ف  وعّرفه الشافعية بأنه »حبس مال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه، بقطع الترصُّ

يف رقبته عىل مرصف مباح«)6(.

ف ماله املنتَفع به، مع بقاء عينه،  وعّرفــه احلنابلة بأنه »حتبيس مالك مطلق الترصُّ

ف الواقف يف رقبته، َيرصف َرْيعه إىل جهة بر؛ تقربًا إىل اهلل تعاىل«)7(. بقطع ترصُّ

)1( فتح القدير، البن اهلامم، 6/ 203، ط. دار الفكر، بريوت، ط2.
)2( املصدر السابق: نفس اجلزء والصفحة.
)3( املصدر السابق: نفس اجلزء والصفحة.

)4( املصدر السابق، 6/ 203- 204.
)5( رشح حدود ابن عرفة، للرصاع، ص411، ط. املكتبة العلمية، تونس، ط1، 1350هـ.

)6( أســنى املطالب، للشــيخ زكريا األنصاري، 2/ 457، ورشح البهجة، للشيخ زكريا أيضًا، 3/ 
365، ومغني املحتاج، للخطيب الرشبيني، 3/ 522.

)7( اإلنصــاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمــام أمحد بن حنبل، للِمْرداوي، 7/ 3، 
ورشح منتهى اإلرادات، للُبهويت، 2/ 397.
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ومن خالل التعريفات الســابقة يظهر أن العني املوقوفة تظل يف ملكية صاحبها 

الواقف عند أيب حنيفة واملالكية.

أما عند الصاحبني والشــافعية واحلنابلة فملكية الواقــف للعني تزول وُيقطع 

فه فيها بمجرد إعالن الوقفية. ترصُّ

والراجح أن الوقــف إذا وقع عىل نحٍو تامٍّ صحيٍح، فإنــه يزيل ملكية الواقف 

عــام وقفه، وأن هذه امللكية تنتقل إىل ملك اهلل تعاىل، وأن منفعة الوقف متلكها اجلهة 

املوقوف عليها)1(.

•     •     •

)1( للمزيــد حول ملكية الوقف انظر بحثي: الذمة املاليــة للوقف، ص177- 178، مطبوع ضمن 
أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع.
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املبحث األول

التأصيل الشرعي للوقف

الوقف مؤسسة ضاربة يف القدم، وهو مما اختص به املسلمون؛ قال الشافعي: »مل 

رًا بحبســها، وإنام حبس أهل  حيبس أهل اجلاهلية - فيام علمته - دارًا وال أرضًا تربُّ

اإلســالم«)1(. وســوف نعرض - فيام ييل - للتأصيل الرشعي للوقف؛ ألنه أساس 

ملا يرتتب عليه من أحكام، وســوف ينتظم حديثنــا يف الصفحات التالية من خالل 

أربعة مطالب:

املطلب األول: مرشوعية الوقف:

اختلف الفقهاء يف مرشوعية الوقف عىل ثالثة أقوال:

القول األول: اجلواز املطلق عىل وجه االستحباب:

وإليه ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية)2( واملالكية)3( والشافعية)4( واحلنابلة)5(.

واستدلوا عىل ذلك بالكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول.

أما الكتاب فاآليات التي حتث عىل الرب وفعل اخلري، وهي كثرية، من أشــهرها 

قوله تعاىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ﴾)6(.

)1( األم، للشافعي، 4/ 54، وانظر: حاشية ابن عابدين، 4/ 337، ومواهب اجلليل، للحطاب، 6/ 
18، وحاشية البجريمي عىل اخلطيب، 3/ 242، وكشاف القناع، للبهويت، 4/ 240.

)2( انظر: جممع األهنر، 1/ 730، وحاشية ابن عابدين، 4/ 338.
)3( انظر: أحكام القرآن، البن العريب، 2/ 222، وحاشية العدوي، 2/ 264.

)4( انظر: األم، 8/ 233، وأسنى املطالب، 2/ 457، وهناية املحتاج، للرميل، 5/ 358.
)5( انظر: املغني، 5/ 348، وكشاف القناع، 4/ 241.

)6( سورة آل عمران: من اآلية 92.
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وثبت يف الصحيحني بمناســبة نزول هذه اآلية أن أنس بن مالك ريض اهلل عنه 

قال: كان أبو طلحــة أكثَر األنصار باملدينة ماالً من نخــل، وكان أحب أمواله إليه 

حاء، وكانت مستقبلة املسجد، وكان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يدخلها ويرشب من ماء فيها  َبرْيُ

طيب، قال أنس: فلام ُأنزلت هذه اآلية: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ﴾ 

قام أبو طلحة إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا رسول اهلل، إن اهلل تبارك وتعاىل يقول: ﴿ ٱ  

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ﴾ وإن أحب أموايل إيلَّ برُيحاء، وإهنا صدقة هلل، 

ها وذخَرها عند اهلل؛ فضعها - يا رســول اهلل - حيث أراك اهلل، قال: فقال  أرجو برَّ

رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َبٍخ، َذلَِك َماٌل َرابٌِح، َذلَِك َماٌل َرابٌِح، َوَقْد َسِمْعُت َما ُقْلَت، َوإيِنِّ 

َعَلَها يِف اأْلَْقَربنَِي«. فقال أبو طلحة: أفعُل يا رسول اهلل؛ فقسمها أبو طلحة  َأَرى َأْن َتْ

يف أقاربه وبني عمه)1(.

وأما السنة فقد ثبتت مرشوعية الوقف بقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص وفعله وإقراره، وقد ورد 

يف ذلك عدة أحاديث، منها:

ْنَساُن  1- ما ثبت عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إَِذا َماَت اإْلِ

اْنَقَطَع َعنُْه َعَمُلُه إاِلَّ ِمْن َثاَلَثٍة: إاِلَّ ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، َأْو ِعْلٍم ُينَْتَفُع بِِه، َأْو َوَلٍد َصالٍِح 

َيْدُعو َلُه«)2(.

)1( متفــق عليه: أخرجه البخاري يف كتاب »الزكاة« بــاب »الزكاة عىل األقارب« حديث )1461(، 
ومسلم يف كتاب »الزكاة« باب »فضل النفقة والصدقة عىل األقربني والزوج واألوالد، والوالدين 

ولو كانوا مرشكني« حديث )998(، واللفظ للبخاري.
)2( أخرجه مســلم يف كتاب »الوصية« باب »ما يلحق اإلنســان من الثواب بعد وفاته« حديث رقم 

.)14 /1631(
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اح احلديث الصدقة اجلارية بأهنا الوقف)1(. وقد فرس رُشّ

2- مــا ثبت عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قــال: أصاب عمر أرضًا بخيرب، فأتى 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص يستأمره فيها، فقال: يا رســول اهلل، إين أصبت أرضًا بخيرب مل ُأِصْب ماالً 

ْقَت  قطُّ هو أنفس عندي منه؛ فام تأمرين به؟ قال: »إِْن ِشــْئَت َحَبْسَت َأْصَلَها، َوَتَصدَّ

هِبَــا«. قال: فتصدق هبا عمر أنه ال يباع أصُلها وال ُيبتاع وال يوَرث وال يوَهب قال: 

فتصدق عمر يف الفقراء ويف القربى ويف الرقاب ويف سبيل اهلل وابن السبيل والضيف، 

ل فيه)2(. ال جناح عىل من وليها أن يأكل منها باملعروف أو ُيطعم صديقًا غري متموِّ

قال النــووي: »ويف هذا احلديث: دليل عىل صحة أصــل الوقف، وأنه خمالف 

لشوائب اجلاهلية«)3(.

وقال ابن حجر العسقالين: »وحديث عمر هذا أصل يف مرشوعية الوقف«)4(.

3- فعله ملسو هيلع هللا ىلص للوقف؛ حيث وقف ســبعة حوائط كانت لرجل هيودي اســمه 

خُمرَْييق أســلم يوم أحد، وقاتل مع املسلمني حتى ُقتل، وكان قد أوىص: إن ُأصبت 

- أي ُقتلت - فأموايل ملحمد يضعها حيث أراه اهلل تعاىل)5(.

)1( انظر: إكامل املعلم بفوائد مســلم، للقايض عياض، 5/ 373، واملنهاج رشح صحيح مســلم بن 
احلجاج، للنووي، 11/ 85، والديباج عىل صحيح مسلم بن احلجاج، للسيوطي، 4/ 228.

)2( متفــق عليه: أخرجه البخــاري يف كتاب »الــرشوط« باب »الرشوط يف الوقــف« حديث رقم 
)2737(، ومسلم يف كتاب »الوصية« باب »الوقف« حديث رقم )1633(، واللفظ ملسلم.

)3( املنهاج رشح صحيح مســلم بن احلجــاج، للنــووي، 11/ 86، ط. دار إحياء الرتاث العريب- 
بريوت، ط2، 1392هـ.

)4( فتح الباري، البن حجر العسقالين، 5/ 420، ط. دار املعرفة- بريوت، 1379هـ.
)5( انظر: واملنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، للنووي، 12/ 82، وأحكام األوقاف، أليب بكر 

اخلصاف، ص1- 2، وأحكام األوقاف، للشيخ مصطفى الزرقا، ص11.
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4- إقــراره ملسو هيلع هللا ىلص للوقف؛ فقد أخرب أن خالد بن الوليد ريض اهلل عنه »َقِد اْحَتَبَس 

َأْدَراَعُه َوَأْعَتاَدُه يِف َسبِيِل اهللِ«)1(.

وأما اإلمجاع فقد اشــتهر الوقف بــني الصحابة ريض اهلل عنهــم وانترش حتى 

قال جابــر بن عبداهلل ريض اهلل عنهــام: »ما أعلم أحدًا كان له مــال من املهاجرين 

 واألنصــار إال حبس مــاالً من ماله صدقة مؤبدة، ال ُتشــرتى أبــدًا، وال توَهب، 

وال توَرث«)2(.

وقــد نقل اإلمجاَع عىل مرشوعيــة الوقف غرُي واحد من العلــامء؛ فقد قال ابن 

قدامة: »هذا إمجاع منهم، فإن الذي قدر منهم عىل الوقف وقف، واشتهر ذلك، فلم 

ينكره أحد؛ فكان إمجاعًا«)3(.

وقال ابن رشد: »األحباس ســنة قائمة عمل هبا النبي عليه السالم واملسلمون 

من بعده«)4(.

وأما املعقول فِلاَم يف الوقف من املصلحة للواقف؛ حيث يتقرب إىل اهلل عز وجل 

بــه، وما يتبع ذلك من الثواب، وكذلك ملا يف املوقوف عليه من اخلري؛ حيث ينتفع به 

بال ِعوض.

)1( متفــق عليه: أخرجه البخاري يف كتاب »الزكاة« باب »قول اهلل تعاىل: ﴿ ہ  ھ  ھ  
ھ  ھ  ے﴾« حديث رقم )1468(، ومســلم يف كتاب »الزكاة« باب »يف تقديم الزكاة 

ومنعها« حديث رقم )983/ 11(، من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.
)2( أخرجه أبو بكر اخلصاف بسنده يف كتابه أحكام األوقاف، ص6.

)3( املغني، البن قدامة، 5/ 349.
)4( املقدمات املمهدات، البن رشد، 2/ 417.
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القول الثاين: جواز الوقف يف السالح والُكراع)1( فقط:

وإليه ذهب بعض الفقهاء)2(، واســتدلوا بام ُروي عن ابن مسعود ريض اهلل عنه 

أنه قال: »ال حبس إال يف سالح أو ُكراع«)3(.

ومــا ثبت عن عمــر ريض اهلل عنه، قال: »كانت أموال بنــي النضري مما أفاء اهلل 

عىل رســوله، ممــا مل يوجف عليه املســلمون بخيــل وال ركاب، فكانت للنبي ملسو هيلع هللا ىلص 

خاصة، فكان ينفق عىل أهله نفقة ســنة، وما بقي جيعله يف الكراع والسالح؛ عدًة يف 

سبيل اهلل«)4(.

وقول ابن مســعود الســابق مل يصح عنه، كام أن فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص هذا ال يدل عىل 

قرص الوقف عىل أدوات اجلهاد فقط.

القول الثالث: املنع مطلقًا:

وإليــه ذهب رشيح القايض)5(، وأبو حنيفة يف روايــٍة عنه، وهو قول عامة أهل 

الكوفة)6(.

)1( الُكراع: اســم جيمع اخليل، وقيل: السالح، وقيل: هو اسم جيمع اخليل والسالح. لسان العرب، 
8/ 307، مادة: )كرع(.

)2( انظر: املحىل، البن حزم، 8/ 149، ط. دار الكتب العلمية، بريوت.
. )3( املصنف، البن أيب شيبة، 5/ 109، وانظر: املحىل، البن حزم، 8/ 149، ويف سنده رجل مل ُيسمَّ
)4( متفق عليه: أخرجه البخاري يف كتاب »اجلهاد والســري« باب »املجن ومن يرتس برُتس صاحبه« 
حديــث رقم )2904(، ومســلم يف كتاب »اجلهاد والســري« باب »حكم الفــيء« حديث رقم 

)1757/ 48(، واللفظ ملسلم.
)5( انظر: األم، للشافعي، 4/ 60، واملحىل، 8/ 151، واملغني، 5/ 348، ونيل األوطار، للشوكاين، 

.29 /6
)6( انظر: أحكام الوقف، هلالل البرصي، ص5، دائرة املعارف العثامنية- حيدر آباد، ط1، 1355هـ.
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فقــد نقــل بعض فقهــاء احلنفية عــن أيب حنيفة القــول بعدم جــواز الوقف 

 أصاًل؛ ألنــه عبارة عن تصــدق بمنفعة، واملنفعــة معدومة، والتصــدق باملعدوم 

ال يصح)1(.

ولكن ابن عابدين نقل يف حاشــيته عن اإلمام حممــد يف األصل قوله: »كان أبو 

حنيفة ال جييز الوقف، فأخذ بعــض الناس بظاهر هذا اللفظ وقال: ال جيوز الوقف 

عنده. والصحيــح أنه جائز عند الكل، وإنام اخلالف بينهم يف اللزوم وعدمه؛ فعنده 

ف منفعته إىل جهة الوقف مع بقاء العني عىل حكم ملك  جيــوز جواَز اإلعارة، فُترْصَ

الواقف، ولو رجع عنه حاَل حياته جاز مع الكراهة، ويوَرث عنه. وال يلزم إال بأحد 

أمريــن: إما أن حيكم به القايض أو ُيرجه خَمرج الوصية. وعندمها يلزم بدون ذلك، 

وهو قول عامة العلامء، وهو الصحيح«)2(.

واســتدل من قال بعدم مرشوعيــة الوقف بام ُروي عن ابــن عباس ريض اهلل 

عنهام أنه قال: ملا ُأنزلت الفرائض يف ســورة النســاء قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل َحْبَس َبْعَد 

ُسوَرِة النَِّساِء«)3(.

فقالــوا: إن احلبــس معنــاه الوقــف، وقد هنــى النبــي ملسو هيلع هللا ىلص عنه بعــد نزول 

 آيات املواريث يف ســورة النســاء، فدل هذا عــىل أن آيات املواريث قد َنســخت 

مرشوعية الوقف.

)1( انظر: البحر الرائق، البن نجيم، 5/ 209، ط. دار الكتاب اإلسالمي، ط2.
)2( حاشية ابن عابدين، 4/ 338.

)3( أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري، 11/ 365، والبيهقي يف الســنن الكربى، 6/ 162، والعقييل 
يف الضعفاء، 3/ 397، وقال ابن حزم: »هذا حديث موضوع«. املحىل، 8/ 152.
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الراجح:

والراجح من هذه األقوال القــول بمرشوعية الوقف مطلقًا؛ ملا تقدم من األدلة 

الدالة عىل هذا، وضعف أدلة اآلخرين.

فائدة يف مرشوعية الوقف:

األصل يف مرشوعية الوقف أنه مستحب، لكن قد يطرأ عليه طارئ يرجه عن 

حكمه األصيل إىل اإلباحة أو الوجوب أو احلرمة أو الكراهة.

فقد يكــون الوقف مباحًا إذا خال عن قصد القربــة هلل تعاىل؛ ولذا يصح وقف 

الذمي وال ثواب له.

وقد يكون واجبًا، كأن ينذره ناذر؛ كام لو قال: )إن قدم ولدي فعيلَّ أن َأِقَف هذه 

الدار عىل ابن السبيل(.

وقد يكون حرامًا كام لو وقف مسلم عىل معصية؛ كوقفه عىل كنيسة)1(.

وقد يكون الوقف مكروهًا إذا كانت غلته ُترصف عىل فعل مكروه.

فالوقف يعرتيه األحكام الفقهية اخلمسة.

املطلب الثاين: أركان الوقف:

البد إلنشــاء أي وقف من توفُّر أركان معينة؛ شــأنه يف ذلك شأن سائر العقود 

وااللتزامات التي ُيربمها اإلنسان.

)1( انظر: املوســوعة الفقهية الكويتية، 44/ 112، إصدار وزارة األوقاف والشــئون اإلســالمية 
بالكويت، ط1، صدرت يف ســنوات خمتلفة ابتداء من 1400هـ/ 1980م إىل سنة 1427هـ/ 

2006م.
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وقد اتفق الفقهاء عىل أن أي عقد ال يوجد إال إذا ُوجد عاقدان وصيغٌة ومعقوٌد 

عليه، ولكنهم اختلفوا يف أركان العقد؛ بناء عىل اختالفهم يف تعريف الركن.

فمن جعل الركن جزءًا من املاهية)1( -كاحلنفية)2(- قرص أركان العقد عىل ركن 

واحد هو اإلجياب والقبــول )الصيغة(. وجعل كاّل من العاقدين واملعقود عليه من 

مقومات حتقق العقد)3(.

ومن مل جيعل الركن جزءًا من املاهية -كاملالكية)4( والشــافعية)5(- ذهب إىل أن 

أركان العقد ثالثة أركان: العاقدان، واملعقود عليه، والصيغة.

)1( احلنابلــة الركن عندهم جزء من املاهية، ومع ذلك مل تطرد كلمتهم يف حتديد أركان العقد يف مجيع 
العقود؛ فتــارة يقولون بقول احلنفية. انظر: رشح منتهــى اإلرادات، للبهويت، 2/ 632، وجملة 
األحكام الرشعيــة، للقايض القاري، ص325. وتارة يقولون بقول املالكية والشــافعية. انظر: 
املبدع يف رشح املقنع، 4/ 4، ورشح منتهى اإلرادات، 2/ 5، 241، وكشاف القناع، 3/ 146، 

547، ومطالب أويل النهى، للرحيباين، 3/ 4، وجملة األحكام الرشعية، ص117، 207.
)2( انظر: املبســوط، للرسخيس، 13/ 24، وبدائع الصنائع، للكاســاين، 5/ 133، والعناية رشح 
اهلدايــة، 6/ 247، والبنايــة يف رشح اهلداية، للعيني، 7/ 5، واالختيــار لتعليل املختار، البن 
مودود املوصيل، 2/ 4، وفتح القدير، 6/ 248، وحاشــية الشــلبي عىل تبيني احلقائق، 4/ 2، 
والبحر الرائق، 5/ 278، وحاشــية ابن عابدين، 4/ 504، وجملــة األحكام العدلية، ص33 

مادة: )149(.
)3( انظر: الفقه اإلسالمي وأدلته، د. وهبة الزحييل، 4/ 92، ط. دار الفكر، دمشق، ط2، 1405هـ/ 
1985م، واملدخــل الفقهي العام، للشــيخ مصطفى الزرقــا، 1/ 399- 400، ط. دار القلم، 

دمشق، ط1، 1418هـ/ 1998م.
)4( انظــر: مواهــب اجلليل، 4/ 228، ورشح خمتــرص خليل، للخــريش، 5/ 5، والرشح الكبري، 
للدردير، 3/ 2، وأقرب املســالك ملذهب اإلمــام مالك، للدردير أيضًا، ص105، وحاشــية 

الدسوقي، 3/ 2، وحاشية الصاوي، 3/ 13- 14.
)5( انظر: الوسيط يف املذهب، للغزايل، 3/ 5، والعزيز يف رشح الوجيز، للرافعي، 4/ 3، واملجموع، 
للنووي، 9/ 174، وأسنى املطالب، 2/ 2، ورشح البهجة الوردية، 2/ 388، وحتفة املحتاج، 
البن حجر اهليتمي، 4/ 215، وحاشية الرميل عىل رشح روض الطالب، 2/ 2، وهناية املحتاج، 

3/ 374، وحاشية اجلمل، 3/ 5- 6، وحاشية البجريمي عىل املنهج، 2/ 166.
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والناظر يف اخلالف يف أركان العقــد جيد أن اخلالف لفظيٌّ ال ثمرة له وال ينبني 

ر وجوُد صيغٍة من غــري عاقدين وحملٍّ يقع عليه  عليه حكم رشعي؛ ألنــه ال ُيَتَصوَّ

التعاقــد، وال يتحقق العقد إال بعاقد ومعقود عليه عند اجلميع؛ فالصيغة تضم باقي 

األركان، ولذلك قال الدكتور وهبة الزحييل: »وأّيًا كان هذا االختالف فهو اصطالح 

ال تأثري له من حيث النتيجة«)1(.

ونظرًا ألن العاقدين يف عقد الوقف مها الواقف واملوقوف عليه نقول: إن أركان 

الوقف أربعة)2(، هي:

1- الواقف.

2- املوقوف.

3- املوقوف عليه.

4- الصيغة )اإلجياب والقبول(.

وقد وضع الفقهاء لكل ركن من هذه األركان رشوطًا، وإمتامًا للفائدة ســوف 

نذكر - فيام ييل - هذه الرشوط بيشء من اإلجياز.

)1( الفقه اإلسالمي وأدلته، د. وهبة الزحييل، 4/ 92.
 )2( انظــر: رشح خمترص خليل، للخريش، 7/ 78، وحاشــية العــدوي، 2/ 264، وحتفة املحتاج، 
6/ 236، وهناية املحتاج، 5/ 359، ورشح منتهى اإلرادات، 2/ 398، ومطالب أويل النهى، 

.272 -271 /4
واحلنفية - كام ســبق بيانه - ذكــروا لعقد الوقف ركنًا واحدًا هو الصيغــة. انظر: البحر الرائق،    

5/ 205، وجممع األهنر، 1/ 730.
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أوالً: رشوط الواقف:

ُيشرتط يف الواقف)1(:

1- أن يكون بالغًا؛ فال يصح وقف الصغري ولو َأذن له وليُّه.

2- أن يكون عاقاًل؛ فال يصح وقف املجنون ومن يف ُحكمه.

3- أن يكــون حّرًا؛ فال يصح وقــف العبد ولو كان مأذونًا لــه يف التجارة من 

ِقبل مواله.

4- أن يكون خمتارًا؛ ألن اإلكراه ُيفسد االختيار وَيعدم الرضا.

5- أال يكون حمجورًا عليه لسفٍه أو غفلٍة أو ديٍن مستغرٍق ملا يملك.

6- أن يكون مالكًا ملال الوقف وقت وقفه.

وجيمع هذه الرشوط أهلية الترصف.

ثانيًا: رشوط املوقوف:

يشرتط يف املال املوقوف)2(:

مًا؛ فــال يصح وقف ما ليس بامل كالرتاب املبذول، وال  1- أن يكون ماالً متقوَّ

يصح وقف غري املتقوم كاخلمر واخلنزير وآالت اللهو ونحوها.

)1( انظر: بدائع الصنائع، 6/ 119، وحاشية الدسوقي، 4/ 77، وهناية املحتاج، 5/ 359، وكشاف 
 القنــاع، 4/ 240، وأحــكام الوقف يف الرشيعة اإلســالمية، د. حممد عبيــد عبداهلل الكبييس، 

1/ 311- 348، ط. مكتبة اإلرشاد، بغداد، 1397هـ/ 1977م.
)2( انظر: بدائع الصنائع، 6/ 220- 221، وحاشية الدسوقي، 4/ 77، وهناية املحتاج، 5/ 360- 
364، وكشــاف القنــاع، 4/ 243- 245، وأحكام الوقف يف الرشيعة اإلســالمية، د. حممد 

الكبييس، 1/ 351- 392.
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2- أن يكون معلومًا علاًم نافيًا للجهالة وقت الوقف.

3- أن يكــون مملوكًا للواقف ملــكًا باّتًا عند وقفه؛ فال جيوز لإلنســان وقف 

ملك غريه.

4- أال يكون مرهونًا يف دين وليس عند الوقف سداد له.

4- أن يكون مما ُينتفع به عىل الدوام مع بقاء عينه.

5- أن يكون قاباًل للوقف بطبيعته.

ثالثًا: رشوط املوقوف عليه:

املوقوف عليه قد يكون معيَّنًا أو غري معني، فإن كان معينًا فُيشرتط فيه أن يكون 

أهاًل للتملُّك حال الوقف عليه.

وإن كان املوقوف عليه غري معني فيشرتط فيه)1(:

1- أن يكون معلومًا؛ فال يصح الوقف عىل جمهول.

2- أن يكون جهة بر وخري وقربة إىل اهلل تعاىل.

3- أن يكون أهاًل للتملُّك حقيقًة أو حكاًم.

4- أال يكون املوقوف عليه هو الواقف؛ فال جيوز الوقف عىل النفس.

)1( انظر: بدائع الصنائع، 6/ 220، وحاشــية الدسوقي، 4/ 77- 84، وهناية املحتاج، 5/ 264- 
370، وكشــاف القنــاع، 4/ 241- 243، وأحكام الوقف يف الرشيعة اإلســالمية، د. حممد 

الكبييس، 1/ 396- 463.
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رابعًا: رشوط الصيغة:

يشرتط يف صيغة الوقف)1(:

1- أن تكون جازمة؛ فال ينعقد الوقف بالوعد، وال بصيغة فيها خيار الرشط.

2- أن تكون منجزة تدل عىل إنشاء الوقف يف احلال.

3- أن تكون معينة للمرصف، فالبد من ذكر املرصف وقت الوقف.

4- أال تقرتن بــرشط ُيِّل بأصل الوقف أو ينايف مقتضــاه؛ كأن يقول: وقفت 

أريض برشط أن يل بيعها متى أشاء.

املطلب الثالث: أنواع الوقف:

ينقسم الوقف إىل تقسيامت عديدة باعتبارات خمتلفة، وسنكتفي بذكر التقسيامت 

التي ترتبط بموضوع بحثنا، وهي:

1- أنواع الوقف باعتبار املوقوف عليهم:

ينقسم الوقف باعتبار املوقوف عليهم إىل وقف خريي ووقف أهيل.

أ- الوقف اخلريي )العام(: وهو ما كان عىل جهة من جهات الرب العامة؛ كالوقف 

عىل املساجد واملدارس واملستشفيات واملالجئ ونحوها.

ب- الوقف األهيل )اخلاص(: وهو مــا كان عىل األوالد واألحفاد واألقارب 

ري. ومن بعدهم عىل الفقراء. وُيعرف أيضًا بالوقف الذُّ

 )1( انظــر: البحــر الرائق، 5/ 203- 204، وحاشــية الدســوقي، 4/ 84- 87، وهناية املحتاج، 
 5/ 373- 378، وكشــاف القناع، 4/ 250- 251، وأحكام الوقف يف الرشيعة اإلســالمية، 

د. حممد الكبييس، 1/ 223- 303.
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2- أنواع الوقف باعتبار عدد الواقفني:

ينقسم الوقف باعتبار عدد الواقفني إىل وقف فردي ووقف مجاعي.

والوقف الفردي: هو الوقف الذي يقوم به شخص واحد أو جهة واحدة.

والوقف اجلامعي: هو الوقف الذي يشــرتك فيه مجاعة من الناس، يســهم كل 

واحد منهم فيه بام يقدر عليه أو بام تود به نفسه.

ومل يكن هذا الصنف من الوقف معروفًا يف الســابق ببحث مستقل عن غريه من 

أنواع الوقف، إال أن التأصيل له يمكــن من خالل ما يوقفه مجٌع من الناس لغرض 

واحد كأدوات اجلهاد التي حيصل بمجموعها حتقيق غاية كاملة)1(.

وال يتلف الوقف يف حكمه ورشطه باختالف نوعيه الفردي واجلامعي، إال من 

حيث كون اجلامعي يشــرتك فيه أكثر من واحد لإلســهام يف حتقيق ما ُأنشئ الوقف 

من أجله)2(.

ومن أشهر صور الوقف اجلامعي الصناديق الوقفية والرشكة الوقفية.

3- أنواع الوقف باعتبار نوع املال املوقوف:

ينقســم الوقف باعتبار نوع املال املوقوف إىل وقف العقارات، ووقف املنقول، 

ووقف اخلدمات واملنافع، ووقف احلقوق.

)1( انظر: من فقه الوقف، د. أمحد عبدالعزيز احلداد، ص 157، دائرة الشــئون اإلســالمية والعمل 
اخلريي بديب، ط1، 1430هـ/ 2009م.

)2( انظر: املصدر السابق، ص160.
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أ- وقف العقارات:

ويشمل األرايض واملباين واحلدائق والبساتني واآلبار والعيون. وهذا النوع من 

الوقف قد ساد وانترش عرب التاريخ؛ ألن العقار يتميز بالثبات وله َريع مستمر. وهذا 

ما يفرس أن األوقاف التاريية انصّبت كلُّها تقريبًا عىل العقارات.

ب- وقف املنقول:

وأشهر صوره الوقف النقدي. ومسألة وقف النقود ليست من املسائل املستجدة؛ 

فقد تناوهلا الفقهاء القدامى باختصار شــديد ومل يتوّسعوا فيها؛ نظرًا لقلة انتشارها، 

وأما يف الوقت احلايل فقد اسُتحدثت بعض الصور لوقف النقود؛ كوقف النقود عىل 

هيئة ودائع يف بنوك إســالمية إلقراضها ملن يعينهم الواقف، ووقف اإليراد النقدي 

أو وقف نسبة منه، ووقف النقود يف حمافظ استثامرية، ووقف النقود يف صورة أسهم 

يف الرشكة الوقفية.

وأما عن حكم وقف النقود فقد اختلف العلامء فيه عىل مخسة أقوال)1(:

األول: عدم جواز وقف النقود:

 وهـــو قــول للـحـنـفـيـــة)2(، وقــــول للـمــالـكـيـة)3(، ووجــه عـنـد 

)1( انظر: بحث وقف النقود واألوراق املالية، د. عبداهلل بن موسى العامر، ضمن أعامل منتدى قضايا 
الوقف الفقهية الثاين، ص76- 79.

)2( انظــر: العناية رشح اهلداية، للبابريت، 6/ 216، واجلوهرة النــرية، للعبادي اليمني، 1/ 335، 
وفتح القديــر، 6/ 218، والفتاوى اهلندية، 2/ 362، ورســالة يف جــواز وقف النقود، أليب 
الســعود العامدي األفنــدي احلنفي، ص17- 18، ونســب العامدي هذا القــول إىل أيب حنيفة 

وصاحبه أيب يوسف.
)3( وهو قول منســوب إىل »ابن احلاجب« و«ابن شــاس«. انظر: مواهب اجلليل، 6/ 22، ورشح 
خمترص خليل، للخريش، 7/ 80، وحاشــية الدســوقي عىل الرشح الكبري، 4/ 77، وحاشــية 

الصاوي عىل الرشح الصغري، 4/ 103، ومنح اجلليل، 8/ 112.
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الشافعية)1(، واملعتمد عند احلنابلة)2(، وقول الظاهرية)3(.

الثاين: كراهة وقف النقود:

وهو قول »ابن رشد« من املالكية)4(.

الثالث: جواز وقف النقود إذا تعارف الناس عىل ذلك:

وهو قول »حممد بن احلسن الشــيباين« و«زفر بن اهلذيل« وعامة فقهاء احلنفية، 

وهو املفَتى به يف املذهب احلنفي)5(.

الرابع: جواز وقف النقود إن ُقصد أن يصاغ منها حيل:

وهو وجه عند الشافعية)6(.

)1( انظر: حلية العلامء يف معرفة مذاهب الفقهاء، للشــايش، 2/ 763، وروضة الطالبني، للنووي، 
 5/ 315، وأســنى املطالب، 2/ 458، ورشح البهجة الوردية، 3/ 367، وحاشــية القليويب، 

.98 /3
 )2( انظــر: الكايف يف فقه ابــن حنبل، البن قدامــة، 2/ 449، ورشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، 
4/ 293، واملبــدع يف رشح املقنع، البن مفلح، 5/ 318، واإلنصــاف، للمرداوي، 7/ 10، 

وكشاف القناع، 4/ 245، ومطالب أويل النهى، 4/ 280.
)3( انظر: املحىل، البن حزم، 8/ 150- 151.

)4( انظر: البيان والتحصيل، البن رشــد، 12/ 188، 189، والتاج واإلكليل، للمواق، 7/ 631، 
ومواهــب اجلليــل، 6/ 22، ورشح خمترص خليل، للخريش، 7/ 80، وحاشــية الصاوي عىل 
 الــرشح الصغري، 4/ 103، ولكن ذكر الشــيخ »عليش« أنه قول ضعيــف. انظر: منح اجلليل، 

.112 /8
)5( انظــر: العناية رشح اهلداية، 6/ 217، واجلوهرة النــرية، 1/ 336، والبحر الرائق، 5/ 218، 
ورســالة يف جواز وقف النقــود، ص18، وجممع األهنر، 1/ 739، وحاشــية ابن عابدين، 4/ 

.364 ،363
)6( انظر: روضة الطالبني، 5/ 315، وأســنى املطالب، 2/ 458، وحتفة املحتاج، 6/ 238، وهناية 

املحتاج، 5/ 361.
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اخلامس: جواز وقف النقود:

وهو قول عند احلنفيــة)1(، واملذهب عند املالكية)2(، ووجه عند الشــافعية)3(، 

ورواية عند احلنابلة)4( صححها واختارها »ابن تيمية«)5(.

وقد ذهب إىل هذا القول من السلف »ابن شهاب الزهري«؛ فقد أورد »البخاري« 

يف »صحيحــه« عقب باب وقــف الدواب والكراع والعــروض والصامت: وقال 

»الزهري« فيمن جعل ألف دينار يف ســبيل اهلل، ودفعها إىل غالم له تاجر يّتجر هبا، 

وجعل ربحه صدقة للمساكني واألقربني، هل للرجل أن يأكل من ربح ذلك األلف 

شيئًا، وإن مل يكن جعل ربحها صدقة يف املساكني، قال: »ليس له أن يأكل منها«)6(.

والظاهر من تبويب »البخــاري« أنه يتار جواز وقف النقود؛ ألنه بّوب بقوله: 

»باب وقــف الدواب والكراع والعروض والصامــت«، واملراد بالصامت الذهب 

والفضة)7(، وأتى بقول »ابن شهاب الزهري« الذي يؤّيد ذلك.

)1( ُنســب هذا القــول إىل »حممد بن عبداهلل األنصاري« من أصحاب »زفر بــن اهلذيل«. انظر: فتح 
القديــر، 6/ 219، ودرر احلــكام رشح غرر األحكام، 2/ 137، والبحــر الرائق، 5/ 219، 
واإلســعاف يف أحكام األوقاف، ص22، 25، وجممع األهنر، 1/ 739، وحاشية ابن عابدين، 

.364 /4
)2( انظر: مواهب اجلليل، 6/ 22، ورشح خمترص خليل، للخريش، 7/ 80، وحاشية الدسوقي عىل 

الرشح الكبري، 4/ 77، ومنح اجلليل، 8/ 112.
)3( انظر: املهذب، للشريازي، 1/ 447، وروضة الطالبني، 5/ 315.

)4( انظر: اإلنصاف، 7/ 10- 11.
 )5( انظــر: جمموع فتاوى ابــن تيميــة، 31/ 234- 235، والفتاوى الكربى، البــن تيمية أيضًا، 

5/ 425- 426، واإلنصاف، 7/ 11.
)6( أخرجــه البخــاري معلقًا، يف كتاب الوصايــا، عقب باب وقف الــدواب والكراع والعروض 

والصامت، 4/ 12.
)7( انظر: فتح الباري، البن حجر، 5/ 405.
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سبب اختالف الفقهاء يف حكم وقف النقود:

يرجع سبب اختالف الفقهاء يف وقف النقود إىل اختالفهم يف املسائل اآلتية:

أ- اختالفهم يف وقف املنقول.

ب- اختالفهــم يف اشــرتاط التأبيد يف األعيان املوقوفة؛ فمن قال: يشــرتط يف 

الوقف التأبيد كاجلمهور قال: ال يصح وقف النقود، ومن قال: ال يشرتط يف الوقف 

التأبيد مل يمنع من وقف النقود، كاملالكية.

ج- اختالفهم يف وقف األعيان التي ال يمكن االنتفاع هبا إال بإتالفها.

الراجح:

أرى أن القول الراجح - يف نظري - من األقوال السابقة هو جواز وقف النقود؛ 

وذلك لآليت:

أ- أنه ال يوجد نص رصيح يف حكم وقف النقود، سواء باملنع أو اإلجازة.

ْنَســاُن اْنَقَطَع َعنُْه َعَمُلــُه إاِلَّ ِمْن َثاَلَثٍة:  ب- أن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص قــال: »إَِذا َماَت اإْلِ

إاِلَّ ِمــْن َصَدَقــٍة َجاِرَيــٍة، َأْو ِعْلٍم ُينَْتَفُع بِــِه، َأْو َوَلــٍد َصالٍِح َيْدُعو َلــُه«)1(، وهذا 

 احلديــث عام يف جواز الوقــف، وال يوجد ما يمنع دخول وقــف النقود يف عموم 

الصدقة اجلارية)2(.

)1( سبق خترجيه، وقد أخرجه مسلم يف صحيحه.
)2( الوقــف.. فقهه وأنواعه، د. عيل املحمدي، ص163، بحث منشــور ضمن أعامل املؤمتر األول 
لألوقاف بجامعة أم القرى، مكة املكرمة، 1422هـــ، املحور األول )الوقف.. مفهومه وفضله 

وأنواعه(.
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جـ- أن النقود ال تتعنّي بالتعيني؛ فهي وإن كانت ال ُينتفع هبا مع بقاء عينها لكن 

بدهلا قائم مقامها؛ لعدم تعيُّنها فكأهنا باقية)1(.

د- أن املقصد الذي من أجله رُشع الوقــف متحقق يف النقود لوجود الضابط، 

وألن فيه نفعًا مباحًا مقصودًا)2(.

هـ- أن وقف النقــود يتفق مع املقاصد الرشعية التي تدعو إىل اإلنفاق وســد 

حاجة املحتاجني والفقراء)3(.

و- أن األربــاح العائدة من وقــف النقود يف عرصنا أصبحــت أكثر فائدة من 

األرباح التي حتققها العقارات يف كثري من األحيان)4(.

ز- أن وقف النقود يتيح لعدد كبري من الناس االشرتاك يف الوقف؛ ما يؤدي إىل 

توفري موارد وقفية متّكن من إقامة مرشوعات اقتصادية كبرية.

وبجــواز وقف النقود أخذ جممع الفقه اإلســالمي الــدويل)5(، كام نصت هيئة 

)1( انظر: حاشية ابن عابدين، 4/ 364.
)2( الوقف.. فقهه وأنواعه، ص162.

)3( انظر: الصكوك الوقفية ودورها يف التنمية، د. كامل توفيق حطاب، ص13، بحث منشــور ضمن 
أعامل املؤمتر الثاين لألوقاف يف جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 1427هـ/ 2006م.

)4( انظر: الوقف.. فقهه وأنواعه، ص163.
)5( قــرارات وتوصيات جممع الفقه اإلســالمي، القرار رقم: 140 )6/ 15( بشــأن االســتثامر يف 
الوقف ويف غالته وريعه، يف دورته اخلامسة عرشة بمسقط )سلطنة ُعامن( من 14 إىل 19 املحرم 

1435هـ، املوافق 6- 11 آذار )مارس( 2004م.
كام نص أيضــًا جملس املجمع، الذي انعقد يف إمارة الشــارقة )اإلمارات العربيــة املتحدة( من 1 إىل 
5 مجادى األوىل 1430هـ، املوافق 26- 30 إبريل 2009م بشــأن وقف األســهم والصكوك 

واحلقوق املعنوية واملنافع، يف القرار رقم: 181 )7/ 19(، عىل جواز وقف أسهم الرشكات.
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املحاســبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلســالمية يف »املعايري الرشعية« الصادرة 

عنها، عىل صحة وقف النقود)1(.

وأما بالنســبة لوقف النقود يف القانون فقد نصــت بعض القوانني رصاحة عىل 

جواز وقف املنقوالت احلديثة ومنها األسهم، وهناك قوانني مل تَر فائدة يف التفصيل 

واكتفت بذكر جواز »وقف العقار واملنقول املتعارف عىل وقفه«، وقد أجاز القانون 

املدين العــريب املوحد الذي أصدرته جامعة الدول العربيــة وقف املنقول املتعارف 

عىل وقفه)2(.

جـ- وقف اخلدمات واملنافع:

وهــذا النوع مــن صور الوقــف اجلديدة، ويكــون وقف اخلدمــات واملنافع 

ألشخاص بأعياهنم أو بأوصافهم عىل ســبيل التأبيد أو التوقيت، ويمكن أن يتخذ 

وقف اخلدمات واملنافع صورًا عديدة، منها)3(:

)1( انظر: املعايري الرشعية، الصادرة عن هيئة املحاســبة واملراجعة للمؤسســات املالية اإلســالمية، 
املعيار رقم )33(، ص452، 1431هـ/ 2010م.

)2( القانــون املدين العريب املوحد ومذكرته اإليضاحية، جامعــة الدول العربية، املادة 1139، الفقرة 
األوىل، سنة 1996م.

)3( انظر: الوقف اإلسالمي.. تطوره إدارته تنميته، د. منذر قحف، ص188- 189، ط. دار الفكر 
املعــارص، بريوت، ودار الفكر، دمشــق، اإلعادة الثانية 1427هـ/ 2006م، ووقف األســهم 
والصكــوك واحلقوق املعنويــة، د. منذر قحف أيضــًا، ص21، وهو بحث قــّدم ملجمع الفقه 
اإلسالمي الدويل، الدورة التاســعة عرشة، بإمارة الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة، وجماالت 
وقفيــة مقرتحة غري تقليدية لتنمية مســتدامة، د. أمحد حممد هليــل، ص27، بحث من أبحاث 
املؤمتــر الثاين لألوقاف بجامعة أم القرى، مكة املكرمــة، 1427هـ/ 2006م، والوقف املؤقت 
للمنافع والنقود لتلبية احتياجات الفقراء ومتويل مرشوعاهتم الصغرية، د. حممد عبداحلليم عمر، 

ص15- 16، ط. مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي بجامعة األزهر، القاهرة.
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- وقف خدمة نقل الفقراء أو املقعدين أو أطفال املدارس أو املعاقني أو غريهم.

- وقف خدمة دخول بعض األماكن الرتفيهية لفئات فقرية حيددها الواقف.

- وقف منفعــة األجهزة الطبية عــىل مرىض الفقــراء واملحتاجني وأصحاب 

الكوارث والنكبات.

- وقــف منفعة مولد كهربــاء أو مضخة مياه أو معرصة زيتــون أو غريها من 

األجهزة واآلالت ملنفعة الفقراء.

- وقف جناح فندقي الستضافة وإيواء املسافرين الفقراء.

- وقف منفعة اخليام واألغطية عىل مجاعات الالجئني والنازحني.

- وقف طابق التســوية يف عامرة معينة كمصىل مدة من الزمن حلني إقامة مسجد 

يف تلك املنطقة.

ومما ينبغي اإلشــارة إليه هنا أن احلنفية ال يعتربون املنافع أمواالً؛ ألهنم يرون أنه 

د أوقاهتا،  ال يمكــن حيازهتا- وإن أمكن االنتفاع هبا- ألهنا أعــراض تتجدد بتجدُّ

وحتدث شيئًا فشيئًا باكتساهبا، وإذا كانت كذلك مل يمكن حيازهتا وال إحرازها، فال 

تكون ماالً؛ ألن املال يطلق عىل ما يمكن حيازته)1(.

وبنــاء عىل ذلك فال جيوز عندهم وقف املنافع، ولكــن يرد عليهم بأهنم جعلوا 

ل، فإن اإلنســان ال حُيرز اليشء إال إذا كان فيه منفعة،  أســاس املال اإلحراز والتموُّ

)1( انظر: املبســوط، 11/ 78- 79، وتبيني احلقائق رشح كنــز الدقائق، لفخر الدين الزيلعي، 5/ 
234، ط. دار الكتاب اإلسالمي، وكشف األرسار رشح أصول البزدوي، لعالء الدين البخاري، 

1/ 171- 172، ط. دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة.
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وكذلــك ال يتمول إال ذا املنفعة، وما يقال هنا يقال يف االدخار والتقوم؛ ألن اليشء 

ال يكون ذا قيمة إال إذا كان ذا نفع، وهو كذلك ال يدخر إال إذا اشــتمل عىل املنفعة، 

ولذا عّرف ابن اهلامم املال بأنه »اسم لغري اآلدمي خلق ملنفعته املطلقة رشعًا«)1(.

د- وقف احلقوق:

وهذا النوع من صور الوقف اجلديــدة أيضًا، فاحلقوق تقبل التمليك والتملُّك 

واملعاوضة والتنازل واإلســقاط؛ ومن َثمَّ جيوز وقفها كوقــف اخلدمات واملنافع، 

برشط أن تكون يف املباحات)2(.

ومن أشــهر أمثلــة احلقــوق التي يمكــن وقفها: حقــوق امللكيــة الفكرية، 

وحقوق االرتفاق، وبراءات االخرتاع، واالكتشــافات العلمية املسجلة، وحقوق 

 التأليــف، وحقوق النــرش، وحقوق البــث، وحق املرور، وحــق الرشب، وحق 

االسم التجاري.

4- أنواع الوقف باعتبار املدة:

ينقسم الوقف باعتبار املدة إىل وقف مؤبد ووقف مؤقت.

أ- الوقف املؤبد:

وهو الوقف الذي حيبسه الواقف يف سبيل اهلل عىل سبيل التأييد؛ أي بدون حتديد 

مدة معينة.

)1( فتح القدير، 7/ 120.
)2( انظر: الوقف اإلســالمي.. تطــوره إدارته تنميته، ص178، وجماالت وقفية مســتجدة.. وقف 
املنافع واحلقوق، د. شوقي أمحد دنيا، ص19، والوقف املؤقت للمنافع والنقود لتلبية احتياجات 

الفقراء ومتويل مرشوعاهتم الصغرية، ص11- 12.
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فــامل هذا الوقف يرج عن ملكية الواقف إىل ملك اهلل تعاىل إىل األبد؛ فال جيوز 

للواقف أن يعيده إىل ملكه مرة أخرى.

وهو األصــل يف الوقف، ما مل ينص الواقف عىل خــالف ذلك بتأقيت الوقف 

بمدة حمددة.

ومجهور الفقهاء ال يصح الوقف عندهم إال عىل ســبيل التأبيد، كام ســيأيت بيانه 

بعد قليل.

ب- الوقف املؤقت:

وهو الوقف الذي حيبسه الواقف مدة معينة يف سبيل اهلل، ينتهي بانتهائها الوقف 

ويرجع املال إىل ملكية الواقف أو ورثته مرة أخرى.

وقد اختلف الفقهاء يف تأقيت الوقف عىل قولني:

القول األول: عدم جواز تأقيت الوقف.

وإليه ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية)1( والشافعية)2( واحلنابلة)3( والظاهرية)4(؛ 

فال يصح الوقف عندهم إال عىل سبيل التأبيد، واستدلوا عىل قوهلم هذا بأدلة، منها:

)1( انظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف، ص29، والفتاوى اهلندية، 2/ 356، وحاشية ابن عابدين، 
.351 /4

)2( انظر: احلاوي الكبري، للاموردي، 7/ 521، واملهذب، للشريازي، 1/ 441، وروضة الطالبني، 
5/ 325، وحتفة املحتاج، 6/ 253، وهناية املحتاج، 5/ 373، وحاشية البجريمي عىل املنهج، 

.206 /3
)3( انظر: املغني، البن قدامــة، 5/ 366، والكايف، ابن قدامة أيضًا، 2/ 450- 451، واإلنصاف، 

7/ 35، واملبدع، 5/ 328، ورشح منتهى اإلرادات، 2/ 405، وكشاف القناع، 4/ 254.
)4( انظر: املحىل، البن حزم، 8/ 161.
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أ- ما ثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال لعمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ملا أراد أن يوقف 

ْقَت هِبَا«)1(. أرضًا له بخيرب: »إِْن ِشْئَت َحَبْسَت َأْصَلَها، َوَتَصدَّ

فقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َحَبْســَت َأْصَلَها« رصيح يف التأبيد، وكذلك لو كان التأقيت جائزًا 

جلاز بيعها وهبتها وانتقاهلا باإلرث بعد انتهاء الوقف.

 ب- أن الوقــف إخــراج مــال عىل وجــه القربــة؛ فلم جيــر فيــه التأقيت 

كالعتق والصدقة.

القول الثاين: جواز تأقيت الوقف.

يج« من الشافعية)3(، واستدلوا عىل ذلك بأدلة،  وإليه ذهب املالكية)2( و»ابن رُسَ

منها)4(:

ق باملنفعة، وهو نوع من الصدقات التي حّث الشارع الكريم  أ- أن الوقف تصدُّ

عليها، والصدقات توز مؤقتة وتوز مؤبدة.

ب- أن حقيقة الوقف هو: إما متليك منفعة، أو إعطاء حق يف االنتفاع، والفقهاء 

يقررون: أن الواقف له أن يقيِّد برشطه أوجه االنتفاع بغالت الوقف وبأعيانه، وكذا 

يف مدة هذا االنتفاع.

)1( جزء من حديث متفق عليه: أخرجــه البخاري يف كتاب »الوصايا« باب »الوقف كيف يكتب؟« 
حديث )2772(، ومسلم يف كتاب »الوصية« باب »الوقف« حديث )1632/ 15(، من حديث 

ابن عمر عن أبيه ريض اهلل عنهام.
)2( انظر: التاج واإلكليل، 7/ 648، ومواهب اجلليل، 6/ 20، 28، ورشح خمترص خليل، للخريش، 

7/ 78، والفواكه الدواين، 2/ 160، ومنح اجلليل، 8/ 108.
)3( انظر: احلاوي الكبري، 7/ 521، وروضة الطالبني، 5/ 325، 327.

)4( انظر: أحكام الوقف يف الرشيعة اإلسالمية، د. حممد الكبييس، 1/ 248.
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جـ- أن ما ُنقل عن الصحابــة ريض اهلل عنهم من األحاديث واآلثار التي تدل 

عىل تأبيد الوقف، ما هي إال حكاية وقائع كان الوقف فيها مؤبدًا، وال يدل ذلك عىل 

منع تأقيت الوقف.

الراجح:

والقول الراجح - يف نظري - هو جواز تأقيت الوقف؛ وذلك لآليت:

أ- أنــه ال يوجد دليل رصيح يمنع من تأقيت الوقف؛ فللواقف -وهو صاحب 

املال ابتداء- أن يشرتط يف حتديد مدة االنتفاع بوقفه، وهذا واضح جيل يف قول النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص لعمــر ريض اهلل عنه: »إِْن ِشــْئَت«؛ فقد جعل النبــي ملسو هيلع هللا ىلص املرجع يف أمر احلبس 

والوقف إىل ما يتاره الواقف، ومل يقرص ملسو هيلع هللا ىلص احلبس عىل شكل من األشكال، كام أن 

كلمة حبس ليس فيها دليل عىل التأبيد.

ب- أن هذا النوع من الوقف يفتح آفاقًا واسعة الجتذاب أوقاف ممن ال تساعدهم 

ظروفهم عىل الوقف املؤبد؛ فيتحقق بذلك النفع العام من الوقف أثناء مدة الوقف، 

والنفع اخلاص للواقف بحيث يستفيد من ملكه بعد انتهاء مدة الوقف)1(.

ج- أن من أوقف جزءًا من ماله ملدة معينة أفضل ممن مل يوقف أصاًل.

ْقبى واهلبة املؤقتة. د- أن الوقف املؤقت أشبه بالُعْمرى والرُّ

هـ- أن النــاس يتفاوتون يف فعل اخلري واإلنفاق يف ســبيل اهلل، وجواز تأقيت 

الوقف يفتح بابًا واسعًا من اخلري أمامهم؛ مما يساعد يف تنمية االقتصاد اإلسالمي.

)1( انظر: األحكام الفقهية واألســس املحاســبية للوقف، د. عبدالستار أبو غدة، د. حسني شحاتة، 
ص60- 61، ط. األمانة العامة لألوقاف، الكويت، ط2، 1435هـ/ 2014م.
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5- أنواع الوقف باعتبار املضمون االقتصادي:

ينقسم الوقف باعتبار املضمون االقتصادي إىل وقف مبارش ووقف استثامري)1(.

أ- الوقف املبارش:

وهو ذلك الوقف الــذي يقدم خدماته مبارشة للموقوف عليهم؛ بحيث يمكن 

االستفادة من ذات املوقوف.

وهذه اخلدمات املبارشة متثل اإلنتــاج الفعيل، أو املنافع الفعلية ألعيان األموال 

الوقفية نفســها. ومتثل األموال الوقفية بالنسبة هلذه املنافع األصول اإلنتاجية الثابتة 

املرتاكمة من جيل إىل جيل.

وهذا النوع مــن الوقف يمكن أن يكون غرضه وجهًا مــن وجوه اخلري العامة 

كاملسجد للصالة واملدرسة للتعليم واملستشــفى للعالج واملكتبة للقراءة، أو وجهًا 

من وجوه الرب اخلاصة كمسكن الذرية.

ويطَلق عىل الوقف االستثامري أيضًا الوقف االستغاليل والوقف اخلدمي.

ب- الوقف االستثامري:

وهــو ذلك الوقف الذي مل ُيقصد االنتفاع بذاتــه، وإنام ُقصد االنتفاع بَريعه من 

خالل استثامرات صناعية أو زراعية أو تارية أو خدمية.

)1( انظر: الوقف اإلســالمي.. تطوره إدارته تنميته، د. منذر قحف، ص33- 34، ونحو صندوق 
وقفي للتنمية املســتديمة، د. أســامة عبداملجيد العاين، ص27، بحث صــدر أعامل منتدى فقه 

االقتصاد اإلسالمي 2015م.
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فاألمالك االســتثامرية يف هذه احلالة يمكن أن تنتج أي ســلعة أو خدمة مباحة 

تباع لطالبيها يف السوق، وُتستعمل إيراداهتا الصافية يف اإلنفاق عىل األغراض التي 

حددها الواقف.

وهذا النوع من الوقف يتخذ صورًا كثرية تتعدد بتعدد جماالت االستثامر املباحة 

رشعًا؛ حيث يسعى القائمون عىل شــئون الوقف -اآلن- إىل تطوير طرق استثامره 

بدخوله يف مجيع جماالت االستثامر اآلمنة.

املطلب الرابع: مرشوعية استثامر أموال الوقف وضوابطه وآلياته:

أوالً: مرشوعية استثامر أموال الوقف:

بعيدًا عن االستدالل بالقياس عىل مرشوعية استثامر مال اليتيم واملصلحة نقول: 

إن الوقف يف أصل منشئه استثامر؛ فإن الوقف هو حبس املال وتسبيل الثمرة؛ لقول 

ْقَت هِبَا«)1(. النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إِْن ِشْئَت َحَبْسَت َأْصَلَها، َوَتَصدَّ

ولذلك نجــد أن مجيع الفقهــاء القدامــى مل يعرضوا ملســألة مرشوعية تنمية 

ْيع الذي يتفق مع  واســتثامر أموال الوقف؛ ألن يف اســتثامر الوقف اســتمرارًا للرَّ

ْيع إىل املوقوف عليهم؛  أصل مرشوعية الوقف، وحيقق أهدافه وغاياته يف رصف الرَّ

 ومن َثمَّ تناول الفقهاء القدامى صور اســتثامر أموال الوقــف يف ثنايا كالمهم عىل 

أحكام الوقف.

)1( جزء من حديث متفق عليه: أخرجــه البخاري يف كتاب »الوصايا« باب »الوقف كيف يكتب؟« 
حديث )2772(، ومسلم يف كتاب »الوصية« باب »الوقف« حديث )1632/ 15(، من حديث 

ابن عمر عن أبيه ريض اهلل عنهام.
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وقــد عّلق ابن اهلــامم احلنفي يف »فتــح القدير« عىل ورود كتــاب الوقف بعد 

الرشكة قائاًل: »مناســبته بالرشكة أن كاّل منهام يراد الســتبقاء األصل مع االنتفاع 

بالزيادة عليه«)1(.

أضف إىل ذلك أن الفقهاء ال جييزون وقف ما ال ُينتفع به)2(.

ولذلك نجــد أن الفقهاء أبدعوا يف ذكر صور الســتثامر الوقف قدياًم وحديثًا، 

ومن أهم هذه الصور:

1- اإلجارة.

2- املزارعة.

3- املساقاة.

4- االستصناع.

5- سندات األعيان املؤجرة.

6- أسهم املشاركة الوقفية.

7- أسهم التحكري.

8- املضاربة )القراض(.

9- سندات املقارضة.

10- املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك.

)1( فتح القدير، 6/ 199.
)2( انظــر: فتح القدير، 6/ 218، ومواهب اجلليل، 6/ 20، ومغني املحتاج، 3/ 526، وكشــاف 

القناع، 4/ 244.
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11- اإلجارة املنتهية بالتمليك.

12- التمويل باملرابحة.

13- اإليداع املرصيف لفائض أموال الوقف يف حسابات االستثامر.

14- املتاجرة باألسهم يف الرشكات املسامهة بالرشاء والبيع.

15- بيع حق االستثامر.

16- الرشكة الوقفية.

17- الصناديق الوقفية االستثامرية.

ثانيًا: ضوابط استثامر أموال الوقف:

قطاع الوقف له سياســات خاصة يف جمال االستثامر؛ ألن استثامر أموال الوقف 

نقطة خطرة؛ فهذه السياســات إما أن تكون عىل أسس نظام السوق، وإما أن تكون 

عىل أسس نظام اجتامعي.

ولذلك البد أن تكون سياسات االستثامر التي ُتَطبَّق عىل أموال الوقف واضحة 

وآمنة؛ حتى ال يؤدي ذلك إىل ضياع أو َخســارة أموال الوقف؛ ولذلك قّرر الفقهاء 

جمموعة من الضوابط الرشعية التي حتكم وتضبط استثامرات األموال الوقفية، ومن 

أمهها ما يأيت)1(:

)1( انظر: »قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي« القرار رقم: 140 )6/ 15( الصادر عن دورته 
اخلامسة عرشة بمســقط )ســلطنة ُعامن( من 14 إىل 19 املحرم 1435هـ، املوافق 6- 11 آذار 
)مارس( 2004م، وضوابط اســتثامر الوقف يف الفقه اإلسالمي، د. حســن خطاب، ص20- 
24، بحث قــدم للمؤمتر الرابع لألوقاف، اجلامعة اإلســالمية، املدينة املنــورة، 1434هـ/ = 
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1- أن تكون ِصَيغ االســتثامر مرشوعة ويف جمال مــرشوع: بأن تكون عمليات 

اســتثامر أموال الوقف مطابقة ألحكام ومبادئ الرشيعة اإلســالمية، والتي ُتعترب 

املرجعية األوىل يف هذا النشــاط؛ فال جيوز أن ُتســتثمر أموال الوقف بأي طريق من 

م اإلسالم كل نشاط استثامري غري مرشوع؛  طرق الكسب املحظورة رشعًا؛ فقد حرَّ

كالربــا، والقامر، والغــش يف التجارة، والتجارة فيام هو حــرام؛ كاخلمر، أو تقديم 

خدمات حّرمها اإلسالم؛ ألن ذلك حُيبط األجر، وهيدم األصل الذي قصده الواقف 

باحلصول عىل األجر والثواب من اهلل تعاىل.

2- أن يراعى يف اســتثامر الوقف االلتزام برشوط الواقف وأهدافه من الوقف: 

بحيث ال يتناىف االســتثامر مع رشوط الواقف؛ فيجب مراعــاة رشوطه فيام يقيِّد به 

الناظر يف جمال تثمري أموال الوقف، ولو رشط الواقف وجهًا استثامرّيًا معينًا، فيجب 

العمل به؛ ألن رشوط الواقف كنص الشــارع يف وجوب االتبــاع والعمل)1(، إال 

إن ُوجد وجه اســتثامري أكثر حتقيقًا ملصلحة الوقــف فهنا توز خمالفة نص رشوط 

الواقف، ويكون ذلك مراعاة ملقصود الواقف وأهدافه من وقفه.

= 2013م، واالســتثامر يف الوقف ويف غالته وريعه، د. حممد عبداحلليم عمر، ص8، 35، 40، 
بحث قدم للدورة اخلامسة عرشة ملجمع الفقه اإلسالمي، سلطنة عامن، 9- 11/ 3/ 2004م، 
واســتثامر أموال الوقف، د. حسني شــحاتة، ص78- 80، بحث منشور بمجلة أوقاف، العدد 
)6(، ربيع اآلخر 1425هـ/ يونيو 2004م، واستثامر األوقاف.. األسس الرشعية واملحددات 
االقتصاديــة، د. العيايش الصادق فداد، ص110- 111، بحث منشــور بمجلة أوقاف، العدد 

)29(، 1437هـ/ 2016م.
 )1( انظــر: البحــر الرائق، 5/ 266، ورشح خمتــرص خليل، للخريش، 7/ 92، وأســنى املطالب، 

2/ 466، وكشاف القناع، 4/ 263.
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3- أن يراعى اتباع األولويات، واملفاضلة بني طرق االســتثامر وجماالهتا: وفقًا 

لُسلَّم األولويات اإلسالمية؛ الرضوريات فاحلاجيات فالتحسينات، وذلك حسب 

احتياجات املجتمع اإلسالمي واملنافع التي سوف تعود عىل املوقوف عليهم، وهذا 

ر، ومعرفة األحوال االقتصادية واالجتامعية يف مكان االستثامر. خاضع للتطوُّ

4- أن خُتتار وسائل االســتثامر األكثر أمانًا: وذلك بعدم املجازفة واملخاطرة يف 

املرشوعات ذات املخاطر العالية التي ال يمكن توقُّعها ووضع احلامية هلا، ويقل فيها 

األمان؛ ألن مراعاة األصلح للوقف حيتِّم الُبعد عن املشاريع واألدوات االستثامرية 

املنطوية عىل املخاطرة واملجازفة بأمواله)1(.

ْيع األعىل:  ن الربــح األفضل والرَّ 5- أن يتم اختيار جمال االســتثامر الذي يؤمِّ

ويكون ذلك باتباع أقوم الطرق وأرشــدها يف االســتثامر بعد الدراسة واالستشارة 

ألهــل اخلربة، وبعد التخطيط الرشــيد قبل اإلقدام عىل االســتثامر، واالعتامد عىل 

دراســات اجلــدوى االقتصاديــة للمرشوعات الوقفيــة؛ وذلك لتحقيــق العائد 

االقتصادي األعىل؛ لُينَْفق منه عىل اجلهات املوقوف عليها، وتعمري األصول الوقفية 

وصيانتها.

6- أن يتم اختيار ِصَيغ االستثامر املالئمة لنوع املال املوقوف: بام حيقق مصلحة 

الوقف وحيافظ عىل األصل املوقوف ومصالح املوقــوف عليهم، وذلك ببقاء عينه 

ودوام نفعه. وعىل هذا، فــإذا كانت األصول املوقوفة أعيانًا فإن اســتثامرها يكون 

)1( انظــر: قضايا فقهية معارصة يف املال واالقتصاد، د. نزيه محاد، ص530، ط. دار القلم، دمشــق، 
ط1، 1421هـ/ 2001م.
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بام ال يؤدِّي إىل زوال ملكيتها، وإن كانت نقودًا فيمكن أن ُتســتثمر بجميع وســائل 

االستثامر املرشوعة كاملضاربة واملرابحة واالستصناع... إلخ.

7- أن ُتعطى األولوية يف اســتثامرات األوقاف للبالد اإلســالمية: فرُياعى يف 

اســتثامر أموال الوقف أن يكون يف املرشوعات املحلية واإلقليمية املحيطة باملؤسسة 

ـب توجيهها إىل الــدول األجنبية، أو خارج  الوقفيــة، ثم األقرب فاألقرب، وتنُـّ

البالد اإلسالمية.

8- أن يراَعــى العرف التجاري واالســتثامري: ألن االلتــزام بتلك األعراف 

حيقق املصلحة واملنفعة لألطراف، وجيب عند استثامر أموال الوقف حتقيق املصلحة 

فات فيه. للوقف؛ فهي أساس الترصُّ

9- أن يتم اســتبدال صيغة االستثامر وجماله حســب مصلحة الوقف: يف حال 

عدم حتقيق مصلحة الوقف يتم اســتبدال صيغة االستثامر بصيغة أخرى بعد دراسة 

اجلدوى لكل مرشوع يستثمر فيه الوقف؛ ألن األصل يف استثامر أموال الوقف ويف 

فات املرتبطة به هو حتقيق املصلحة. مجيع الترصُّ

10- أن يســتفاد من التجارب الســابقة يف اســتثامر الوقــف: فينبغي أن تتم 

االســتفادة من التجارب الرائدة يف إدارة الوقف ومحايتــه وتنميته يف بعض الدول 

العربية واإلسالمية.

ْيع من الفائض عن احلاجات املستعجلة للموقوف  11- أن يكون اســتثامر الرَّ

عليهم: فالبد أن يتم تغطية احلاجات املستعجلة للموقوف عليهم، فإن فاضت أموال 

الوقف وزادت عن سد احلاجات األساســية للمستحقني هلا، فحينئذ جيوز استثامر 
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أموال الوقف، وأما إن مل تكِف أموال الوقف احلاجات األساســية للمستحقني هلا 

فال يصح استثامرها؛ ألن املقصود منها سد حاجة الفقراء وقضاء دين الغرماء، وألن 

رها كثريًا عن املستحقني. ت هذه املصالح أو يؤخِّ االستثامر قد يفوِّ

ْيع يف األشياء القابلة للتنضيض)1(: فرُياعى أن يكون  12- أن يكون اســتثامر الرَّ

اســتثامر أموال الوقف يف األشياء القابلة للتنضيض بشكل رسيع إذا اقتضت حاجة 

املوقوف عليهم رصفها هلم.

ثالثًا: اآلليات الضابطة لالستثامرات الوقفية:

بعد مراعاة الضوابط الســابقة لالســتثامرات الوقفية، البد من سلوك عدد من 

اآلليات)2( الضابطة هلذه االستثامرات، من أمهها:

ق من أن  1- عرض صيغ االســتثامر عىل هيئة الرقابة الرشعية: حتى يتم التحقُّ

ِصَيغ االستثامر مرشوعة ويف جمال مرشوع.

2- اســتخدام الطرق الفنية والوسائل احلديثة يف اســتثامر الوقف: وذلك بأن 

ُتْسَبق املشاريع الوقفية الكبرية بدراسات مستوفية للجدوى االقتصادية، مع مراعاة 

ر تنفيذ املرشوع إىل تغريُّ  مدى ارتباط دراســة اجلدوى بزمن معني؛ لئال يــؤدِّي تأخُّ

النتيجة التي انتهت إليها الدراسة.

)1( التنضيض: تصيــري املتاع نقدًا ببيع أو معاوضة. معجم املصطلحــات املالية واالقتصادية يف لغة 
الفقهاء، د. نزيه محاد، ص151- 152، ط. دار القلم، دمشق، ط1، 1429هـ/ 2008م.

)2( آليات االستثامر: هي جمموعة من السياسات االقتصادية واإلدارية واملالية املستخدمة يف االستثامر. 
انظر: حوكمة وقف املوارد اإلنتاجية، د. يارس عبدالكريم احلوراين، ص91، بحث منشور بمجلة 

أوقاف، العدد )30(، 1437هـ/ 2016م.
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ع املشــاريع والرشكات  ع جماالت اســتثامر أمــوال الوقف: فرُياعى تنوُّ 3- تنوُّ

واملؤسسات واملجاالت التي ُتستثمر فيها أموال الوقف بام يناسب كل مال موقوف 

زة يف  حســب قطاعات الوقف، وبام يتفق ودراســات اجلدوى؛ حتى ال تكون مركَّ

جمال واحد قد يتعرض لكوارث أو خســائر أو نكبات؛ فتضيع أموال الوقف، فإن 

ض بعُضها بعضًا، وبذلك نضمن  تعددت املشاريع واملجاالت خفت اخلسائر، وعوَّ

معيار املرونة يف تغريُّ جمال وصيغة االستثامر.

4- االعتامد عىل جهة متخصصة يف إدارة االســتثامر: فتتم إدارة استثامر أموال 

الوقف عن طريق جهة فنية متخصصة)1(.

5- تأسيس جلان استثامر تشغييل: وتقوم هذه اللجان برتمجة إسرتاتيجية االستثامر 

إىل خطوط توجيهية للنشاط االستثامري الذي سرتكز عليه املؤسسة الوقفية، وتأكيد 

توافق خطط توجيه االستثامر ومتطلبات املخاطر، ومراجعة كل املقرتحات املتعلقة 

باالستثامرات واعتامد اجليد منها.

6- عرض مقرتحات وتوصيات جلان االســتثامر التشغييل عىل إدارة املخاطر: 

من أجل احلصول عىل االعتامد قبل البدء يف التنفيذ.

7- وضع ضوابط معيارية لنفقات اســتثامر الوقف: ســواء أكانت تســويقية 

أم إعالمية أم إداريــة أم أجورًا أم مكافآت؛ لتكون مرجعًا عنــد الرقابة والتفتيش 

وتقويم األداء.

)1( انظــر: آفاق االســتثامر يف اجلهات اخلريية، د. حممد بن حييى آل مفرح، ص62، مؤسســة الدرر 
السنية، السعودية، ط1، 1432هـ.
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8- املتابعة واملراقبة وتقويم األداء: فيجب عىل املسئول عن استثامر املال -سواء 

كان ناظرًا أو مديرًا أو مؤسسة أو هيئة أو أي صفة أخرى- أن يقوم باملتابعة الدائمة 

واملراقبة الدقيقة، وتقويم األداء املســتمر للترصفات واحلركات التي تتم عىل أموال 

الوقف واستثامراهتا؛ لالطمئنان من أهنا تســري وفقًا للخطط املرسومة والسياسات 

املحــددة والربامج املقررة مســبقًا؛ حتى ال يترسب اخللــل والوهن واالضطراب 

للمؤسســة االســتثامرية، أو يقع فيها االنحــراف؛ مما يؤدي إىل ضياع أو َخســارة 

 أموال الوقف، وإن حصــل يشء من ذلك يتّم عالجه أوالً بــأول؛ حتى ال يتفاقم 

أو يتضاعف.

9- وضع ضامنات قانونية لالستثامرات الوقفية: فتوضع ضامنات قانونية رامية 

إىل تأمني االســتثامر الوقفي من املخاطر، وضامنات قانونية رامية إىل حتســني املناخ 

االستثامري الوقفي)1(.

10- إجراء مجيع معامالت الوقف عن طريق املزايدات واملناقصات:

وصورة ذلــك أن ُترى مجيع معامــالت الوقف عن طريق عقــود املزايدات 

واملناقصــات؛ ففي املزايدات ُيتار أعىل مقابــل، ويف املناقصات ُيتار أدنى مقابل، 

ويكــون ذلك عن طريق اخلرباء بعد املعاينة، واســتطالع رأي املصالح املختصة يف 

إدارة األوقاف)2(.

)1( انظر: الضامنات القانونية لالستثامرات الوقفية يف ضوء مدونة األوقاف املغربية، د. جميدة الزياين، 
ص69، 81، بحث منشور بمجلة أوقاف، العدد )29(، 1437هـ/ 2016م.

)2( انظر يف تفصيل أحكام املزايدات واملناقصات: رسالتي للدكتوراه »املزايدات واملناقصات دراسة 
فقهية مقارنة«، رسالة خمطوطة بكلية دار العلوم- جامعة القاهرة، 1434هـ/ 2013م.
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11- توثيــق العقود والترصفات التي تتم عىل أموال الوقف: ويقصد بذلك أن 

يعلم كل طرف من أطراف العملية االستثامرية مقدار ما سيحصل عليه من عائد أو 

كسب، ومقدار ما سيتحمل من َخسارة إذا حدثت، وأن ُيكتب ذلك يف عقود موثَّقة؛ 

حتى ال حيدث جهالة أو غرر أو يؤدي إىل شك وريبة ونزاع.

وتوثيق العقود مطلوب بشــكل عام؛ لقوله تعاىل يف حكمة الكتابة واإلشــهاد 

والتوثيــق: ﴿ ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ﴾)1(، ويتأكد 

ذلــك أكثر يف أمــوال الوقف لطابعها اخلــريي واالجتامعي والديني واإلنســاين، 

ولطبيعتها الزمنية يف امتدادها ألجيال وأجيال.

وتأسيسًا عىل ذلك جيب عىل إدارة اســتثامر أموال الوقف إبرام عقود االستثامر 

ومراجعتها من الناحية الرشعية والقانونية واالستثامرية بمعاونة أهل االختصاص، 

ويف ذلك حمافظة عىل املال من االعتداء عليه.

•     •     •

)1( سورة البقرة: من اآلية 282.
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املبحث الثاني

أثر الوقف يف تنمية االقتصاد اإلسالمي

الناظر يف تاريخ الوقف منذ بداية نشــأته يف صدر اإلسالم حتى اآلن جيد أن له 

دروًا فعــاالً وأثرًا ملحوظًا يف عملية التطور والنمــو االقتصادي يف خمتلف مناحي 

احلياة؛ حيث مل يقترص املسلمون عىل الوقف عىل املسجد فقط؛ فقد تنوعت أوقافهم 

فلم ترتك جماالً من جماالت النشــاط االقتصادي إال ودخلت فيه، والفضل يف ذلك 

يرجع إىل حــرص الفقهاء -عىل مر العصور- عىل تطويــر قطاع الوقف؛ من أجل 

محاية أمواله واملحافظة عليه وحتسني أدائه من خالل تعظيم َريعه.

ويف هذا اإلطار ال يزال املختصون بالوقف يســعون إىل ربط الوقف بكل ما هو 

جديد يف عامل االقتصاد - بعد التأكد من موافقته لنصوص الرشيعة وقواعدها وعدم 

خمالفتــه هلا - من أجل االنفتــاح عىل صيغ أكثر نفعًا وأضمن اســتمرارية للصدقة 

اجلارية من جهة أخرى؛ ومن َثمَّ زيادة أعداد الواقفني.

وال شــك أن هذا االنفتاح كان له أثر بالغ يف تنمية االقتصاد اإلســالمي؛ حتى 

أصبح الوقف - اآلن - يمثل عنرصًا مهاّمً يف االقتصاد اإلسالمي، وأسلوبًا ناجحًا يف 

شتى جماالت االستثامر، سواء االستثامر الذايت بجميع صوره أو الرشاكة االستثامرية 

بجميع صورها أيضــًا؛ فقد قام الوقف بتمويل وحدات العجــز)1( من أجل إقامة 

املرشوعات االستثامرية الكبرية.

)1( وهــي الوحدات االقتصادية التي ال متتلك النقود أو تعجز عــن امتالك النقود التي تكفي لتلبية 
لة. احتياجاهتا، وهتدف هذه الوحدات إىل حتقيق الربح من خالل جهة أخرى مموِّ
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وســوف نعرض يف الصفحات اآلتية - إن شاء اهلل تعاىل - ألهم آثار الوقف يف 

تنمية االقتصاد اإلسالمي من خالل مخسة مطالب:

املطلب األول: أثر الوقف يف تنمية القطاعات االقتصادية

مل يرتك الوقف جماالً من جماالت القطاعات االقتصادية إال وقد أسهم بدور بارز 

وفّعال يف تنميته؛ حيث مل يكتِف الوقف بالقطاع الزراعي فقد دخل القطاع الصناعي 

والقطاع التجاري وقطاع االســتثامر النقدي؛ ما أدى إىل دفع عجلة االقتصاد قدمًا 

نحو حتقيق التنمية االقتصادية الشاملة.

وســوف نعــرض - فيام يــيل - بــيشء من اإلجيــاز ألثــر الوقــف يف هذه 

القطاعات األربعة.

أوالً: أثر الوقف يف القطاع الزراعي:

ال شك أن القطاع الزراعي له أمهية كبرية يف اقتصاد أي دولة، ويمكن إمجال أهم 

آثاره يف االقتصاد يف النقاط اآلتية)1(:

1- أن الزراعة هي املصدر األسايس للغذاء والكساء.

2- أن يف حتقيق الزراعة وتنميتها باحلجم األمثل زيادًة يف الدخل القومي اإلمجايل 

للبلد املنتج، ويف ذلك حصول االستقرار والقوة االقتصادية.

3- أن القيام بالزراعة يوجد وظائف عديدة يف املجتمع، خصوصًا إذا اتســعت 

ُرقعة األرض الزراعية.

)1( انظر: أثر الوقف يف التنمية االقتصادية، د. عبداللطيف بن عبداهلل العبداللطيف، ص115، بحث 
منشــور ضمن أعامل املؤمتر األول لألوقاف بجامعة أم القرى، مكة املكرمة، 1422هـ، املحور 

السادس )أثر الوقف يف تنمية املجتمع(.



49

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2017 م

الوقـف وأثـره يف تنميـة االقتصـاد اإلسـالمي

4- أن القطــاع الزراعي مصدر من مصادر احلصــول عىل العمالت احلرة من 

خالل تصدير السلع الزراعية الفائضة.

5- الرتابط الوثيق بني القطاع الزراعي وغريه من القطاعات األخرى؛ فالقطاع 

الزراعي مثاًل شــديد الرتابــط بالقطاع الصناعي؛ حيث يوفــر القطاع الصناعي له 

اآلالت واملعــدات واألســمدة املصنعة، يف حــني يمثل القطــاع الزراعي املصدر 

األسايس املغذي للقطاع الصناعي بام حيتاجه من املواد اخلام الزراعية.

ويظهر أثر الوقف يف القطاع الزراعي يف اتاه كثرٍي من املسلمني عىل مر العصور 

إىل وقف أراضيهم يف ســبيل اهلل؛ ومن َثمَّ اســتحوذ هذا القطــاع عىل كمٍّ هائل من 

األرايض الزراعيــة الوقفية، حتى إن حممد عيل باشــا عندما مســح البالد املرصية 

ليعرف مســاحتها بالتعيني وجد أن مســاحة األرض الزراعية يف إّبانه تبلغ مليويَنْ 

فــدان، ووجد من بينها أوقافًا تبلغ نحو ســتامئة ألف فدان؛ أي نحو ثلث األرايض 

الزراعية يف ذلك الوقت)1(.

وسائل االستثامر يف القطاع الزراعي الوقفي:

يتم اســتثامر األرض الزراعية الوقفية من خالل االســتثامر املبارش أو االستثامر 
غري املبارش.

واالســتثامر املبارش لألرض الزراعية الوقفية يكون عن طريق إدارة الوقف أو 

عن طريق املوقوف عليهم حيث يقومون بزراعتها بأنفســهم، ويتقاسمون اإلنتاج 

فيام بينهم.

)1( انظــر: حمارضات يف الوقف، حممد أبو زهــرة، ص22، ط. دار الفكر العريب، القاهرة، 1972م، 
والفدان الواحد يساوي )4200( مرت مربع.
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وأما االستثامر غري املبارش فيتم عن طريق أحد العقود اآلتية:

أ- اإلجارة:

واإلجارة عقد عىل منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عني معينة، أو موصوفة 

يف الذمة، أو عىل عمل معلوم بِعوض معلوم)1(.

فتتم إجارة األرض الزراعية املوقوفة ملن يرغب يف زراعتها، ثم تؤخذ منه األجرة 

ع عىل املوقوف عليهم. وتوزَّ

ب- املزارعة:

واملزارعة عقد من عقود استغالل األرض الزراعية معروف يف الفقه اإلسالمي، 

يتــم بني صاحب األرض وهو هنا جهة الوقف وبــني العامل بجزء من اخلارج من 

األرض)2(.

ج- املساقاة:

واملســاقاة أيضًا عقد من عقود استغالل األرض الزراعية ذات الشجر والنخل 

معروف يف الفقه اإلســالمي، يتم بني صاحب األرض )جهة الوقف( وبني العامل 

عىل أن يقوم العامل بام حيتاجه الشــجر والنخل من ســقي وغــريه يف مقابل جزء 

من اخلارج)3(.

)1( رشح منتهى اإلرادات، للبهويت، 2/ 241، وانظر يف تعريف اإلجارة أيضًا: املبسوط، 15/ 74، 
وبدائع الصنائع، 4/ 174، وحاشية الدسوقي، 4/ 2، وأسنى املطالب، 2/ 403.

)2( انظر يف تعريف املزارعة: حاشــية ابن عابدين، 6/ 274، وحاشية الصاوي، 3/ 492، وأسنى 
املطالب، 2/ 401، وكشاف القناع، 3/ 532.

)3( انظر يف تعريف املســاقاة: حاشــية ابن عابدين، 6/ 285- 286، وحاشية الصاوي، 3/ 712، 
ومغني املحتاج، 3/ 421، وكشاف القناع، 3/ 532.
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د- املغارسة:

وهي أن يدفع صاحب األرض )جهة الوقف( أرضه ملن يغرســها بالشــجر أو 

النخل أو بكليها، ثم يتعهدها حتى تثمر، عىل أن يقتســام الناتج بينهام بنســبة معينة 

يتفقان عليها)1(.

هـ- متويل أصحاب األرايض:

وهو أن يقــوم الوقف بتوفري املال الالزم ألصحــاب األرايض من أجل القيام 

بزراعتها عن طريق صيغة من صيغ التمويل اإلسالمي.

ويف كلٍّ من املزارعة واملســاقاة واملغارســة تأخذ إدارة الوقف حصة الوقف ثم 

توزعها عىل املوقوف عليهم، أو تبيعها، وتوزع ثمنها عىل املوقوف عليهم بحســب 

رشط الواقف.

ثانيًا: أثر الوقف يف القطاع الصناعي:

الصناعة ُتعترب عصب االقتصاد ورشيانه وقلبه النابض الذي إن توقف أو أصابه 

م األمم ورقيِّها؛ ولذلك  خلل ما أودى بــه يف اهلاوية، فبالصناعة يقاس مدى تقــدُّ

ســعى القائمون عىل أمر الوقف إىل عدم حرصه يف العقارات فقط فوّســعوا دائرته 

االستثامرية حتى دخل القطاع الصناعي؛ فأّثر فيه بشكل مبارش وغري مبارش.

ونظرًا ألن الوقف اســتحوذ عىل كمٍّ هائل مــن األرايض الزراعية الوقفية، فقد 

توّفر لديه كم هائل من املواد اخلام الالزمة للصناعة.

)1( انظر يف تعريف املغارســة: رشح ميارة الفــايس، 2/ 115، ورشح منتهى اإلرادات، 2/ 233، 
ومعجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء د. نزيه محاد، ص431.
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كام امتلك الوقف قدياًم عقارات مشــيدة وأدوات إنتــاج خمتلفة من طواحني، 

وأفران، ومعــارص زيت، وخمازن غالل، ومضارب أرز، ومقاهي ومغاســل معدة 

لغســيل الثياب، ومصانع للجبس، ومصانع للنسيج، ومصانع للصابون، ومعامل 

للنشادر، وغريها الكثري الذي يصعب إحصاؤه؛ مما كان سببًا مهاّمً من األسباب التي 

دعت وأّثرت يف انتشــار العديد من الصناعات املختلفة لسد الطلب املتزايد عليها 

من احتياجات املشاريع الوقفية املتنوعة، أضف إىل ذلك أن الوقف أدى إىل ازدهار 

بعض الصناعات، منها)1(:

1- صناعة األســلحة احلربية: وهذه الصناعة نتجت عن متويل الوقف للجهاد 

يف ســبيل اهلل، وقد ازداد الطلب عىل أدوات احلرب املختلفة من أجل توفري وسائل 

القتال والدفاع ومحاية الثغور من كل عدوان.

2- صناعة األدوية واملعــدات الطبية: فكام ُوجدت مستشــفيات ومصحات 

وقفية فقد ُوجدت أوقاف لصناعة األدوية واملعدات الطبية؛ تلبية الحتياجات هذه 

املستشفيات وتلك املصحات.

)1( انظر: أثر الوقف يف التنمية االقتصادية واالجتامعية مع دراسة تطبيقية للوقف يف اليمن، عبدالعزيز 
علون ســعيد عبده، ص117- 118، رســالة ماجســتري خمطوطة بكلية الرشيعة والدراسات 
اإلســالمية، جامعة أم القرى، 1417هـــ/ 1997م، وأثر الوقف يف التنميــة االقتصادية، د. 
عبداللطيف بن عبــداهلل العبداللطيــف، ص117- 118، والوقف والتنميــة االقتصادية، د. 
عبداهلل بن ســليامن بن عبدالعزيز الباحوث، ص160- 161، بحث منشور ضمن أعامل املؤمتر 
األول لألوقــاف بجامعة أم القــرى، مكة املكرمة، 1422هـ، املحور الســادس )أثر الوقف يف 
تنمية املجتمع(، واملقاصد الرشعية للوقف، د. أمحد حممد الســعد، ص53- 54، بحث منشور 
ضمن أعامل املؤمتر الثالث لألوقاف باململكة العربية السعودية، اجلامعة اإلسالمية، 1430هـ/ 

2009م، املحور الرابع )الوقف وتديد احلضارة اإلسالمية(.
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3- صناعة الورق والتجليد: فقد أدى الوقف عىل املكتبات واملدارس إىل انتشار 

ر املصانع التي تنتج هذا الورق. صناعة الورق وتطوُّ

4- صناعة الســجاد والقناديل والثريات والبخور والعطور: فقد أدى كثرة ما 

ُبط والزوايا واملدارس واملعاهد واملستشفيات إىل قيام  تم إنشاؤه من املســاجد والرُّ

صناعة السجاد لفرشها، والقناديل والثريات إلنارهتا وإضاءهتا، والبخور والعطور 

لتعطريها وتطييبها، فضاًل عن انتشــار بعض الصناعــات الفنية األخرى كصناعة 

كسوة الكعبة املرشفة.

5- صناعــة التأليف والرتمجة: فقد انترشت صناعــة التأليف والبحث العلمي 

عن طريق إقامة املكتبات الوقفية ومراكز البحث واملستشفيات التعليمية، ما أدى إىل 

اعتبار الكتاب صناعة وسلعة متداولة ختضع لظروف العرض والطلب كغريها من 

السلع األخرى.

6- صناعة البناء والتشــييد: فقد كان لقيام مشاريع األوقاف العقارية دور رائد 

يف النهوض بالقطاع الصناعي يف جمال البناء والتشييد وما يلحق بذلك من صناعات 

تكميلية أخرى كصناعة املنتجات اخلشبية والزجاجية وغريمها.

إسهام الوقف يف القطاع الصناعي يف الوقت احلارض:

أسهم الوقف يف عرصنا احلايل يف القطاع الصناعي إضافة إىل ما سبق ذكره، من 

خالل الوسائل اآلتية:

1- االســتثامر الذايت: بأن ينشــئ ويقيم الوقف مؤسســات صناعية متكاملة 

وحديثة، أو يشرتي بعض املؤسسات الصناعية.
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2- متويــل الصناعات احلرفية: حيث يقوم الوقــف بتمويل بعض الصناعات 

احلرفية من خالل الصناديق الوقفية املتخصصة يف متويل هذا النشاط، أو من خالل 

رشكات وقفية قابضة.

3- إنشاء الرشاكات: حيث يقوم الوقف بإنشاء رشاكات مع بعض اجلهات يف 

عدد الصناعات، وهلذه الرشاكة صيغ كثرية؛ فيجب احلرص عىل اختيار الصيغ التي 

تتوافق مع الرشيعة اإلسالمية.

ويف هذا اإلطار نجد يف مرص مثاًل أن الوقف يســاهم يف العديد من الصناعات؛ 

حيث يســاهم بصفة أحد املؤسســني يف عدد من املرشوعــات الصناعية؛ كرشكة 

الدلتا للســكر، ومصنع سمنود للنســيج والوبريات، كام يشرتك كمساهم يف عدد 

من الرشكات، منها: رشكة بسكو مرص، ورشكة كيام للصناعات الكياموية، ورشكة 

احلديد والصلب، والرشكة القومية لألسمنت، ورشكة السويس لألسمنت، ورشكة 

اخلــزف والصيني، ورشكة مرص لأللبــان، ورشكة أدفينا لألغذيــة، ورشكة راكتا 

لصناعة الورق، والرشكة العربية املتحدة للغزل والنسيج. كام تم رشاء مصنع سجاد 

دمنهور بالكامل من مال الوقف)1(.

كام نجد يف الواليات املتحدة األمريكية أن بعض املؤسســات واهليئات الوقفية 

اخلريية قامت بذات الغرض؛ فقد اســتثمرت مؤسســة »ســار« اخلريية اإلسالمية 

)1( انظر: تربة إدارة األوقاف يف مجهورية مرص العربية، د. حممد عبداحلليم عمر، ص13- 14، ورقة 
عمل ُقّدمت إىل ندوة »حول التطبيق املعارص للوقف.. تربة صناديق األوقاف وآفاق تطبيقها يف 
املجتمع اإلسالمي يف روســيا«، يف الفرتة من 14- 17/ 6/ 2004م، بمدينة قازان- مجهورية 

تتارستان.
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مــا يقارب )60%( من جمموع اســتثامراهتا يف قطاع الصناعــات الغذائية والزراعة 

والتكنولوجيا املتقدمة والنسيج واألدوية)1(.

ثالثًا: أثر الوقف يف القطاع التجاري:

نظرًا إلســهام الوقف يف كلٍّ من القطاع الزراعي والقطاعي الصناعي فقد توّفر 

لديه ســلع عديدة ومتنوعة حتتاج إىل تســويقها واالتار فيها؛ ومن َثمَّ نشأت عند 

القائمني عىل أمر الوقف فكرة توســيع دائرته االستثامرية بإدخاله القطاع التجاري، 

وبالفعــل دخل الوقف هذا القطــاع وأصبح له أثر كبري يف ازدهــار حركة التجارة 

ْيها الداخيل واخلارجي، فأّثر فيها بشكل مبارش وغري مبارش. بشقَّ

أضف إىل ذلك اجلانب اخلريي الذي يضطلع به الوقف؛ فام رُشع الوقف إال من 

أجل اجلانب اخلريي، ولكن ُيرصف إىل مستحقيه.

وســوف نعرض - فيام ييل - بيشء من اإلجياز ألثــر الوقف يف كلٍّ من التجارة 

الداخلية والتجارة اخلارجية.

أوالً: أثر الوقف يف التجارة الداخلية:

أسهم الوقف يف تشــجيع حركة التجارة الداخلية بشــكل غري مبارش وبشكل 

مبارش أيضًا.

)1( انظر: أثر الوقف يف التنمية االقتصادية، د. عبداللطيف بن عبداهلل العبداللطيف، ص119، وأثر 
الوقف يف التنمية االقتصادية واالجتامعية مع دراسة تطبيقية للوقف يف اليمن، عبدالعزيز عبده، 

ص119.
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أ- تأثري الوقف غري املبارش يف التجارة الداخلية:

يتمثل تأثري الوقف غري املبارش يف التجارة الداخلية يف توفري اخلدمات األساسية 

الالزمة وامليرسة للتجارة من شق الطرق وتعبيدها ورصفها وتزويدها بام حتتاجه من 

مرافق وخدمات.

وقد كثر الوقف عىل مرافق وخدمات الطرق، ومن أمثلة ذلك:

- وقف السيدة ُزبيدة املسمى »عني زبيدة« إليصال املاء ملكة املكرمة والتي كان 

املسلمون واحلجاج لعهد قريب يرشبون منها)1(.

- وقــف حممد عيل احلوضــني الكائنني يف جرجــا ودمنهور لســقي الدواب 

واملسافرين واملرتددين، وهذان احلوضان يف مدينتني من أهم املدن التجارية)2(.

- وقف سليامن باشا »حوضني معدين لرشب الدواب« يف منطقة بوالق، وهي 

أهم منطقة تارية يف القاهرة؛ حيث كانت ُتعد ميناًء رئيسّيًا عىل النيل)3(.

ة التي أوقفها امللك عبدالعزيز عن طريق رشاء  - وقف »العني العزيزية« يف ُجدَّ

عيون يف وادي فاطمة وإيصاهلا إىل جدة لُسقيا احلجيج)4(.

)1( انظر: أثر الوقف يف التنمية االقتصادية، د. عبداللطيف بن عبداهلل العبداللطيف، ص120.
)2( انظر: األوقاف واحلياة االقتصادية يف مرص يف العرص العثامين، د. حممد عفيفي، ص208- 209، 
ط. اهليئة املرصية العامة للكتاب، 1991م، وأثر الوقف يف التنمية االقتصادية، د. عبداللطيف بن 
عبداهلل العبداللطيف، ص120، وأثر الوقف يف التنمية االقتصادية واالجتامعية مع دراسة تطبيقية 

للوقف يف اليمن، عبدالعزيز عبده، ص114.
)3( انظر: األوقاف واحلياة االقتصادية يف مــرص يف العرص العثامين، د. حممد عفيفي، ص210، وأثر 
الوقف يف التنمية االقتصادية واالجتامعية مع دراسة تطبيقية للوقف يف اليمن، عبدالعزيز عبده، 

ص114.
)4( انظر: أثر الوقف يف التنمية االقتصادية، د. عبداللطيف بن عبداهلل العبداللطيف، ص120.
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وال شــك أن إصــالح الطرق وتزويدهــا بامليــاه واملرافق املختلفــة وأماكن 

االســرتاحة من العوامل املهمة يف احلفاظ عىل وسائل املواصالت ومن يقومون عىل 

أمر التجارة، ســواء يف القديم أو يف العرص احلايل، ما كان له أثر واضح يف تنشــيط 

حركة التجارة الداخلية.

ب- تأثري الوقف املبارش يف التجارة الداخلية:

يتمثل تأثري الوقف املبارش يف التجارة الداخلية يف األمور اآلتية:

1- إنشاء األسواق واملراكز التجارية الداخلية: فال تكاد ختلو وزارة من وزارات 

األوقاف يف خمتلف أرجاء العامل اإلســالمي من القيام باســتثامر أغلب أمواهلا ببناء 

العديد من األسواق التجارية واملراكز السكنية، وأغلبها يف مراكز حية)1(. ومن أمثلة 

ذلك قيام وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية باململكة العربية السعودية بإنشاء عدٍد 

ة عىل  من الفنادق واألســواق التجارية يف كلٍّ من مكة املكرمة واملدينة املنورة وُجدَّ

األرايض الوقفية؛ نظرًا لألمهية التجارية ملوقع كلٍّ منها)2(.

2- إنتاج الســلع التجارية من الزراعة والصناعة: وقــد بينّا ذلك -آنفًا- عند 

تناولنا ألثر الوقف يف القطاعني الزراعي والصناعي.

3- إقامة رشاكات مع املؤسسات التجارية: نظرًا ملا يتوفر عند الوقف من سيولة 

نقدية ضخمــة فقد رأى القائمون عىل أمر الوقــف أن يقيموا بعض الرشاكات مع 

)1( أثر الوقف يف التنمية االقتصادية واالجتامعية مع دراســة تطبيقيــة للوقف يف اليمن، عبدالعزيز 
عبده، ص115.

)2( انظر: أثر الوقف يف التنمية االقتصادية، د. عبداللطيف بن عبداهلل العبداللطيف، ص120، وأثر 
الوقف يف التنمية االقتصادية واالجتامعية مع دراسة تطبيقية للوقف يف اليمن، عبدالعزيز عبده، 

ص115.
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املؤسســات التجارية من أجل اســتثامر أموال الوقف؛ األمر الذي أدى إىل تنشيط 

حركة التجارة الداخلية.

4- ممارسة مؤسســات الوقف للتجارة الداخلية: نظرًا ألن الوقف يقوم بإنتاج 

السلع التجارية من الزراعة والصناعة، فقد رأى القائمون عىل أمر الوقف أن ُينشئوا 

بعض املؤسســات التجارية أو أن يشرتوا مؤسســات تارية قائمة من أجل تسويق 

منتجات الوقف.

ثانيًا: أثر الوقف يف التجارة اخلارجية:

مل يكتِف الوقف بالتجارة الداخلية؛ فقد قام بدور مهم يف االنفتاح عىل املجتمع 

اخلارجي يف العامل اإلسالمي وغريه بتشــجيع التجارة اخلارجية، بشكل غري مبارش 

وبشكل مبارش أيضًا.

أ- تأثري الوقف غري املبارش يف التجارة اخلارجية:

يتمثل تأثري الوقف غري املبارش يف التجارة اخلارجية يف األمور اآلتية)1(:

1- إنشــاء وكاالت وخانات وحوانيــت من أموال الوقــف لبضائع التجارة 

اخلارجية: وال شــك أن إنشــاء مثل هذه األماكن كان له أثر كبري يف تنمية وازدهار 

التجارة اخلارجية.

)1( انظر: األوقــاف واحلياة االقتصادية يف مــرص يف العرص العثامين، د. حممــد عفيفي، ص210- 
211، وأثــر الوقف يف التنمية االقتصادية واالجتامعية مع دراســة تطبيقيــة للوقف يف اليمن، 
عبدالعزيز عبده، ص116- 117، وأثر الوقف يف التنمية االقتصادية، د. عبداللطيف بن عبداهلل 

العبداللطيف، ص121.
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2- وقف أماكن لالسرتاحة والسفن التجارية: وقد أدى ذلك إىل تيسري وتسهيل 

حركة التبادل التجاري وانتشار التجارة اخلارجية.

3- نقل البضائع عن طريق بعض الســفن الوقفية: فإنــه من الثابت أن بعض 

األوقاف -مثل وقف والدة الســالطني زوجة السلطان سليامن- قد سمحت بنقل 

ى العالقــات التجارية  البضائــع التجارية عىل ســفنها املبحــرة إىل احلجاز؛ مما قوَّ

اخلارجية بني مرص واحلجاز.

4- إنشــاء ورعاية الفنارات البحرية من أموال الوقف هلداية املســافرين: ومع 

أن الغرض األســايس مــن وراء ذلك هو تقديــم خدمة إنســانية، إال أنه ال يفى 

 علينا مدى أمهية ذلك بالنســبة لتشــجيع التجارة اخلارجية وعالقات كل دولة مع 

العامل اخلارجي.

ب- تأثري الوقف املبارش يف التجارة اخلارجية:

مل يقتــرص دور الوقف عىل التأثري غري املبارش يف التجارة اخلارجية؛ فقد أســهم 

بدور مبارش يف تنمية وازدهار التجارة اخلارجية.

وكام قام بدور مبــارش يف التأثري يف التجارة الداخلية، فقــد قام بدور مبارش يف 

التأثري عىل التجارة اخلارجية، وذلك من خالل الوسائل التالية:

1- استهداف إنتاج السلع املطلوب تصديرها إىل اخلارج.

2- استرياد بعض السلع اخلارجية.
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رة. 3- إقامة رشاكات مع املؤسسات التجارية املصدِّ

4- إنشاء مؤسسات وقفية تعمل بالتجارة اخلارجية.

رابعًا: أثر الوقف يف قطاع االستثامر النقدي:

أدى الوقف إىل ازدهار االستثامر النقدي نظرًا ملا يملكه الوقف من أموال نقدية 

سائلة ضخمة، وتمعت إليه هذه األموال من خالل:

1- فوائض غلة الوقف:

ويقصد بفوائض غلة الوقف األموال املتبقية من الريع بعد التوزيع عىل املستحقني 

وحسم النفقات واملخصصات.

وقد أحســن القائمون عىل منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع حيث خصصوا 

موضوعًا من موضوعات املنتدى عن »تأصيل ريــع الوقف«)1(؛ فال ينبغي أبدًا أن 

يظل هذا الريع الزائد حبيسًا دون استثامر؛ فالوقف يف أصل منشئه استثامر؛ ومن ثم 

ُيستخدم هذا الريع الزائد يف إنشاء وقف جديد، ومن ذلك االستثامر النقدي.

2- أموال الصناديق الوقفية:

والصناديــق الوقفية هــي وحدات وقفيــة ماليــة توزيعية تعتمــد عىل عدد 

 مــن الواقفــني، كل وحــدة منهــا ختتــص بوجه مــن وجــوه الرب حيــدده قرار 

إنشاء الصندوق.

)1( ُقــّدم يف هذا املوضوع أربعة أبحاث قيمة، وهي لكلٍّ من: الدكتور حممد عثامن شــبري، والدكتور 
أنس ليفاكوفيتش، والدكتور أمحد جاب اهلل، والدكتور عبدالقادر بن عزوز.
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وتتميز هذه الصناديق بأهنا تتلّقى األموال النقدية من الواقفني باستمرار.

واالســتثامر يف الصناديــق الوقفيــة ال يرتكــز يف جمــال واحــد أو صيغــة 

 واحــدة، وإنام يتــم يف صــورة حمفظة تتكــون من صيــغ عديــدة)1(، ومن ذلك 

االستثامر النقدي.

3- أسهم الرشكات الوقفية:

والرشكة الوقفية هي نوع من رشكات املســامهة تمع عددًا كبريًا من املسامهني، 

ويشرتك كلٌّ منهم بســهم أو أكثر يف رأس مال الرشكة، وُتطرح أسهم هذه الرشكة 

لالكتتاب العام)2( يف أحد البنوك، وكل من يســاهم يف هذه الرشكة يوقف سهمه أو 

ع يف مصارف  أسهمه فيها يف ســبيل الرب واخلري؛ فام ينتج من أرباح هذه الرشكة يوزَّ

الوقف املحددة سلفًا قبل إنشائه.

والرشكة الوقفية كرشكة مســامهة يمكن إذا ما توسعت وكربت أن تتحول إىل 

رشكة قابضة )أي رشكة تســيطر عــىل رشكة أو رشكات أخرى عــن طرق حيازة 

أسهمها(، وهذا ما حدث بالفعل يف التجربة السودانية.

)1( انظــر: التخطيط واملوازنــات يف إدارة صناديق األوقاف، د. حممــد عبداحلليم عمر، 15، ورقة 
عمل ُقّدمت إىل ندوة »حول التطبيق املعارص للوقف.. تربة صناديق األوقاف وآفاق تطبيقها يف 
املجتمع اإلسالمي يف روســيا«، يف الفرتة من 14- 17/ 6/ 2004م، بمدينة قازان- مجهورية 

تتارستان.
)2( االكتتاب العام: هو أحد األساليب التي تعتمد عىل مجع األموال من اجلمهور من خالل األدوات 
املتعارف عليها باإلعالن العام عن املشــاركة فيها. قامــوس مصطلحات الوقف، األمانة العامة 

لألوقاف، الكويت، اجلزء األول، ص212.
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ونظرًا النتشــار هذه الصيغة الوقفية املســتحدثة التي بدأت تأخذ يف االنتشار 

بعــدد من الــدول؛ فقد وقــع اختيارها كأحــد موضوعي منتــدى قضايا الوقف 

الفقهية الثامن)1(.

ويف إطــار تنمية االســتثامر النقدي ُأويص بإنشــاء بنك وقفــي)2( يف كل دولة 

الستثامر أموال الوقف السائلة وغريها من أموال املستثمرين استثامرًا إسالمّيًا؛ فالبد 

أن يوض الوقف غامر القطاع املــرصيف وأن يكون له دور بارز يف تنمية املعامالت 

اإلسالمية فيه.

املطلب الثاين: أثر الوقف يف توزيع الثروات والدخول:

ومن أهم آثار الوقف يف تنمية االقتصاد اإلسالمي أيضًا إعادة توزيع الثروات، 

وإعادة توزيع الدخول.

أوالً: أثر الوقف يف إعادة توزيع الثروات:

بالنظر يف األنظمة االقتصادية احلالية، واألســاس الذي تنتهجه يف عملية توزيع 

الثروة نجد ما ييل)3(:

)1( من املقرر - إن شاء اهلل تعاىل - أن يتم عقد منتدى قضايا الوقف الفقهية الثامن يف مدينة أكسفورد 
باململكة املتحدة بمركز أكســفورد للدراسات اإلسالمية يف الفرتة من 27- 29 إبريل 2017م، 
وســوف أشارك فيه ببحث عن متويل األوقاف عن طريق االكتتاب العام )الرشكة الوقفية( - إن 

شاء اهلل تعاىل.
)2( أشــري هنا أن الدكتور أســامة العاين أوىص بإنشــاء مرصف عاملي ملمتلكات األوقاف يف الدول 

اإلسالمية. انظر: نحو صندوق وقفي للتنمية املستديمة، ص5.
)3( انظر: الوقــف واحلد من التفاوت الطبقي يف املجتمع، د. مريم بنت راشــد بن صالح التميمي، 
ص826، بحث منشور ضمن أعامل املؤمتر الثالث لألوقاف باململكة العربية السعودية، اجلامعة 

اإلسالمية، 1430هـ/ 2009م، املحور الرابع )الوقف وتديد احلضارة اإلسالمية(.
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- أن األســاس يف التوزيع يف االقتصاد الرأساميل هو امللكية اخلاصة فقط، فلكل 

بقدر ما يملك، ويرتتب عىل ذلك تفاوت شــديد بني النــاس؛ فيبقى املالك مالكًا 

ويزداد ثراؤه، ويبقى الفقري فقريًا وتزداد حاجته.

- أن األســاس يف التوزيع يف االقتصاد االشــرتاكي هو العمــل فقط، ومن َثمَّ 

يصبح التفاوت كبريًا جّدًا؛ بسبب اختالف العمل، واختالف املواهب.

- أن األســاس يف التوزيع يف االقتصاد اإلسالمي هو احلاجة أوالً بمعنى ضامن 

حد الكفاية لكل مواطن، ثم العمل وامللكية ثانيًا.

ويف هذا اإلطار يأيت الوقف ليحقق األســاس الذي يعتمــد عليه توزيع الثروة 

يف االقتصاد اإلســالمي؛ فالوقف -كام ذكرنا يف متهيــد البحث- إذا وقع عىل نحٍو 

تــامٍّ صحيٍح، فإنه يزيــل ملكية الواقف عام وقفه، وأن هــذه امللكية تنتقل إىل ملك 

اهلل تعــاىل، وأن منفعة الوقف متلكها اجلهة املوقــوف عليها؛ ومن َثمَّ يكون للوقف 

 أثــر جيل وواضــح يف إعادة توزيــع الثروة املدخــرة لدى األغنيــاء لصالح باقي 

فئات املجتمع.

ومما يتميز به هذا التوزيع اعتامده التوزيع اجلغرايف ألوراش التنمية الوقفية لتشمل 

خمتلف املناطق واملدن والقرى؛ إلرشاك اجلميع يف عملية اإلقالع التنموي)1(.

)1( انظر: املقاصد الرشعية للوقف اإلســالمي تأصياًل وتطبيقــًا، د. حمامد بن حممد رفيع، ص569، 
بحث منشور ضمن أعامل املؤمتر الثالث لألوقاف باململكة العربية السعودية، اجلامعة اإلسالمية، 

1430هـ/ 2009م، املحور الرابع )الوقف وتديد احلضارة اإلسالمية(.
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ويف إطار توزيع الثروات قام الوقف بمســاندة املؤسسات اخلريية التي تساعد 

الفقراء وغريهم يف اســتمرارها يف أداء رســالتها؛ فمدها باملوارد املالية التي تعينها 

 عــىل أداء رســالتها اإلنســانية النبيلة؛ فتحققت مــن ثم أهدافهــا يف احلفاظ عىل 

املال وتنميته)1(.

ويمكن إمجال أثر الوقف يف إعادة توزيع الثروات يف النقاط اآلتية:

1- عدم تركز الثــروات يف يد فئة حمددة من املجتمــع: فعندما يوقف األغنياء 

ــز الثروات يف أيدهيم فقط دون غريهم  جزءًا من أمواهلم، فإهنم بذلك يمنعون تركُّ

من فئات املجتمع املحتاجة.

2- تضييق الفــوارق االقتصادية بني أفراد املجتمــع: حيث يعمل الوقف عىل 

تقليــل التفاوت بني طبقات املجتمع؛ الذي يســاعد يف ازديــاده إخالل البعض يف 

تطبيق ما أمــر اهلل به من واجبات وحقوق يف املال. حيث يقوم الوقف بدور كبري يف 

تأمني حد الكفاية ملختلف فئات املجتمع.

3- ختفيف شــعور الفقراء بالفــوارق االقتصادية: فوقــف األغنياء جلزء من 

أمواهلم عىل غريهم من فئات املجتمع املحتاجة يساعد يف ختفيف شعور هذه الفئات 

بالفوارق االقتصادية بينهم وبني األغنياء.

4- تنويع آليات التوزيع العادل للثروة: فالزكاة تقوم بإعادة توزيع الثروة، وهنا 

يأيت دور الوقف كآلية أخرى للتوزيع العادل للثروة.

)1( انظر: املقاصد الرشعية للوقف تنظريًا وتطبيقًا، د. حممد السيد الدسوقي، ص670، بحث منشور 
ضمن أعامل املؤمتر الثالث لألوقاف باململكة العربية السعودية، اجلامعة اإلسالمية، 1430هـ/ 

2009م، املحور الرابع )الوقف وتديد احلضارة اإلسالمية(.
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5- هتيئة املناخ املالئم للتنمية االقتصادية: فالوقف يقوم بتوفري حد الكفاية لعدد 

كبري من أفراد املجتمع؛ وبالتايل زيادة إمكاناهتم وقدراهتم اإلنتاجية؛ ما يرتتب عليه 

هتيئة الـُمناخ املالئم للتنمية االقتصادية، وهتيئة املناخ عنرص مهم من عنارص إنجاح 

عملية التنمية االقتصادية.

ثانيًا: أثر الوقف يف إعادة توزيع الدخول:

للوقف أثر كبري يف إعادة توزيــع الدخول عىل فئات عديدة من فئات املجتمع، 

ويتمثل ذلك يف األمور اآلتية:

1- توزيع جزء مــن ريع الوقف عىل اجلهات املوقوف عليها -حســب رشط 

الواقف- كالفقراء واملســاكني وأبناء الســبيل وطالب العلــم واملعلمني واملرىض 

والقضاة وغريهم؛ فيتم إعطاؤهم دخوالً من ريع الوقف حتقيقًا لرغبة الواقف، قربة 

منه هلل تعاىل)1(.

2- إعطاء جزء من ريع الوقف للفئات العاملة فيه عىل شكل مرتبات أو أجور 

أو نســبة من الدخل، ســواء كان عملها بصفة دائمة كالنُّّظار ونحوهم من موظفي 

األوقاف، أو بصفة مؤقتة كعامل الصيانــة والرتميم والبناء ونحو ذلك من األعامل 

اخلدمية. ومما يزيد من هذا األثر التوزيعــي للدخل أن الوقف ال يمنع العاملني فيه 

)1( انظر: أثر الوقف يف التنمية االقتصادية واالجتامعية مع دراسة تطبيقية للوقف يف اليمن، عبدالعزيز 
عبــده، ص143، وأثر الوقف يف التنمية االقتصاديــة، د. عبداللطيف بن عبداهلل العبداللطيف، 

ص123.
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مــن مزاولة أعامل أخرى خاصة أو عامة، ما يعنــي إضافة جديدة ملا حيصلون عليه 

من دخل)1(.

3- الوقف يزيد من دخول أصحاب املشاريع الصغرية من الطبقات املتوسطة، 

حيث يقوم بتنمية مهاراهتم املفقودة، وذلك من خالل الوسائل اآلتية)2(:

ق للمنتجات والسلع التي ينتجها األفراد واألرس. أ- إجياد سوق وقفية تسوِّ

ب- تشــجيع األعامل اليدوية بإعطائها رأس املال الذي حتتاجه، إما عن طريق 

اإلقراض، أو املضاربة، أو اهلبة والدعم؛ حسب إمكانية املؤسسة الوقفية.

ج- إقامة املعارض لألعامل اليدوية التشــكيلية كالرســم، والنحت، واخلزف، 

والَفّخار، واألعامل الرتاثية؛ للتشجيع والدعاية أوالً، ولتسويقها وبيعها ثانيًا.

د- تشــجيع املزارعني وأهل الريف عىل الزراعة عن طريق تقديم قروض هلم، 

وإجياد أسواق زراعية وقفية يقومون ببيع حماصيلهم ومنتجاهتم من خالهلا.

وال شــك أن زيادة دخول أصحاب املشــاريع الصغرية من الطبقات املتوسطة 

بالوسائل السابقة تعني حصول كل عنرص من عنارص اإلنتاج عىل نصيبه من مشاركته 

يف العمليات اإلنتاجية؛ ما يدفع بعجلة االقتصاد قدمًا نحو التنمية من خالل إجادة 

األعامل املوجودة بالفعل وابتكار أنواع جديدة من األعامل.

)1( انظر: املصدرين السابقني، نفس املوضع.
)2( انظر: الوقــف واحلد من التفاوت الطبقي يف املجتمع، د. مريم بنت راشــد بن صالح التميمي، 

ص821- 822.
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املطلب الثالث: أثر الوقف يف حتمل جزء من األعباء املالية للدولة:

الناظر يف األعباء املالية للدول جيد أهنا يف تزايد مستمر، حتى أصبح هذا التزايد 

ل ظاهرة مالية، بام يعني أنه ليس قارصًا عىل سنة مالية دون أخرى، وإنام هو يف  يشكِّ

تزايد من سنة مالية ألخرى)1(.

ويرجع هذا التزايد إىل جمموعة من األسباب، من أمهها)2(:

1- سيادة نمط االستهالك الذي يسود املجتمعات.

2- وظائف الدولة احلديثة وواجباهتا االقتصادية؛ من تقديم خدمات التعليم، 

والثقافة، والصحة، واألمن، والدفاع، والعدالة.

3- توفري خدمات البنية التحتية؛ كاجلسور، وشبكات الري، والرصف الصحي، 

واملواصالت، والكهرباء؛ بام حيقق الرفاه للمجتمع.

4- تزايــد أعباء خدمة الديون العامة الداخلية واخلارجية املســتخدمة لتمويل 

العجز يف املوازنة.

5- شيوع ظاهرة اإلرساف والتبذير والرتف احلكومي.

6- الفساد اإلداري.

ل عبئًا ثقياًل عىل موارد الدولة وميزانيتها  وال شــك أن هذا التزايد املستمر يشكِّ

العامــة؛ ما يرتتب عليه وجود عجز كبري يف موازنتها العامة؛ فعجز املوازنة انعكاس 

)1( انظر: اقتصاديــات الوقف، د. عطية عبداحلليم صقر، ص35، ط. دار النهضة العربية، القاهرة، 
1998م.

)2( انظر: ضوابط دعم الوقف للموازنة العامة للدولة، د. أرشف حممد دوابة، ص73، بحث منشور 
ضمن أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع، ط1، 1432هـ/ 2011م.
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لعدم قدرة اإليــرادات عىل تغطية النفقات، وهنا يأيت الوقــف ليقوم بدور كبري يف 

ل جزء من األعباء املالية للدولة، وذلك من خالل أمرين: حتمُّ

أوالً: زيادة موارد الدولة:

يف إطار حل مشكلة تزايد األعباء املالية للدولة ذهب البعض إىل القول بوجوب 

الزكاة يف أموال الوقف)1(. وال شــك أن هذا القول قد جانب الصواب؛ ألن الزكاة 

عبادة فردية، تب عىل الشــخص الطبيعي، وأن الفقهاء اشــرتطوا لوجوب الزكاة 

كون املال مملوكًا ملعني، كام اشرتطوا لوجوب الزكاة امللك التام)2(.

كــام يذهب البعض إىل جــواز فرض الرضائب عىل أمــوال الوقف اخلريي)3(، 

وال شــك أن هذا الرأي قد جانب الصواب أيضًا؛ فام رُشع الوقف إال من أجل سد 

احلاجات العامة للدولة، وقد انتقلــت امللكية فيه من الواقف إىل ملك اهلل تعاىل كام 

قررنا سابقًا، فأموال الوقف ليســت مملوكة ملكية شخصية، وال يعود عىل الواقف 

من وقفه يشء مادي، وإن اشــرتط انتفاعه بيشء مــن ريع الوقف فتكون الرضائب 

عليه ال عىل باقي ريع الوقف الذي ُيرصف إىل من عّينهم الواقف يف كتاب وقفه.

)1( انظــر: أثــر الوقف يف التنميــة االقتصادية واالجتامعية مع دراســة تطبيقيــة للوقف يف اليمن، 
عبدالعزيز عبده، ص147- 148، وأثر الوقف يف التنمية االقتصادية، د. عبداللطيف بن عبداهلل 

العبداللطيف، ص105- 106.
)2( للمزيد يف رسد األدلة وبياهنا ونقل أقوال ومذاهب الفقهاء انظر رســالتي للامجستري: املال العام 
وأحكامه يف الفقه اإلســالمي، ص649- 653، ط. دار البصائــر- القاهرة، ط1، 1429هـ/ 

2008م.
)3( انظر: أثر الوقف يف التنمية االقتصادية واالجتامعية مع دراسة تطبيقية للوقف يف اليمن، عبدالعزيز 
عبــده، ص149، وأثر الوقف يف التنمية االقتصاديــة، د. عبداللطيف بن عبداهلل العبداللطيف، 

ص106- 107.
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رية )األهلية(؛  ولكن يمكن أن تلجــأ الدولة إىل فرض رضيبة عىل األوقاف الذُّ

نظرًا ألن هذا النوع من األوقاف يوفِّر أمواالً كبرية للمستفيدين منها؛ مما جيعلهم من 

ذوي الدخول العالية)1(.

رية جيعل البعض يتخذها حيلة أو  بل إن عدم فرض رضائــب عىل األوقاف الذُّ

ب من دفع الرضائب. وسيلة للتهرُّ

ثانيًا: تقليل نفقات الدولة:

يقوم الوقف بدور مهم يف تقليل نفقات الدولة، وذلك من خالل األمور اآلتية:

1- الوقف عىل اخلدمات العامة ومشاريع البنية التحتية:

فقد نشــأت أوقاف خاصة بتمويل بعض اخلدمات العامــة؛ كاملرافق التعليمية 

والصحية والثقافية، من مدارس وكليات ومستشفيات وصيدليات ومراكز تدريب 

ومكتبات وأماكن إيواء واسرتاحات وغريها.

كام نشأت أوقاف خاصة بتمويل بعض مشاريع البنية التحتية؛ كالطرق والقناطر 

واآلبار والعيون واجلسور والقالع وحمطات املياه وغريها.

وال شــك أن الدولة إذا أخذت عىل عاتقها إقامة وتســيري وإدارة كل اخلدمات 

ل عبئًا ثقياًل عىل مواردها وميزانيتها  العامة ومشــاريع البنية التحتية فإن ذلك سيشكِّ

العامة)2(؛ ومن َثمَّ كان إلســهام الوقــف يف اإلنفاق عىل بعــض اخلدمات العامة 

)1( انظر: أثر الوقف يف التنمية االقتصادية واالجتامعية مع دراسة تطبيقية للوقف يف اليمن، عبدالعزيز 
عبــده، ص147، وأثر الوقف يف التنمية االقتصاديــة، د. عبداللطيف بن عبداهلل العبداللطيف، 

ص106.
)2( انظر: اقتصاديات الوقف، د. عطية عبداحلليم صقر، ص36.
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ومشــاريع البنية التحتية أثر واضح يف ختفيف هذا العــبء؛ بتقليل نفقات الدولة، 

وتأمني احتياجاهتا واحتياجات األفراد؛ مما يوفر يف موارد الدولة، ويغطي جزءًا من 

عجز املوازنة، ويفض الديون الداخلية واخلارجية)1(.

أضف إىل ذلك أن إســهام الوقف يف اإلنفاق عىل البنية التحتية زاد من جودهتا، 

وبالتــايل هّيأ املناخ للتنميــة االقتصادية؛ ألن البنية التحتية اجليــدة ألي دولة ُتعترب 

أساسًا ومنطلقًا ألية تنمية اقتصادية حقيقية.

2- تكفل الوقف باملؤسسات الدينية وملحقاهتا:

فقد تكفل الوقف بإنشاء ورعاية املؤسسات الدينية وملحقاهتا، وتوفري الصيانة 

الالزمة هلا، ودفع أجور القائمني عليها.

3- رعاية املحتاجني والضعفاء:

فقد نشــأت أوقاف كثــرية تكّفلت برعايــة املحتاجني والضعفــاء من الفقراء 

واملســاكني واليتامى واألرامل واملعاقني والعجزة والعاطلني عن العمل، وغريهم 

ممن هــم يف حاجة إىل الرعاية التي إن مل يقم هبا الوقف كانت عبئًا ثقياًل عىل الدولة؛ 

ألهنا حتتاج إىل كثري من النفقات.

)1( انظر: املقاصد الرشعية للوقف، د. أمحد حممد السعد، ص52، ودور الوقف يف التنمية املستدامة، 
د. أمحد إبراهيم مالوي، ص12، بحث منشــور ضمن أعامل املؤمتــر الثالث لألوقاف باململكة 
العربية الســعودية، اجلامعة اإلســالمية، 1430هـ/ 2009م، املحــور الرابع )الوقف وتديد 
احلضارة اإلسالمية(، وأثر الوقف يف التنمية املســتدامة، د. عبدالرمحن بن عبدالعزيز اجلريوي، 
ص193، بحث منشــور ضمن أعامل امللتقى الدويل حول )مقومات حتقيق التنمية املستدامة يف 

االقتصاد اإلسالمي(، جامعة قاملة، يومي 3، 4 ديسمرب 2012م.
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تنبيهات:

1- جيوز الدعم غري املبارش للموازنــة العامة للدولة من غلة الوقف من خالل 

إحدى طريقتني:

أ- مبادرة اجلهات املوقفة لدعم األنشطة التي تدخل يف أغراض الوقف، وحتقق 

رشوط الواقفني، مثل جماالت التعليم والتطبيب ومســاعدة املحتاجني، مما شأنه أن 

يفف العبء عن املوازنة العامة.

ب- تلقي اجلهات املوقفة طلبات من اجلهات احلكومية، والنظر يف تلك الطلبات 

للرصف عىل ما تظهر مرشوعيته مع ُبعده عن املحرمات والشــبهات، بحيث حيقق 

أغراض الوقف، وال يرج عن رشوط الواقفني بوجه عام.

2- حيظر الدعم املبارش للموازنة العامة للدولة من غلة الوقف؛ وذلك لتحقيق 

ق  استقاللية الوقف ومتيُّزه؛ ألن ضم مبالغ من ريع الوقف للموازنة يتعذر معه التحقُّ

مت من ضامنات قانونية،  من مراعاة رشوط الواقفني وحتقيق أغراض الوقف مهام ُقدِّ

سواء عىل مستوى اإلجراءات أم عىل مستوى الرقابة، وبالتايل ال تتاح الرقابة لناظر 

الوقف أو املرشفني عليه)1(.

3- جيب إقامة شــبكة عالقات بني جهة الوقف واجلهات احلكومية الرسمية، 

تتمثل يف التفاعل اإلجيايب امللحوظ، والتعاون املشرتك بني املؤسسات الوقفية ومجيع 

املؤسسات الرسمية يف جماالت التعليم والصحة واألرسة واملساجد والقرآن الكريم، 

)1( قرارات منتــدى قضايا الوقف الفقهية الرابع، قرارات املوضــوع األول )دعم الوقف للموازنة 
العامة للدولة(.
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وغريها، وذلك من أجل حتقيق توحيد اجلهود وحتقيق الغايات واألهداف املشرتكة.

4- ال جيوز أبدًا خلط أموال الوقف بأموال الدولة؛ حيث إن الوقف له مصارف 

خاصة حيددها رشط الواقــف يف كل وقف. كام ال جيوز خلط أموال الوقف بأموال 

الزكاة أيضًا إال إذا احتد املرصف.

ل الوقف جزءًا من األعباء املالية للدولة يســاعدها يف حتقيق التنمية،  5- أن حتمُّ

وهذا يقتيض من الدولة أن تساعد الوقف يف االستمرار يف أداء دوره من خالل توفري 

خمتلف سبل احلامية والتنمية.

املطلب الرابع: أثر الوقف يف معاجلة الكثري من املشاكل االقتصادية:

الناظر يف واقع االقتصاد عمومًا جيد أنه يمر بني احلني واآلخر بظروف استثنائية 

وأزمات مفاجئــة، وحتتاج هذه الظروف وتلك األزمــات إىل حلول عاجلة؛ حتى 

ال تقيض عىل االقتصاد وحتكم عليه بالوفاة واملــوت، ويف هذا اإلطار يقوم الوقف 

بــدور كبري يف تقديــم احللول العاجلة؛ فمــن أهم آثار الوقــف يف تنمية االقتصاد 

اإلســالمي أنه يعالج الكثري من املشــاكل االقتصادية؛ ومن َثمَّ حيميه من التقلُّبات 

االقتصادية التي أصبحت ســمًة بارزًة من سامت االقتصادات احلرة، وبالتايل حتقيق 

التقدم االقتصادي املنشــود، ومن أهم هذه املشــاكل التي يعاجلها الوقف: البطالة، 

والفقر، وارتفاع األسعار، والتضخم، واملشكالت التمويلية.

أوالً: أثر الوقف يف معاجلة مشكلة البطالة:

البطالة ظاهرة من الظواهر املنترشة يف معظم دول العامل، وهي مشــكلة حقيقية 

ق األفراد واحلكومات عىل الســواء، وُتعد من أبرز ســامت األزمة االقتصادية  تؤرِّ
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العاملية؛ حيث إهنا متثِّل اجلزء غري املســتغل من الطاقة اإلنتاجية للمجتمع؛ ومن ثم 

فهي عبارة عن وسائل إنتاج معطلة ومهدرة)1(.

ونظرًا ألن الفرد ُيعترب دعامة رئيســية للنظام االقتصــادي، فقد أوىل االقتصاد 

اإلســالمي اهتاممًا كبريًا بالفرد؛ ألنه َلبِنة يف بناء املجتمــع؛ من خالل توفري فرص 

العمل للراغبني فيها.

بل التي جاء هبا اإلسالم إلتاحة فرص العمل وختفيف  وُيعد الوقف من أهم السُّ

حــدة البطالــة يف املجتمع والتقليل من نســبتها فيه؛ حيث يــؤدي دورًا مبارشًا يف 

عملية التشــغيل، كام يســهم أيضًا يف توفري فرص العمل وهتيئتها لطالبيها بأسلوب 

غري مبارش)2(.

ويف إطار تفعيل أكثر لدور الوقف يف احلد من ظاهرة البطالة قامت بعض الدول 

بإنشاء بعض الصناديق الوقفية؛ لتوفري إعانات ُترصف لبعض العاطلني عن العمل، 

ومساعدة بعٍض منهم يف متويل املشاريع الصغرية.

ومن هنا نســتطيع القــول: إن هناك عالقــة طردية بني زيادة عــدد األوقاف 

وحجمها وبــني تقلُّص ظاهرة البطالة؛ فكلام ازداد عــدد األوقاف وحجمها، كلام 

تقلصت البطالة.

)1( انظر: الوقف يف الرشيعة اإلسالمية وأثره يف تنمية املجتمع، د. حممد بن أمحد الصالح، ص220- 
221، ط1، 1422هـ/ 2001م.

)2( انظر: أثر الوقف يف التنمية االقتصادية واالجتامعية مع دراسة تطبيقية للوقف يف اليمن، عبدالعزيز 
عبــده، ص134، وأثر الوقف يف التنمية االقتصاديــة، د. عبداللطيف بن عبداهلل العبداللطيف، 

ص113- 114.
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وسائل الوقف يف احلد من البطالة:

يعتمد الوقف يف احلد من مشكلة البطالة عىل الوسائل اآلتية)1(:

1- إنشاء بعض املؤسسات الوقفية لتشغيل الكثري من العاطلني هبا.

2- إمــداد بعض العاطلني باملال الالزم عىل ســبيل القرض احلســن من أجل 

االتار به بمعرفة ذوي اخلربة منهم يف هذا املجال.

3- اســتغالل جزء مــن أموال الوقــف يف إنشــاء مؤسســة تعليمية لبعض 

احلــرف الصناعية املختلفــة؛ للرفع من كفــاءة وتدريب هــؤالء العاطلني متهيدًا 

لتشــغيلهم يف املصانع ورشكات اإلنتاج املختلفة، أو العمــل عىل مدهم باملعدات 

اإلنتاجية لصناعتهم.

ومن خالل هذه الوســائل يستطيع الوقف أن ُيرج فئات كثرية من املجتمع من 

دائرة البطالة؛ وبالتايل من الفقر.

ثانيًا: أثر الوقف يف معاجلة مشكلة الفقر:

الفقــر ظاهرة اقتصاديــة ال تكاد ختلو منها دولة من الــدول، بل وال مدينة من 

املدن. واالقتصاد اإلســالمي يعمل عىل معاجلة هــذه الظاهرة؛ فهو هيتم بالفرد كام 

هيتــم باملجتمع؛ فالفرد لبنة يف بناء املجتمع؛ فهو يراعي الفئات الضعيفة من الفقراء 

واملســاكني؛ ألنه يعتربهم املرصف األســايس للصدقات وأعامل اخلري، كام يراعي 

مصلحة املجتمع، بتوازٍن فريد ال يوجد يف األنظمة االقتصادية األخرى.

)1( انظر: الوقف يف الرشيعة اإلسالمية وأثره يف تنمية املجتمع، د. حممد بن أمحد الصالح، ص221.
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ويف هذا املضامر يربز دور الوقف يف معاجلة مشــكلة الفقر؛ فهو يأيت بعد الزكاة؛ 

ويعمل عىل بناء نظام اقتصادي يســاعد بشكل دائم ومستمر يف حمو الفقر وأثره من 

وجه العامل اإلسالمي؛ فالفقراء هم أحد املصارف الوقفية املهمة.

وقد رُشع الوقف من أجل ســد حاجة الفقراء؛ ولذلك نجد أن الفقهاء اختلفوا 

يف حكم الوقف عىل األغنياء عىل قولني؛ رّجح شــيخ اإلســالم ابن تيمية البطالن، 

وذكر أنه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والســنة، واألصول؛ ألن اهلل سبحانه قال 

يف مال الفيء: ﴿   ڳ    ڳ    ڱ    ڱ   ڱ   ڱ  ںں  ﴾)1( فأخرب ســبحانه أنه رشع 

ما ذكره، لئال يكون الفيء متداوالً بني األغنياء دون الفقراء، فعلم أنه سبحانه يكره 

هــذا وينهى عنه ويذمه، فمن جعل الوقف لألغنياء فقــط فقد جعل املال ُدولة بني 

األغنياء، فيتداولونه بطنــًا بعد بطن دون الفقراء، وهذا مضاد هلل يف أمره ودينه؛ فال 

جيوز ذلك)2(.

والوقف يعالج الفقر بنوَعْيه فقر الدخــل وفقر القدرة، من خالل ما يوفره من 

دخل ملن ال يمكنهم احلصول عىل دخل بأنفسهم لعجزهم، ومما يوفره من خدمات 

عامة جمانــًا مثل الصحة والتعليم ملن تعجز مواردهم مــن احلصول عليها؛ وبالتايل 

يمكنهم من القدرة عىل املشاركة يف التنمية)3(.

)1( سورة احلرش: من اآلية 7.
)2( انظر: الفتاوى الكربى، البن تيمية، 4/ 250- 251.

)3( انظر: قضايا ومشــكالت املحاســبة عىل الوقف، د. حممد عبداحلليم عمــر، ص2، ورقة عمل 
ُقّدمت إىل احللقة النقاشــية حول: »القضايا املستجدة يف الوقف وإشــكاالته النظرية والعملية« 
بمركــز صالح كامل بجامعة األزهر، القاهرة، يف الفرتة من 20- 21 شــعبان 1423هـ املوافق 

26- 27 أكتوبر 2002م.
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وقد كان الوقف من أنجح الوسائل يف عالج مشكلة الفقر؛ وذلك ألمرين:

األول: أن أوقاف املسلمني تتّبعت مواضع حاجات الفقراء مهام دقَّت وخفيت؛ 

فعملت عىل إشباع احلاجات اآلنية هلم.

الثاين: أنه مصدر دخل ثابت ومســتمر للفقــراء، حتى إن مرصف الفقراء يكاد 

يكون القاسم املشرتك يف أغلب حجج األوقاف.

والوقف يف املايض كان قائاًم عىل تغطية حاجات الفقراء بصورة أساســية، فلم 

نسمع بظاهرة الفقر يف عصورنا اإلسالمية السابقة؛ بدليل أن هناك مصارف جديدة 

للوقف كانت معروفة، مثل أوقاف للعرائس وللحيوانات وغريها من األوقاف التي 

ُتعترب ثانوية يف حياة املجتمعات، ما يعني أن مرصف الفقر قد ُسّد؛ ألننا ال نتوقع أن 

هيتم السابقون بأوقاف للحيوانات ويرتكوا الناس يف حالة فقر وَعَوز)1(.

املعاجلة الوقفية لظاهرة الفقر:

غالبًا ما كانت املعاجلة الوقفية لظاهرة الفقر تسري يف خطوط متتابعة أمهها)2(:

1- سد احلاجات األساسية للفقراء يف املأكل وامللبس واملرشب واملسكن.

2- توفري أقل حد ممكن من احلياة الكريمة للفقراء عرب توفري اخلدمات االجتامعية 

والصحية والتعليمية.

)1( مرتكزات أصولية يف فهم طبيعة الوقف التنموية واالســتثامرية، د. سامي الصالحات، ص69، 
جملة االقتصاد اإلســالمي، جامعــة امللك عبدالعزيز، جدة، املجلــد 18، العدد 2، 1426هـ/ 

2005م.
)2( انظــر: الوقف املؤقت للمنافع والنقود لتلبية احتياجات الفقراء ومتويل مرشوعاهتم الصغرية، د. 
حممد عبداحلليم عمر، ص6، ومرتكزات أصولية يف فهم طبيعة الوقف التنموية واالستثامرية، د. 

سامي الصالحات، ص70- 71.
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3- العمل عىل مساعدة الفقراء ليكونوا أصحاب مهن أو أصحاب أموال داخل 

املجتمع عن طريق تقديم القروض واألموال هلم ليتحولوا إىل منتجني.

ما يرتتب عىل معاجلة الوقف ملشكلة الفقر:

1- تلبية احتياجات األفراد واملنتفعني يف احلارض واملستقبل؛ ما يسهم يف تطوير 

قدراهتم وزيادة إنتاجيتهم، ومــن َثمَّ تتحقق زيادة يف نوعية وكمية العامل البرشي، 

الذي ُيعد املحور الرئييس يف عملية التنمية االقتصادية)1(.

2- التقليل من اإلقراض الربوي الذي حرمه اإلسالم.

3- مساندة الدولة يف مكافحة الفقر.

ثالثًا: أثر الوقف يف احلد من ارتفاع األسعار:

مسألة ارتفاع األســعار تطرح مسألة فقهية مهمة، أال وهي حكم التسعري، وقد 

اختلف فيها الفقهاء عىل ثالثة أقوال:

األول: عدم اجلــواز مطلقًا: وإليه ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية والشــافعية 

واحلنابلة والظاهرية)2(.

الثاين: اجلواز مطلقًا: وإليه ذهب مالك يف رواية أشهب وابن حبيب، وسعيد بن 

املسيَّب، وربيعة بن عبدالرمحن، وحييى بن سعيد األنصاري، والليث بن سعد)3(.

)1( انظر: نحو صندوق وقفي للتنمية املستديمة، د. أسامة عبداملجيد العاين، ص45.
)2( انظر: بدائع الصنائع، 5/ 129، واألم، 8/ 191، وأسنى املطالب، 2/ 38، وهناية املحتاج، 3/ 
473، والفروع، 4/ 51، واإلنصــاف، 4/ 338، ورشح منتهى اإلرادات، 2/ 26، واملحىل، 

.537 /7
)3( انظر: املنتقى رشح املوطأ، 5/ 18- 19، والطرق احلكمية ص214.
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الثالث: جواز التسعري يف حاالت خاصة:

1- جواز التســعري عند التعدي الفاحش واإلجحــاف يف الثمن: وإليه ذهب 
متأخرو احلنفية)1(.

2- عدم جواز التسعري عىل اجلالب، وجوازه عىل غريه: وإليه ذهب املالكية)2(.

3- التسعري يف األشياء الرضورية للناس: وإليه ذهب ابن تيمية وابن القيم)3(.

وقد استدل أصحاب كل قول من األقوال السابقة عىل ما ذهب إليه بأدلة ال جمال 

لذكرهــا هنا)4(، ويرجع ســبب اختالفهم يف هذه املســألة إىل اختالفهم يف مفهوم 

األحاديــث واآلثار الواردة فيها، ونظر كل واحد منهم إىل اجلانب الذي تتحقق منه 

املصلحة العامة.

والراجــح هو جواز التســعري يف حاالت خاصة حيددها ويل األمر حســب ما 

تقتضيــه مصلحة الرعية؛ فحيثــام وجد ويل األمر أن مصلحة الناس تتم بالتســعري 

ر عليهم تسعري عدل، ال َوْكس فيه وال َشَطط، وإذا وجد  عليهم يف حاالت معينة سعَّ

ر عليهم؛ وذلك ملا يأيت: أن مصلحة الناس تتم بدون التسعري عليهم مل يسعِّ

1- أن التســعري يف بعض احلاالت يؤيده بعض القواعد الفقهية، مثل: »ترصف 

اإلمام عىل الرعية منوط باملصلحة«، و»الرضر يزال«.

)1( انظر: العنايــة رشح اهلداية، 10/ 59، واجلوهرة النرية، 2/ 286، وحاشــية ابن عابدين، 6/ 
.400

)2( انظر: املنتقى رشح املوطأ، 5/ 19، والتاج واإلكليل، 6/ 254.
)3( انظر: جمموع فتاوى ابن تيمية، 28/ 75- 76، والطرق احلكمية ص205.

)4( ملطالعة أدلة كل فريق ومناقشــتها انظر: رسالتي للدكتوراه »املزايدات واملناقصات دراسة فقهية 
مقارنة«، ص317- 320، رســالة خمطوطــة بكلية دار العلوم- جامعــة القاهرة، 1434هـ/ 

2013م.
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2- أن التسعري يف بعض احلاالت يضبط حركة التعامل يف السوق.

3- أن الثمن يف األصل حق العاقد، فإليه تقديره، فال ينبغي لإلمام أن يتعرض 

حلقه، إال بمسوغ من دفع رضر عام أو حتقيق مصلحة عامة.

4- أن قــول الفقهاء بجــواز بيع املزايدة يقتيض بطالن القول بجواز التســعري 

مطلقًا، وأن انتشار الكالم عىل القيمة يف كالم الفقهاء يقتيض القول بجواز التسعري، 

وهذا يدل عىل أن التسعري جيوز يف بعض احلاالت، وال جيوز يف البعض اآلخر.

ولكن مع تســعري ويل األمر لبعض احلاالت فإن كثريًا مــن التجار ال يلتزم به، 

ويســاعدهم يف ذلك قلة العــرض وارتفاع الطلب. فهؤالء التجــار يغلب عليهم 

الطمع، فبمجرد أن جيدوا منفذًا لرفع السعر جلئوا إىل ذلك)1(.

ولضبط األسعار واســتقرارها -وخصوصًا يف األشياء الرضورية للحياة- يأيت 

دور كبري للوقف من خالل زيادة األشــياء املعروضة، وبالتــايل يقل الطلب عليها 

فتنخفض األســعار وتســتقر عند حد معني، فالعالقة طردية بني الطلب عىل سلعة 

معينة وسعرها.

ويف هــذا اإلطار وجدنا يف القديم أن األســواق التي ُحبســت عليها األموال 

إلصالحها كانت تيــرسِّ للتجار احلصول عىل إجيارات منخفضة للمحال التجارية، 

وهذا ســاعد عىل أن تكون أسعار السلع أدنى من مثيالهتا يف األسواق التي ال وقف 

هلا، فكان اإلقبال أكثر عىل الرشاء من األسواق التي هلا وقف لرخص السلع واستقرار 

)1( انظر: الوقــف واحلد من التفاوت الطبقي يف املجتمع، د. مريم بنت راشــد بن صالح التميمي، 
ص814.
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األسعار، وأدى ذلك إىل نشاط احلركة التجارية يف هذه األسواق؛ مما دفع غريها إىل 

أن تسلك سبيلها يف ضبط األسعار؛ حتى ال يكسد عملها وتبور تارهتا)1(.

ويف العــرص احلايل دخــل الوقف معظم جمــاالت الصناعة والتجارة، ســواء 

باالستثامر الذايت أو بالرشاكة االســتثامرية، ما كان له عامل كبري وأثر بالغ يف ضبط 

األسعار واستقرارها، وخصوصًا إذا ما ثارت موجة عارمة من الغالء الفاحش.

رابعًا: أثر الوقف يف احلد من التضخم:

ومن أهم ما يقوم به الوقف يف حل املشاكل االقتصادية احلد من التضخم، وهو 

االرتفاع املســتمر يف املستوى العام لألســعار، ويرتتب عليه تدهور القوة الرشائية 

للنقــود)2(. أي -بعبارة أوضــح- تضخم العملة املحلية أمــام العمالت الصعبة؛ 

وبالتايل فإن كمية كبرية من النقود تقابل كمية قليلة من السلع.

ومن أهم أســباب التضخم زيادة حجم الــواردات وقلة حجم الصادرات مع 

عدم وجود مصادر دخل أخرى للعمالت الصعبة.

ويف سياق انتشار هذه املشكلة االقتصادية نجد أنه ملا اشتدت يف اآلونة األخرية 

أزمة الغذاء والسكن، وخصوصًا يف الدول النامية، ومن ضمنها الدول اإلسالمية، 

راحت أعداد كبرية من الناس تعاين من ذلك وتقع فريســة اجلوع واحلرمان واجلهل 

واملرض وقلة املســاكن، رغم توافر اإلمكانات املادية لدى الدول الغنية، فأخذ كثري 

)1( املقاصد الرشعية للوقف تنظريًا وتطبيقًا، د. حممد الدسوقي، ص671.
)2( آثار التضخم عىل العالقات التعاقدية يف املصارف اإلســالمية والوســائل املرشوعة للحامية، د. 

رفيق يونس املرصي، ص7، ط. دار املكتبي، دمشق، ط2، 1430هـ/ 2009م.



81

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2017 م

الوقـف وأثـره يف تنميـة االقتصـاد اإلسـالمي

من العلامء والباحثني واالقتصاديني يتلمسون اخلروج من األزمة، وهنا أخذت فكرة 

الوقف تداعب عقوهلم لعلها تسهم ولو جزئّيًا يف ختفيف حدة عقدة األزمة وإنجاز 

بعض املرشوعات التي حتتاجها األمة)1(.

وهنا قام الوقف بإسهام كبري يف احلد من التضخم -كمشكلة اقتصادية معارصة 

تعــاين منها كثري من الــدول- من خالل زيادة االســتثامرات، وبالتايل زيادة الناتج 

املحيل؛ ومن َثــمَّ زيادة حجم الصــادرات وقلة حجم الــواردات؛ فيزداد دخول 

العمالت الصعبة إىل الدولة.

ونظرًا ألن الوقف يتميز باالستمرار فإن عالجه هلذه املشكلة يكون مستمّرًا.

ويربز يف إطار استمرار الوقف هنا مسألة مهمة أال وهي انخفاض قيمة األصول 

الســائلة يف املؤسســة الوقفية بتغريُّ قيمة العملة وتضخمها، وأرى يف هذه احلالة أن 

يتم رفع قيمة هذه األصول إىل ما يعادل قيمتها احلقيقية الواقعية، وأقرتح ربط ذلك 

بسعر الذهب؛ فهو سعر عاملي؛ ألن ترك هذه األصول عىل قيمتها النقدية أثناء وقفها 

يؤدي بعد مدة إىل انخفاض رأس مال املؤسســة تبعًا النخفاض قيمة العملة، وهذا 

سيؤثر سلبًا عىل استثامرات املؤسسة، وربام يؤدي ذلك إىل تصفيتها لعدم قدرهتا عىل 

حتقيق ما ُأنشئت من أجله.

وأما عن آلية معاجلة هذا االنخفاض فتكون عن طريقني:

األول: إضافة أموال وقفية جديدة للمؤسسة.

)1( أثر الوقف يف التنمية االقتصادية، د. حممود بن إبراهيم اخلطيب، ص 265- 266، بحث منشور 
ضمن أعامل املؤمتر األول لألوقاف بجامعة أم القرى، مكة املكرمة، 1422هـ، املحور السادس 

)أثر الوقف يف تنمية املجتمع(.
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والثــاين: ضم جــزء من ريع املؤسســة إىل أصوهلــا، وهو ما يعــرف بتأصيل 

ريع الوقف.

خامسًا: أثر الوقف يف حل بعض املشكالت التمويلية:

نظرًا ملا يمتلكه الوقف من حجم ضخــم من العقارات وكم هائل من األموال 

النقدية الســائلة، فقد أســهم الوقف يف متويل بعض مشــاريع التنمية االقتصادية 

باستعامل صيغ التمويل املناسبة.

ويمكــن جلهة الوقف أن تقوم بتقديم التمويل بجميع صوره املباحة رشعًا ألي 

جهة تراها، ويكون ذلك يف نطاق احلد الذي تسمح به األموال الوقفية.

وباعتبــار الوقف ينطوي عــىل عمل اخلري دون معاوضة فإن القرض احلســن 

هو أفضل صيغ التمويل والتي تتســق مع أهداف الوقــف ومقاصده، غري أن هذا 

ال يمنع من إفســاح املجــال للتمويل بالوقف بالصيــغ التجاريــة املباحة بالقدر 

الذي يســمح بتغطية نفقات التشــغيل وحيقق ركن الديمومــة يف الوقف، ويمكن 

 الزيــادة يف ذلــك لتعزيز مــوارد الوقــف بالتدريج حتى يــدم أعــدادًا متزايدة 

من الفقراء)1(.

ومن أشــهر اجلهات التي قام الوقف بتمويلها وحدات العجز، وهي الوحدات 

االقتصادية التــي ال متتلك النقود أو تعجــز عن امتالك النقود التــي تكفي لتلبية 

لة. احتياجاهتا، وهتدف هذه الوحدات إىل حتقيق الربح من خالل جهة أخرى مموِّ

)1( الوقف املؤقــت للمنافع والنقود لتلبية احتياجات الفقراء ومتويل مرشوعاهتم الصغرية، د. حممد 
عبداحلليم عمر، ص20.
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ويتنوع متويل هذه الوحدات بناء عىل طبيعة النشــاط االقتصادي لكل وحدة؛ 

ففي النشاط التجاري يمكن اســتعامل صيغة املرابحة وما شاهبها من صيغ متويلية، 

ويف النشاط اإلنتاجي يمكن استعامل صيغة املشاركة املطلقة أو املشاركة املتناقصة، أو 

اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك، وهكذا... ويف النشاط الـِحَريف يمكن استعامل 

صيغة االســتصناع أو اإلجارة املنتهية بالتمليك، وبالنسبة للدول التي يغلب عليها 

الطابع الزراعي، فإنه يمكن استعامل صيغة املزارعة أو السلم أو املساقاة وهكذا)1(.

وبناء عىل ذلك فإن الصيغ التمويلية التي يعتمد عليها الوقف يف متويل وحدات 

د النشاط االقتصادي. العجز تتعدد بتعدُّ

كام يمكن للوقف أن يقوم بتمويل الكثري من األنشطة اخلريية واألعامل التطوعية، 

وذلك إذا ما اتفقت مع املصارف املحددة للوقف.

ويف إطار إسهام الوقف يف حل بعض املشكالت التمويلية يسعى القائمون عىل 

أمر الوقف إىل إدخــال مجيع الصيغ التمويلية املســتحدثة اجلائزة رشعًا، ومن أهم 

هذه الصيغ:

1- بيع حق االســتثامر: وذلك بأن متنح مؤسسة الوقف حق استثامر مشاريعها 

إىل جهة متخصصة، مقابل بدل حمدد تدفعه لألوقاف وملدة معينة، ويقوم املســتثمر 

باملسئولية الكاملة، والعمل عىل اختيار املرشوع املتفق مع طبيعة الوقف)2(.

)1( انظر: احلاجة إىل حتديث املؤسسة الوقفية بام يدم أغراض التنمية االقتصادية، د. حممد بوجالل، 
ص20، املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرى، 1425هـ/ 2005م.

)2( موسوعة قضايا إســالمية معارصة، د. حممد الزحييل، 6/ 342، ط. دار املكتبي- دمشق، ط1، 
1430هـ/ 2009م.
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2- رشاء بعض األسهم يف الرشكات املسامهة: فتقوم جهة الوقف بتمويل بعض 

الرشكات املسامهة عن طريق رشاء بعض األسهم فيها.

3- الصناديق الوقفية االســتثامرية: والصناديق الوقفية تعتمد عىل وقف النقود 

عن طريق عدد كبري من الواقفني من أجل استثامرها، وقد يكون استثامر أموال هذه 

الصناديق غري مبارش؛ بأن تســندها جهة الوقف إىل جهات اقتصادية متخصصة يف 

االستثامر والتمويل والتجارة الستثامرها مقابل أجر معني.

4- الرشكــة القابضــة الوقفية: فالرشكــة الوقفية كرشكة مســامهة يمكن إذا 

ما توســعت وكــربت أن تتحول إىل رشكــة قابضة )أي رشكة تســيطر عىل رشكة 

 أو رشكات أخــرى عــن طرق حيــازة أســهمها(، وهــذا ما حــدث بالفعل يف 

التجربة السودانية.

املطلب اخلامس: األثر الرتاكمي للوقف عىل االقتصاد اإلسالمي:

نظرًا ألن الوقف آلية اســتثامر ومتويل مستقرة ومســتمرة ومتجددة؛ فقد ترتب 

عىل ذلك آثار عامة تراكمية يف االقتصاد اإلسالمي، نجمل أمهها يف النقاط اآلتية:

1- إنشاء مؤسسات اقتصادية قوية:

فالوقف يعمل عىل تميع ثروات ضخمة وإنشــاء مؤسســات اقتصادية قوية 

تتصف بالدوام واالستمرار.

ولذلك نجد أن الفقهاء نصوا عىل أنه ال جيوز ألحد أن يترصف يف الوقف ترصفًا 

ُيفقده صفة الديمومة واالســتمرار، فكان تركيزهم بأن أول ما ُينَْفق من َريع الوقف 
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مــا كان لصيانته وترميمه؛ للمحافظة عىل األصل؛ ليســتمر إنتاجه ويعطي عوائده 

التي ينفق منها عىل اجلهة املوقوف عليها)1(.

ويف إطار إنشاء مؤسســات اقتصادية قوية تم توسيع دائرة الوقف واستحداث 

أنواع جديدة؛ فقد شــمل الوقف األموال النقدية واملنافع واخلدمات واحلقوق؛ ما 

أدى إىل وفرة يف رأس املال فزاد اإلنتاج وبالتايل زاد العائد، ما حقق منفعة للموقوف 

عليهم ولغريهم.

2- حتسني البنية التحتية لالقتصاد:

فمــن آثار الوقف الرتاكمية أنه يقوم بتحســني البنية التحتيــة لالقتصاد وهتيئة 

الظروف املناسبة لزيادة حجم االستثامر املحيل واخلارجي.

3- زيادة حجم اإلنتاج القومي:

نظرًا ألن الوقف ثروة استثامرية إنتاجية متنوعة ومستمرة ومتزايدة تتزايد بتزايد 

الوقف تباعًا؛ فإن ذلك يؤدي إىل زيادة حجم اإلنتاج القومي يومًا بعد يوم؛ ومن َثم 

زيادة حجم الصادرات.

4- تقليل حجم الواردات:

فنظرًا لكــمِّ االســتثامرات اهلائل الذي يقوم بــه الوقف، فقــد أدى ذلك إىل 

 تقليــل حجم الواردات، وخصوصًا يف جانب الســلع األساســية التي حيتاج إليها 

مجيع الناس.

)1( انظر: املقاصد الرشعية للوقف، د. أمحد حممد السعد، ص48- 48.
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5- جودة اإلنتاج:

فقــد ترتب عىل مشــاركة الوقف يف معظم جماالت الصناعة والتجارة، ســعي 

وحدات اإلنتاج إىل تويده وحتســينه؛ من أجل التنافس، وال شك أن جودة اإلنتاج 

وحتسينه عامل مهم يف دفع عجلة التنمية إىل األمام.

6- انتشار صيغ االستثامر اإلسالمية:

نظرًا ألن اقتصار االستثامر يف أموال الوقف عىل ما كان متعارفًا عليه من العقود 

التقليدية، ســوف يؤدي يف العرص احلايل إىل قلة العائدات، فقد عمد القائمون عىل 

أمر الوقف إىل دراســة بعض األســاليب والصيغ املعارصة التي تصلح الســتثامر 

وتنميــة األموال الوقفيــة الوفرية، ثم عرضوها عىل املجامــع الفقهية إلبداء الرأي 

الرشعي فيها.

وقد توالت عدة جهات إسالمية يف دراسة هذه األساليب والصيغ املعارصة من 

خالل عدد من الندوات واملؤمترات والدراســات؛ من أجل بيان الصيغ املرشوعة، 

وتطويع غري املرشوعة منها وجعلها موافقًا للرشيعة اإلسالمية، ومعرفة أفضل هذه 

الصيغ الستثامر األموال الوقفية.

وكان من نتيجة تعامل الوقف بصيغ االســتثامر اإلســالمية إنشــاء وتأسيس 

املصارف اإلســالمية، وهذه املصارف خطوة عملية جادة عىل طريق بناء االقتصاد 

اإلسالمي، وحترير االقتصاد املعارص من أوزار الربا، وكذلك ساعدت تلك األموال 

عىل تأسيس الرشكات املختلفة، والتي قامت بدورها يف التنمية االقتصادية)1(.

)1( انظر: املقاصد الرشعية للوقف تنظريًا وتطبيقًا، د. حممد الدسوقي، ص672.
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فكثرة انتشار صيغ االستثامر اإلسالمية يف التعامالت من آثار الوقف الرتاكمية 

التي حُتسب يف إطار تنمية االقتصاد اإلسالمي.

7- التنسيق والتكامل االقتصادي مع الدولة:

نظرًا للدور الكبري واملســتمر الذي يقــوم به الوقف يف تنميــة االقتصاد، فقد 

جعل الدولة تقوم بالتنســيق معه يف اجلانب االســتثامري؛ من أجل توحيد اجلهود 

وحتقيق الغايات واألهداف املشرتكة؛ ما يرتتب عليه النهوض بمختلف القطاعات 

االقتصادية، وحتقيق التكامل االقتصادي.

•     •     •



88

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2017 م

الوقـف وأثـره يف تنميـة االقتصـاد اإلسـالمي

ويف اخلتام أظن أنني قد تناولت املوضــوع بإجياز غري خمل ما أمكن، متوخيًا يف 

تناوله السهولة وإيضاح النقاط، وفيام ييل جمموعة من أهم النتائج التي توصلت إليها 

من خالل هذا البحث وعدد من التوصيات.

أهم النتائج:

لقد توصلت مــن خالل هذا البحــث إىل جمموعة من النتائــج أمجل أمهها يف 

النقاط اآلتية:

1- أن األصل يف الوقف أنه مســتحب وهو من أعظم القربات التي يتقرب هبا 

العبــد إىل اهلل تعاىل، لكن قد يطرأ عليه طارئ يرجه عن حكمه األصيل إىل اإلباحة 

أو الوجوب أو احلرمة أو الكراهة؛ فالوقف يعرتيه األحكام الفقهية اخلمسة.

2- أن الوقــف إذا وقع عىل نحٍو تــامٍّ صحيٍح، فإنه يزيــل ملكية الواقف عام 

وقفه، وأن هذه امللكيــة تنتقل إىل ملك اهلل تعاىل، وأن منفعــة الوقف متلكها اجلهة 

املوقوف عليها.

3- أن للوقــف أركانــًا أربعــة هي: الواقــف، واملوقوف، واملوقــوف عليه، 

والصيغــة، ولكل ركن من هذه األركان رشوط خاصة به جيب توفرها فيه حتى يقع 

الوقف صحيحًا.

4- أن الوقف ينقســم إىل تقســيامت عديدة باعتبارات خمتلفــة، فمن أمهها أنه 

ينقســم باعتبار املوقوف عليهم إىل وقف خريي ووقف أهيل، وينقسم باعتبار عدد 
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الواقفني إىل وقف فردي ووقف مجاعي، وينقسم باعتبار نوع املال املوقوف إىل وقف 

العقارات، ووقــف املنقول، ووقف اخلدمات واملنافع، ووقف احلقوق، وينقســم 

باعتبار املدة إىل وقف مؤبد ووقف مؤقت، وينقسم باعتبار املضمون االقتصادي إىل 

وقف مبارش ووقف استثامري.

5- أن الوقف آلية متويل مســتقرة ومستمرة ومتجددة، وليس الوقف مقصورًا 

عىل األغنياء؛ فقد يشارك فيه الفقري يف صورة وقف مجاعي، كام يمكن توسيع دائرته 

باستحداث أنواع وقفية جديدة.

6- أن الوقف يف أصل منشــئه استثامر، وله سياسات خاصة يف جمال االستثامر؛ 

ألن اســتثامر أموال الوقف نقطة خطرة؛ ولذلك البد أن تكون سياسات االستثامر 

التي ُتَطبَّــق عىل أموال الوقف واضحــة وآمنة؛ حتى ال يؤدي ذلــك إىل ضياع أو 

َخسارة أموال الوقف؛ ولذلك قّرر الفقهاء جمموعة من الضوابط الرشعية واآلليات 

التي حتكم وتضبط استثامرات أموال الوقف.

7- أن الوقف مل يرتك جماالً من جماالت القطاعات االقتصادية إال وقد أســهم 

بــدور بارز وفّعال يف تنميته؛ حيــث مل يكتِف الوقف بالقطــاع الزراعي فقد دخل 

القطاع الصناعي والقطاع التجاري وقطاع االستثامر النقدي؛ ما أدى إىل دفع عجلة 

االقتصاد قدمًا نحو حتقيق التنمية االقتصادية الشاملة.

8- أن الوقف له أثر جيل وواضح يف إعادة توزيع الثروات املدخرة لدى األغنياء 

ز الثروات يف يد فئة حمددة من  لصالح باقــي فئات املجتمع، ما يرتتب عليه عدم تركُّ
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املجتمع، وتضييق الفوارق االقتصادية بني أفراد املجتمع، وختفيف شــعور الفقراء 

بالفــوارق االقتصادية، وتنويع آليات التوزيع العادل للثــروة، وهتيئة املناخ املالئم 

للتنمية االقتصادية.

9- أن الوقف له أثر كبري يف إعــادة توزيع الدخول عىل فئات عديدة من فئات 

املجتمع من اجلهات املوقوف عليها، والفئات العاملة يف الوقف ســواء كان عملها 

بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة، وأصحاب املشــاريع الصغرية من الطبقات املتوســطة 

التي يقوم الوقف بتنمية مهاراهتم املفقودة بوســائل خمتلفة؛ فيحصل كل عنرص من 

عنــارص اإلنتاج عىل نصيبه من مشــاركته يف العمليات اإلنتاجيــة؛ ما يدفع بعجلة 

االقتصاد قدمًا نحو التنمية من خالل إجادة األعامل املوجودة بالفعل وابتكار أنواع 

جديدة من األعامل.

ل جزء من األعباء املالية للدولة، وذلك  10- أن الوقف يقوم بدور كبري يف حتمُّ

رية، وتقليل نفقاهتا بإسهام  من خالل زيادة مواردها بفرض رضيبة عىل األوقاف الذُّ

الوقف بجزء يف اخلدمات العامة ومشاريع البنية التحتية، وتكفله باملؤسسات الدينية 

وملحقاهتا، ورعاية املحتاجني والضعفاء.

11- أنــه جيب إقامة شــبكة عالقات بــني جهة الوقف واجلهــات احلكومية 

الرســمية، تتمثل يف التفاعل اإلجيايب امللحوظ، والتعاون املشــرتك بني املؤسسات 

الوقفية ومجيع املؤسســات الرسمية يف جماالت التعليم والصحة واألرسة واملساجد 

 والقــرآن الكريم، وغريها، وذلك من أجل حتقيق توحيــد اجلهود وحتقيق الغايات 

واألهداف املشرتكة.
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12- أن الوقف يقدم احللول العاجلة لكثري من األزمات واملشاكل االقتصادية، 

ومن أهم هذه املشــاكل التي يعاجلها الوقف: البطالة، والفقر، وارتفاع األســعار، 

والتضخم، واملشكالت التمويلية.

13- أن للوقف آثارًا عامة تراكمية يف االقتصاد اإلســالمي، من أمهها: إنشــاء 

مؤسسات اقتصادية قوية، وحتســني البنية التحتية لالقتصاد، وزيادة حجم اإلنتاج 

القومــي، وتقليل حجم الــواردات، وجودة اإلنتاج، وانتشــار صيغ االســتثامر 

اإلسالمية، والتنسيق والتكامل االقتصادي مع الدولة.

أهم التوصيات:

وأخريًا فمن باب إمتام الفائــدة املرجوة من وراء املوضوع، فإنني أتوجه إىل كل 

من هيمه أمر األوقاف هبذه التوصيات:

1- أن تتبنــى الدول اإلســالمية تفعيل حوكمة مؤسســات الوقف، وتوفر ما 

يســتلزم ذلك من دور ترشيعي وإرشايف وتطويري؛ نظــرًا للتطور الكبري يف صور 

الوقف واختاذه ســبل استثامر كثرية ومتنوعة ومعقدة؛ وذلك من أجل املحافظة عىل 

أمــوال الوقف وتنميتها، حتى يزداد ويعظم ما يقوم بــه من دور يف تنمية االقتصاد 

اإلسالمي.

س فيها كلُّ ما يــص الوقف من تاريه  2- إنشــاء كلية خاصة بالوقف ُيــَدرَّ

وأحكامه وقوانينه وُنُظمه وجغرافيته وهيئاته وقضاياه املعارصة، عىل أن خترج هذه 

الكلية من يقوم بأمور الوقف.
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3- إنشــاء بنك وقفي يف كل دولة الســتثامر أموال الوقف السائلة وغريها من 

أموال املستثمرين اســتثامرًا إسالمّيًا؛ فالبد أن يوض الوقف غامر القطاع املرصيف، 

وأن يكون له دور بارز يف تنمية املعامالت اإلسالمية فيه.

4- إنشاء حمكمة رشعية خمتصة بشئون الوقف يف كل دولة.

5- إنشــاء منظمة إســالمية عاملية للوقف تمع يف عضويتهــا ممثلني عن كل 

دولــة؛ لتقوم بتحضري اللقــاءات، وتبادل املعلومات واخلربات، وحتقيق التنســيق 

والتكامل والتعاضد بني األوقاف، والبحث عن أفضل السبل لالستثامرات الوقفية 

واملشاركات االســتثامرية الدولية، ووضع السياسات العامة للمؤسسات الوقفية، 

وإنشاء قاعدة معلومات متخصصة عن قطاع الوقف اإلسالمي.

6- إنشاء أوقاف خاصة بالالجئني؛ فقد كثروا يف العرص احلايل، وهم يف حاجة 

شديدة إىل توفري مقومات احلياة هلم، ويشكلون عبئًا عىل عدد من الدول.

وأخريًا أسأل اهلل تعاىل أن ينفع املسلمني هبذا البحث، وأن يتقبله عماًل صالـحًا، 

تثقل به موازيني يوم الدين؛ إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصىل اهلل وســلم عىل إمام 

البرشية نبينا حممد وعىل آله وصحبه.

•     •     •
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1- آثــار التضخم عىل العالقات التعاقدية يف املصارف اإلســالمية والوســائل 

املرشوعة للحامية، د. رفيق يونس املرصي، ط. دار املكتبي، دمشق، ط2، 1430هـ/ 

2009م.

2- اإلتقان واإلحكام يف رشح حتفة احلكام املعروف بـ»رشح َميَّارة« )ت1072هـ(، 

ط. دار املعرفة- بريوت.

3- أثــر الوقف يف التنمية االقتصاديــة، د. عبداللطيف بن عبداهلل العبداللطيف، 

بحث منشــور ضمن أعامل املؤمتر األول لألوقاف بجامعــة أم القرى، مكة املكرمة، 

1422هـ، املحور السادس )أثر الوقف يف تنمية املجتمع(.

4- أثر الوقف يف التنمية االقتصادية، د. حممود بن إبراهيم اخلطيب، بحث منشور 

ضمن أعامل املؤمتر األول لألوقاف بجامعة أم القرى، مكة املكرمة، 1422هـ، املحور 

السادس )أثر الوقف يف تنمية املجتمع(.

5- أثــر الوقف يف التنمية االقتصاديــة واالجتامعية مع دراســة تطبيقية للوقف 

يف اليمن، عبدالعزيز علون ســعيد عبده، رســالة ماجســتري خمطوطة بكلية الرشيعة 

والدراسات اإلسالمية، جامعة أم القرى، 1417هـ/ 1997م.

6- أثر الوقف يف التنمية املســتدامة، د. عبدالرمحن بن عبدالعزيز اجلريوي، بحث 

منشور ضمن أعامل امللتقى الدويل حول )مقومات حتقيق التنمية املستدامة يف االقتصاد 

اإلسالمي(، جامعة قاملة، يومي 3، 4 ديسمرب 2012م.
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7- أحكام األوقاف، أبــو بكر اخلصاف )ت261هـ(، ط. مكتبة الثقافة الدينية- 

القاهرة.

8- أحــكام األوقاف، مصطفــى الزرقا، ط. دار عامر، عــامن، ط2، 1419هـ/ 

1998م.

9- األحكام الفقهية واألسس املحاسبية للوقف، د. عبدالستار أبو غدة، د. حسني 

شحاتة، ط. األمانة العامة لألوقاف، الكويت، ط2، 1435هـ/ 2014م.

10- أحكام القرآن، أبو بكر ابن العريب )468- 543هـ(، ط. دار الكتب العلمية، 

ط1.

11- أحكام الوقف، هالل البرصي )ت245هـ(، دائرة املعارف العثامنية- حيدر 

آباد، ط1، 1355هـ.

12- أحــكام الوقف يف الرشيعة اإلســالمية، د. حممد عبيد عبداهلل الكبييس، ط. 

مكتبة اإلرشاد، بغداد، 1397هـ/ 1977م.

13- االختيــار لتعليل املختار، ابــن مودود )ت683هـــ(، ط. مصطفى البايب 

احللبي، القاهرة، 1371هـ.

14- اســتثامر األوقاف.. األســس الرشعية واملحددات االقتصادية، د. العيايش 

الصادق فداد، بحث منشور بمجلة أوقاف، العدد )29(، 1437هـ/ 2016م.

15- استثامر أموال الوقف، د. حسني شحاتة، بحث منشور بمجلة أوقاف، العدد 

)6(، ربيع اآلخر 1425هـ/ يونيو 2004م
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16- االســتثامر يف الوقف ويف غالته وريعه، د. حممد عبداحلليم عمر، بحث قدم 

للدورة اخلامسة عرشة ملجمع الفقه اإلسالمي، سلطنة عامن، 9- 11/ 3/ 2004م

17- اإلســعاف يف أحكام األوقاف، الطرابليس )ت922هـ(، ط. مطبعة هندية، 

مرص، ط2، 1320هـ.

18- أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، زكريا األنصاري )ت926هـ(، ط. 

دار الكتاب اإلسالمي.

19- آفاق االستثامر يف اجلهات اخلريية، د. حممد بن حييى آل مفرح، مؤسسة الدرر 

السنية، السعودية، ط1، 1432هـ.

20- اقتصاديات الوقــف، د. عطية عبداحلليم صقــر، ط. دار النهضة العربية، 

القاهرة، 1998م.

21- أقرب املســالك ملذهب اإلمام مالك، أمحد الدردير )1127- 1201هـ(، 

ط. مصطفى البايب احللبي، القاهرة، ط2، 1374هـ/ 1954م.

22- إكامل املعلم بفوائد مســلم، القايض عياض )544هـــ(، دار الوفاء، مرص، 

ط1، 1419هـ.

23- األم، الشافعي )150- 204هـ(، ط. دار الفكر، 1410هـ/ 1990م.

24- اإلنصــاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، 

عالء الدين املرداوي )817- 885هـ(، ط. دار إحياء الرتاث العريب.

25- األوقاف واحلياة االقتصادية يف مرص يف العرص العثامين، د. حممد عفيفي، ط. 

اهليئة املرصية العامة للكتاب، 1991م.
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26- وقف النقود واألوراق املالية، د. عبداهلل بن موســى العامر، بحث منشــور 

ضمن أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاين، ط2، 1431هـ/ 2009م.

27- البحر الرائق رشح كنز الدقائق، ابن نجيم )926- 970هـ(، ط. دار الكتاب 

اإلسالمي، ط2.

28- بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، الكاســاين )ت587هـ(، ط. دار الكتب 

العلمية، ط2، 1406هـ.

29- بلغة الســالك ألقرب املســالك املعروف بـ»حاشــية الصاوي عىل الرشح 

الصغري«، أمحد الصاوي )ت1241هـ(، ط. دار املعارف- مرص.

30- البناية يف رشح اهلدايــة، العيني )ت855هـ(، ط. دار الفكر، بريوت، ط2، 

1411هـ/ 1990م.

31- البيــان والتحصيل والرشح والتوجيه والتعليل يف مســائل املســتخرجة، 

ابن رشــد اجلد )450- 520هـ(، حتقيق: د. حممد حجــي وآخرين، ط. دار الغرب 

اإلسالمي، بريوت، ط2، 1408هـ/ 1988م.

32- التاج واإلكليل ملخترص خليل، العبــدري الغرناطي )ت897هـ(، ط. دار 

الكتب العلمية، بريوت.

33- تبيــني احلقائق رشح كنز الدقائق، فخر الدين الزيلعي )ت743هـ(، ط. دار 

الكتاب اإلسالمي، ط2.

34- تربــة إدارة األوقاف يف مجهورية مرص العربيــة، د. حممد عبداحلليم عمر، 

ورقة عمل ُقّدمــت إىل ندوة »حول التطبيق املعارص للوقف.. تربة صناديق األوقاف 
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وآفاق تطبيقها يف املجتمع اإلسالمي يف روسيا«، يف الفرتة من 14- 17/ 6/ 2004م، 

بمدينة قازان- مجهورية تتارستان.

مي عىل رشح منهج الطالب«،  35- التجريد لنفع العبيد املعروف بـ»حاشية الُبَجرْيِ

سليامن البجريمي )ت1221هـ(، ط. دار الفكر العريب، 1369هـ/ 1950م.

36- حتفة املحتاج برشح املنهاج، ابن حجــر اهليتمي )909- 974هـ(، ط. دار 

إحياء الرتاث العريب.

37- التخطيــط واملوازنات يف إدارة صناديق األوقاف، د. حممد عبداحلليم عمر، 

ورقة عمل ُقّدمــت إىل ندوة »حول التطبيق املعارص للوقف.. تربة صناديق األوقاف 

وآفاق تطبيقها يف املجتمع اإلسالمي يف روسيا«، يف الفرتة من 14- 17/ 6/ 2004م، 

بمدينة قازان- مجهورية تتارستان.

38- التقرير والتحبــري يف رشح التحرير، ابن أمري حــاج )ت879هـ(، ط. دار 

الكتب العلمية، ط2، 1403هـ/ 1983م.

بِيدي )ت 800هـ(، ط. املطبعة اخلريية،  39- اجلوهرة النرية، العبادي اليمني الزَّ

1322هـ.

40- احلاجة إىل حتديث املؤسســة الوقفية بام يدم أغــراض التنمية االقتصادية، 

د. حممــد بوجــالل، املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلســالمي، جامعــة أم القرى، 

1425هـ/ 2005م.

41- حاشــية الدســوقي عىل الرشح الكبري، حممد بن أمحد بن عرفة الدســوقي 

)ت1230هـ(، ط. دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.
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42- حاشــية الرميل عىل رشح روض الطالب، الرميل الكبري )ت 957هـ(، ط. 

دار الكتاب اإلسالمي.

ــْلبي عىل تبيني احلقائق، الشبيل )ت1021هـ(، ط. دار الكتاب  43- حاشية الشِّ

اإلسالمي، ط2.

44- حاشية العدوي عىل كفاية الطالب الرباين، العدوي )ت1189هـ(، ط. دار 

الفكر، 1414هـ.

45- حاشــية العطار عىل رشح اجلالل املحيل، العطــار )ت1250هـ(، ط. دار 

الكتب العلمية، بريوت.

46- حاشــية قليويب عىل رشح جالل الدين امَلَحيلِّ عىل منهاج النووي، شــهاب 

الدين القليويب )ت1070هـ(، ط. دار الفكر، بريوت، 1415هـ/ 1995م.

47- احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، املاوردي )364- 450هـ(، 

حتقيق: عيل حممد معوض، عــادل أمحد عبداملوجود، ط. دار الكتب العلمية، بريوت، 

ط1، 1419هـ/ 1999م.

48- حلية العلامء يف معرفة مذاهب الفقهاء، أبو بكر الشايش القفال )ت507هـ(، 

حتقيق: د. ياسني أمحد إبراهيم درادكة، ط. مؤسسة الرسالة، بريوت، دار األرقم، عامن، 

ط1، 1980م.

49- حوكمة وقف املوارد اإلنتاجية، د. يارس عبدالكريم احلوراين، بحث منشور 

بمجلة أوقاف، العدد )30(، 1437هـ/ 2016م.

50- درر احلكام يف رشح غرر األحكام، ُمناْل ُخرْسو )ت 885هـ(، ط. دار إحياء 

الكتب العربية.
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51- دقائق أويل النهى لرشح املنتهى املعروف بـ»رشح منتهى اإلرادات«، الُبهويت 

)ت1051هـ(، ط. عامل الكتب- بريوت، ط1، 1414هـ/ 1993م

52- دور الوقف يف التنمية املســتدامة، د. أمحد إبراهيم مالوي، بحث منشــور 

ضمن أعامل املؤمتر الثالث لألوقاف باململكة العربية الســعودية، اجلامعة اإلسالمية، 

1430هـ- 2009م، املحور الرابع )الوقف وتديد احلضارة اإلسالمية(

53- الديباج عىل صحيح مســلم بن احلجاج، الســيوطي )ت911هـ(، دار ابن 

عفان، اخلرب، ط1، 1416هـ.

54- الذمة املالية للوقف، د. حممد ســعيد حممد البغدادي، بحث منشــور ضمن 

أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع، ط1، 1436هـ/ 2015م.

55- رد املحتار عىل الدر املختار يف رشح تنوير األبصار املعروف بـ»حاشــية ابن 

عابدين«، حممــد أمني بن عمر املعروف بابن عابديــن )1198- 1252هـ(، ط. دار 

الكتب العلمية، 1412هـ/ 1992م.

56- رسالة يف جواز وقف النقود، العامدي )ت982هـ(، ط. دار ابن حزم، ط1، 

1417هـ/ 1997م.

57- روضــة الطالبني وعمــدة املفتني، النــووي )631- 676هـ(، ط. املكتب 

اإلسالمي، ط2، 1405هـ.

58- الســنن الكربى، البيهقــي )384- 458هـ(، ط. مكتبــة دار الباز- مكة 

املكرمة، 1414هـ/ 1994م.

59- رشح حدود ابــن عرفة، الرصاع )ت 894هـ(، ط. املكتبة العلمية، تونس، 

ط1، 1350هـ.
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60- رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي، الزركيش )ت772هـ(، ط. دار العبيكان، 

ط1، 1413هـ.

61- الرشح الكبري، الدردير )1127- 1201هـ(، ط. دار الفكر، بريوت.

62- رشح الكوكب املنري، ابن النجار احلنبيل )898- 972هـ(، ط. مطبعة السنة 

املحمدية.

63- رشح خمتــرص خليل، أبو عبــداهلل اخلــريش )1010- 1101هـ(، ط. دار 

صادر، بريوت.

64- صحيح البخاري، حتقيق: حممد زهري النارص، ط. دار طوق النجاة- بريوت، 

ط1، 1422هـ.

65- صحيح مسلم، حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي، ط. دار إحياء الكتب العربية، 

فيصل عيسى البايب احللبي.

66- الصكوك الوقفية ودورها يف التنمية، د. كامل توفيق حطاب، بحث منشــور 

ضمــن أعامل املؤمتر الثــاين لألوقاف يف جامعة أم القرى، مكــة املكرمة، 1427هـ/ 

2006م.

67- الضعفــاء، الُعقييل )ت 322هـ(، ط. دار الكتــب العلمية- بريوت، ط1، 

1404هـ/ 1984م.

68- الضامنــات القانونيــة لالســتثامرات الوقفيــة يف ضوء مدونــة األوقاف 

 املغربية، د. جميدة الزياين، 81، بحث منشــور بمجلة أوقاف، العدد )29(، 1437هـ

/ 2016م.
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69- ضوابط اســتثامر الوقف يف الفقه اإلسالمي، د. حســن خطاب، بحث قدم 

للمؤمتر الرابع لألوقاف، اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، 1434هـ/ 2013م

70- ضوابــط دعم الوقف للموازنة العامة للدولة، د. أرشف حممد دوابة، بحث 

منشور ضمن أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع، ط1، 1432هـ/ 2011م.

71- الطرق احلكمية يف السياســة الرشعية، ابن قيم اجلوزية )691- 751هـ(، 

ط. مكتبة دار البيان.

72- العزيــز يف رشح الوجيز، الرافعي )ت 623هـــ(، ط. دار الكتب العلمية، 

بريوت، ط1، 1417هـ.

73- العناية رشح اهلداية، البابريت )714- 786هـ(، ط. دار الفكر، بريوت.

74- الغرر البهية يف رشح البهجة الورديــة، زكريا األنصاري )ت926هـ(، ط. 

املطبعة اليمنية.

75- الفتاوى الكربى، ابــن تيمّية )661- 728هـــ(، ط. دار الكتب العلمية، 

بريوت، ط1، 1408هـ/ 1987م.

76- الفتــاوى اهلندية، مجاعة من علامء اهلند، ط. دار اجليل، بريوت، 1441هـ/ 

1991م.

77- فتــح الباري، ابن حجر العســقالين )773- 852هـــ(، ط. دار املعرفة- 

بريوت، 1379هـ.

78- فتــح القدير للعاجــز الفقري، ابن اهلامم )790- 861هـــ(، ط. دار الفكر، 

بريوت، ط2.
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79- فتوحات الوهاب بتوضيح رشح منهج الطالب املعروف بـ »حاشية اجلمل 

عىل رشح املنهج«، سليامن اجلمل )ت 1204هـ(، ط. دار الفكر- بريوت.

80- الفروع، ابن مفلح )ت763هـ(، ط. عامل الكتب- بريوت، ط4، 1405هـ/ 

1985م.

81- الفقه اإلســالمي وأدلتــه، د. وهبة الزحييل، ط. دار الفكر، دمشــق، ط2، 

1405هـ/ 1985م

82- الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين، النََّفراوي )ت1125هـ(، 

ط. دار الفكر، 1415هـ/ 1995م.

83- قامــوس مصطلحات الوقف، إصدار األمانة العامــة لألوقاف، الكويت، 

1436هـ/ 2015م.

84- القانون املدين العريب املوحد ومذكرتــه اإليضاحية، جامعة الدول العربية، 

سنة 1996م.

85- قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع، منشورة ضمن أعامل املنتدى، 

ط1، 1432هـ/ 2011م.

86- قــرارات وتوصيــات جممع الفقه اإلســالمي الدويل التابــع ملنظمة املؤمتر 

اإلسالمي، ط. وزارة األوقاف، قطر، ط4، 1423هـ/ 2003م.

87- قضايا فقهية معارصة يف املال واالقتصاد، د. نزيه محاد، ط. دار القلم، دمشق، 

ط1، 1421هـ/ 2001م.
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88- قضايا ومشــكالت املحاســبة عىل الوقف، د. حممد عبداحلليم عمر، ورقة 

عمل قدمت إىل احللقة النقاشــية حول: »القضايا املســتجدة يف الوقف وإشــكاالته 

النظرية والعملية« بمركز صالح كامل بجامعة األزهر، القاهرة، يف الفرتة من 20- 21 

شعبان 1423هـ املوافق 26- 27 أكتوبر 2002م.

89- الــكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبــل، ابن قدامة )541- 620هـ(، 

 حتقيــق: ُزهــري الشــاويش، ط. املكتــب اإلســالمي، بــريوت، ط5، 1408هـــ

/ 1988م.

90- كشــاف القناع عن متن اإلقناع، الُبهــويت )ت1051هـ(، ط. عامل الكتب، 

بريوت، 1403هـ.

91- كشــف األرسار رشح أصول البزدوي، عالء الدين البخاري )ت730هـ(، 

ط. دار الكتاب اإلسالمي- القاهرة.

92- لسان العرب، ابن منظور )630- 711هـ(، ط. دار صادر- بريوت، ط3، 

1414هـ/ 1994م.

93- املال العام وأحكامه يف الفقه اإلسالمي، د. حممد سعيد حممد البغدادي، ط. 

دار البصائر- القاهرة، ط1، 1429هـ/ 2008م.

94- املبــدع يف رشح املقنع، ابــن مفلح )ت884هـ(، ط. املكتب اإلســالمي، 

بريوت، 1400هـ.

خيس )ت490هـ وقيل: 483هـ(، ط. دار املعرفة، بريوت  95- املبســوط، الرسَّ

1409هـ/ 1989م.
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96- جماالت وقفية مستجدة.. وقف املنافع واحلقوق، د. شوقي أمحد دنيا، بحث 

قدم إىل املؤمتر الثاين لألوقاف، جامعة أم القرى- 1427هـ/ 2006م.

97- جمــاالت وقفية مقرتحة غري تقليدية لتنمية مســتدامة، د. أمحد حممد هليل، 

بحث من أبحاث املؤمتر الثــاين لألوقاف بجامعة أم القرى، مكة املكرمة، 1427هـ/ 

2006م.

98- جملة األحكام الرشعيــة، القاري )ت1359هـــ(، ط. مطبعة هتامة، ط1، 

1401هـ/ 1981م.

99- جملة األحــكام العدلية، إعداد مجعية املجلة، حتقيــق: نجيب هواويني، ط. 

كارخانه تارت كتب.

100- جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، شــيخي زاده )ت 1078هـ(، ط. دار 

إحياء الرتاث العريب، بريوت.

101- املجموع رشح املهذب، النــووي )631- 676هـ( وآخرون، ط. مكتبة 

اإلرشاد، جدة.

102- جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية )661- 728هـ(، مجع وترتيب: 

عبدالرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي احلنبيل بمساعدة ابنه حممد، ط. مكتبة 

املعارف، الرباط باملغرب.

103- حمــارضات يف الوقف، حممــد أبو زهرة، ط. دار الفكــر العريب، القاهرة، 

1972م.

104- املحىل باآلثار، ابن حزم )ت456هـ(، حتقيق: د. عبدالغفار البنداري، ط. 

دار الكتب العلمية، بريوت.
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105- املدخــل الفقهي العام، مصطفــى الزرقا، ط. دار القلم، دمشــق، ط1، 

1418هـ/ 1998م.

106- مرتكزات أصولية يف فهم طبيعة الوقف التنموية واالســتثامرية، د. سامي 

الصالحات، بحث منشور بمجلة االقتصاد اإلسالمي، جامعة امللك عبدالعزيز، جدة، 

املجلد 18، العدد 2، 1426هـ/ 2005م.

107- املزايدات واملناقصات دراسة فقهية مقارنة، د. حممد سعيد حممد البغدادي، 

رسالة خمطوطة بكلية دار العلوم- جامعة القاهرة، 1434هـ/ 2013م.

108- املصباح املنري، ط. دار الكتب العلمية- بريوت، ط1، 1414هـ/ 1994م.

109- املصنف يف األحاديث واآلثار املعروف بـ»مصنف ابن أيب شيبة« )159- 

235هـ(، ط. دار الفكر، 1414هـ/ 1994م.

َحْيباين )1160- 1243هـ(،  110- مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، الرُّ

ط. املكتب اإلسالمي، بريوت، ط2، 1415هـ/ 1994م.

111- املعايري الرشعية، الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 

اإلسالمية، 1431هـ/ 2010م.

112- املعجم الكبري، أبو القاســم الطرباين )260- 360هـ(، حتقيق: محدي بن 

عبداملجيد السلفي، ط. مكتبة العلوم واحلكم، املوصل، ط2، 1404هـ/ 1983م.

113- معجم املصطلحات املاليــة واالقتصادية يف لغة الفقهاء، د. نزيه محاد، ط. 

دار القلم، دمشق، ط1، 1429هـ/ 2008م.
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114- املغني، ابن قدامــة )541- 620هـ(، ط. دار إحياء الرتاث العريب، ط1، 

1405هـ/ 1985م.

115- مغنــي املحتــاج إىل معرفة معــاين ألفــاظ املنهاج، اخلطيــب الرشبيني 

)ت977هـ(، ط. دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ/ 1994م.

116- املقاصد الرشعية للوقف، د. أمحد حممد السعد، بحث منشور ضمن أعامل 

املؤمتر الثالث لألوقاف باململكة العربية الســعودية، اجلامعة اإلســالمية، 1430هـ- 

2009م، املحور الرابع )الوقف وتديد احلضارة اإلسالمية(.

117- املقاصد الرشعية للوقف اإلســالمي تأصياًل وتطبيقــًا، د. حمامد بن حممد 

رفيع، بحث منشــور ضمن أعامل املؤمتر الثالث لألوقاف باململكة العربية السعودية، 

اجلامعة اإلســالمية، 1430هـ- 2009م، املحور الرابــع )الوقف وتديد احلضارة 

اإلسالمية(.

118- املقاصد الرشعيــة للوقف تنظريًا وتطبيقًا، د. حممد الســيد الدســوقي، 

بحث منشــور ضمن أعامل املؤمتــر الثالث لألوقــاف باململكة العربية الســعودية، 

 اجلامعة اإلســالمية، 1430هـ- 2009م، املحور الرابــع )الوقف وتديد احلضارة 

اإلسالمية(.

119- املقدمات املمهدات لبيان ما اقتضته رسوم املدونة من األحكام الرشعيات 

والتحصيــالت املحكامت ألمهات مســائلها املشــكالت، ابن رشــد اجلد )450- 

520هـ(، حتقيق: د. حممد حجي، ســعيد أمحد أعراب، ط. دار الغرب اإلســالمي- 

بريوت، ط1، 1408هـ/ 1988م.
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120- من فقه الوقف، د. أمحد عبدالعزيز احلداد، دائرة الشئون اإلسالمية والعمل 

اخلريي بديب، ط1، 1430هـ/ 2009م.

121- املنتقى رشح املوطأ، أبو الوليد الباجي )403- 474هـ(، ط. دار الكتاب 

اإلسالمي- القاهرة، ط2.

122- منــح اجلليل رشح خمترص خليل، ِعلِّيــش )ت1299هـ(، ط. دار الفكر، 

1409هـ/ 1989م.

123- املنهاج رشح صحيح مســلم بن احلجاج، النووي )631- 676هـ(، ط. 

دار إحياء الرتاث العريب- بريوت، ط2، 1392هـ.

124- املهذب يف فقه اإلمام الشــافعي، أبو إسحاق الشريازي )ت476هـ(، ط. 

دار الفكر، بريوت.

125- مواهب اجلليل رشح خمترص خليل، احلّطاب )ت954هـ(، ط. دار الفكر، 

ط3، 1412هـ.

126- املوســوعة الفقهية الكويتية، إصدار وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 

بالكويت، ط1، صدرت يف ســنوات خمتلفة ابتداء من 1400هـ/ 1980م إىل ســنة 

1427هـ/ 2006م.

127- موســوعة قضايا إســالمية معارصة، د. حممد الزحييل، ط. دار املكتبي- 

دمشق، ط1، 1430هـ/ 2009م.

128- نحو صندوق وقفي للتنمية املســتديمة، د. أسامة عبداملجيد العاين، بحث 

صدر أعامل منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2015م.
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129- هناية املحتاج إىل رشح ألفاظ املنهاج، الرميل )ت1004هـ(، ط. دار الفكر، 

1404هـ/ 1984م.

130- نيل األوطار رشح منتقى األخبار من أحاديث ســيد األخيار، الشــوكاين 

)1173- 1250هـــ(، حتقيق: عصام الدين الصبابطــي، ط. دار احلديث- القاهرة، 

ط4، 1417هـ/ 1997م.

131- الوســيط يف املذهب، أبــو حامد الغزايل )ت505هـ(، ط. دار الســالم، 

القاهرة، ط1، 1417هـ.

132- الوقف اإلســالمي.. تطوره إدارته تنميته، د. منذر قحف، ط. دار الفكر 

املعارص، بريوت، دار الفكر، دمشق، اإلعادة الثانية 1427هـ/ 2006م.

133- وقــف األســهم والصكوك واحلقــوق املعنوية، د. منــذر قحف، بحث 

منشور ضمن أعامل الدورة التاسعة عرشة ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل، 1430هـ/ 

2009م.

134- الوقف.. فقهه وأنواعه، د. عيل املحمدي، بحث منشور ضمن أعامل املؤمتر 

األول لألوقاف بجامعــة أم القرى، مكة املكرمة، 1422هـ، املحور األول )الوقف.. 

مفهومه وفضله وأنواعه(.

135- الوقف يف الرشيعة اإلســالمية وأثره يف تنميــة املجتمع، د. حممد بن أمحد 

الصالح، ط1، 1422هـ/ 2001م.

136- الوقف املؤقت للمنافع والنقود لتلبية احتياجات الفقراء ومتويل مرشوعاهتم 

الصغرية، د. حممد عبداحلليم عمر، ط. مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي بجامعة 

األزهر، القاهرة.
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137- الوقف والتنمية االقتصادية، د. عبداهلل بن سليامن بن عبدالعزيز الباحوث، 

بحث منشــور ضمن أعامل املؤمتر األول لألوقاف بجامعــة أم القرى، مكة املكرمة، 

1422هـ، املحور السادس )أثر الوقف يف تنمية املجتمع(

138- الوقف واحلــد من التفاوت الطبقي يف املجتمع، د. مريم بنت راشــد بن 

صالح التميمي، بحث منشــور ضمن أعامل املؤمتــر الثالث لألوقاف باململكة العربية 

السعودية، اجلامعة اإلســالمية، 1430هـ- 2009م، املحور الرابع )الوقف وتديد 

احلضارة اإلسالمية(.

•     •     •


